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§ 

Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2019-03-07 
Dnr 2019/16 

Sammanfattning 
1 Juridiska ärenden 

1.23 Nr 2–3/2019, 34/2019 
Begäran om utdrag ur belastningsregistret 
Socialadministratör 2019-01-08, 2019-01-24 

2 Allmänna ärenden 
2.2 Nr 25/2019, 26/2019, 29/2019, 20/2019, 36–37/2019, 38/2019, 2019/60, 2019/59 

2018/810, 2018/815, 2018/824, 2019/44, 2019/49, 2019/50 
Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till föreningar, organisationer och institutioner eller 
motsvarande 
Kultur och fritidschef 2019-01-11, 2019-01-21, 2019-01-29, 2019-01-29 
Gatuingenjör 2019-01-21, 2019-01-28 

2.4 Nr 16/2019, 31/2019 
2019/2, 2019/2 
Beslut om folkhälsoinsatser 
Folkhälsostrateg 2019-01-14, 2019-01-24 

2.18 Nr 22/2019 
2019/39 
Beslut om revidering av dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsens förvaltning 
(inklusive revision) 
Kanslichef 2019-01-16 

3 Ekonomiärenden 

3.8 

Nr 55/2019 
Beslut om köp av vårdplats i annan kommun eller hos annan vårdgivare 

Verksamhetschef 2019-01-30 

3.17 

Nr 4/2019 
Besluta om och teckna handelsorder avseende värdepapper såsom aktier, fonder, 
obligationer och dylikt inom ramen för fastställda riktlinjer för placering av 
pensionsmedel 
Ekonomichef 2019-01-02 

4 Mark- och fastighetsärenden 

4.3 

Nr 35/2019, 39/2019 
Ansöka om/godkänna fastighetsbildningsåtgärder 
Exploateringsingenjör 2019-01-28, 2019-01-28 

4.6 
Nr 8/2019 
Sälja mark inom planlagt område för service, industri eller bostäder i enlighet med 
kommunfullmäktiges fastställda markpriser. Försäljning kan även ske till högstbjudande 
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(över det i enlighet med kommunfullmäktiges fastställda markpris) eller till 
marknadspris efter värdering 
Exploateringsingenjör 2018-12-28 

4.7 

Nr 19/2019 
Fatta beslut samt godkänna avtal om köp, försäljning, byte av fastighet samt 
fastighetsreglering 
Exploateringsingenjör 2019-01-15 

4.13 

Nr 6–7/2019, 33/2019, 51–54/2019  
Avge yttrande på kommunens vägnar i dess egenskap av fastighetsägare och granne i 
samband med bygglov eller motsvarande 
Exploateringsingenjör 2019-01-08, 2019-01-24, 2019-01-30 

4.16 

Nr 56/2019, 57/2019 
Förhandla och teckna hyreskontrakt av annan ägd fastighet 
Verksamhetschef 2019-01-25, 2019-02-06 

4.18 

Nr 15/2019, 20/2019, 28/2019, 29/2019, 20/2019, 40/2019 
2019/27, 2019/20, 2019/48, 2019/49, 2018/803,2019/50 
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats 
Handläggare exploatering 2019-01-11, 2019-01-15, 2019-01-17, 2019-01-18 
Exploateringsingenjör 2019-01-21, 2019-01-29 

5 Fritidsärenden 

6 Kulturärenden 

7 Personalärenden 

7.1 

Nr 1/2019, 23/2019, 62/2019 
Beslut om återbesättande av tjänst, tillsvidareanställning och visstidsanställning inom 
budget 
Enhetschef 2019-01-07, 2019-01-17, 2019-01-25 

7.7 

Nr 5/2019, 17/2019, 63/2019 
Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal, dock längst 12 månader 
Enhetschef 2018-12-01, 2019-01-14, 2019-02-06 

8 Planärenden 

8.1 

Nr 32/2019 
Teckna planavtal 
Exploateringsingenjör 2019-01-24 

9 Naturvårdsärenden 

10 Trafikfrågor 

10.5 

Nr 21/2019 
Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade 
Handläggare 2019-01-16 

11 Yttranden, anmälningar m.m. inom verksamheterna individ- och familjeomsorg, 
funktionsnedsättning och äldreomsorg 

11.31 a Nr 13/2019, 14/2019 
Bevilja hyresgaranti enligt Riktlinjer för kommunal hyresgaranti i Ulricehamns kommun 
och minimikraven enligt 3.3 
Enhetschef 2018-09-21, 2018-09-19 
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12 Anmälan till överförmyndare 

12.4 

Nr 12/2019 
Beslut om att anmäla behov av god man/förvaltare till överförmyndare 
LSS-handläggare 2019-01-09 

13 Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten 

14 Förskoleklassen 

15 Grundskolan 

16 Gymnasieskolan 

17 Grundsärskolan 

18 Gymnasiesärskolan 

19 Kommunal vuxenutbildning (Komvux) 

20 Särskild utbildning för vuxna 

21 Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna 

21.1 

Nr 9/2019, 10–11/2019,41/2019, 58-59/2019, 60-61/2019 
Interkommunal ersättning avseende mottagande av elev från andra kommuner 
Verksamhetschef 2018-12-21, 2018-12-12, 2019-01-25, 2019-01-31, 2019-02-05 

21.2 

Nr 18/2019, 24/2019, 42–48/2019 
Interkommunal ersättning avseende placering i annan kommuns förskola, grundskola, 
friskola, särskola, specialskola, gymnasieskola eller gymnasiesärskola 
Verksamhetschef 2019-01-19, 2019-01-16, 2019-01-25 

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna.  



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2019-02-07 

 

Tjänsteskrivelse Delegationsbeslut till 
kommunstyrelsen 2019-03-07 
2019/16, löpnummer 396/2019 
 
Sammanfattning 

1 Juridiska ärenden 

1.23 Nr 2–3/2019, 34/2019 
Begäran om utdrag ur belastningsregistret 
Socialadministratör 2019-01-08, 2019-01-24 

2  Allmänna ärenden 
2.2 Nr 25/2019, 26/2019, 29/2019, 20/2019, 36–37/2019, 38/2019, 2019/60, 2019/59 

2018/810, 2018/815, 2018/824, 2019/44, 2019/49, 2019/50 
Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till föreningar, organisationer och institutioner eller 
motsvarande 
Kultur och fritidschef 2019-01-11, 2019-01-21, 2019-01-29, 2019-01-29 
Gatuingenjör 2019-01-21, 2019-01-28 

2.4 Nr 16/2019, 31/2019 
2019/2, 2019/2 
Beslut om folkhälsoinsatser 
Folkhälsostrateg 2019-01-14, 2019-01-24 

2.18 Nr 22/2019 
2019/39 
Beslut om revidering av dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsens förvaltning 
(inklusive revision) 
Kanslichef 2019-01-16 

3 Ekonomiärenden 

3.8 

Nr 55/2019 
Beslut om köp av vårdplats i annan kommun eller hos annan vårdgivare 

Verksamhetschef 2019-01-30 

3.17 

Nr 4/2019 
Besluta om och teckna handelsorder avseende värdepapper såsom aktier, fonder, 
obligationer och dylikt inom ramen för fastställda riktlinjer för placering av 
pensionsmedel 
Ekonomichef 2019-01-02 

4 Mark- och fastighetsärenden 

4.3 

Nr 35/2019, 39/2019 
Ansöka om/godkänna fastighetsbildningsåtgärder 
Exploateringsingenjör 2019-01-28, 2019-01-28 

4.6 Nr 8/2019 
Sälja mark inom planlagt område för service, industri eller bostäder i enlighet med 
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kommunfullmäktiges fastställda markpriser. Försäljning kan även ske till högstbjudande 
(över det i enlighet med kommunfullmäktiges fastställda markpris) eller till 
marknadspris efter värdering 
Exploateringsingenjör 2018-12-28 

4.7 

Nr 19/2019 
Fatta beslut samt godkänna avtal om köp, försäljning, byte av fastighet samt 
fastighetsreglering 
Exploateringsingenjör 2019-01-15 

4.13 

Nr 6–7/2019, 33/2019, 51–54/2019  
Avge yttrande på kommunens vägnar i dess egenskap av fastighetsägare och granne i 
samband med bygglov eller motsvarande 
Exploateringsingenjör 2019-01-08, 2019-01-24, 2019-01-30 

4.16 

Nr 56/2019, 57/2019 
Förhandla och teckna hyreskontrakt av annan ägd fastighet 
Verksamhetschef 2019-01-25, 2019-02-06 

4.18 

Nr 15/2019, 20/2019, 28/2019, 29/2019, 20/2019, 40/2019 
2019/27, 2019/20, 2019/48, 2019/49, 2018/803,2019/50 
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats 
Handläggare exploatering 2019-01-11, 2019-01-15, 2019-01-17, 2019-01-18 
Exploateringsingenjör 2019-01-21, 2019-01-29 

5 Fritidsärenden 

6 Kulturärenden 

7 Personalärenden 

7.1 

Nr 1/2019, 23/2019, 62/2019 
Beslut om återbesättande av tjänst, tillsvidareanställning och visstidsanställning inom 
budget 
Enhetschef 2019-01-07, 2019-01-17, 2019-01-25 

7.7 

Nr 5/2019, 17/2019, 63/2019 
Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal, dock längst 12 månader 
Enhetschef 2018-12-01, 2019-01-14, 2019-02-06 

8 Planärenden 

8.1 

Nr 32/2019 
Teckna planavtal 
Exploateringsingenjör 2019-01-24 

9 Naturvårdsärenden 

10 Trafikfrågor 

10.5 

Nr 21/2019 
Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade 
Handläggare 2019-01-16 

11 Yttranden, anmälningar m.m. inom verksamheterna individ- och familjeomsorg, 
funktionsnedsättning och äldreomsorg 
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11.31 a Nr 13/2019, 14/2019 
Bevilja hyresgaranti enligt Riktlinjer för kommunal hyresgaranti i Ulricehamns kommun 
och minimikraven enligt 3.3 
Enhetschef 2018-09-21, 2018-09-19 

12 Anmälan till överförmyndare 

12.4 

Nr 12/2019 
Beslut om att anmäla behov av god man/förvaltare till överförmyndare 
LSS-handläggare 2019-01-09 

13 Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten 

14 Förskoleklassen 

15 Grundskolan 

16 Gymnasieskolan 

17 Grundsärskolan 

18 Gymnasiesärskolan 

19 Kommunal vuxenutbildning (Komvux) 

20 Särskild utbildning för vuxna 

21 Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna 

21.1 

Nr 9/2019, 10–11/2019,41/2019, 58-59/2019, 60-61/2019 
Interkommunal ersättning avseende mottagande av elev från andra kommuner 
Verksamhetschef 2018-12-21, 2018-12-12, 2019-01-25, 2019-01-31, 2019-02-05 

21.2 

Nr 18/2019, 24/2019, 42–48/2019 
Interkommunal ersättning avseende placering i annan kommuns förskola, grundskola, 
friskola, särskola, specialskola, gymnasieskola eller gymnasiesärskola 
Verksamhetschef 2019-01-19, 2019-01-16, 2019-01-25 

 
Förslag till beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
 
 
 

Susanne Borg 
Registrator 
Kanslifunktionen 
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§  
 

Planbesked Vist 10:27, Gunnagården, Ulricehamn 
Dnr 2018/669 
 
 
Sammanfattning 
En begäran om planbesked för del av fastigheten Vist 10:27 Gunnagården har inkommit 2018-
10-19 med avsikten att bygga volymhandel som ska harmonisera med stadskärnans handel. 
Den samlade bedömningen från kommunen är att avstyrka att det tas fram en detaljplan för 
på Vist 10:27 Gunnagården i nuläget. 
 
Området är idag inte detaljplanelagt och består av brukningsbar jordbruksmark med 
hästhagar, en paddock och en del av en byggnad. Området inte utpekat som 
utvecklingsområde för verksamheter och strider därför mot översiktsplanen. Den fördjupade 
översiktsplanen framhåller att arkeologisk undersökning krävs vid planerad bebyggelse och 
ingår inte i utvecklingsområdet för trafikservice. Vilket innebär att begäran om planbesked 
strider mot den fördjupade översiktsplanen.  
 
Området klassas som brukningsbar jordbruksmark. Enligt Miljöbalken (1998:808) 3 kap 4 § 
är brukningsbar jordbruksmark av nationell betydelse och får tas i anspråk för bebyggelse 
eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och 
dessa behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att 
annan mark tas i anspråk.  
 
Förvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsen tagit fram en utredning som resulterat i 
att Rönnåsen har pekats ut som en lämplig lokalisering av ett sällanköpsområde. Eftersom 
Rönnåsen finns som förslag på utpekat område kan inte volymhandel inom området ses som 
ett väsentligt samhällsintresse som inte kan tillgodoses genom att annan mark tas i anspråk. 
Tidigare har ärenden där jordbruksmark som har detaljplanelagts utan utpekande i 
översiktsplanen upphävts av mark- och miljööverdomstolen. Motiveringen för detta var att 
kommunen inte hade påvisat att annan mark för exploatering saknades som kunde 
exploateras och uppfylla samma allmänintresse. En långsiktig bedömning om Rönnåsen som 
volymhandelsområde i framtiden räcker till kan dock aktualisera området, vilket får 
analyseras i den kommande översiktsplanen.  
 
En trafikutredning kommer troligtvis att behövas vid ökad trafik till området vilket kan skapa 
påfrestningar för cirkulationsplatsen och vägen in till området. Det är också uteslutet att 
använda den befintliga utfarten om trafiken ökar i och med syftet att uppföra en verksamhet 
som genererar mycket trafik. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2019-02-08 från tf samhällsbyggnadschef 
2 Utredning planbesked Vist 10_27 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen avstyrker upprättande av ny detaljplan för Vist 10:27 Gunnagården i 
nuläget. Ärendet kan dock komma att aktualiseras i samband med arbetet med 
översiktsplanen.  



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-02-08 

Tjänsteskrivelse planbesked Vist 10:27, 
Gunnagården, Ulricehamn 
Diarienummer 2018/669, löpnummer 418/2019 
 
Sammanfattning 
En begäran om planbesked för del av fastigheten Vist 10:27 Gunnagården har inkommit 2018-
10-19 med avsikten att bygga volymhandel som ska harmonisera med stadskärnans handel. 
Den samlade bedömningen från kommunen är att avstyrka att det tas fram en detaljplan för 
på Vist 10:27 Gunnagården i nuläget. 
 
Området är idag inte detaljplanelagt och består av brukningsbar jordbruksmark med 
hästhagar, en paddock och en del av en byggnad. Området inte utpekat som 
utvecklingsområde för verksamheter och strider därför mot översiktsplanen. Den fördjupade 
översiktsplanen framhåller att arkeologisk undersökning krävs vid planerad bebyggelse och 
ingår inte i utvecklingsområdet för trafikservice. Vilket innebär att begäran om planbesked 
strider mot den fördjupade översiktsplanen.  
 
Området klassas som brukningsbar jordbruksmark. Enligt Miljöbalken (1998:808) 3 kap 4 § 
är brukningsbar jordbruksmark av nationell betydelse och får tas i anspråk för bebyggelse 
eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och 
dessa behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att 
annan mark tas i anspråk.  
 
Förvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsen tagit fram en utredning som resulterat i 
att Rönnåsen har pekats ut som en lämplig lokalisering av ett sällanköpsområde. Eftersom 
Rönnåsen finns som förslag på utpekat område kan inte volymhandel inom området ses som 
ett väsentligt samhällsintresse som inte kan tillgodoses genom att annan mark tas i anspråk. 
Tidigare har ärenden där jordbruksmark som har detaljplanelagts utan utpekande i 
översiktsplanen upphävts av mark- och miljööverdomstolen. Motiveringen för detta var att 
kommunen inte hade påvisat att annan mark för exploatering saknades som kunde 
exploateras och uppfylla samma allmänintresse. En långsiktig bedömning om Rönnåsen som 
volymhandelsområde i framtiden räcker till kan dock aktualisera området, vilket får 
analyseras i den kommande översiktsplanen.  
 
En trafikutredning kommer troligtvis att behövas vid ökad trafik till området vilket kan skapa 
påfrestningar för cirkulationsplatsen och vägen in till området. Det är också uteslutet att 
använda den befintliga utfarten om trafiken ökar i och med syftet att uppföra en verksamhet 
som genererar mycket trafik. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen avstyrker upprättandet av en ny detaljplan för Vist 10:27 Gunnagården i 
nuläget. En långsiktig bedömning om Rönnåsen som volymhandelsområde i framtiden 
räcker till kan dock aktualisera området, vilket får analyseras i den kommande 
översiktsplanen. 
 
 
Ärendet 
Enligt 5 kap. 2 § Plan- och bygglagen ska kommunen på begäran av någon som avser att vidta 
en åtgärd som kan förutsätta att en detaljplan antas, ändras eller upphävs eller att 
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områdesbestämmelser ändras eller upphävs, i ett planbesked redovisa sin avsikt i frågan om 
att inleda en sådan planläggning. 
 
Gunnagården förvaltning AB har inkommit med en ansökan om planbesked för Vist 10:27 
Gunnagården. Området är inte detaljplanelagt och avsikten är volymhandel som ska 
harmonosera med stadskärnans handel.  
 
Den samlade bedömningen från kommunen är att avstyrka att det tas fram en detaljplan för 
på Vist 10:27 Gunnagården i nuläget. Eftersom Ulricehamns kommun har påbörjat arbete 
med en ny översiktsplan bör det aktuella området studeras för att utreda lämpligheten för att 
utveckla verksamheter i området. Skulle översiktsplanen peka ut området som lämpligt för 
verksamheter kan det vara aktuellt att det tas fram ett planprogram för ett lite större område 
för att på så sätt skapa en helhetsbild för utvecklingen i området.  
 
Syftet med ansökan är inte heller förenligt med översiktsplanen och den fördjupade 
översiktsplanen då området inte är utpekat som utvecklingsområde för verksamheter. Marken 
klassas som brukningsbar jordbruksmark, som är av nationell betydelse, och ska enligt 
Miljöbalken 3 kap 4 § bebyggas endast om det behövs för att tillgodose väsentliga 
samhällsintressen som inte kan tas i anspråk på ett tillfredsställande sätt på annan mark. 
Eftersom Rönnåsen etapp 2 i en utredning pekas ut som den bäst lämpade platsen för 
volymhandel och inte konkurrerar med brukningsbar jordbruksmark kan dessa behov 
tillgodoses.  
 
Beslutsunderlag 

1 utredning planbesked Vist 10_27 
 
 
 
 
 

Gunilla Kock-Hansson My Andreasson 
Tf samhällsbyggnadschef Planarkitekt 
 Planenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 
  
Pär Norgren  
Enhetschef Samhällsutveckling  
Sektor miljö och samhällsbyggnad  
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Begäran om planbesked avseende detaljplan 
för Vist 10:27 Gunnagården i Ulricehamn 
 
Utredning 

Syfte 
Fastighetsägarna har inkommit med en begäran om planbesked för del av fastigheten Vist 10:27 
Gunnagården. Avsikten med begäran om planbesked är att bygga volymhandel som ska 
harmonisera med stadskärnans handel. Området är idag inte detaljplanelagt och består av 
brukningsbar jordbruksmark med hästhagar, en paddock och en del av en byggnad (se bild 1).  
 
Områdets läge 
Fastigheten Vist 10:27 
Gunnagården är belägen i 
Ulricehamn med Ätran och 
riksväg 40 i söder samt 
riksväg 46 och ICA Maxi i 
öster. Totalt är området 
cirka 12 000 kvm.  
 
Det finns servitut som 
belastar fastigheten där 
intilliggande fastighet, Vist 
10:38, har rätt att använda, 
underhålla och förnya vägen 
som ligger längst till väster 
inom det markerade 
området (se bild 1).  
 
Markägoförhållanden 
Fastigheten är i privat ägo.  
 
Planförhållanden och 
riktlinjer 
Området är sedan tidigare inte detaljplanelagt.  
 
Översiktsplan och fördjupad översiktsplan 
Enligt den gällande översiktsplan för Ulricehamns kommun (antagen av kommunfullmäktige 
2015-10-29) är området inte utpekat som utvecklingsområde för verksamheter och strider 
därför mot översiktsplanen.  

Den fördjupade översiktsplanen för Ulricehamn, Växtplats Ulricehamn (antagen av 
kommunfullmäktige 2008-05-26) framhåller att arkeologisk undersökning krävs vid planerad 
bebyggelse. Den fördjupade översiktsplanen pekar också på att marken strax norr om det 

Kommunstyrelsen

Bild 1. Områdets läge.
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aktuella området ska användas för trafikservice på grund av närhet till vägen. Däremot ingår 
inte det aktuella området i utvecklingsområdet för trafikservice. Vilket innebär att begäran om 
planbesked strider mot den fördjupade översiktsplanen. En detaljplan för det aktuella området 
måste därför utföras med ett utökat planförfarande.  

Grönplan 
Vist benämns i grönplanen som ett område som består av hagmarker där det finns 
ridanläggning och flera anlagda ridvägar. Området lämpar sig även för det rörliga friluftslivet 
med flertal vandringsstigar. 
 
Övriga utredningar 
Förvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsen tagit fram en utredning som resulterat i en 
lämplig lokalisering av ett sällanköpsområde i kommunen. Inom den kommande utredningen 
pekas Rönnåsen etapp 2 ut som den bäst lämpade platsen för volymhandel. Rönnåsen etapp 2 
konkurrerar till skillnad från Vist 10:27 inte med brukningsbar jordbruksmark.  

Strandskydd  
Området omfattas till viss del 
av strandskydd och det 
markerade områdets 
närmaste gräns ligger cirka 
80 meter norr om Ätran (se 
bild 2).  

Riksintressen för 
kulturmiljövård   
Området ligger inom Ätrans 
dalgång, som under 
bronsåldern fungerat som en 
viktig kommunikationsled 
och omfattas av riksintresse 
för kulturmiljövård.  

Riksintresse för 
kommunikationer 
Fastigheten ligger inom 
området för 
åtgärdsvalsstudie för 
framtida höghastighetsbana mellan Stockholm och Göteborg. Innan den pågående 
åtgärdsvalsstudien är avslutad och innan det finns en beslutad korridor, bör inte ut- eller 
tillbyggnad av befintlig bebyggelse i utredningsområdet hindras, med hänvisning till 
riksintresset.  
 
Vattenskyddsområde  
Området ligger inom tertiärt 
vattenskyddsområde. 
Fornlämningar 
Inga kända fornlämningar förekommer 
inom området, men en arkeologisk 
utredning kommer troligtvis behövas då 
hela området benämns som ett riksintresse 
för kulturmiljövård och pekas ut i den 

Bild 2. Strandskydd inom området.

Bild 3. Utklipp från RÄA.
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fördjupade översiktsplanen. Området ligger även i närhet till flera fornlämningar (se bild 3).   
 
Områdets förutsättningar 
Området ligger i nära anslutning till riksväg 40 och 46. Busshållplatsen ligger cirka 150 meter 
från området där sex olika busslinjer passerar. Det finns flertal verksamheter i närområdet, så 
som större volymhandel, större livsmedelsaffär och service kopplat till trafik.  

Naturvärden och jordbruksmark 
Ätran är en viktig uppväxtmiljö för insekter och en spridningskorridor för amfibier och 
vattenknutna däggdjur vilket i sin tur gynnar fågelliv och fladdermöss.  
 
Området i sig utgörs av en plan yta beståendes av hästhagar och klassas som brukningsbar 
jordbruksmark. Enligt Miljöbalken (1998:808) 3 kap 4 § är brukningsbar jordbruksmark av 
nationell betydelse och får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det 
behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och dessa behov inte kan tillgodoses på 
ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Med 
brukningsvärd jordbruksmark avses all mark som med hänsyn till beskaffenhet, läge och 
övriga förutsättningar är lämpad för jordbruksproduktion. Hit hör åkermark som är plöjd och 
växtodlas eller är i det tillstånd att det kan odlas. Kultiverad betesmark och öppen ängsmark 
eller slåttervall räknas som jordbruksmark. Fastigheten måste även vara taxerad som 
lantbruksfastighet. Kommunen bedömer att den berörda marken uppfyller dessa kriterier och 
anses som brukningsvärd.  
 
Eftersom Rönnåsen finns som förslag på utpekat område för volymhandel kan inte 
volymhandel inom området ses som ett väsentligt samhällsintresse som inte kan tillgodoses 
genom att annan mark tas i anspråk. Tidigare har ärenden där jordbruksmark som har 
detaljplanelagts utan utpekande i översiktsplanen upphävts av Mark- och miljööverdomstolen. 
Motiveringen för detta var att kommunen inte hade påvisat att annan mark för exploatering 
saknades som kunde exploateras och uppfylla samma allmänintresse. En långsiktig 
bedömning om Rönnåsen som volymhandelsområde i framtiden räcker till kan dock 
aktualisera området, vilket får analyseras i den kommande översiktsplanen.  
 
Föroreningar 
Området är inte bedömt som ett potentiellt förorenat område enligt Länsstyrelsen. 
 
Gata och trafik 
En trafikutredning kommer troligtvis att behövas vid ökad trafik till området vilket kan skapa 
påfrestningar för cirkulationsplatsen och vägen in till området. Ökad trafik kan också påverka 
bullernivån för grannar i området, därav kan en bullerutredning vara nödvändig. Riksväg 40 
och 46 är primära vägar för farligt gods, vilket måste hanteras i ett eventuellt detaljplanearbete.  
 
Tekniska förutsättningar 
De tekniska förutsättningarna i området är goda. 
 
Bedömning 
Miljö- och samhällsbyggnads samlade bedömning är att det är negativt att det i nuläget tas fram 
en detaljplan för volymhandel på Vist 10:27 Gunnagården. Syftet med ansökan är inte förenligt 
med översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen då området inte är utpekat som 
utvecklingsområde för verksamheter. Marken klassas också som brukningsbar jordbruksmark, 
som är av nationell betydelse, och ska enligt Miljöbalken 3 kap 4 § bebyggas endast om det 
behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen som inte kan tas i anspråk på ett 
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tillfredsställande sätt på annan mark. Eftersom Rönnåsen etapp 2 i en kommande utredning 
pekas ut som den bäst lämpade platsen för volymhandel och inte konkurrerar med 
brukningsbar jordbruksmark kan dessa behov tillgodoses. Området omfattas även till viss del av 
strandskyddet, vilket enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 11 kap 10 § får upphävas om 
intresset som avses med planen väger tyngre än strandskyddsintresset. 
 
Ulricehamns kommun har påbörjat arbete med en ny översiktsplan där det aktuella området 
bör studeras för att utreda lämpligheten för att utveckla verksamheter i området. Skulle 
översiktsplanen peka ut området som lämpligt för verksamheter kan det vara aktuellt att det tas 
fram ett planprogram för ett lite större område för att på så sätt skapa en helhetsbild för 
utvecklingen i området. 
 
Ärendets beredning 
I beredningen av ärendet har följande personer deltagit: 
 
Fredrik Nöbelin, Miljöinspektör 
Johan Persson, Trafikingenjör 
Lisa Arnesén, Miljöinspektör 
Lars Stokka, Stadsarkitekt  
Rasmus Karlsson, Planarkitekt   
Thomas Brolin, UEAB  
 
 
Bilagor 
Ansökan om planbesked (3 sidor)  
 
 
Ett planbesked kan enligt 13 kap. 2 § plan- och bygglagen inte överklagas. 
 
Gunilla Kock-Hansson My Andreasson    
Tf samhällsbyggnadschef Planarkitekt 
Miljö och samhällsbyggnad Planenheten 
 Miljö och samhällsbyggnad 
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Ansökan om planbesked sida 1 

 



 
 

Dnr: 2018/669 2019-02-27     6 (7)

 

 

TELEFON 0321-59 50 00 (vx)   E-POST  miljosamhallsbyggnad@ulricehamn.se 
BESÖKSADRESS  Bogesundsgatan 22   POSTADRESS  523 86 Ulricehamn 
WEBB  ulricehamn.se   FACEBOOK  facebook.com/ulricehamnskommun

Miljö och samhällsbyggnad

Ansökan om planbesked sida 2 
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Ansökan om planbesked sida 3 



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2019-02-27 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§  
 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och 
LSS kvartal 4, 2018 
Dnr 2019/82 
 
 
Sammanfattning 
Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade 
insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslutsdatum. 
Kommunen ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt efter 
tre månader. Även beslut som har verkställts men först efter tre månader ska rapporteras. 
Om IVO bedömer att insatsen inte har verkställts inom skälig tid har de en skyldighet att 
ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av vite. 
 
Kommunens revisorer har enligt kommunallagen också en uppgift att granska ej verkställda 
beslut. Förvaltningen lämnar en särskild rapport med kommentarer kvartalsvis. Denna 
rapport lämnas även till kommunfullmäktige för information.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-02-06 från socialchef 
2 Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 4, 2018 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 4, 2018 lämnas till 
kommunens revisorer och läggs till handlingarna.   
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-02-06 

Tjänsteskrivelse Rapportering av ej verkställda 
beslut enligt SoL och LSS kvartal 4, 2018 
Diarienummer 2019/82, löpnummer 377/2019 
 
Sammanfattning 
Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade 
insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslutsdatum. 
Kommunen ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt efter 
tre månader. Även beslut som har verkställts men först efter tre månader ska rapporteras. 
Om IVO bedömer att insatsen inte har verkställts inom skälig tid har de en skyldighet att 
ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av vite. 
 
Kommunens revisorer har enligt kommunallagen också en uppgift att granska ej verkställda 
beslut. Förvaltningen lämnar en särskild rapport med kommentarer kvartalsvis. Denna 
rapport lämnas även till kommunfullmäktige för information.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 4, 2018 lämnas till 
kommunens revisorer och läggs till handlingarna.  
 
 
Ärendet 
Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade 
insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslutsdatum. 
Kommunen ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt efter 
tre månader. Även beslut som har verkställts men först efter tre månader ska rapporteras. 
Om IVO bedömer att insatsen inte har verkställts inom skälig tid har de en skyldighet att 
ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av vite. 
 
Kommunens revisorer har enligt kommunallagen också en uppgift att granska ej verkställda 
beslut. Förvaltningen lämnar en särskild rapport med kommentarer kvartalsvis. Denna 
rapport lämnas även till kommunfullmäktige för information.  
 
För det fjärde kvartalet 2018, det vill säga beslut som fattades under perioden 2018-07-01—
2018-09-30, har fem nya beslut fattats som inte har verkställts inom tre månader. Tre av 
dessa är beslut om daglig verksamhet enligt LSS, ett avser kontaktperson enligt SoL och ett 
avser hemtjänst enligt SoL.  
 
Under kvartal 4 2018 finns inga nya beslut om särskilt boende enligt LSS som ska 
rapporteras som ej verkställda. Däremot återrapporteras två sådana beslut som fortfarande 
inte verkställda. Ett beslut rapporteras in som verkställt efter tre månader.  
 
I övrigt, förutom det två besluten om boende enligt LSS, återrapporteras åtta beslut som 
fortfarande inte verkställda. Fyra av dessa avser kontaktfamilj enligt SoL, två avser daglig 
verksamhet enligt LSS, ett beslut avser kontaktperson enligt LSS och ett beslut avser 
hemtjänst enligt SoL.  
 



  2019/82, 377/2019 2(2) 

Fem beslut rapporteras in som verkställda, fast efter tre månader. Förutom det som avser 
boende enligt LSS är det två beslut om kontaktperson, ett enligt LSS och ett enligt SoL, samt 
två beslut om hemtjänst enligt SoL som felaktigt rapporterades in som ej verkställda förra 
gången.  
 
Tre ärenden har avslutats av annan anledning än verkställighet, i två av fallen har personen 
återtagit sin ansökan och i det tredje har personen beviljats insats med stöd av LSS och 
därmed har beslutet enligt SoL avslutats.  
 
Totalt under kvartalet, perioden 2018-07-01 – 2018-09-30, har 1 454 beslut fattats: 
 

Verksamhet Lag Antal beslut 
Funktionsnedsättning LSS 43 
Funktionsnedsättning SoL 42 
Individ- och familjeomsorg SoL 910 
Äldreomsorg SoL 459 

 
Beslutsunderlag 
1 Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 4, 2018 

 
Beslut lämnas till 
Socialchef   
 
 
 

Magnus Andersson Maria Winsten 
Socialchef Utredare 
 Sektor välfärd 
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Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 
Kvartal: 4, 2018 

 

Nya ärenden 

Typ av 
insats 

Verksam-
het/ 
lagrum 

Besluts-
datum 

Datum 
för 
avbrott 

Skäl för 
dröjsmål                       

Kön Födelse-
år 

Daglig 
verksamhet 

FN/LSS 180926  Insatsen har inte 
kunnat startas, 
förberedelser 
pågår 

M 1976 

Daglig 
verksamhet 

FN/LSS 171212 180910 Insatsen har 
pausats på grund 
av personens 
mående 

M 1985 

Daglig 
verksamhet 

FN/LSS 180621 180910 Bor för tillfället 
på annan ort 

K 1990 

Kontakt-
person 

FN/SoL 180401 180914 Svårt att hitta rätt 
kontaktperson 

K 1955 

Hemtjänst ÄO/SoL 180831  Har inte valt 
utförare 

M 1983 

 
 
 
 
 
Återrapportering av tidigare rapporterade ärenden som inte verkställts 

Typ av  
insats 
 

Verksam-
het/ 
lagrum  

Besluts-
datum 

Datum 
för 
avbrott 

Skäl för 
dröjsmål 

Kön Födelse-
år 

Daglig 
verksamhet 

FN/LSS 180508  Personen bor ännu 
inte i kommunen 

K 1991 

Daglig 
verksamhet 

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

M 1988 

Bostad för 
vuxna 

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

M 1989 
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Bostad för 
vuxna 

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

K 1961 

Kontakt-
person 

FN/LSS 180507  Personen bor ännu 
inte i kommunen 

K 1991 

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

M 1944 

Kontakt-
familj 

IFO/SoL 180425  Det har tagit tid att 
hitta rätt 
kontaktfamilj 

M 2006 

Kontakt-
familj 

IFO/SoL 180425  Det har tagit tid att 
hitta rätt 
kontaktfamilj 

K 2007 

Kontakt-
familj 

IFO/SoL 180503  Det har tagit tid att 
hitta rätt 
kontaktfamilj 

M 2010 

Kontakt-
familj 

IFO/SoL 180425  Det har tagit tid att 
hitta rätt 
kontaktfamilj 

K 2011 
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Verkställda först efter tre månader 

Typ av 
insats 
 

Verksam-
het/  
lagrum 

Besluts-
datum 

Datum 
för av-
brott 

Datum 
för verk-
ställande 

Skäl för 
dröjs-
mål 

Kön Födelse-
år 

Bostad för 
vuxna 

FN/LSS 180307  190201 Det har 
tidigare 
inte 
funnits en 
ledig 
bostad 

K 1998 

Kontakt-
person 

FN/LSS 180515  181101 Har varit 
svårt att 
hitta 
kontakt-
person 

K 1996 

Kontakt-
person 

FN/SoL 180530  181101 Har inte 
varit 
aktuell för 
insatsen 
förrän nu 

M 1989 

Hemtjänst ÄO/SoL 180410 180410 180410 Har 
felaktig 
rapport-
erats in 
som ej 
verkställt. 
Har varit 
verkställt 
hela tiden 

K 1925 

Hemtjänst ÄO/SoL 120615 180508  Har 
felaktig 
rapport-
erats in 
som ej 
verkställt. 
Har varit 
verkställt 
hela tiden 

K 1928 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

TELEFON 0321-59 50 00 (vx)   E-POST  kommun@ulricehamn.se 
BESÖKSADRESS  Bogesundsgatan 22   POSTADRESS  523 86 Ulricehamn 
WEBB  ulricehamn.se   FACEBOOK  facebook.com/ulricehamnskommun

Sektor välfärd

Övriga avslut 

Typ av 
insats 
 

Verksam-
het/  
lagrum 

Besluts-
datum 

Datum 
för av-
brott 

Datum 
för 
avslut 

Skäl för 
dröjs-
mål och 
avslut 

Kön Födelse-
år 

Ledsagar-
service 

FN/SoL 180627  190108 Ville 
avvakta 
LSS-
utredning 
då insatser 
enligt LSS 
är ekono-
miskt för-
delaktigt. 
Har fått 
beslut 
enligt LSS 
istället 
som verk-
ställts 

K 1987 

Ledsagar-
service 

FN/LSS 180530 180620 181219 Svårt att 
hitta 
lämplig 
kontakt-
person. 
Har tagit 
tillbaka 
ansökan 

M 1999 

Kontakt-
person 

FN/LSS 180320  190110 Personen 
hade inte 
bestämt 
sig för om 
hon ville 
ha 
insatsen 
eller inte. 
Har nu 
återtagit 
ansökan 

K 1961 
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§  
 

Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2019-2022 
Dnr 2019/104 
 
 
Sammanfattning 
Centerpartiet och Nya Ulricehamn har bildat ett nytt politiskt styre i Ulricehamns kommun 
och lämnar in ett kommunalpolitiskt handlingsprogram för 2019-2022. 
 
Beslutsunderlag 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ärendet är klart för behandling i kommunstyrelsen den 7 mars. 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-02-12 

Tjänsteskrivelse Kommunalpolitiskt 
handlingsprogram 2019-2022 
Diarienummer 2019/104, löpnummer 483/2019 
 
Sammanfattning 
Centerpartiet och Nya Ulricehamn har bildat ett nytt politiskt styre i Ulricehamns kommun 
och lämnar in ett kommunalpolitiskt handlingsprogram för 2019-2022. 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslut lämnas till 
Kommunchef 
Ekonomichef 
Författningshandboken  
 
 
 
 
 

Lena Brännmar 
Kanslichef 
Kanslifunktion 
Kommunledningsstab 
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§  
 

Ansökan om investeringsmedel för flytt av särskola 
till Marbäcks skola 
Dnr 2019/24 
 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för flytt av särskola till Marbäcks skola, 2,0 
mnkr. Investeringen möjliggör att komma till rätta med den lokalbrist som föreligger på 
grund av ökat elevantal i särskolan. Flyttning av särskoleverksamhet från Lövbacka (URC) 
och avlastning av Eken 2 vid Ulrikaskolan behövs. 
 
Slöjdsalen i Marbäcks skola behöver byggas om inför läsåret 19/20 för att där skapa 
ändamålsenliga lokaler för särskoleverksamhet. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut normalt sett kan fattas av kommunstyrelsen. Dock 
saknas medel för aktuella åtgärder i investeringsbudget/investeringsplan 2019. Därför 
behövs beslut i kommunfullmäktige om att utöka investeringsbudgeten 2019 med det sökta 
beloppet. 
 
Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering 
av budget för kapitalkostnader. I övrigt förväntas ökade driftkostnader med 20 tkr per år för 
lokalvård, vilket kommer att beaktas i budget 2020. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-01-31 från tf servicechef 
2 Investeringskalkyl till ansökan om investeringsmedel för flytt av särskola till Marbäcks 

skola 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsbudgeten 2019 utökas med 2,0 mnkr avseende investeringsmedel för flytt av 
särskola till Marbäcks skola. 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-01-31 

Tjänsteskrivelse ansökan om investeringsmedel för 
flytt av särskola till Marbäcks skola 
Diarienummer 2019/24, löpnummer 139/2019 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för flytt av särskola till Marbäcks skola, 2,0 
mnkr. Investeringen möjliggör att komma till rätta med den lokalbrist som föreligger på 
grund av ökat elevantal i särskolan. Flyttning av särskoleverksamhet från Lövbacka (URC) 
och avlastning av Eken 2 vid Ulrikaskolan behövs. 
 
Slöjdsalen i Marbäcks skola behöver byggas om inför läsåret 19/20 för att där skapa 
ändamålsenliga lokaler för särskoleverksamhet. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut normalt sett kan fattas av kommunstyrelsen. Dock 
saknas medel för aktuella åtgärder i investeringsbudget/investeringsplan 2019. Därför 
behövs beslut i kommunfullmäktige om att utöka investeringsbudgeten 2019 med det sökta 
beloppet. 
 
Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering 
av budget för kapitalkostnader. I övrigt förväntas ökade driftkostnader med 20 tkr per år för 
lokalvård, vilket kommer att beaktas i budget 2020. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsbudgeten 2019 utökas med 2,0 mnkr avseende investeringsmedel för flytt av 
särskola till Marbäcks skola. 
 
 
Ärendet 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för flytt av särskola till Marbäcks skola, 2,0 
mnkr. Investeringen möjliggör att komma till rätta med den lokalbrist som föreligger på 
grund av ökat elevantal i särskolan. Flyttning av särskoleverksamhet från Lövbacka (URC) 
och avlastning av Eken 2 vid Ulrikaskolan behövs. 
 
Slöjdsalen i Marbäcks skola behöver byggas om inför läsåret 19/20 för att där skapa 
ändamålsenliga lokaler för särskoleverksamhet. För grundskolan ser det som en fördel att 
fortsätta låta Marbäckseleverna få sin slöjdundervisning vid Gällstads skola. 
 
Projektering pågår och för att hinna färdigställa lokalerna till höstterminens start måste 
medel beviljas innan projektering är klar. Därför finns inga ritningar eller underlag att bifoga 
denna ansökan. 
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Ekonomichefens yttrande 
Nivån på investeringen innebär att beslut normalt sett kan fattas av kommunstyrelsen. Dock 
saknas medel för aktuella åtgärder i investeringsbudget/investeringsplan 2019. Därför 
behövs beslut i kommunfullmäktige om att utöka investeringsbudgeten 2019 med det sökta 
beloppet. 
 
Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering 
av budget för kapitalkostnader. I övrigt förväntas ökade driftkostnader med 20 tkr per år för 
lokalvård, vilket kommer att beaktas i budget 2020. 
 
Beslutsunderlag 
1 Investeringskalkyl till ansökan om investeringsmedel för flytt av särskola till Marbäcks 

skola 
 
Beslut lämnas till 
Tf servicechef 
Ekonomichef  
 
 
 
 
 

Anna-Lena Johansson Niklas Anemo 
Tf servicechef Ekonomichef 
  
  

 

Crister Dahlgren 
Verksamhetschef fastighet  

 



Ansökan om investeringsmedel  Projektnr:

Uppgiftslämnare Verksamhet

Crister Dahlgren Fastighet

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

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

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

Marbäcks skola 2 200
Objektnummer:

5 624

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 20 20 20 20 20 20 120
Avskrivningar 61 61 61 61 61 61 364
Internränta 34 33 32 31 30 29 189
Summa kapitalkostnader 95 94 93 92 90 89 552
Summa kostnader 115 114 113 112 110 109 672
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 115 114 113 112 110 109 672

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:

Lokalvård 20 tkr/år
Slöjdsalen städas i huvudsak av annan personal än lokalvårdare. Kostnaderna ökar med 20 tkr per
år.



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

Avslås T SEK / ÅR:

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

Revidering av taxebilaga 
Dnr 2019/32 
 
 
Sammanfattning 
Taxor för 2019 antogs av kommunfullmäktige i december 2018. Vid genomgång av 
dokumentet upptäcktes ett antal otydligheter angående taxorna som kan misstolkas. Efter 
genomgång av dokumentet har nu en revidering av texten gjorts. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-01-22 från tf servicechef 
2 Taxeöversyn inför budget 2019 Kultur och fritid 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Den reviderade taxebilagan godkänns. 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-01-22 

Tjänsteskrivelse Revidering av taxebilaga 
Diarienummer 2019/32, löpnummer 116/2019 
 
Sammanfattning 
Taxor för 2019 antogs av kommunfullmäktige i december 2018. Vid genomgång av 
dokumentet upptäcktes ett antal otydligheter angående taxorna som kan misstolkas. Efter 
genomgång av dokumentet har nu en revidering av texten gjorts. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
De reviderade taxebilagan godkänns. 
 
 
Ärendet 
Taxor för 2019 antogs av kommunfullmäktige i december 2018. Vid genomgång av 
dokumentet upptäcktes ett antal otydligheter angående taxorna som kan misstolkas. Efter ny 
genomgång av dokumentet har nu en revidering av texten gjorts. Kategorier har förtydligats, 
samt ytterligare förtydligande vilka aktiviteter som räknas in i taxan. 
 
Beslutsunderlag 
1 Taxeöversyn inför budget 2019 Kultur och fritid 

 
 
 
Beslut lämnas till 
Tf Servicechef 
Kultur- och fritidschef 
Fritidschef   
 
 
 
 
 

Anna-Lena Johansson Lena Moritz 
Tf Servicechef Verksamhetschef kultur och fritid 
 Kultur och fritid 
 Sektor service 

 



Taxeöversyn inför budget 2019 

Kultur och fritid 
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Innehållsförteckning 
1 Taxor
 3 
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1 Taxor 
Taxans namn Taxa året före budgetåret Taxa budgetåret 

Första påminnelse 10 kr 10 kr 

Andra påminnelse 20 kr 20 kr 

Räkning (efter 31 dagar) 20 kr 20 kr 

Försenad film/dygn Ingen avgift Ingen avgift 

Reservationsavgift, fjärrlån. 5 kr Ingen avgift 

Förlorat lånekort 10 kr 10 kr 

Utskrift från PC/sida, kopiering A4 2 kr exkl. moms 2 kr exkl. moms 

Kopiering A3 4 kr exkl. moms 4 kr exkl. moms 

Schablonbelopp bok vuxen, ljudbok 200 kr 200 kr 

Schablonbelopp barn, bok, ljudbok 150 kr 150 kr 

Schablonbelopp CD musik 50 kr 50 kr 

Schablonbelopp DVD 350 kr 350 kr 

Schablonbelopp tidskrifter 50 kr 50 kr 

Provision om 20 % av sammanlagda 
försäljningen av de verk som sålts på 
utställningar när Kultur måste ansvara för 
bemanning. 

  

Idrottshallar kategori 1 58 kr 58 kr 

Idrottshallar kategori 2, övriga 148 kr 148 kr 

Idrottshall matchtaxa/tävling kategori 2, 
övriga 148 kr 250 kr 

Idrottshall cuper, sammandrag, turneringar 
kategori 1 58 kr 150 kr 

Idrottshall cuper, sammandrag, turneringar 
kategori 2, övriga 148 kr 300 kr 

Entrébelagda arrangemang i idrottshall 
kategori 1 / 2-övriga 10 %/20% på biljettintäkt (brutto) 10 % /20 % på biljettintäkt(brutto) 

Gymnastiksalar/bordtennislokal kategori 1 44 kr 44 kr 

Gymnastiksalar/bordtennislokal kategori 2, 
övriga 110 kr 110 kr 

Simhall träning (2 banor) kategori 1 58 kr 58 kr 

Simhall, tävling (6 banor) kategori 1 168 kr 168 kr 

Simhall/bassäng stora bassängen kategori 1 168 kr 168 kr 

Simhall per bassäng, kategori 2, övriga 358 kr 358 kr 

Simhall undervisningsbassäng kategori 1 112 kr 112 kr 

Simhall alla bassänger kategori 1 334 kr -personalkostnad tillkommer vid behov 334 kr - personalkostnad tillkommer vid 
behov 

Simhall alla bassänger kategori 2, övriga 1 040 kr inkl. personal 1 040 kr inkl. personal 

Badmintonbana, bordtennisbord, kategori 1 44 kr 44 kr 

Badmintonbana, bordtennisbord, kategori 2, 
övriga 70 kr 70 kr 

Ishall kategori 1 70 kr 70 kr 

Ishall kategori 2 232 kr 232 kr 

Ishall övriga 714 kr 714 kr 

Ishall matchtaxa kategori 2 360 kr 360 kr 

Entrébelagda arrangemang, ishall kategori 1/ 
2 - övriga 70 kr/232 kr/714 kr 10 % / 20 % på biljettintäkt (brutto) 

Ishall cuper, sammandrag, turneringar 
kategori 1 70 kr 150 kr 

Ishall cuper, sammandrag, turneringar 
kategori 2, övriga 232 kr 300 kr 

Skolor utanför kommunen 440 kr 440 kr 

Avgift ishall vuxen, allmänhetens åkning Gratis Gratis 
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Taxans namn Taxa året före budgetåret Taxa budgetåret

Avgift ishall, barn under 7 år, allmänhetens 
åkning Gratis Gratis 

Avgift Ishall Barn 7–16 år, allmänhetens 
åkning Gratis Gratis 

Lassalyckan Fotboll 7-mot 7 kategori 1 42 kr 42 kr 

Lassalyckan Fotboll 7-mot 7 kategori 2 106 kr 106 kr 

Lassalyckan Fotboll 7-mot 7 övriga 160 kr 160 kr 

Lassalyckan Fotboll 11-mot 11 kategori 1 70 kr 70 kr 

Lassalyckan Fotboll 11-mot 11 kategori 2 230 kr 230 kr 

Lassalyckan Fotboll 11-mot 11 övriga 530 kr 530 kr 

Lassalyckan B-plan Fotboll 11-mot 11 kategori 
1, Vinterplan 102 kr 102 kr 

Lassalyckan B-plan Fotboll 11-mot 11 kategori 
2, Vinterplan 340 kr 340 kr 

Lassalyckan B-plan Fotboll 11-mot 11 övriga, 
Vinterplan 664 kr 664 kr 

Lassalyckan matcharena Uppvärmd plan 11-
mot 11 kategori 1 136 kr 136 kr 

Lassalyckan matcharena Uppvärmd plan 11-
mot 11 kategori 2 450 kr 450 kr 

Lassalyckan Fotboll 11-mot 11 matchtaxa 
kategori 2 230 kr 250 kr 

Lassalyckan matcharena Uppvärmd plan 11-
mot 11 övriga 800 kr 800 kr 

Lassalyckan fotboll cuper/sammandrag, 
arrangemang kategori 1 70 kr/plan 150 kr/plan 

Lassalyckan fotboll cuper/arrangemang 
kategori 2 230 kr/plan 300 kr/plan 

Lassalyckan friluftsområdet tävlings- 

arrangemang skidspår/spår/stadion kategori 
1 

Ingen avgift 150 kr 

Lassalyckan friluftsområde, 
tävlingsarrangemang skidspår/spår/stadion 
kategori 2, övriga. 

Ingen avgift 300 kr 

Lassalyckan stadionområde /övriga ytor för 
mässor, försäljning, vallabussar kategori 1, 
kategori 2, övriga 

Ingen avgift 1 500 kr/dygn 

Tillgång till el sommartid vid Lassalyckan 
stadion- och friluftsområde kategori 1, 
kategori 2, övriga 

Ingen avgift 500 kr/dygn 

Tillgång till el vintertid vid Lassalyckan 
stadion- och friluftsområde kategori 1, 
kategori 2, övriga 

Ingen avgift 1 500 kr/dygn 

Kommersiella arrangemang (skidkurser, 
löpning, cykel mm) i spårområdet, då spåren 
nyttjas av allmänheten 

Ingen avgift 300 kr 

Tillkommande personalkostnad vid röd dag 
samtliga anläggningar Ingen 600 kr 

Avgift Simhallen Vuxna 55 kr/besök 55 kr/besök 

Avgift Simhallen Barn under 3 år i vuxens 
sällskap 5 kr/besök 5 kr/besök 

Avgift Simhallen Barn 3–6 år 10 kr/besök 10 kr/besök 

Avgift Simhallen Barn/ungdom 7–17 år 30 kr/besök 30 kr/besök 

Avgift Simhallen Familjeavgift (2 vuxna 
+ barn t.o.m. 17 år) 150 kr/besök 150 kr/besök 

Avgift simhallen pensionär Finns ej 45 kr 

Avgift motionspass, pensionär engångskort 
inkl. bad Finns ej 55 kr 

Avgift Simhallen Årskort familj 2 050 kr 2 050 kr 

Avgift Simhallen Årskort vuxen 1 140 kr 1 140 kr 
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Taxans namn Taxa året före budgetåret Taxa budgetåret

Avgift Simhallen Årskort pensionär 850 kr 850 kr 

Avgift Simhallen Årskort barn o ungdom 7–17 
år 600 kr 600 kr 

Avgift Simhallen Rabattkort vuxen 490 kr/ 10 gånger 490 kr/10 gånger 

Avgift Simhallen Rabattkort barn och ungdom 
7–17 år 240 kr/10 gånger 240 kr/10 gånger 

Avgift Simhallen Motionspass Årskort inklusive 
bad Vuxen 2 500 kr 2 500 kr 

Avgift Simhall Motionspass Årskort inklusive 
bad, pensionär 1 900 kr 1 900 kr 

Avgift Simhall Motionspass halvårskort 
pensionär inklusive bad 1 200 kr 1 200 kr 

Avgift Simhallen Motionspass halvårskort 
inklusive bad Vuxen 1 590 kr 1 590 kr 

Avgift Simhallen Motionspass kvartalskort 
inklusive bad Vuxen 950 kr 950 kr 

Avgift Simhallen Motionspass 10-kort inklusive 
bad Vuxen 580 kr/10 gånger 580 kr/10 gånger 

Motionspass Månadskort inklusive bad Vuxen 325 kr 325 kr 

Avgift Simhallen Motionspass engångskort 
inklusive bad vuxen 65 kr 65 kr 

Simundervisning barn 1 Simskola 250 kr 250 kr 

Simundervisning barn 2 eller fler (syskon) 
Simskola 185 kr 185 kr 

Babysim 560 kr exkl. moms/8 gånger 560 kr exkl. moms/8 gånger 

Småbåtshamn Administrationsavgift 
köhantering 168 kr exkl. moms 168 kr exkl. moms 

Båtplats 15/5–15/10 2,35-2,70 m 1 360 kr/säsong exkl. moms 1 360 kr/säsong exkl. moms 

Båtplats 15/5–15/10 2,71-3,10 m 1 600 kr/säsong exkl. moms 1 600 kr/säsong exkl. moms 

Båtplats 15/5–15/10 3,11-3,50 1 760 kr/säsong exkl. moms 1 760 kr/säsong exkl. moms 

Båtplats 15/5–15/10 2,71-3,10 (utan grind) 1 440 kr/säsong exkl. moms 1 440 kr/säsong exkl. moms 

Båtplats 15/5–15/10 3,11-3,50 (utan grind) 1 600 kr/säsong exkl. moms 1 600 kr/säsong exkl. moms 

 Åmynningen 1/5–31/10 720 kr/säsong exkl. moms 720 kr/säsong exkl. moms 

Scen moduler 1-10st (1-10m2) 368 kr/ arrangemang, dygn exkl. moms 368 kr/arrangemang, dygn exkl. moms 

Scen moduler 11-20st (11-20m2) (halv scen) 600 kr/arrangemang, dygn exkl. moms 600 kr/arrangemang, dygn exkl. moms 

Scen moduler 21-40st (21-40m2) (hel scen) 736 kr/ arrangemang, dygn exkl. moms 736 kr/arrangemang, dygn exkl. moms 

IP Skogen Mål och Expeditionsvagn/ 
arrangemang/dygn 368 kr exkl. moms 368 kr exkl. moms 

IP Skogen Mål och 
Expeditionsvagn/övrig/dygn 76 kr exkl. moms 76 kr exkl. moms 

Lokalhyra skolor Samlingslokal 1 140–460 
platser Kategori 1 110 kr* 110 kr * 

Lokalhyra skolor Samlingslokal 1 140–460 
platser kategori 2, övriga 212 kr 212 kr 

Lokalhyra skolor Samlingslokal 2 25-120 
platser Kategori 1 54 kr* 54 kr* 

Lokalhyra skolor Samlingslokal 2 25-120 
platser kategori 2, övriga 106 kr 106 kr 

Entrébelagt arrangemang i 
samlingslokal/motsvarande 10 %/20% 10 % 

Övernattning skolsal/motsvarande 
upp till 100 deltagare  55 kr/pers./dygn 

Övernattning skolsal/motsvarande 101–200 
deltagare  50 kr/pers./dygn 

Övernattning skolsal/motsvarande 201 eller 
fler  45 kr/dygn 
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Taxans namn Taxa året före budgetåret Taxa budgetåret

Annat inkomstbringande arrangemang i ishall, 
idrottshall, gymnastiksal. Loppmarknad, 
försäljning etc. 

Timtaxa 10 000 kr/arrangemang 

Om inte annat anges gäller timtaxa. 

Kategori 1 - avser ungdomsverksamhet 7–25 år i föreningar och organisationer verksamma i Ulricehamns kommun, 
vilka enligt kommunstyrelsens bidragsbestämmelser är godkända för erhållande av kommunala bidrag. 

Kategori 2 - avser vuxenverksamhet i föreningar och organisationer verksamma i Ulricehamns kommun, vars 
ungdomsverksamhet är godkända för erhållande av kommunala bidrag 

Kategori övriga - Övriga föreningar och privata förhyrare, företag etc. 

* Studieförbund räknas som kategori 1 när de hyr samlingslokal 
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Den 13 december 2018 tog Kommunfullmäktige beslut om att bidrag för kostnadskrävande 
projekt över 500 000 kr ska upphöra 2019, § 2018/675. De ansökningar som inkommit före 
2019 kommer att handläggas enligt riktlinjerna. Riktlinjerna för föreningsbidrag ska enligt 
beslutet revideras, där det särskilda stödet för kostnadskrävande projekt över 500 000 kr ska 
tas bort.   
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-01-15 från tf servicechef 
2 Revidering av Riktlinjer för föreningsbidrag 
 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Revideringen av riktlinjerna för föreningsbidrag godkänns. 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-01-15 
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föreningsbidrag 
Diarienummer 2019/13, löpnummer 72/2019 
 
Sammanfattning 
Den 13 december 2018 tog Kommunfullmäktige beslut om att bidrag för kostnadskrävande 
projekt över 500 000 kr ska upphöra 2019, § 2018/675. De ansökningar som inkommit före 
2019 kommer att handläggas enligt riktlinjerna. Riktlinjerna för föreningsbidrag ska enligt 
beslutet revideras, där det särskilda stödet för kostnadskrävande projekt över 500 000 kr ska 
tas bort.   
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Revideringen av riktlinjerna för föreningsbidrag godkänns. 
 
 
Ärendet 
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projekt över 500 000 kr ska upphöra 2019, § 2018/675. De ansökningar som inkommit före 
2019 kommer att handläggas enligt riktlinjerna. Riktlinjerna för föreningsbidrag ska enligt 
beslutet revideras, där det särskilda stödet för kostnadskrävande projekt över 500 000 kr ska 
tas bort.   
 
Riktlinjerna för föreningsbidrag antogs av Kommunfullmäktige 4 juni 2018, §2018/237. I 
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bidragsformerna.  
 
Beslutsunderlag 
1 Revidering av Riktlinjer för föreningsbidrag 

 
Beslut lämnas till 
Tf servicechef 
Socialchef 
Verksamhetschef kultur och fritid   
 
 
 
 

Anna-Lena Johansson Lena Moritz 
Tf Servicechef Verksamhetschef kultur och fritid 

 



Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Styrdokument

                                              

RIKTLINJER FÖR 
FÖRENINGSBIDRAG I 
ULRICEHAMNS KOMMUN 
 

  

ANTAGET AV: [Klicka här och skriv] 
DATUM: [Fyll i datum enligt ÅÅÅÅ-mm-dd] 
GÄLLER FRÅN OCH MED: [Fyll i datum enligt ÅÅÅÅ-mm-dd] 
ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING: Servicechef  
GÄLLER TILL OCH MED: [Fyll i år enligt ÅÅÅÅ]  



 
 
 
 
2 

Riktlinjer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Våra styrdokument 

[Normerande] 

Policy – Vår hållning, övergripande 
Riktlinjer – Rekommenderade sätt att agera 
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Program – Avgörande vägval och programområden från andra än fullmäktigeberedningar 
Plan – Uppdrag, tidsram och ansvar 
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1 Inledning 
Inom Ulricehamn finns ett brett och rikt föreningsliv. Föreningsverksamheten är en viktig 
del inom kommunen då den erbjuder en gemenskap, men också ett varierat utbud av 
aktiviteter som för många kommuninvånare kan upplevas bidra till en meningsfull fritid. 

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

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

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

Icke bidragsberättigad 

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

Kontroll: 

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

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

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

Krav på förening: 

Förening ska ha eget post- eller bankgironummer. 

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

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

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

• Alla barn har samma rättigheter och lika värde.  

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

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

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

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

3 Särskilda bestämmelser för 
fritidsföreningar 

 

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

 

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

Krav på förening: 

Föreningen skall uppfylla kommunens allmänna bestämmelser samt verksamhetens 
särskilda bestämmelser.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

Ansökningsdatum anges under respektive bidragsform.  

Undantag: 

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

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

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

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

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

 

Kontaktuppgifter: 

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

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

mailto:kulturochfritid@ulricehamn.se


 
 
 
 
9 

Riktlinjer

4 Definitioner 
Medlem 

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

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

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

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

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

Sammankomst 

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

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

Deltagare 

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

Ledare 

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

Senaste verksamhetsår 

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

Bidragsberättigad yta 

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

Ändamål 

Bidraget avser att stödja föreningens aktiviteter för barn och ungdom. 

Villkor 

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

Deltagare ska vara medlem i föreningen. 

Närvaro ska föras vid varje sammankomst. 

En sammankomst ska pågå minst 60 minuter. 

En deltagare får endast räknas med en gång per dag. 

Sammankomsten ska arrangeras av lokalföreningen. 

Naturlig grupp får inte delas i fler grupper. 

Aktiviteten ska vara planerad och ledarledd. 

 

Bidrag 

Bidrag utgår med 47 kronor per verksamhetstillfälle. 

Bidraget betalas ut två gånger per år.  

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

 

Ansökan 

Ansökan lämnas in senast 25 augusti, respektive 25 februari. 

Ansökningsblankett finns på hemsidan www.ulricehamn.se samt på verksamhet kultur och 
fritid. 

 

Aktiviteter som inte är bidragsberättigade 

Entrébelagda arrangemang, kursverksamhet och verksamhet där bidrag utgår i annan 
ordning, t ex studiecirklar. 

 

 

http://www.ulricehamn.se/
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6 Driftbidrag till allmän 
samlingslokal/bygdegård 

 

Ändamål 

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

Villkor 

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

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

Bidrag 

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

1 - 1 000 sammankomster = 50 kr/sammankomst. 

1 001  eller fler sammankomster = 15 kr/sammankomst. 

 

Ansökan 

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

Blankett finns även på hemsidan www.ulricehamn.se  samt på verksamhet kultur och fritid, 
ansökan ska lämnas in senast den 1 april.  

Uppgifterna avser senast förflutet verksamhetsår. 

 

Övrigt 

Ej bidragsberättigad verksamhet: 

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

 

 

 

 

http://www.ulricehamn.se/
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7 Driftbidrag föreningsägda elljusspår 
 

Ändamål 

Bidraget avser att stödja förening som äger/driver elljusspår. 

Villkor 

Anläggningen ska vara i användbart skick och tillgängligt för allmänheten. 

Bidrag 

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

Ansökan 

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

Blankett finns även på hemsidan www.ulricehamn.se samt på verksamhet kultur och fritid, 
ansökan ska lämnas in i samband med grundbidragsansökan, senast en månad efter 
genomfört årsmöte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ulricehamn.se/
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8 Driftbidrag till föreningsägda 
idrottsplatser 

Ändamål 

Bidraget avser att stödja förening som äger idrottsanläggning. 

Villkor 

Föreningen ska ha minst 15 bidragsberättigade medlemmar och redovisa minst 40 
sammankomster under året. 
Anläggningen ska regelbundet användas till ungdomsverksamhet. 
För att få bidrag krävs att anläggningen är i användbart skick. 

Bidrag 

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

Fotbollsplaner 

   Gräsplan 11 mot 11 20 poäng 

   Gräsplan  7 mot 7 10 poäng 

   Grusplan 11 mot 11  8 poäng 

   Grusplan  7 mot 7  5 poäng 

   Belysning <10 kW  3 poäng 

    >10 kW  5 poäng 

   Seriespelande lag Varje lag utöver 2  1 poäng 

 

Friidrott 

Löparbanor, hoppgrop mm 5 poäng 

 

Ansökan 

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

Blankett finns även på hemsidan www.ulricehamn.se samt på verksamhet kultur och fritid, 
ansökan ska lämnas in i samband med grundbidragsansökan, senast en månad efter 
genomfört årsmöte. 

Anmärkning: 1 poäng motsvarar för närvarande 770 kronor. 

http://www.ulricehamn.se/
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9 Driftbidrag till övriga föreningsägda 
anläggningar 

Ändamål 

Bidraget avser att stödja förening som äger anläggning.  

Villkor 

Föreningen ska ha minst 15 bidragsberättigade medlemmar och redovisa minst 40 
sammankomster under året. 
Anläggningen ska regelbundet användas till ungdomsverksamhet. 
För att få bidrag krävs att anläggningen är i användbart skick. 

Bidrag 

Bidraget utgår enligt nedanstående poängsystem eller särskilda beslut. 

Motor:  motorbana 25 poäng 

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

Tennis:  grusbana utomhus 3 poäng 

Golf:  18-hålsbana 390 poäng 

Dressyrbana för hundar 6 poäng 

Revidering av orienteringskartor (kartpoolen) 30 000 kronor 

Driftbidrag ridanläggning (UBRK) 527 300 kronor 

Driftbidrag sjösportanl. (Åsundens Båtsällsk.) 15 poäng 

Driftbidrag sjösportanl. (Kappsegl. Sällsk.) 10 poäng 

Driftbidrag sjösportanl. (Kanotklubben) 5 poäng 

Fotbollshall (UIFK) 300 000 kronor 

SISU Idrottsutbildarna 190 000 kronor 

Driftsbidrag inomhushall för hundar (UBK) 120 000 kronor 

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

Ansökan 

Ansökan sker på blankett som skickas ut till berörda föreningar under januari månad. 
Blankett finns även på hemsidan www.ulricehamn.se samt på verksamhet kultur och fritid, 
ansökan ska lämnas in i samband med grundbidragsansökan, senast en månad efter 
genomfört årsmöte.            Anmärkning: 1 poäng motsvarar för närvarande 770 kronor. 

http://www.ulricehamn.se/


 
 
 
 

15 
Riktlinjer

10 Garantianslag 
 

Ändamål 

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

Villkor 

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

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

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

Bidrag  

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

Handlingar 

Ansökan ska åtföljas av ekonomisk beräkning av arrangemanget. 

Ansökan 

Ska vara verksamhet kultur och fritid tillhanda senast 3 månader före arrangemangets 
genomförande. 
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11 Grundbidrag 
 

Ändamål 

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

Villkor 

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

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

 

Bidrag 

Bidrag utgår med 45 kr per bidragsberättigad medlem. 

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

Ansökan 

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

Blankett finns även på hemsidan www.ulricehamn.se samt på verksamhet kultur och fritid. 
Ansökan ska lämnas in i samband med grundbidragsansökan, senast en månad efter 
genomfört årsmöte tillsammans med föreningslistan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ulricehamn.se/
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12 Kostnadskrävande projekt för 
föreningar verksamma inom 
fritidsverksamhet 

Ändamål 

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

Villkor 

För kommunstyrelsens prövning gäller: 

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

Bidrag 

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

I det fall projekt beviljas andra offentliga bidrag, kan den kommunala bidragsdelen reduceras 
för att föreningen måste ha en egen insats i projektet med minst 20 % av den totala 
kostnaden. 

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

Utbetalning av beviljat bidrag sker när respektive projekt är genomfört och redovisning har 
inlämnats till kultur och fritid. 

Handlingar 

Till ansökan ska biläggas: 

 Motiv för föreslagen åtgärd, fullständig kostnadskalkyl, driftkostnadskalkyl 

(i förekommande fall) samt finansieringsplan. 

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

 De beräknade kostnaderna ska styrkas med anbud eller offer.t 

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

 Kopia på eventuell ansökan om bidrag till andra bidragsinstanser. 
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Ansökan 

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

Ansökan skickas till: 
Ulricehamns kommun  
Kultur och fritid 
523 86 Ulricehamn 

Alt. kulturochfritid@ulricehamn.se 

 
 

Övrigt 

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

 Storleken och genomförandet av föreningens ungdomsverksamhet. 

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

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

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

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

 Krav från tillsynsmyndigheter på lokaler/anläggningar/utrustning. 

 Jämställdhetsskapande åtgärder.  

 Föreningens möjlighet att ekonomiskt driva anläggningen/lokalen/utrustningen. 

 

 

 

 

http://www.ulricehamn.se/
kulturochfritid@ulricehamn.se
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13 Kostnadskrävande projekt för allmänna 
samlingslokaler, bygdegårdar 

 

Ändamål 

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

Villkor 

För kommunstyrelsens prövning gäller: 

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

Bidrag 

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

I det fall projekt beviljas andra offentliga bidrag, kan den kommunala bidragsdelen reduceras 
för att föreningen måste ha en egen insats i projektet med minst 20 % av den totala 
kostnaden. 

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

Utbetalning av beviljat bidrag sker när respektive projekt är genomfört och redovisning har 
inlämnats till kultur och fritid. 

Handlingar 

Till ansökan ska biläggas: 

 Motiv för föreslagen åtgärd, fullständig kostnadskalkyl, driftkostnadskalkyl 

(i förekommande fall) samt finansieringsplan. 

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

 De beräknade kostnaderna ska styrkas med anbud eller offert. 

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

 Kopia på eventuell ansökan om bidrag till andra bidragsinstanser. 
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Ansökan 

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

Ansökan skickas till:  
Ulricehamns kommun  
Kultur och fritid 
523 86 Ulricehamn  
 
Alt. kulturochfritid@ulricehamn.se 
 

Övrigt 

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

Storleken och genomförandet av föreningens ungdomsverksamhet. 

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

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

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

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

Krav från tillsynsmyndigheter på lokaler/anläggningar/utrustning. 

Jämställdhetsskapande åtgärder.  

Föreningens möjlighet att ekonomiskt driva anläggningen/lokalen/utrustningen. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ulricehamn.se/
kulturochfritid@ulricehamn.se
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14 Lokalbidrag 
Ändamål 

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

Villkor 

Föreningen ska ha minst 15 bidragsberättigade medlemmar och redovisa minst 40 
sammankomster under året. Lokalen ska vara godkänd av verksamhet kultur och fritid och 
finnas i Ulricehamns kommun. Vid långtidsförhyrning ska det finnas ett giltigt 
arrende/hyresavtal med en löptid på minst 3 år. 

Bidrag 

Bidrag utgår med 60 % av kostnaderna, dock högst 200 kr/kvadratmeter (idrottsföreningar). 
Bidrag utgår med 80 % av kostnaderna, dock högst 200 kr/kvadratmeter (övriga föreningar). 
Lokalytan ställs i relation till föreningens bidragsberättigade medlemmar i åldern 7–25 år. 
Ytor som är bidragsgrundande är de som används till verksamhet. Ytor som inte är 
bidragsgrundande är förråd, garage eller liknande och lokaler som hyrs ut till annan 
hyresgäst och därmed är blockerade för annan verksamhet.  

 

Vilka kostnader är godkända? 

Hyrd lokal: 

Lokalhyra. 

Uppvärmningskostnader. 

Elkostnader. 

Egen lokal: 

Låneränta – fastighetslån. 

Uppvärmningskostnader. 

Elkostnader.   

Vatten. 

Fastighetsförsäkring. 

Reparationskostnader 20 kr/m² 

Ansökan 

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

Blankett finns även på hemsidan www.ulricehamn.se samt på verksamhet kultur och fritid, 
ansökan ska lämnas in i samband med grundbidragsansökan, senast en månad efter 
genomfört årsmöte. 

Bidragsberättigade 

Medlemmar 

Lokalyta 

  15–50   50 m² 

  51–100   90 m² 

101–150 110 m² 

151–200 130 m² 

201–250 150 m² 

301–350 190 m² 

351–400 210 m² 

401–450 250 m² 

451- 300 m² 

http://www.ulricehamn.se/
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15 Oförutsett/övrigt 
 

Ändamål 

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

Villkor 

För kommunstyrelsens prövning gäller: 

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

Bidrag 

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

I det fall projekt beviljas andra offentliga bidrag, kan den kommunala bidragsdelen reduceras 
för att föreningen måste ha en egen insats i projektet med minst 20 % av den totala 
kostnaden. 

Handlingar 

Till ansökan ska biläggas; 

Motiv för inköpet/projektet etc. 

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

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

Kopia på eventuell ansökan om bidrag till andra bidragsinstanser. 

Ansökan 

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

Ansökan skickas till: 
Ulricehamns kommun 
Kultur och fritid 
523 86 Ulricehamn 

Alt. kulturochfritid@ulricehamn.se 

kulturochfritid@ulricehamn.se
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Övrig 

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

Storleken och genomförandet av föreningens ungdomsverksamhet. 

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

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

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

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

Krav från tillsynsmyndigheter på lokaler/anläggningar/utrustning. 

Jämställdhetsskapande åtgärder. 

Föreningens möjlighet att ekonomiskt driva anläggningen/lokalen utrustningen. 

 

 

 

 

16 Representation 
 

Villkor 

Vid någon form av kommunal representation vid större arrangemang kontakta verksamhet 
kultur och fritid. 

Bidrag 

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

Ändamål 

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

Villkor 

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

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

Bidrag 

Utgår med 1 000 kr. 

Handlingar 

Föreningens stadgar. 

Budget. 

Intyg om medlemskap i riksorganisation. 

Föreningslista. 

Postgirokonto/bankgirokonto. 

Protokoll från första årsmötet. 

Ansökan 

Ansökningsblankett finns på hemsidan www.ulricehamn.se samt på verksamhet kultur och 
fritid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ulricehamn.se/
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18 Träffpunktsbidrag 
 

Ändamål 

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

Villkor 

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

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

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

Ett bidragsavtal upprättas mellan föreningen och verksamhet kultur och fritid på basis av 
verksamhetsvolym och öppethållande. 

Bidrag 

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

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

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

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

Bidrag utgår för avtalad tid. 

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

Ansökan 

Ansökan görs terminsvis på ansökningsblankett som finns på hemsidan www.ulricehamn.se 
samt på verksamhet kultur och fritid. 

För perioden januari-april lämnas ansökan senast 1 december. 

För perioden september-december lämnas ansökan senast 1 augusti. 

 

http://www.ulricehamn.se/
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19 Ungdomsledarstipendium  
 

Ändamål 

Stipendierna avser stödja och uppmuntra förtjänstfulla ungdomsledare i kommunen. 

Villkor 

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

Stipendiet delas ut i samband med kommunfullmäktiges decembersammanträde.  

Bidrag 

Stipendiesumman är 5 000 kr per person. 

Ansökan  

Ansökningsblankett finns på hemsidan www.ulricehamn.se samt på verksamhet kultur och 
fritid.  

Motivet till kandidaturen ska styrkas i särskild bilaga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ulricehamn.se/
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20 Ungdomsledarutvecklingsbidrag 
 

Ändamål 

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

Villkor 

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

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

Bidraget avser kursavgift. 

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

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

Bidrag 

För kostnader upp till 1 200 kronor per person och kurs utgår bidrag med 100%. Kostnader 
därutöver ersätts med 75 % upp till maximalt bidrag på 2 500 kronor. 

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

Handlingar 

 Kursintyg 

 Kursprogram 

 Kvitto på erlagd kursavgift 

 

Ansökan 

Ansökningsblankett finns på hemsidan www.ulricehamn.se samt på verksamhet kultur och 
fritid och ska redovisas senast 3 månader efter genomförd kurs. 

 

 

http://www.ulricehamn.se/
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21 Bidrag reglerade av avtal med förening 
gällande skötsel av badplats 

 

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

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

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

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

22 Förlustbidrag vid anordnande av 
kulturarrangemang 

 

Ändamål 

Förlustbidrag är ett bidrag som du kan få från kommunen när du ordnar ett offentligt 
kulturarrangemang och går med förlust, t.ex. en föreläsning eller en konsert.  

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

Villkor 

Enskilda personer, grupper och föreningar kan söka förlustbidrag. Barn och ungdomar under 
18 år kan också få förlustbidrag om någon vuxen tar ansvar för ekonomin. Företag och 
vinstdrivande organisationer kan inte söka förlustbidrag. Det är bara tänkt som en hjälp till 
personer och föreningar som jobbar ideellt. Evenemanget som du ordnar ska vara offentligt, 
alltså öppet för vem som helst. Evenemanget måste genomföras här i kommunen. 

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

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

Kommunen ska synas 

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

Ansökan 

Blanketten som du ska fylla i heter ”Ansökan om förlustbidrag”. Den finns att hämta på 
verksamhet kultur och fritid eller på www.ulricehamn.se 

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

https://www.ulricehamn.se/press/logotyp
www.ulricehamn.se
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Du kan max ansöka om 20 000 kr eller mindre i förlustbidrag och du måste skicka in din 
ansökan minst en månad före evenemanget. Under sommaren (juni-augusti) behöver vi din 
ansökan minst två månader i förväg. 

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

Ansökan skickas till:  
Ulricehamns kommun  
Kultur och fritid 
523 86 Ulricehamn 
  
Alt. kulturochfritid@ulricehamn.se 
 

Beslut 

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

Redovisning 

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

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

Övrigt 

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

Kontakt 

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

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

kulturochfritid@ulricehamn.se
mailto:kulturochfritid@ulricehamn.se
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23 Kostnadskrävande projekt för 
hembygdsgårdar 

 

Ändamål 

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

Villkor 

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

Bidrag 

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

I det fall projekt beviljas andra offentliga bidrag kan den kommunala bidragsdelen reduceras, 
för att föreningen måste ha en egen insats i projektet med minst 20 % av den totala 
kostnaden. 

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

Utbetalning av beviljat bidrag sker när respektive projekt är genomfört och redovisning har 
inlämnats till kultur och fritid. 

Handlingar 

Till ansökan ska biläggas: 
 

 Motiv för föreslagen åtgärd, fullständig kostnadskalkyl, driftkostnadskalkyl (i 
förekommande fall) samt finansieringsplan. I finansieringsplan eventuellt upptaget 
”eget arbete” får värderas till 200 kr/timme. 

 De beräknade kostnaderna ska styrkas med anbud eller offert. 
 Kopia på arrende eller långfristiga hyresavtal på minst fem år (i förekommande fall). 
 Kopia på eventuell ansökan om bidrag till andra bidragsinstanser. 
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Ansökan 

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

Ansökan skickas till:  
Ulricehamns kommun  
Kultur och fritid 
523 86 Ulricehamn 
  
Alt. kulturochfritid@ulricehamn.se 
 

Övrigt 

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

 

• Byggnad av kulturhistoriskt intresse. 

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

• Stöd till ordinarie driftskostnader lämnas inte. 

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

• Vårdinsatser som bidrar till att öka tillgängligheten till kulturarvet prioriteras. 

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

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

• Jämställdhetsskapande åtgärder. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ulricehamn.se/
kulturochfritid@ulricehamn.se
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24 Oförutsett/övrigt 
 

Ändamål 

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

 Villkor 

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

Bidrag 

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

Handlingar 

Till ansökan ska biläggas: 

 Motiv för inköpet/projektet etc. 

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

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

 Kopia på eventuell ansökan om bidrag till andra bidragsinstanser. 

Ansökan 

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

Ansökan skickas till: 
Ulricehamns kommun 
Kultur och fritid 
523 86 Ulricehamn 

Alt. kulturochfritid@ulricehamn.se 

 

 

kulturochfritid@ulricehamn.se
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25 Kulturstipendium 
 

Ändamål 

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

Villkor 

Stipendiat ska vara född eller verksam i Ulricehamns kommun.  

Stipendiet delas ut i samband med kommunfullmäktiges decembersammanträde.  

Bidrag 

Stipendiesumman är 5 000 kr. 

26 Kulturpris 
 

Ändamål 

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

Villkor 

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

Kulturpriset delas ut i samband med kommunfullmäktiges decembersammanträde.  

Bidrag 

Stipendiesumman är 5 000 kr. 

 

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

Ulricehamns kommun  
Kultur och fritid 
523 86 Ulricehamn  
 
Alt. kulturochfritid@ulricehamn.se 
 

mailto:kulturochfritid@ulricehamn.se
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27 Stöd till studieförbund 
 

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

Villkor 

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

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

Övrigt 

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

Ansökan sker i kontakt med verksamhet Kultur och fritid. 
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28 Projektstöd till studieförbund gällande 
mobil kultur för äldre 

 

Ändamål 

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

Exempel på aktiviteter:  

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

Villkor 

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

Projektet ska vara nyskapande. 

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

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

Ansökan 

Ansökan ska göras på särskild blankett och finns på hemsidan www.ulricehamn.se samt hos 
verksamhet kultur och fritid. 

Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast den 31 december året innan det år projektet 
ska starta. 

Ansökan skickas till: 
Ulricehamns kommun  
Kultur och fritid 
523 86 Ulricehamn  
 
Alt. kulturochfritid@ulricehamn.se 
 

Projektet ska redovisas senast den 31 december det år ansökan gäller. 

 
 

http://www.ulricehamn.se/
mailto:kulturochfritid@ulricehamn.se
mailto:kulturochfritid@ulricehamn.se
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29 Särskilt stöd gällande kulturföreningar 
 

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

 

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

 

http://www.arvsfonden.se/
http://www.boverket.se/
http://www.folkebernadottesminnesfond.se/
http://www.forumsyd.org/
http://www.kulturbryggan.se/
http://www.stiftelser.lst.se/
http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland
http://www.migrationsverket.se/
https://www.radiohjalpen.se/victoria
http://www.rf.se/
http://www.kulturradet.se/
http://www.kks.se/
http://www.stipendieinfo.se/
http://www.esf.se/
http://www.si.se/
https://www.mucf.se/bidrag
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31 Att bilda ny förening 
 

Varför skall vi gå samman i en förening? 

Vad säger lagen? 

Vad ska man tänka på när man skriver stadgar? 

Vilka frågor bör man ta upp på ett årsmöte? 

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

Vill ni ha ytterligare information eller hjälp vid föreningsbildandet kontakta:  

Ulricehamns kommun  
Kultur och fritid 
523 86 Ulricehamn 
  
Alt kulturochfritid@ulricehamn.se 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kulturochfritid@ulricehamn.se
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Stöd och bidrag till välfärd 

32 Bidrag till verksamhet för personer 
med funktionsnedsättning 

 

Ändamål 

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

Det kommunala bidraget ska:  

 motverka isolering och ensamhet  

 stimulera till ett aktivt liv och ökad delaktighet i samhället 

 minska/motverka vårdbehov och andra samhällsinsatser  

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

Bidrag 

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

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

Allmänna krav 

Föreningen skall uppfylla kommunens allmänna bestämmelser samt verksamheten särskilda 
bestämmelser.  

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

 

 

 

 

Ansökan/redovisning 

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

Ulricehamns kommun  
Föreningsbidrag, Sektor Välfärd 
523 86 Ulricehamn 
 

Kontaktuppgifter: 

Sektor välfärd 0321–595617 

Övrigt 

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

 

Ändamål 

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

Bidrag 

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

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

Särskilda bestämmelser 

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

Ansökan 

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

Ulricehamns kommun  
Föreningsbidrag, Sektor Välfärd 
523 86 Ulricehamn  
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Kontaktuppgifter: 

Sektor välfärd 0321–595617 

 

 

 

34 Bidrag till föreningar som bedriver 
pensionärsverksamhet 

 

Ändamål 

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

Det kommunala bidraget ska: 

 motverka isolering och ensamhet  

 stimulera till ett aktivt liv och ökad delaktighet 

 minska/motverka vårdbehov och andra samhällsinsatser  

Bidrag 

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

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

 Föreningen har haft dokumenterad verksamhet de senaste fem åren 

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

 Föreningen har minst 30 betalande medlemmar 

 Reviderad årsberättelse och årsredovisning, med bl.a. uppgift om antalet betalande 
medlemmar redovisas i samband med ansökan. 

Bidrag sker i form av ett grundbidrag som utgår från antalet medlemmar. Beslut om bidrag 
sker utifrån de medel som årligen finns avsatta i budgeten. 

Ansökan 

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

Ulricehamns kommun  
Föreningsbidrag, Sektor Välfärd 
523 86 Ulricehamn  

Kontaktuppgifter:  

Sektor välfärd 0321–595617
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Svar på motion om uppföljning av bredbandsmålet 
Dnr 2016/634 
 
 
Sammanfattning 
I en motion föreslår Roland Karlsson (C) och Bengt Leander (C) att man på ett tydligt sätt 
årligen följer upp och redovisar var man befinner sig i förhållande till bredbandsmålet. I 
förvaltningens tertialrapport sker uppföljning och redovisning av bredbandsmålet. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-03-21 från kommunchef 
2 Motion om uppföljning av bredbandsmålet 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till att redovisning av vart man 
befinner sig i förhållande till bredbandsmålet följs upp via tertialrapporterna. 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-03-21 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om uppföljning av 
bredbandsmålet 
Diarienummer 2016/634, löpnummer 1227/2018 
 
Sammanfattning 
I en motion föreslår Roland Karlsson (C) och Bengt Leander (C) att man på ett tydligt sätt 
årligen följer upp och redovisar var man befinner sig i förhållande till bredbandsmålet. I 
förvaltningens tertialrapport sker uppföljning och redovisning av bredbandsmålet. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till att redovisning av vart man 
befinner sig i förhållande till bredbandsmålet följs upp via tertialrapporterna. 
 
 
Ärendet 
Ulricehamns kommun har antagit det nationella målet om att 90% av kommunens hushåll 
ska ha tillgång till bredband år 2020. I en motion föreslår Roland Karlsson (C) och Bengt 
Leander (C) att man på ett tydligt sätt årligen följer upp och redovisar var man befinner sig i 
förhållande till bredbandsmålet. 
 
Vid tidpunkten då motionen lämnades skedde ingen tydlig redovisning av måluppfyllelsen till 
kommunstyrelsen. Idag får kommunstyrelsen under punkten ”Förvaltningens information” 
en redovisning från UEAB om hur många fastigheter som anslutits utifrån avslutade 
bredbandsprojekt. I förvaltningens tertialrapport redovisar UEAB antalet anslutna 
fastigheter samt antalet avsättningar som finns totalt i kommunen. I med detta sker en tydlig 
och systematisk uppföljning av målet som återkopplas till kommunstyrelsen tre gånger per 
år. 
 
Beslutsunderlag 

1 Motion om uppföljning av bredbandsmålet 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Kommunchef   
 
 
 
 
 

Håkan Sandahl Jenny Hulander 
Kommunchef it-strateg 
 Strategi- och utvecklingsenheten 
 Kommunledningsstab 
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Ulricehamn 2016-10-24

,Zl/rå “Fi/ i' 'ill r”

Uppföljning av

bredbandsmålet.

Ulricehamns kommun har antagit det nationella målet om att 90% av

kommunens hushåll skall ha tillgång till bredband 2020.

Det är ett bra mål och Ulricehamns Energi lägger mycket tid och resurser

för att nå detta mål.

Att sätta upp ett mål är viktigt för att ha något att jobba emot. Men ett mål
är sällan värt speciellt mycket om man inte också har kontinuerlig

uppföljning.

Tillgång till bredband i hela kommunen är ett viktigt arbete för kommunens

utveckling.

Centerpartiet föreslår

Att man på ett tydligt sätt årligen följer upp och redovisar var man
befinner sig i förhållandet till bredbandsmålet.

Roland Karlsson (C)

Bengt Leander (C)

      NÄRODLAD
POLITIK

Centerpartiet
Strandgatan 20  l  523 31 Ulricehamn

+46 (o)321131 01
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§  
 

Svar på motion om förbud mot passiv pengainsamling 
Dnr 2018/431 
 
 
Sammanfattning 
Niclas Sunding (SD) föreslår i en motion från den 16 juni 2018 att kommunfullmäktige 
beslutar att införa ett lokalt förbud mot passiv pengainsamling på gågatan. Ett sådant förbud 
skulle i sådana fall ingå i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Ulricehamns kommun. 
Förvaltningen har yttrat sig över motionen och föreslår att den bör avslås. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-01-25 från kanslichef 
2 Motion om förbud mot passiv pengainsamling 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att befintlig skrivning i gällande Allmänna ordnings-
föreskrifter för Ulricehamns kommun bedöms tillräcklig för att säkerställa upprätthållande 
av allmän ordning och säkerhet på offentlig plats. 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-01-25 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om förbud mot 
passiv pengainsamling 
Diarienummer 2018/431, löpnummer 258/2019 
 
Sammanfattning 
Niclas Sunding (SD) föreslår i en motion från den 16 juni 2018 att kommunfullmäktige 
beslutar att införa ett lokalt förbud mot passiv pengainsamling på gågatan. Ett sådant förbud 
skulle i sådana fall ingå i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Ulricehamns kommun. 
Förvaltningen har yttrat sig över motionen och föreslår att den bör avslås. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att befintlig skrivning i gällande Allmänna 
ordningsföreskrifter för Ulricehamns kommun bedöms tillräcklig för att säkerställa 
upprätthållande av allmän ordning och säkerhet på offentlig plats. 
 
 
Ärendet 
Ordningslagen (1993:1617), kapitel 3, reglerar det krav på tillstånd som finns för att få 
använda allmän plats. Enligt lagens förarbeten har denna tillståndsplikt motiverats med att 
ett obegränsat användande av marken för andra ändamål än det i detaljplanen avsedda, kan 
orsaka påtagliga störningar på dels trafiken, dels den allmänna ordningen och säkerheten. 
Det är Polismyndigheten som utfärdar tillstånd och en bedömning görs i varje enskilt fall. 
  
De lokala ordningsföreskrifterna är varje kommuns tillägg till Ordningslagen. De lokala 
ordningsföreskrifterna beslutas av kommunfullmäktige med stöd av förordning (1993:1632) 
med bemyndigande för kommuner att meddela de ytterligare bestämmelser som behövs i 
ordningshänseende. Dessa föreskrifter får dock inte angå förhållanden som är reglerade, eller 
kan regleras på annat sätt, i Ordningslagen eller någon annan författning. De får inte heller 
lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den 
enskildes frihet. 
 
Grunden för reglering genom lokala ordningsföreskrifter, till exempel genom förbud, 
tillståndsplikt eller anmälningsplikt, är att upprätthålla allmän ordning och säkerhet på 
offentlig plats.  
 
I de Allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Ulricehamns kommun anges följande, 
”Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor och liknande, om inte 
insamlingen utgör ett led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig 
tillställning.” 
 
Befintlig skrivning i gällande Allmänna ordningsföreskrifter för Ulricehamns kommun anses 
vara tillräcklig för att säkerställa upprätthållande av allmän ordning och säkerhet på offentlig 
plats. 
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om förbud mot passiv pengainsamling 
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Beslut lämnas till 
Kanslichef   
 
 
 

Lena Brännmar Ida Josefsson 
Kanslichef Utredare 
 Kanslifunktion 
  

 



 
 

Ulricehamn 2018-06-16 

Motion 

förbud mot passiv pengainsamling 

Vi måste alla arbeta för att motverka och försvåra alla former av trafficking. 
Sverigedemokraterna har tidigare lagt en motion om att införa tillstånd för tiggeri i kampen 
mot trafficking, motionen avslogs tyvärr. 
 
I november 2016 fick polisen flera tips som gällde samma man i samma bil som plockade 
upp samma kvinna med sådan regelbundenhet att det "gick att ställa klockan efter" enligt 
ett vittne. Polisen inledde spaning och fick då syn på mannen då han plockade upp 
kvinnan bakom Ica i Ulricehamn. Därefter körde han till Lidls parkerings mer undanskymda 
delar. 

 
 Vi har alla läst i olika media om olika nätverk som avslöjats runt om i landet. Som 
misstänks ha tvingat ett stort antal människor från Bulgarien och Rumänien att tigga i 
Sverige. Miljonbelopp ska ha förts ut från Sverige. Detta har resulterat i ett par fällande 
domar. 

 
Sverigedemokraterna yrkar med bakgrund av ovanstående: 
 

 Att kommunfullmäktige beslutar att införa ett lokalt förbud där passiv 

pengainsamling är förbjudet på gågatan.  

 

Niclas Sunding 

Sverigedemokraterna  
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§  
 

Svar på motion om förtydligande av skrivningen i de 
allmänna lokala ordningsföreskrifterna för 
Ulricehamns kommun 
Dnr 2018/434 
 
 
Sammanfattning 
Niclas Sunding (SD) föreslår i en motion från den 16 juni 2018 att kommunfullmäktige ger 
förvaltningen i uppdrag att förtydliga skrivningen i stycket ”Insamling av pengar” (§ 15) i de 
Allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Ulricehamns kommun. Motionären föreslår ett 
tillägg i skrivningen i § 15 (kursiv stil), ”Polismyndighetens tillstånd krävs för passiv och 
aktiv insamling av pengar i bössor och liknande, om inte insamlingen utgör ett led i en 
tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning”. Förvaltningen har yttrat 
sig över motionen och föreslår att den bör avslås. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-01-24 från kanslichef 
2 Motion om Förtydligande av skrivningen i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för 

Ulricehamns kommun 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att befintlig skrivning i gällande Allmänna 
ordningsföreskrifter för Ulricehamns kommun bedöms tillräcklig för att säkerställa 
upprätthållande av allmän ordning och säkerhet på offentlig plats. 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-01-24 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om förtydligande av 
skrivningen i de allmänna lokala 
ordningsföreskrifterna för Ulricehamns kommun 
Diarienummer 2018/434, löpnummer 242/2019 
 
Sammanfattning 
Niclas Sunding (SD) föreslår i en motion från den 16 juni 2018 att kommunfullmäktige ger 
förvaltningen i uppdrag att förtydliga skrivningen i stycket ”Insamling av pengar” (§ 15) i de 
Allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Ulricehamns kommun. Motionären föreslår ett 
tillägg i skrivningen i § 15 (kursiv stil), ”Polismyndighetens tillstånd krävs för passiv och 
aktiv insamling av pengar i bössor och liknande, om inte insamlingen utgör ett led i en 
tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning”. Förvaltningen har yttrat 
sig över motionen och föreslår att den bör avslås. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att befintlig skrivning i gällande Allmänna 
ordningsföreskrifter för Ulricehamns kommun bedöms tillräcklig för att säkerställa 
upprätthållande av allmän ordning och säkerhet på offentlig plats. 
 
 
Ärendet 
Ordningslagen (1993:1617), kapitel 3, reglerar det krav på tillstånd som finns för att få 
använda allmän plats. Enligt lagens förarbeten har denna tillståndsplikt motiverats med att 
ett obegränsat användande av marken för andra ändamål än det i detaljplanen avsedda, kan 
orsaka påtagliga störningar på dels trafiken, dels den allmänna ordningen och säkerheten. 
Det är Polismyndigheten som utfärdar tillstånd och en bedömning görs i varje enskilt fall. 
  
De lokala ordningsföreskrifterna är varje kommuns tillägg till Ordningslagen. De lokala 
ordningsföreskrifterna beslutas av kommunfullmäktige med stöd av förordning (1993:1632) 
med bemyndigande för kommuner att meddela de ytterligare bestämmelser som behövs i 
ordningshänseende. Dessa föreskrifter får dock inte angå förhållanden som är reglerade, eller 
kan regleras på annat sätt, i Ordningslagen eller någon annan författning. De får inte heller 
lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den 
enskildes frihet. 
 
Grunden för reglering genom lokala ordningsföreskrifter, till exempel genom förbud, 
tillståndsplikt eller anmälningsplikt, är att upprätthålla allmän ordning och säkerhet på 
offentlig plats.  
 
Sedan länge finns, i enlighet med de Allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Ulricehamns 
kommun, ett krav på tillstånd från Polismyndigheten för att få lov att samla in pengar i 
bössor eller liknande på offentliga platser. Penninginsamlingar som är ett led i en, i sig 
tillståndskrävande allmän sammankomst eller offentlig tillställning, undantas från 
tillståndskravet. 
 
Förvaltningen anser befintlig skrivning i gällande Allmänna ordningsföreskrifter för 
Ulricehamns kommun vara tillräcklig för att säkerställa upprätthållande av allmän ordning 
och säkerhet på offentlig plats. 
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Beslutsunderlag 
1 Motion om Förtydligande av skrivningen i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för 

Ulricehamns kommun 
 
Beslut lämnas till 
Kanslichef   
 
 
 

Lena Brännmar Ida Josefsson 
Kanslichef Utredare 
 Kanslifunktion 
  

 



 
 

Ulricehamn 2018-06-16 

Motion 

Förtydliganse av skrivningen i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för 

Ulricehamn kommun 

 

Det går inte att undgå att det finns tiggare i Ulricehamns kommun, Dessa kan i värsta fall 

ha förts hit av människosmugglare och kanske tvingas tigga av kriminella ligor eller tvingas 

till prostitution. Tyvärr har Vårgårda som många andra av Sveriges kommuner varit passiva 

och har undvikit att ta tag i problemet.  Vi vet att tiggeri (passiv insamling av pengar) är en 

grogrund för organiserad brottslighet och människohandel men vi tror inte att vårt förslag 

stoppar själva människohandeln men det försvårar avsevärt för dessa ligor.   

Jag vill dock förtydliga att hemländerna har det yttersta och ekonomiska ansvaret för sina 

medborgare.  T.ex. Rumänien har fått miljontals kronor i bidrag av EU för att integrera 

romerna i samhället, men det krävs naturligtvis att romerna är i Rumänien för att ta del av 

dessa satsningar som ska gå till deras utbildning, sjukvård, arbete och bostäder. Många 

upplever tiggare som störande, obehagliga. 

 

 

Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna: 

 

 – Att kommunfullmäktige beslutar ge förvaltningen i uppdrag att förtydliga skrivningen i de 

”Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Ulricehamns kommun”, under insamling av 

pengar § 15 till. Polismyndighetens tillstånd krävs för passiv – och aktiv insamling av 

pengar i bössor eller liknade, om inte insamlingen inte utgör ett led i en tillståndspliktig 

allmän sammankomst eller offentlig tillställning. När insamlingen sker i samband med 

framförande av gatumusik krävs inget tillstånd. 

 

 

 

Niclas Sunding 

Sverigedemokraterna 
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§  
 

Ombudgetering av investeringsanslag 2018 
Dnr 2019/58 
 
 
Sammanfattning 
De investeringsanslag som upptagits i investeringsplan, men där projekten inte slutförts, 
föreslås ombudgeteras till 2019 med återstående belopp eller efter det behov som föreligger. 
Ombudgetering föreslås ske med totalt 146,6 mnkr till 2019 års investeringsbudget. 
 
Den totala investeringsbudgeten 2018 har uppgått till 251,7 mnkr varav 21,7 mnkr är 
tillkommande för utbyggnad av förskolan Tre Rosor och förskolan i Hössna. Av detta har 
93,9 mnkr förbrukats. Ej förbrukade medel per 2018-12-31 uppgår följaktligen till 157,8 
mnkr.  
 
Beslut enligt förvaltningens förslag innebär att det totala investeringsanslaget 2019 kommer 
att uppgå till 307,3 mnkr. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-01-28 från ekonomichef 
2 Underlag ombudgetering investeringsanslag 2018 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ombudgetering av investeringsanslag från 2018 till 2019 fastställs enligt redovisat underlag. 
Av ej förbrukade medel från 2018 ombudgeteras totalt 146,6 mnkr till 2019 års investerings-
budget.  
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-01-28 

Tjänsteskrivelse - ombudgetering av 
investeringsanslag 2018 
Diarienummer 2019/58, löpnummer 292/2019 
 
Sammanfattning 
De investeringsanslag som upptagits i investeringsplan, men där projekten inte slutförts, 
föreslås ombudgeteras till 2019 med återstående belopp eller efter det behov som föreligger. 
Ombudgetering föreslås ske med totalt 146,6 mnkr till 2019 års investeringsbudget. 
 
Den totala investeringsbudgeten 2018 har uppgått till 251,7 mnkr varav 21,7 mnkr är 
tillkommande för utbyggnad av förskolan Tre Rosor och förskolan i Hössna. Av detta har 
93,9 mnkr förbrukats. Ej förbrukade medel per 2018-12-31 uppgår följaktligen till 157,8 
mnkr.  
 
Beslut enligt förvaltningens förslag innebär att det totala investeringsanslaget 2019 kommer 
att uppgå till 307,3 mnkr. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ombudgetering av investeringsanslag från 2018 till 2019 fastställs enligt redovisat underlag. 
Av ej förbrukade medel från 2018 ombudgeteras totalt 146,6 mnkr till 2019 års 
investeringsbudget. 
 
 
Ärendet 
Se sammanfattning. 
 
Beslutsunderlag 
1 Underlag ombudgetering investeringsanslag 2018 

 
Beslut lämnas till 
Kommunchef 
Ekonomichef 
Barn- och utbildningschef 
Samhällsbyggnadschef 
Tf servicechef 
Socialchef 
 
 
 

Niklas Anemo  
Ekonomichef  
  
  

 



OMBUDGETERING AV INVESTERINGSANSLAG 2018 

Projekt 
Netto-
budget Nettoutfall Avvikelse 

Ombudget- 
ering   

Motivering/kommentar 

              

       

Pågående Projekt MSB             

41004 Trafiksäkerhetsförbättr åtgärd 624 601 23 0   Klart 

41006 Upprustning gator 1 500 1 518 -18 0   Klart 

41245 Bro över Ätran, Boråsvägen Ulr 900 934 -34 0   Klart 

41254 GC-väg Boråsvägen 292 2 289 289   
Genomförande sker under 2019, gång- och 
cykelöverfart ska anläggas 

41256 Utökning pendelpark U-hamnmot 300 237 63 0   Klart 

41257 Utbyggnad ny GC Brunnvägen 200 291 -91 0   
Genomförande sker under 2019, Utbyggnad 
av gc- väg från busshållsplats fram till 
Vistabergsvägen 

41258 Utbyggnad av pendelpark Rönnås 100 0 100 0   
Någon utbyggnad är inte aktuell, Projekt 
kan avslutas 

41259 Omskyltning ny hastighetsplan 300 0 300 300   Genomförande ska ske under 2019 

41260 Ny- och ombygg. hållplatser 500 1 256 -756 0   
En kreditfaktura kvarstår, därefter är 
projektet avslutat 

41261 Förbätt. gångpass. cirk TR-väg 150 177 -27 0   Klart 

41262 Asfaltering GC Fridhemsg-TRväg 300 0 300 300   Genomförande ska ske under 2019 

41503 Trafiklösning Marknadsplatsen 482 153 329 329   
Utredning pågår avseende 
cirkulationslösning 

43103 Utbyggnad vägbelysning 2017 47 0 47 47   
Utbyggnad av belysning i Hökerum 
genomförs under 2019 

43104 Belysning GC-väg Prången 438 0 438 438   
Projektet är genomfört, kvarstående 
investeringsmedel avses användas till 
utbyggnad av belysning i Hökerum 

43105 Utbyg. belys. GC Prången-Preem 225 201 24 24   
Projektet är genomfört, kvarstående 
investeringsmedel avses användas till 
utbyggnad av belysning i Hökerum 

43106 Utbyggnad av belysning Ekhagen 225 220 5 5   
Projektet är genomfört, kvarstående 
investeringsmedel avses användas till 
utbyggnad av belysning i Hökerum 

43107 Belysning GC-väg Vegby 950 0 950 950   Genomförande ska ske under 2019 



Projekt 
Netto-
budget Nettoutfall Avvikelse 

Ombudget- 
ering   

Motivering/kommentar 

51902 Övre Villastaden,  gata mm 357 0 357 357   
Toppbeläggning kvarstår. Målet är att 
detta ska genomföras 2019 

52302 Hester,utbyggnad industrigata 344 23 321 321   
Toppbeläggning kvarstår. Beläggning 
kommer ske efter slutförd utbyggnad av 
industriområdet 

52402 Rönnåsen etapp 1,industrigata 3 276 535 2 741 2 741   
Utbyggnad av stenmurar och 
trädplantering ska ske under 2019 

52405 Rönneskog 1 1 440 144 1 296 1 296   
Resterande del av köpeskilling för förvärv 
av del av Rönneskog 1 

52502 Stadskogen, expl. omr 897 169 728 728   
Målsättning att toppbelägga under 2019, 
beror på utbyggnadstakt. 

52503 Snipe 2:5 210 210 0 0   Klart 

52504 Sanatorieskogen 1:31 2 700 2 700 0 0   Klart 

52505 Hester 5:6 2 750 2 750 0 0   Klart 

52506 Handelsträdgården 3 000 0 3 000 3 000   
3 000 tkr ansökt i 2018 års 
investeringsbudget, genomförande ska ske 
under 2019 

52702 Vist industriomr. lokalgata 200 181 19 0   Projektet ska avslutas 

52802 Ubbarp 8:20-ridvägar,belysn mm 615 35 580 580   Genomförande under 2019 

52902 Vist 10:25-gata,dike,ridväg mm 343 184 159 159   Trädplantering kvarstår 

52903 Vist 10:2 industrigata 700 478 222 222   Toppbeläggning kvarstår 

53002 Svalan-gc-väg, p-plats,gupp mm 494 7 487 487   
Avvaktar marklov, genomförande under 
2019 

76010 Ärendehanteringssystem för MSB 823 248 575 575   
Kopplingar till bland annat KIR och 
nämndhantering kvarstår för 
genomförande under 2019.  

 
      

 

  



Fastighet       
 

Projekt 
Netto-
budget Nettoutfall Avvikelse 

Ombudget- 
ering   

Motivering/kommentar 

48218 Ombyggnad reception Stadshuset 0 1 178 -1 178 0   Klart 

48219 Ombyggnation Rum för alla 0 524 -524 0   Klart 

48367 Bogesundsskolan,ombyggn kök mm 0 10 -10 0   Klart 

48373 Gällstad skola energieffektiv. 1 072 1 295 -223 0   Klart 

48374 Tingsholmsgymn. energieffektiv 1 184 -120 1 304 0   Kommer ej att genomföras 

48375 Ytterbelysn skolgård mm,utbyte 1 739 1 528 211 211   Pågående 

48379 Hökerums skola, om-/tillbyggn 0 1 172 -1 172 0   Klart 

48382 Uppr. skolgård Timmele skola 0 -1 305 1 305 0   Klart 

48383 Hössna förskola 18 475 10 977 7 498 7 498   Pågående 

48385 Ny förskola i centralorten 5 294 459 4 835 4 835   Markprojektering pågår  

48386 Hökerums skola, skolgård 1 797 2 122 -325 0   Klart, dock ej avslutat ekonomiskt 

48387 Musikskola ombyggnad 199 -51 250 0   Kommer ej att genomföras 

48389 Etabl. temporära försk.lokaler 214 2 212 212   
Avetablering kvarstår, kommer att ske 
under 2020 när Tre rosor och den nya 
förskolan är klara 

48390 Tre rosors förskola, ombyggn. 47 000 2 677 44 323 44 323   Byggstart inom kort 

48391 Tillgänglighetsanp. Tingsholm 716 420 296 296   Klart, dock ej avslutat ekonomiskt 

48392 Tillbyggnad Förskolan Hökerum 6 262 1 881 4 382 4 382   Pågående 

48393 Tillgänglighetsanpass. lokaler 1 800 100 1 700 1 700   Pågående 

48434 Ekero, brandskyddsåtgärder 219 211 8 0   Klart, dock ej avslutat ekonomiskt 

48435 Ungbo, energieffektivisering 176 179 -4 0   Klart 

48436 URC, energieffektivisering 465 0 465 465   Pågående 

48437 Arbetsmiljöåtg. Ulrikaskolan 0 179 -179 0   Klart 

48441 URC-konvertering strömförsörjn 722 710 12 12   Pågående 

48443 Arbetsmiljö skolor 279 229 50 0   Klart 

48444 Lokalanp Ungbo URC Junibacken 147 231 -84 0   Klart 

48445 Ombyggn centralarkiv 4 853 353 4 500 4 500   
Projektering klar, ombyggnad skall 
påbörjas i början 2019 

48446 Förstudie omb gruppbostäder 489 489 1 1   Projektering pågår 

48447 Ökad säkerhet entré Bogesund 120 0 120 120   Pågående 

48449 Lokalanpassning nämndhuset 300 164 136 136   Pågående 

48450 Lokalanpassning skolor 900 0 900 900   Pågående 



Projekt 
Netto-
budget Nettoutfall Avvikelse 

Ombudget- 
ering   

Motivering/kommentar 

48513 Återströmningsskydd, install. 700 108 592 592   Kommer att pågå under en längre tid. 

48520 Komponent-fastighetsunderhåll 14 777 11 915 2 862 2 862   

Fastighetsavdelningen har ej hunnit med 
planerade 
värmepumpsbyten/ventilationsaggregat 
pga. hjälp med upphandlingsföreskrifter. 
Byten kommer att ske under 2019. 

48522 Underhåll Ryttershov 5 290 1 052 4 238 4 238   Pågående 

48721 Stadsbibliotek 7 978 202 7 775 7 775   Pågående 

48722 Förrådsbyggnad Lassalyckan 567 83 484 484   pågående 

48723 Upprustning Hössna skolgård 2 000 4 737 -2 737 0   
Pågående. Troligtvis beviljas inte de medel 
vi sökt från Boverket. Beslut har ej 
fastställts ännu. 

48724 VO-boende/förskola Gällstad 1 000 107 893 893   Projektering pågår 

49429 Projektering Sim & sporthall 2 000 479 1 521 1 525   Pågående 

 
      

 

Kultur och Fritid       
 

49428 Tillgänglighetsanpassad brygga 200 161 39 39   
Anläggande av hårdgjord gångväg från p-
plats till bryggan. 

49432 Släntklippare 200 170 30 0     

49510 Homologisering världscup 2019 5 500 5 456 44 44   
Vägförbättring av använd transportväg 
(Lönnebergsvägen) under byggarbetena. 

 
      

 

Lärande       
 

73007 Gemensamt elevregistersystem 1 018 160 857 857   Projektet avslutas under 2019.  

73011 Kameraövervakning skolor 900 0 900 900   Går över till IT-enheten. Inköp sker 2019 

73201 Inventarier Förskola 965 518 447 447   Inv.inköp till förskolorna, giftfri förskola 

73202 Inventarier Grundskola 688 644 45 45   Inv.inköp till skolorna, faktura på ingång.  

73203 Inventarier Skolutv och stöd 144 143 1 0   Klart 

73258 Inv. temporära förskolelokaler 124 0 124 0   Klart 

73499 Inventarier Tingsholm 825 480 345 345   
Inv.inköp till byggprogrammet + övriga 
program 

  



 
      

 

Välfärd       
 

Projekt 
Netto-
budget Nettoutfall Avvikelse 

Ombudget- 
ering   

Motivering/kommentar 

73255 Inventarier sektor välfärd 740 633 107 0   Klart 

74002 Inventarier B&K 750 509 241 150   
Sängar beställda 2018-11-08, ej 
fakturerade 

74003 Inventarier FN 310 271 39 0   Klart 

74009 Trygghetslarm 1 000 897 103 0   Klart 

74013 Välfärdsteknik 0 141 -141 0   Klart 

 
      

 

Övriga       
 

72101 Nytt ärendesystem 94 0 94 0   Klart 

72316 Inventarier Kansli 50 0 50 50   Inköp kommer att göras under 2019 

72564 E-tjänster och e-plattform 600 132 468 468   Projektet pågår 

72565 Nytt Intranät 960 0 960 960   Projektet är i uppstartsfas 

73257 Inventarier Rum för fler 598 601 -3 0   Klart 

44102 Offentl lekplatser-upprustning 1 317 1 102 215 215   

Medel avsatta till ombyggnad/upprustning 
av fontänen på lilla torget och ombyggnad 
av fontän till plantering i Stureparken. 

48801 Installationer kök 1 000 404 596 596   

Verksamheten har inte genomfört en tänkt 
installation av två kokgrytor och 
diskmaskin. Denna installation kommer att 
genomföras till sommaren 2019 när det 
passar bättre för verksamheten.  

72563 IT-investeringar 20 965 23 680 -2 715 0   Klart 

73256 Inventarier sektor service 350 218 132 132   

Till AV-utrustning i KF-salen. Detta arbete 
har inte kunnat göras pga problematik i 
kommunens Wifi. Felet är sedan en tid 
fixat. Förhoppningen är att detta arbete 
ska startas under kvartal 1. 

       
 

Summa pågående projekt 193 714 93 871 99 844 106 356     

 
      

 

 
     

 

  



Projekt enligt plan 2017-2018 som ännu inte är beslutade     
 

 
      

 

Projekt 
Netto-
budget Nettoutfall Avvikelse 

Ombudget- 
ering   

Motivering/kommentar 

Ny förskola centralorten 27 500 0 27 500 27 500   Pågående 

Ombyggnad musikskola 16 750 0 16 750 0   Skall ej genomföras 

Ombyggnad Ryttershov inkl sophus 9 000 0 9 000 9 000   
Pågående upphandling fick avbrytas pga få 
anbud. Omtag kommer att göras under 
2019. 

Reservkraft URC 3 000 0 3 000 3 000   Ska påbörjas under 2019 

Toalett Åsastugan 
100 0 100 0   

Medlen är ej tillräckliga. Omtag fär göras 
vid nästa budgetprocess om behovet 
kvarstår. 

Homologisering VC 2019 500 0 500 500   

Efter investeringsåtgärderna till 2017 års 
tävlingar krävdes omfattande 
återställningsarbeten. Redan nu framstår 
ett kompletterande behov av motsvarande 
åtgärder gjorda under 2018. Efter 
snösäsongen ska det göras en besiktning av 
dessa arbeten och hur de har klarat vintern 
med marksättningar, dräneringar och 
funktionen i övrigt. Besiktningen får avgöra 
i vilken omfattning kompletterande 
åtgärder behöver genomföras. Det visar sig 
först när snön är borta och marken har 
tinat. Lönnebergsvägen i också i behov av 
genomgripande renovering efter alla tunga 
transporter i samband med byggarbetena. 

Energieffektiviseringar/tillg.anpassningar 100 0 100 100   Nya projekt kommer 

Nytt intranät 140 0 140 140   Pågående, ev behöver mer medel sökas. 

Diverse projekteringar 200 0 200 0     

Ej kända projekt 680 0 680 0     

 
      

 

Summa projekt ej beslutade 57 970 0 57 970 40 240     

 
      

 

Summa 251 684 93 871 157 814 146 596     
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Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2018 
Dnr 2019/81 
 
 
Sammanfattning 
Enligt patientsäkerhetslagen (PSL 2010:659) ska vårdgivare dokumentera sitt 
patientsäkerhetsarbete i en så kallad patientsäkerhetsberättelse. Av 
patientsäkerhetsberättelsen ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under 
föregående kalenderår, vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten och 
vilka resultat som uppnåtts. Vårdgivaren ska senast den 1 mars varje år upprätta en 
patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelsen ska hålla tillgänglig för den som 
önskar ta del av den. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-02-06 från socialchef 
2 Patientsäkerhetsberättelse 2018 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Patientsäkerhetsberättelsen för vårdgivare 2018 noteras till protokollet och läggs till 
handlingarna.  
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-02-06 

Tjänsteskrivelse patientsäkerhetsberättelse för 
vårdgivare 2018 
Diarienummer 2019/81, löpnummer 388/2019 
 
Sammanfattning 
Enligt patientsäkerhetslagen (PSL 2010:659) ska vårdgivare dokumentera sitt 
patientsäkerhetsarbete i en så kallad patientsäkerhetsberättelse. Av 
patientsäkerhetsberättelsen ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under 
föregående kalenderår, vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten och 
vilka resultat som uppnåtts. Vårdgivaren ska senast den 1 mars varje år upprätta en 
patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelsen ska hålla tillgänglig för den som 
önskar ta del av den. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Patientsäkerhetsberättelsen för vårdgivare 2018 noteras till protokollet och läggs till 
handlingarna.  
 
 
Ärendet 
Enligt patientsäkerhetslagen (PSL 2010:659) ska vårdgivare dokumentera sitt 
patientsäkerhetsarbete i en så kallad patientsäkerhetsberättelse. Av 
patientsäkerhetsberättelsen ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under 
föregående kalenderår, vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten och 
vilka resultat som uppnåtts. Vårdgivaren ska senast den 1 mars varje år upprätta en 
patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelsen ska hålla tillgänglig för den som 
önskar ta del av den. 
 
Patientsäkerhetsberättelsen är en del av det ledningssystem som vårdgivaren är skyldig att 
inrätta enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Det finns inget krav på att vårdgivaren ska 
lämna in patientsäkerhetsberättelsen till Socialstyrelsen eller någon annan myndighet. 
 
Berättelsen ska beskriva verksamhetens patientsäkerhetsarbete under föregående 
kalenderår. Vårdgivaren ska beskriva vad verksamheten har gjort för att identifiera, 
analysera och så långt som möjligt reducera risker i vården, och för att minska antalet tillbud 
och negativa händelser. Vårdgivaren ska också tala om hur, och när, man ska fullfölja de 
åtgärder som man inte har kunnat göra omedelbart. 
 
En patientsäkerhetsberättelse för Ulricehamns kommun har upprättats av medicinskt 
ansvarig sjuksköterska (MAS).   
 
Beslutsunderlag 
1 Patientsäkerhetsberättelse 2018 

 
 
 
Beslut lämnas till 
Socialchef   
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Sammanfattning 
 
Genom att kvalitetssäkra utvalda processer och rutiner för bl.a 
dokumentation, avvikelseprocessen, delegering och 
läkemedelshantering bör en ökad patientsäkerhet och 
kostnadseffektivitet uppnås. 
Under året kan ses att ett stort deltagande i nationella mätningar och 
användande av kvalitetsregister bidrar till att kunna analysera och 
förbättra verksamheten. Resultaten får användas under 2019 för 
djupare analys. Utbildningar har skett bl.a inom demensvård och BPSD 
vilket ökar möjligheten till en god och säker vård. 
 
Brister uppmärksammats inom dokumentation, läkemedelshantering, 
delegering och avvikelsehantering. Nuvarande arbetssätt innebär risker 
för patientsäkerheten men kan förbättras genom att rutiner och 
arbetssätt ses över.  
 
Under året har sjuksköterskebemanningen periodvis varit låg pga 
otillsatta tjänster och svårigheter att rekrytera vikarier under 
sommaren har under vissa delar av året omvårdnadspersonal anställts 
inom hemsjukvårdsorganisationen för att avlasta sjuksköterskorna.  
 
Under kommande år har prioriteringar inom följande områden 
identifierats: 

 Läkemedelshantering 
 Dokumentation 
 Delegeringsförfarandet till omvårdnadspersonal 
 Avvikelseprocessen 
 Vårdpreventionsarbetet 
 Demensvården 
 Palliativ vård 
 Vårdhygien 
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1. STRUKTUR  
 

Övergripande mål och strategier 
 
Att utifrån SOSFS 2011:9 och patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 
verka för ett ledningssystem, gällande patientsäkerhet, som är känt, 
används och följs inom samtliga kvalitetsområden och i all berörd 
verksamhet.  
Genom att fortlöpande kvalitetssäkra processer och rutiner samt 
granska verksamhetens insatser, säkerställa att den enskilde får den 
vård, omsorg och behandling som utlovats. Patientsäkerhetsarbetet 
utformas utifrån gällande lagstiftning och kommunens övergripande 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.  

 

  

 
 

 
Ledningen för verksamheten där det bedrivs hälso- och sjukvård ska styra 
verksamheten till ett systematiskt, metodiskt och processorienterat 
arbetssätt som kontinuerligt utvecklar kvalitét, säkerhet och 
kostnadseffektivitet. 
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Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet 
 
Ansvarig politisk nämnd har det yttersta ansvaret för 
patientsäkerhetsarbetet. 
 

Socialchef 
Har ett övergripande administrativt ansvar för planering och ledning 
av patientsäkerhetsarbetet. 

Verksamhetschef enligt 4 kap. 2 § hälso- och 
sjukvårdslagen (2017:30) 
Ska tillsammans med MAS och MAR (medicinskt ansvariga) 
upprätthålla och utveckla verksamhetens kvalitet och säkerhet inom 
ramen för ledningssystem för kvalitet och säkerhet. Verksamhetschefen 
skall bevaka det totala resursbehovet för att säkerställa kvaliteten.  
 

MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska)   
Ska tillsammans med MAR och verksamhetschef enligt hälso- och 
sjukvårdslagen upprätthålla och utveckla verksamhetens kvalitet och 
säkerhet inom ramen för ledningssystem för kvalitet och säkerhet.  
 

MAR (medicinskt ansvarig för rehabilitering)  
Ska tillsammans med MAS och verksamhetschef enligt hälso- och 
sjukvårdslagen 4 kap. 2 § upprätthålla och utveckla verksamhetens 
kvalitet och säkerhet avseende rehabilitering och inom ramen för 
ledningssystem för kvalitet och säkerhet. 

Verksamhetschef/Enhetschef 
Ansvarar för att de rutiner och riktlinjer som fastställts inom 
patientsäkerhet och som verksamheten är berörd av, är väl kända av 
personalen samt att ny personal får den introduktion som krävs för att 
kunna arbeta med metoder och arbetssätt utifrån patientsäkerhet. 

Vård- och omsorgspersonal  
är enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) skyldig att bidra till att hög 
patientsäkerhet upprätthålls. Personalen ska i detta syfte rapportera 
risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade 
kunnat medföra en vårdskada. 
 

Stödfunktioner 
Vårdhygien och smittskyddsenheten på Södra Älvsborgs sjukhus. 
 

 
 

Struktur för uppföljning/utvärdering  
 
Struktur för uppföljning kopplat till mål och strategier finns för  
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 avvikelsehantering 
 kvalitetsregister  
 dokumentation/loggkontroller 
 nationella kvalitetsmätningar  
 vårdhygien egenkontroll 
 läkemedelsuppföljningar 
 utvärdering av arbetssätt och metoder 

 

Avvikelsehantering 
Avvikelserapporteringen är en av de viktigaste källorna till att upptäcka 
vårdskador och risk för vårdskador. Avvikelser inom hälso- och 
sjukvården ska rapporteras och verksamhetens chef utreder, analyserar 
och följer upp i team med berörd personal. Särskilt allvarliga händelser 
utreds av MAS.  
MAS följer upp, sammanställer, analyserar och redovisar till nämnd 
och verksamheter två gånger per år samt bedömer om händelsen leder 
till en Lex Maria anmälan.  
Avvikelser i vårdsamverkan rapporteras och hanteras enligt 
överenskommelse inom Närvårdssamverkan i södra Älvsborg. 
Avvikelser gällande apotek och medicintekniska produkter rapporteras 
enligt särskilda rutiner. 

 

Kvalitetsregister 
Nationella kvalitetsregister används för systematiskt kvalitetsarbete; 

- Senior alert; via registret följs resultatet för det vårdpreventiva 
arbetssättet gällande trycksår, fall, undernäring, munhälsa och 
inkontinens.  

- Palliativregistret; via registret följs täckningsgrad och hur den 
palliativa vården fungerade sista veckan i patientens liv.  

- BPSD-registret, via registret kan evidensbaserade vård- och 
omsorgsåtgärder vid beteendemässiga symtom vid 
demenssjukdom följas.  
 

MAS gör analyser och årliga sammanställningar och jämför resultaten 
mot uppsatta mål och redovisar till nämnd och verksamhet. 

 

Dokumentation/loggkontroller    
Journalgranskning genomförs i samband med MAS utredning av 
avvikelser. Strukturerad journalgranskning bör genomföras.  
Loggkontroller av patientjournaler utförs enligt rutin. 
Nationella kvalitetsmätningar  
Kommunen har som avsikt att delta i nationella mätningar ex. gällande 
följsamhet till basala hygienrutiner, förekomst av trycksår och andra 
punktprevalensmätningar. Resultat från nationella kvalitetsmätningar 
och jämförelser redovisas till nämnd och verksamhet. 
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Vårdhygien 
Enhetschef ansvarar för att driva följsamhet till basala hygienrutiner 
och särskilda hygienombud ska finnas på varje enhet. Årlig uppföljning 
av MAS. All personal ska få information om rutinen för basala 
hygienrutiner och skriva under ett intyg att de är skyldiga att följa 
rutinen.  
I kommunen finns beslut att all vårdpersonal som jobbar med vårdnära 
arbete ska ha daglig tillgång till rena arbetskläder utifrån fastställda 
krav och att dessa ska kunna tvättas, torkas och förvaras på 
arbetsplatsen. Personal ska också byta om på arbetsplatsen. 
Löpande funktionskontroller av diskdesinfektorer ska göras ute på 
enheterna. Årlig service och funktionskontroll görs enligt avtal med 
extern utförare. Enheter kan också göra egenkontroller enligt 
framtagna checklistor. 

 

Läkemedel 
För varje enskild patient ska årlig läkemedelsgenomgång göras enligt 
lokalt avtal med Närhälsan. Läkemedelshanteringen är föremål för 
ständig förbättring och sker via särskild arbetsgrupp. Kommunala 
akutförråd finns för att täcka behovet av akut ordinerade läkemedel. 
Särskilt utsedda sjuksköterskor ansvarar för förråden. 

 

Arbetssätt och metoder 
Arbetssätt inom hälso- och sjukvård är tillgängliga för all berörd 
personal genom aktuella rutiner och riktlinjer på intranätet. Utifrån 
inkomna synpunkter, avvikelser och omvärldsbevakning ska 
arbetsprocesser regelbundet analyseras och förbättras. Rutiner och 
riktlinjer ska vara uppdaterade och aktuella. 
 
 

2. SAMVERKAN för att förebygga 
vårdskador 
Samverkan med andra vårdgivare regional nivå 
Samverkan mellan regionen och kommunerna gällande hälso- och 
sjukvård regleras i Hälso- och sjukvårdsavtalet samt Ramavtal för 
läkarmedverkan som finns mellan Västra Götalandsregionen och 
VästKom.  

 
Ny lag om utskrivningsklara   
Under året har den nya lagen om samverkan vid utskrivning från 
slutenvård implementerats och det gemensamma journal och 
informationssystemet mellan kommuner och region, SAMSA, har 
anpassats efter den nya lagen. Arbetet har skett i delregionala och 
lokala arbetsgrupper. Videovårdplanering har fortsatt implementerats 
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och blivit en naturlig del av arbetet för kommunens 
vårdplaneringsteam. 

 
Närvårdssamverkan delregionalt - lokalt 
Samverkan på delregional nivå mellan kommun, Södra Älvsborgs 
sjukhus (SÄS) och Närhälsan regleras i styrdokument och avtal 
beslutade i Närvårdssamverkan i södra Älvsborg.  
Socialchef representerar kommunen i Närvårdssamverkans styrgrupp.  
Regelbundna samverkansmöten hålls både i lokal ledningsgrupp och i 
arbetsgrupper.  
Avvikelserapportering vid brister i vårdens övergångar mellan 
kommunen och andra vårdgivare ses som en viktig del att förbättra 
patientsäkerheten. Händelser av vikt tas upp på lokala 
ledningsgruppen för Närvårdssamverkan där både representanter från 
kommun, sjukhus och primärvård träffas. 
Kommunen har också representanter i delregionala arbetsgrupper bl.a 
för det gemensamma informationssystemet SAMSA.  
 

Samverkan lokal primärvård 
Samverkan med vårdcentralerna i kommunen regleras i lokala avtal 
och regelbundna möten. På kvällar, nätter och helger finns avtal mellan 
Primärvård och extern utförare för läkarmedverkan i kommunal hälso- 
och sjukvård. 

Inkontinensprojekt  
Samarbetet mellan de tre kommunerna Bollebygd, Tranemo och 
Ulricehamn och FoU (hög-skolan i Borås) har fortgått under 2018. 
Arbetsgruppens intention är att tillse att alla som ingår i kommunens 
hemsjukvård och har drabbats av inkontinens skall erbjudas en basal 
utredning samt individuellt anpassade åtgärder, både vad gäller 
toalettvanor som inkontinensskydd. 
 

Patienters och närståendes delaktighet 
Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal ansvarar för att patienter 
och närstående ges möjlighet att medverka och påverka i den enskildes 
vård och behandling. Detta görs möjligt vid t.ex. inskrivningssamtal, 
vårdplanering, upprättande av hälsoplan, i den dagliga vården samt vid 
utredning av avvikelser. Särskilt anhörigstöd finns också att tillgå. 
 

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet  
All personal inom sektor Välfärd ska ha kunskap om vikten av att 
rapportera händelser och risker som patienter och brukare utsätts för. 
Närmaste chef ansvarar för att informera sin personal vad som ska 
rapporteras och hur man gör. och att avvikelserapporteringen blir ett 
verktyg att utveckla och förbättra verksamheten. 
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Klagomål och synpunkter 

Inom kommunen 
Via kommunens hemsida finns möjlighet att skicka in klagomål och 
synpunkter. Ute i verksamheterna finns möjlighet att lämna 
synpunkter och klagomål. Dessa hanteras enligt rutin och utreds av 
berörd chef eller annan lämplig person.  

 

Patientnämnden 
Klagomål och synpunkter, som kommer via Patientnämnden tas emot 
och utreds av medicinskt ansvarig sjuksköterska och/eller 
verksamhetschef. Information om Patientnämnden finns på 
Ulricehamns kommuns hemsida.  

 

Egenkontroll 
 

Egenkontroll Omfattning Källa 

Vårdrelaterade 
infektioner 

1gång per år 
 
1 gång per år 

PPM-databasen 
 
HALT- Senior alert 

Basala hygienrutiner och 
klädregler 

1 gång per år PPM-databasen 

Avvikelser 2 gånger per år Avvikelsehanteringssystemet 

Trycksår 1gång per år PPM-databasen, Senior alert 

Patientens klagomål och 
synpunkter 

2 gånger per år Patientnämnden, 
avvikelsehanteringssystemet 

Vård i livets slutskede 1 gång per år Palliativregistret 

Vårdprevention 1 gång per år Senior alert 

Demens-BPSD 1 gång per år BPSD-registret 

3. PROCESSER - åtgärder för att öka 
patientsäkerheten  
MAS har pga. kort anställningstid svårt att redovisa vilka åtgärder som 
vidtagits under året för att öka patientsäkerheten. Dock kan ses att ett 
stort deltagande i nationella mätningar och användande av 
kvalitetsregister bidrar till att kunna analysera verksamheten. 
Resultaten får användas under 2019 för djupare analys. Utbildningar 
har skett bl.a inom demensvård och BPSD vilket ökar möjligheten till 
en god och säker vård. 
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Riskanalys  
Under den korta tid MAS varit anställd har brister uppmärksammats 
inom läkemedelshantering och delegering. Nuvarande arbetssätt 
innebär risker för patientsäkerheten men kan förbättras genom att 
rutiner och arbetssätt ses över.  
Under året uppgraderades avvikelsesystemet men bristfällig 
information till förvaltning och verksamhet har bidragit till osäkerhet 
kring framförallt bedömning och analys. Oklarheter finns överlag hur 
avvikelsesystemet kan och ska användas vilket bidrar till att inträffade 
händelser inte använd för att förbättra verksamheten. 
Dokumentation i patientjournalen har upplåtits till icke legitimerad 
personal vilket innebär att när de dokumenterat har deras 
anteckningar blivit journalförda som att de är legitimerade 
sjuksköterskor. De icke legitimerade har dokumenterat bedömningar 
som åligger en sjuksköterskas ansvar och därmed är patientsäkerheten 
rubbad och journalföringen inte enligt gällande lagstiftning.  
Under året har sjuksköterskebemanningen periodvis varit låg pga 
otillsatta tjänster. Dock har bemanningen successivt börjat fyllas på 
men det har inneburit hög arbetsbelastning för de som funnits i tjänst 
och bemanningsföretag har också anlitats. För att täcka 
sjuksköterskebristen har under vissa delar av året omvårdnadspersonal 
anställts som omvårdnadsassistenter inom 
hemsjukvårdsorganisationen. Rutiner och ansvar har för dessa varit 
oklart. 
 

4. RESULTAT OCH ANALYS 
 

Hygien  
Följsamhet till basala hygienrutiner kontrolleras två gånger/år. 
Resultatet ej möjligt att redovisa här. 
Möjlighet att desinfektera använda instrument och utensilier bör göras 
i en dekontaminator, både ur vårdhygieniska aspekter men också ur 
miljöhänsyn. Serviceavtal på dekontaminatorer avslutades under 2018 
pga felaktig information och en dekontaminator var tvungen att 
kasseras men ersattes inte av en ny och istället började man använda 
kemisk desinfektion. 
 
 

Avvikelser 
Under 2018 rapporterades totalt 3521 avvikelser inom sektor välfärd, 
vilket är en ökning jämfört med 2017. Av dessa inträffade 624 inom 
hälso- och sjukvårdsverksamheten och 1616 var fallskada eller risk för 
fallskada. 
 

Totalt rapporterade avvikelser inom SoL, LSS och HSL 
2018 2017 2016 
3521  3195 2938 
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Avvikelser läkemedelshantering 
 2018 2017 
Utebliven dos 415 409 
Läkemedel saknas 114   27 
Feldosering  36   44 
Upptäckt fel dos  36   47 
Förväxlat patient    8   27 
totalt 609 554 
   

 
Övriga avvikelser hälso- och sjukvård 
 2018 2017 
Utebliven/felaktig  
behandling 

5  

Brist informations-
överföring 

9  

Trycksår 1  
totalt 15  

 
Avvikelser fall 
 2018 2017 
Fall med skada    128   136 
Fall utan eller med 
mindre skada 

1488 1421 

Totalt 1616 1557 
 

Läkemedel 
Antalet rapporterade avvikelser har ökat under året. En djupare analys 
är ej möjlig att göra men MAS kan konstatera att rutiner och följsamhet 
till rutiner måste prioriteras för att förbättra patientsäkerheten. All 
personal har t.ex. inte haft gällande delegeringar för att utföra 
läkemedelshantering. Delegation av delning i dosett skulle dragits in 
2018 men en otydlighet har funnits och delegering har fortgått och 
uppgiften har utförts av personal utan delegering vilket är mycket 
allvarligt.   
Dosettdelade läkemedel kräver mycket resurser och är en källa till att 
fel kan uppstå. Kommunens önskan om en ökning av dosdispenserade 
läkemedel, utifrån patientsäkerhet och kostnadseffektivitet, framförs 
kontinuerligt till primärvården.   
 

Avvikelser i Närvårdssamverkan 
Kommunen har skickat 48 avvikelser till olika instanser inom 
regionens hälso- och sjukvård, de flesta handlar om 
informationsöverföring. Kommunen har fått ett mindre antal 
avvikelser till sig. 
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BPSD-registret 
 
Svenska BPSD-registret är ett nationellt kvalitetsregister för 
Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens. Registret syftar 
till att kvalitetssäkra vården av personer med demenssjukdom. 
 

 2018 2017 2016 
Antal registreringar 60 82 36 

 
För att kvalitetssäkra användandet av registret så krävs utbildning till 
BPSD-administratörer. Utbildare är personer godkända från 
registerhållaren. Under året har en satsning gjorts på utbildning av 
olika kategorier av personal som arbetar på demensavdelningar 
 

Antal utbildade BPSD-
administratörer 

2018 2017 

Sjuksköterskor 12    4 

Arbetsterapeuter 
Fysioterapeuter 

11    5 

Enhetschefer   3    4 

Omvårdnadspersonal 21    9 

totalt 47  22 

 
Antalet legitimerad personal och enhetschefer som är BPSD-
administratörer är nu väl täckt på alla demensavdelningar. Dessutom 
finns minst två omvårdnadspersonal per avdelning med utbildning.  
All övrig personal på demensavdelningarna har fått en två timmars 
information om demenssjukdomar, varför BPSD-bedömning görs och 
vikten av att upprätta en bemötandeplan som alla ska följa. 
 
Nedan visas några av resultaten som kan utläsas i BPSD-registret: 
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Svenska HALT  
I nationella mätningen HALT registreras/uppskattas antalet 
vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning i särskilt boende. 
Ulricehamn registrerade 261 patienter vilket motsvarar antalet platser 

Andel personer som 
har fått en 

läkemedelsöversyn

Andel 
personer 

med 
olämpliga 
läkemedel

Andel personer som 
har bemötandeplan
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på särskilt boende. Antalet patienter med bekräftade infektioner var 2st 
och antalet patienter med antibiotikabehandling var 8st eller 3%, vilket 
ligger något över riket. 
Riskfaktorer för vårdrelaterad infektion är patienter med urinkateter 
(8%) och patienter med sår (11%).  
 

Munhälsa - tandvård  
Den som har ett bestående behov av omfattande vård och omsorg kan 
ha rätt till intyg om N-tandvård (nödvändig tandvård), vilket innebär 
att personen betalar samma patientavgifter som i hälso- och 
sjukvården.  
Intyg om N-tandvård ger även rätt till en årlig munhälsobedömning 
hemma i bostaden. I Ulricehamns kommun bedömer utsedda 
sjuksköterskor och handläggare om personen är berättigad till intyg. 
 
 

Uppsökande verksamhet med 
munhälsobedömning 

Äldreboend
e 

LSS+enskilt 
boende 

Antal personer med  
intyg om nödvändig tandvård 

186 249 

Antal (andel)tackat ja till munhälsobedömning 168 81 

Antal (andel)tackat ja till munhälsobedömning 
som fått en MHB 
 
 
 
 
 

  

Utbildning till personal i munhälsa 2018 2017 2016 

ÄB=äldreboende 
LSS+ord=LSSboende+ ordinärt 
boende 

ÄB LSS+ 
Ord 

ÄB LSS+ 
Ord 

ÄB LSS+ Ord 

Antal personal som utbildats 37 11 59 0 165 21 

Antal personalgrupper som utbildats          2   2 - - - - 

Antal personalgrupper ej utbildats  21 15 - - - - 

 

PPM- mätning (punktprevalensmätning) trycksår 
 
Kommunen deltog i den nationella trycksårsmätningen som 
genomfördes under en dag 2018.Vård- och omsorgsboenden, 
korttidsenheten samt hemsjukvården i ordinärt boende deltog. 344 
registreringar gjordes och 48 trycksår fanns fördelat på 35 personer. 
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Trycksår 
uppstod på 
egen enhet

Trycksår 
uppstod på 

annan enhet

Ingen uppgift
0
5

10
15
20
25
30

Verksamhet där trycksåret 
uppstod (antal)

 
 
De vanligaste orsakerna till trycksåren anges vara att huden utsatts för 
ökat tryck och nedsatt födointag. 
 

Tryckså kat 
1

Trycksår kat 
2

Trycksår kat 
3

Trycksår kat 
4

0

5

10

15

20

25

Kategori av trycksår (antal)

 
 
Kategori 1 är den lindrigaste formen av trycksår och kategori 4 den 
allvarligaste där ben, senor och muskler kan vara drabbade.  
 
De vanligaste åtgärderna som redovisas är daglig bedömning av huden, 
mellanmål, hudvård, minska nattfastan, tryckavlastning, 
hjälpmedelsförskrivning, lägesändringar. 
 

Palliativregistret  
 
Svenska palliativregistret är ett nationellt kvalitetsregister som är till 
för att förbättra vården i livets slut. Efter att en person avlidit besvaras 
en enkät med ca 30 frågor som handlar om hur vården varit sista 
veckan i livet. Därefter kan resultatet användas för att se vilken kvalitet 
vården håller och vad som behöver förbättras.  
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Nedanstående tabeller visar dels andel registreringar av inträffade 
dödsfall samt resultat utifrån socialstyrelsens kvalitetsindikatorer inom 
palliativ vård. 
 

 
 
 
Ett nationellt mål är att 70% av inträffade dödsfall ska registreras i 
registret, Ulricehamn når 64,4%. 
Tabellen visar registreringar gjorda på både sjukhus och kommun, 
registreringen görs där patienten avlidit. Om det är sjukhus eller 
kommun som inte registrerar tillräckligt redovisas inte här.  
 
Under 2018 har de indikationer som redovisas i spindeldiagram 
förändrats därför görs ingen jämförelse med 2017. 
En jämförelse görs istället mellan vård- och omsorgsboende, 
korttidsplats och ordinärt boende. Stora skillnader ses mellan 
boendeformerna där personer på korttidsplats och i ordinärt boende 
fått en högre  
  
måluppfyllelse jämfört med personer som vårdats på vård- och 
omsorgsboende. Gemensamt ses att smärtskattning utförs i mycket 
begränsad omfattning. Brytpunktssamtal och mänsklig närvaro i 
dödsögonblicket genomförs minst på vård- och omsorgsboende.  
Se diagram nästa sida. 
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Vård- och 
omsorgsboende

Korttidsplats 

Ordinärt boende
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Senior alert  

Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister och ett verktyg för 
att stödja vårdprevention för äldre personer som riskerar att  

- Identifiera risker och analysera orsaker för fall, trycksår, 
viktminskning, ohälsa i munnen och blåsdysfunktion. 

- Planera och genomföra förebyggande åtgärder 
- Följa upp åtgärder och utvärdera resultat 

 

 

 

 

 

 
 
Under året har 262 unika personer riskbedömts. Genomgående 
är att bakomliggande orsaker inte alltid anges men åtgärdsplaner 
sätts in för flertalet personer. Däremot sämre resultat på att 
utföra planerade åtgärder.    

 
 

5. Mål och strategier för kommande år 
 

Fortsatta utvecklingsområden att prioritera i förbättringsarbetet 
 

 Läkemedelshantering 
 Dokumentation 
 Delegeringsförfarandet till omvårdnadspersonal 
 Avvikelseprocessen 
 Vårdpreventionsarbetet 
 Demensvården 
 Palliativ vård 
 Vårdhygien 

 
 

 
 
Under 2019 kommer särskilt fokus inom patientsäkerhet att vara: 

Vård- och omsorgsboende

Korttidsplats

Demensboende

Hemsjukvård

Hela kommunen             262
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- Dokumentation – införande av nytt hälsoärende, delegering, 

avvikelsehantering och inkontinens kommer vara fokusområden för 
legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal under 2018. 
 

- Avvikelseprocessen, översyn av rutiner och arbetssätt. 
 

- Läkemedelshantering implementering av ny rutin. 
 

- Delegering, översyn av möjlighet att införa webbaserad utbildning 
inför delegering. 
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Ansökan om investeringsmedel gällande konstnärlig 
gestaltning i offentlig miljö 
Dnr 2019/45 
 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel till konstnärlig gestaltning i offentlig miljö om 
0,6 mnkr. Investeringen möjliggör att 1 % regeln i kommunen efterlevs enligt riktlinjer för 
konstnärlig gestaltning i offentlig miljö. Gestaltningen innebär att konst tillförs till tre olika 
platser i kommunen och kommer ingå i den offentliga miljön.  
 
Konst på blivande förskolan Lyckan om 250 000 kr.  
Konstverket Nocturne i järnvägstunneln om 200 000 kr.  
Konst vid renovering av gruppbostäder om 150 000 kr. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. 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.  
  
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-01-22 från tf servicechef 
2 Investeringskalkyl gällande offentlig gestaltning 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för konstnärlig gestaltning i offentlig miljö, 0,6 mnkr, kan finansieras via 
avsatta medel för investeringsmedel gällande konstnärlig gestaltning i offentlig miljö i 
investeringsbudgeten för 2019.  
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-01-22 

Tjänsteskrivelse Ansökan om investeringsmedel 
gällande konstnärlig gestaltning i offentlig miljö 
Diarienummer 2019/45, löpnummer 167/2019 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel till konstnärlig gestaltning i offentlig miljö om 
0,6 mnkr. Investeringen möjliggör att 1 % regeln i kommunen efterlevs enligt riktlinjer för 
konstnärlig gestaltning i offentlig miljö. Gestaltningen innebär att konst tillförs till tre olika 
platser i kommunen och kommer ingå i den offentliga miljön.  
 
Konst på blivande förskolan Lyckan om 250 000 kr.  
Konstverket Nocturne i järnvägstunneln om 200 000 kr.  
Konst vid renovering av gruppbostäder om 150 000 kr. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. 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.  
  
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för konstnärlig gestaltning i offentlig miljö, 0,6 mnkr, kan finansieras via 
avsatta medel för investeringsmedel gällande konstnärlig gestaltning i offentlig miljö i 
investeringsbudgeten för 2019. 
 
 
Ärendet 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för konstnärlig gestaltning i offentlig miljö, 0,6 
mnkr. Investeringen möjliggör att 1 % regeln i kommunen efterlevs enligt riktlinjer för 
konstnärlig gestaltning i offentlig miljö. Gestaltningen innebär att konst tillförs till tre olika 
platser och kommer att ingå i den offentliga miljön.  
 
Konst på blivande förskolan Lyckan om 250 000 kr 
Konstverket Nocturne i järnvägstunneln om 200 000 kr 
Konst vid renovering av gruppbostäder om 150 000 kr 
 
Investeringen kan finansieras via avsatta medel för konstnärlig gestaltning i offentlig miljö i 
investeringsbudgeten för 2019. Övriga driftkostnadskonsekvenser, 10 tkr/år beaktas i budget 
2020.  
 
Ekonomichefens yttrande 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. 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.  
 
Beslutsunderlag 
1 Investeringskalkyl gällande offentlig gestaltning 
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Beslut lämnas till 
Tf servicechef 
Ekonomichef  
Verksamhetschef kultur och fritid 
Verksamhetschef fastighet 

 
Anna-Lena Johansson Niklas Anemo 
Tf servicechef Ekonomichef 
  
Lena Moritz Victoria Klaiber Svensson 
Verksamhetschef kultur och fritid Kulturstrateg 
 Verksamhet kultur och fritid 
 Sektor service 

   

 

 

 



Ansökan om investeringsmedel Projektnr:

Uppgiftslämnare Verksamhet

Victoria Klaiber Svensson Kultur och fritid

Investeringen tas i bruk år: 1
Beräknad avskrivningstid: - (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

Offentlig gestaltning 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 10 10 10 10 10 10 60
Avskrivningar 0 0 0 0 0 0 0
Internränta 10 10 10 10 10 10 61
Summa kapitalkostnader 10 10 10 10 10 10 61
Summa kostnader 20 20 20 20 20 20 121
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 20 20 20 20 20 20 121

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:

Ärendegången

Det kan bli aktuellt med avskrivningar om de inköp som görs inte kan anses ha ett bestående värde
över tid.

Övriga driftskostnader är kostnaden för att drifta "Nocturne" i järnvägstunneln.



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 tillfällig 
kapacitetsökning F-6 i Ulricehamn 
Dnr 2019/23 
 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för Tillfällig kapacitetsökning F-6 i Ulricehamn, 
2,0 mnkr. Investeringen möjliggör att klara behovet av förskoleplatser och elevplatser för 
årskurs F-6 i centralorten läsåret 19/20 och för F-6 fram tills en ny grundskola är 
färdigställd. 
 
Markarbeten, transport, montage, inkoppling av el, it, larm, fjärrvärme, vatten och avlopp av 
modulerna ingår i investeringen. Fullt anpassade flyttbara lokaler finns på plats efter 
montaget. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. 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. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-01-19 från tf servicechef 
2 Investeringskalkyl till ansökan om investeringsmedel för tillfällig kapacitetsökning F-6 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för Tillfällig kapacitetsökning F-6 i Ulricehamn, 2,0 mnkr, kan finansieras 
via avsatta medel för Tillfällig kapacitetsökning F-6 i Ulricehamn i investeringsbudgeten för 
2019. 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-01-19 

Tjänsteskrivelse ansökan om investeringsmedel för 
tillfällig kapacitetsökning F-6 i Ulricehamn 
Diarienummer 2019/23, löpnummer 104/2019 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för Tillfällig kapacitetsökning F-6 i Ulricehamn, 
2,0 mnkr. Investeringen möjliggör att klara behovet av förskoleplatser och elevplatser för 
årskurs F-6 i centralorten läsåret 19/20 och för F-6 fram tills en ny grundskola är 
färdigställd. 
 
Markarbeten, transport, montage, inkoppling av el, it, larm, fjärrvärme, vatten och avlopp av 
modulerna ingår i investeringen. Fullt anpassade flyttbara lokaler finns på plats efter 
montaget. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. 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. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för Tillfällig kapacitetsökning F-6 i Ulricehamn, 2,0 mnkr, kan finansieras 
via avsatta medel för Tillfällig kapacitetsökning F-6 i Ulricehamn i investeringsbudgeten för 
2019. 
 
 
Ärendet 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för Tillfällig kapacitetsökning F-6 i Ulricehamn, 
2,0 mnkr. Investeringen möjliggör att klara behovet av förskoleplatser och elevplatser för 
årskurs F-6 i centralorten läsåret 19/20 och för F-6 fram tills en ny grundskola är 
färdigställd. 
 
När ny förskola är färdigställd kan förskoleverksamheten flyttas dit från Ulrikaskolan och 
ytterligare kapacitet skapas i modul för grundskolan, lokalen används då fullt ut som 
klassrum/grupprum. 
 
Markarbeten, transport, montage, inkoppling av el, it, larm, fjärrvärme, vatten och avlopp av 
modulerna ingår i investeringen. Fullt anpassade flyttbara lokaler finns på plats efter 
montaget. Därefter utgår lokalhyra som betalas av verksamheten till uthyraren. 
 
Investeringen kan finansieras via avsatta medel för Tillfällig kapacitetsökning F-6 i 
Ulricehamn i investeringsbudgeten för 2019.  
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Ekonomichefens yttrande 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. 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. 
 
Beslutsunderlag 
1 Investeringskalkyl till ansökan om investeringsmedel för tillfällig kapacitetsökning F-6 

 
Beslut lämnas till 
Tf servicechef 
Ekonomichef  
 
 
 

Anna-Lena Johansson Niklas Anemo 
Tf servicechef Ekonomichef 
  
  

 

Crister Dahlgren 
Verksamhetschef fastighet 

 



Ansökan om investeringsmedel  Projektnr:

Uppgiftslämnare Verksamhet

Crister Dahlgren Fastighet

Investeringen tas i bruk år: 1
Beräknad avskrivningstid: 5 (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

Ulrikaskolan 2 200
Objektnummer:

5 603

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 190 190 190 190 190 190 1 140
Avskrivningar 400 400 400 400 400 400 2 400
Internränta 34 27 20 14 7 0 102
Summa kapitalkostnader 434 427 420 414 407 400 2 502
Summa kostnader 624 617 610 604 597 590 3 642
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 624 617 610 604 597 590 3 642

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:

Ärendegången

Lokalvård 135 tkr/år
El, fjv, serviceavtal 55 tkr/år



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

Avslås T SEK / ÅR:

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



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2019-02-27 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§  
 

Riktlinjer för exploateringsredovisning 
Dnr 2019/43 
 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen redovisar förslag till riktlinjer för exploateringsredovisning. Nu gällande 
riktlinjer beslutades av kommunstyrelsen 2016-01-07, § 25. 
 
Förvaltningens förslag till nya riktlinjer innebär inga större förändringar jämfört med 
gällande riktlinjer, men en översyn har varit nödvändig bland annat med utgångspunkt från 
att ny lagstiftning, lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning, har trätt i kraft 
från och med 2019-01-01. Något förtydligande har också gjorts i det förslag som redovisas. 
 
Föreslagna förändringar innebär inga förändrade rutiner för det praktiska arbetet med 
exploateringsområden.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-01-29 från ekonomichef 
2 Riktlinjer för exploateringsredovisning 2019 - förslag 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Riktlinjer för exploateringsredovisning antas. 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-01-29 

Tjänsteskrivelse - riktlinjer för 
exploateringsredovisning 
Diarienummer 2019/43, löpnummer 317/2019 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen redovisar förslag till riktlinjer för exploateringsredovisning. Nu gällande 
riktlinjer beslutades av kommunstyrelsen 2016-01-07, § 25. 
 
Förvaltningens förslag till nya riktlinjer innebär inga större förändringar jämfört med 
gällande riktlinjer, men en översyn har varit nödvändig bland annat med utgångspunkt från 
att ny lagstiftning, lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning, har trätt i kraft 
från och med 2019-01-01. Något förtydligande har också gjorts i det förslag som redovisas. 
 
Föreslagna förändringar innebär inga förändrade rutiner för det praktiska arbetet med 
exploateringsområden.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Riktlinjer för exploateringsredovisning antas. 
 
 
Ärendet 
Se sammanfattning. 
 
Beslutsunderlag 
1 Riktlinjer för exploateringsredovisning 2019 - förslag 

 
Beslut lämnas till 
Ekonomichef 
Samhällsbyggnadschef 
 
 
 

Niklas Anemo  
Ekonomichef  
  
  

 



Strategi  Program Plan Policy Riktlinjer Regler 

 

 

 

ANTAGET AV:  
DATUM: 2019-xx-xx 
ANSVAR UPPFÖLJNING: Ekonomichef  
GÄLLER TILL OCH MED: 

 

 
Styrdokument 

RIKTLINJER FÖR 
EXPLOATERINGS- 
REDOVISNING  
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Våra styrdokument

[Normerande]

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

[Aktiverande]

Strategi – Avgörande vägval och strategiområden från fullmäktigeberedningar
Program – Avgörande vägval och programområden från andra än fullmäktigeberedningar
Plan – Uppdrag, tidsram och ansvar
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Riktlinjer för exploateringsredovisning 
 
Bakgrund  
Med exploatering avses åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningsställa råmark för att 
kunna bygga bostäder, affärer, kontor eller industrier. I exploateringsprocessen ingår därmed 
också att bygga kompletterande gemensamma anordningar som gator, grönområden, vatten- 
och avlopp (VA), fjärrvärme och elanläggningar med mera. 

Exploateringsverksamhet är en strategiskt viktig fråga för kommunen. Med anledning av 
detta är det väsentligt att exploateringsverksamheten och dess konsekvenser lyfts fram på ett 
tydligt sätt i den politiska processen. 

Syfte 
Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra den ekonomiska styrningen och redovisningen av 
exploateringsprojekt där kommunen är exploatör. 

Avgränsningar 
Mark som köps in som markreserv där syftet inte direkt kan kopplas till något 
exploateringsprojekt är frikopplat från exploateringsprocessen. De exploateringar som utförs 
av extern part hanteras inte i dessa riktlinjer. 

Utgifter för el hanteras av Ulricehamns Energi AB (UEAB) eller annan nätägare och VA 
hanteras av UEAB. Anläggningsavgiften för el och VA debiteras tomtköparen av UEAB eller 
nätägaren. 

I ägardirektiven för Näringsliv Ulricehamn AB regleras att bolaget har som uppgift att svara 
för marknadsföring av Ulricehamns kommun som en attraktiv kommun för 
företagsetableringar och plats för boende. Det innebär att kostnader för marknadsföring av 
exploateringsområden för bostäder och industri belastar Näringsliv Ulricehamn AB. 

 

Finansieringsmöjligheter 
Exploateringsutgifter kan finansieras med olika typer av inkomster, såsom: 

- Skattemedel 

- Markförsäljning till extern byggherre 

- Tomtförsäljning 

Redovisning av exploateringsprojekt 
Den ekonomiska redovisningen för kommuner regleras i lag (2018:597) om kommunal 
bokföring och redovisning. I lagen stadgas att ”bokföring och redovisning ska fullgöras på ett 
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sätt som överensstämmer med god redovisningssed”. God redovisningssed är en allmän 
rättslig standard grundad på praxis och rekommendationer.  

I frågor om värdering, redovisning, klassificering, definition av begrepp som 
anläggningstillgång och omsättningstillgång etc. följer kommunen de bestämmelser och 
rekommendationer som finns tillgängliga avseende kommunal exploatering. Reglerna inom 
området finns bland annat i lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning och i 
rekommendationer och idéskrifter från Rådet för kommunal redovisning (RKR). 

Regelverket innebär bland annat att utgifter för projektering i form av konsulter m.m. kan 
räknas in i anskaffningsvärdet. Förutsättningen är naturligtvis att projekteringen leder till ett 
genomförande. Om bedömningen görs att projektet inte kommer att genomföras, ska 
projekteringsutgifterna kostnadsföras (driftkostnad). Kommunens arbete med att upprätta 
detaljplan kan också utgöra del av projekteringsutgifterna (investeringsutgift).  

Exploateringsprocessen 
Exploateringsprocessen är uppdelad i nedan angivna faser. I varje fas aktualiseras olika 
redovisnings- och budgetfrågor. 
 

Inledande fas Planerings- och 
utredningsfas Genomförandefas Avslutningsfas

 

 
Inledande fas 
I den inledande fasen tar sektor miljö- och samhällsbyggnad (MSB) fram nya tänkbara 
projekt aktuella för exploatering. Dessa projekt förs in i en planprioriteringslista som även 
innehåller andra projekt än sådana exploateringsprojekt där Ulricehamns kommun är 
exploatör. För de exploateringsprojekt där kommunen är exploatör som tas fram i 
planprioriteringslistan ska MSB, i samråd med ekonomifunktionen, ta fram en 
investeringsansökan avseende förväntade planerings- och utredningsutgifter. 

Exempel på planerings- och utredningsutgifter kan vara utgifter i samband med 
naturinventeringar, geotekniska undersökningar, framtagande av detaljplan etc. 

 
Redovisnings- och budgetfrågor 
Vid minst två tillfällen varje år presenteras planprioriteringslistan för kommunstyrelsen som 
ger direktiv om vilka projekt som ska prioriteras. Om det är aktuellt att påbörja planerings- 
och utredningsarbete för ett projekt där kommunen är exploatör ska det också fattas beslut 
om investeringsmedel för planerings- och utredningsutgifter. I investeringsplanen som 
fastställs i samband med kommunfullmäktiges beslut om budget ska det varje år finnas 
anslag för markinköp och exploatering.  

I den inledande fasen ska det normalt sett inte uppstå några utgifter gällande 
exploateringsprojektet. 
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Planerings- & utredningsfas 
I planerings- och utredningsfasen tas det fram underlag och kalkyler för ett genomförande av 
exploateringsprojektet. Här analyseras noggrant förutsättningarna för att sälja den mark som 
avses, vilka marknadsförutsättningar som föreligger, vilka investeringar som måste göras på 
området för att kunna sälja avsedda tomter etc. MSB arbetar med att ta fram en detaljplan 
för området, analyserar frågor gällande marklösen, teknisk försörjning, geoteknik etc.  

För att komma vidare till nästa steg i exploateringsprocessen, genomförandefasen, ska en 
investeringsansökan avseende det faktiska genomförandet för det aktuella området ha 
beslutats. Investeringsansökan ska innehålla en kalkyl över vilka utgifter och inkomster som 
området förväntas generera. Om investeringsansökan visar att de förväntade utgifterna 
överstiger de förväntade inkomsterna ska det följas av ett finansieringsbeslut. 

 
Redovisnings- och budgetfrågor 
I planerings- och utredningsfasen uppstår normalt de första utgifterna för 
exploateringsprojektet. Dessa ska bokföras på ett sådant sätt så att exploateringsprojektets 
utgifter och inkomster tydligt kan särskiljas i redovisningen. Konteringen av utgifter och 
inkomster ska ske på specifika koddelar avsedda för respektive projekt och objekt. 

I planerings- och utredningsfasen ansvarar MSB för att det görs uppföljningar av den 
beslutade investeringen enligt gällande uppföljningsprocess.  

Om det beslutas att exploateringsprojektet inte ska genomföras, eller att projektet av någon 
annan anledning inte genomförs, ska nettot av de utgifter och inkomster som bokförts på 
projektet kostnadsföras. 

För att en rättvisande fördelning av inkomster och utgifter ska kunna göras i redovisningen 
krävs att MSB vid budgeteringen tar fram en procentuell fördelning av utgifter mellan 
tomtmark som ska säljas och övrig mark. Detaljplanen för det aktuella området ger 
vägledning för en sådan fördelning. 
 

Genomförandefas 
I genomförandefasen genomförs de investeringar som beslutats och den framtagna 
tomtmarken säljs. 

Redovisnings- och budgetfrågor 
I genomförandefasen ansvarar MSB för att det görs uppföljningar av den beslutade 
investeringen enligt gällande uppföljningsprocess. 

Innan en detaljplan för exploateringsområdet är beslutad bör alla utgifter som är att betrakta 
som anskaffningsvärde bokföras som anläggningstillgång. Först när detaljplanen är beslutad 
kan de delar av exploateringsmarken som är tomtmark omklassificeras till 
omsättningstillgång.  

Vid årsbokslut ansvarar MSB och ekonomifunktionen gemensamt för att en värdering görs av 
varje pågående exploateringsprojekt där kommunen agerar som exploatör. Om verkligt värde 
för del av exploateringsområde som ännu inte avyttrats avsevärt avviker negativt från bokfört 
värde, ska den under året uppkomna förlusten belasta det årets resultat. 
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Avslutningsfas 
Avslut av ett exploateringsprojekt innebär att projektet slutredovisas. För att avsluta ett 
exploateringsprojekt krävs att: 

 Alla investeringsåtgärder är slutförda och inga mer utgifter bedöms tillkomma 
 Merparten av tomterna är sålda. Slutredovisning ska dock ske senast två år efter att 

de sista investeringsutgifterna har redovisats. 

 



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2019-02-27 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§  
 

Förslag till fördelning för kostnadskrävande projekt, 
fritidsföreningar år 2019 
Dnr 2019/1 
 
 
Sammanfattning 
Utifrån fastställda bestämmelser kan bidrag utdelas till kostnadskrävande projekt för 
föreningar. Ansökningar till 25 projekt från 17 föreningar har inkommit. Förvaltningen har 
med beaktande av kriterierna, aktuella behov samt reglerna i övrigt för bidragsformen 
sammanställt ett förslag till fördelning av årets anslag i enlighet med bilaga 2, av en kostnad 
av 701 347 kr. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-01-11 från tf servicechef 
2 Sammanställning av kostnadskrävande projekt för fritidsföreningar 2019 
3 Bidragsförslag för fritidsföreningar 2019 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Bevilja bidrag till kostnadskrävande projekt för fritidsföreningar med 701 347 kr fördelat 
enligt nedan: 
 
Förening    Bidragsförslag 
Gällstadsbygdens Skid- & Orienteringsklubb   48 328 kr 
Nitta IF    136 143 kr 
Ulricehamns Golfklubb   114 226 kr 
Redvägs FK      56 178 kr 
Södra Vings IF     47 472 kr 
Ulricehamnsbygdens Ridklubb                        200 000 kr 
Ulricehamns OK    99 000 kr 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-01-11 

Tjänsteskrivelse Förslag till fördelning för 
kostnadskrävande projekt, fritidsföreningar år 2019 
Diarienummer 2019/1, löpnummer 73/2019 
 
Sammanfattning 
Utifrån fastställda bestämmelser kan bidrag utdelas till kostnadskrävande projekt för 
föreningar. Ansökningar till 25 projekt från 17 föreningar har inkommit. Förvaltningen har 
med beaktande av kriterierna, aktuella behov samt reglerna i övrigt för bidragsformen 
sammanställt ett förslag till fördelning av årets anslag i enlighet med bilaga 2, av en kostnad 
av 701 347 kr. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Bevilja bidrag till kostnadskrävande projekt för fritidsföreningar med 701 347 kr fördelat 
enligt nedan: 
 
Förening    Bidragsförslag 
Gällstadsbygdens Skid- & Orienteringsklubb   48 328 kr 
Nitta IF    136 143 kr 
Ulricehamns Golfklubb   114 226 kr 
Redvägs FK      56 178 kr 
Södra Vings IF     47 472 kr 
Ulricehamnsbygdens Ridklubb                        200 000 kr 
Ulricehamns OK    99 000 kr 
 
 
Ärendet 
Utifrån fastställda bestämmelser kan bidrag utdelas till kostnadskrävande projekt för 
föreningar för ekonomiskt stödja inköp, om och tillbyggnader samt underhåll. Ansökningar 
till 25 projekt från 17 föreningar har inkommit. Förvaltningen har med beaktande av 
kriterierna, aktuella behov samt reglerna i övrigt för bidragsformen sammanställt ett förslag 
till fördelning av årets anslag i enlighet med bilaga 2, av en kostnad av 701 347 kr 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-04 §216/2018 om revidering av riktlinjer för 
Föreningsbidrag, vilka är vägledande vid bidragsgivningen. 
 
Bidragsnivån uppgår enligt huvudregeln till 50 % av kommunstyrelsens godkända kostnader. 
I det fall projekt beviljas andra offentliga bidrag exempelvis från boverket, kan den 
kommunala bidragsdelen reduceras för att bibehålla en egen finansiering del för förening 
med minst 20 % av totalkostnaden. Projektet skall påbörjas senast två år efter att det 
beviljats bidrag, i annat fall förbehåller sig kommunen rätten att ompröva beslutet i det 
enskilda fallet. Utbetalning ska ske när respektive projekt är genomfört, varvid föreningen i 
fråga har att anmäla detta till kommunen. 
 
Beslutsunderlag 
1 Sammanställning av kostnadskrävande projekt för fritidsföreningar 2019 
2 Bidragsförslag för fritidsföreningar 2019 
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Beslut lämnas till 
Föreningar som sökt 
Tf servicechef 
Verksamhetschef kultur och fritid   
 
 
 

Anna-Lena Johansson Tomas Dahl 
Tf servicechef Fritidsintendent 
 Verksamhet kultur och fritid 
 Sektor service 
  
Lena Moritz  
Verksamhetschef kultur och fritid  

 



Kostnadskrävande Projekt Fritidsföreningar 2019 Bilaga 1

A.nr Förening Projekt Kostnad Bidrag 50%
1 Ulricehamns IF Lantmäteriförrättning 46 000 23 000
2 Ulricehamns IF Inköp slipmaskin 80 000 40 000
3 Gällstadsbygdens Skid & OK Takbyte & isolering 96 657 48 328
4 Equmenia Ulricehamn Renovering köket 218 482 109 241
5 Grönahögs IK Inköp fyrhjuling 150 000 75 000
6 Åsundens Båtsällskap Inköp båtbrygga 71 945 35 972
7 Pingsförsamlingen i Ulricehamn Inköp Robotgräsklippare 32 895 16 448
8 Vegby SK inköp värmepump 61 109 30 554
9 Vegby SK Inköp åkgräsklippare 47 000 23 500
10 Marbäcks IF Div reparationer avbytarbås mm 27 850 13 925
11 Ulricehamns IF Inköp ny dörr 26 250 13 125
12 Nitta IF Renovering elljusspår armatur mm 272 286 136 143
13 Ulricehamns Golfklubb Elstängsel 228 453 114 226
14 Ulricehamns Golfklubb Projekt Lika för alla olikheter 495 000 247 500
15 Timmele GoIF Installation vikvägg 26 602 13 301
16 Gällstads IF Inköp 2 fotbollsmål 30 875 15 438
17 Gällstads IF Fiber 22 700 11 350
18 Redvägs FK Renovering Klubbstuga 112 355 56 178
19 DK Buggie Renovering danshuset 390 000 195 000
20 Södra Vings IF Inköp Robotgräsklippare 124 100 62 050
21 Södra Vings IF Reparation av vattenskada 94 945 47 472
22 Ulricehamnsbygdens Ridklubb Nya dörrar och vikportar 400 000 200 000
23 Ulricehamnsbygdens Ridklubb Renovering omklädning, boxar, kafé 500 000 250 000
24 Ulricehamns OK Nyritning karta  198 000 99 000
25 Ulricehamns OK Renovering klubbstuga 397 347 198 673

4 150 851 2 075 424



Kostnadskrävande projekt fritidsföreningar 2019, Bilaga 2 

Gällstadsbygdens Skid- & orienteringsklubb  48 328 kr 

Nitta IF    136 143 kr 

Ulricehamns Golfklubb   114 226 kr 

Redvägs FK     56 178 kr 

Södra Vings IF    47 472 kr 

Ulricehamnsbygdens Ridklubb  200 000 kr 

Ulricehamns OK    99 000 kr
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§  
 

Förslag till fördelning om bidrag för 
kostnadskrävande projekt för kulturföreningar år 
2019 
Dnr 2019/6 
 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade i mars 2014 att bidrag till kostnadskrävande projekt för 
kulturföreningar årligen ska delas ut. Bidraget avser att ge stöd vid t ex renovering av 
fastigheter, bevarande av hembygdsgårdar eller andra utvecklingssatsningar som gagnar 
skötsel, visningar och bevarande av kulturmiljön.  
 
Verksamhet kultur och fritid föreslår att bevilja fördelning av bidrag för kostnadskrävande 
projekt för kulturföreningar med 153 330 kr enligt bilagd sammanställning. Bilaga 1. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-01-15 från tf servicechef 
2 Sammanställning av kostnadskrävande projekt kultur 2019 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Bidrag beviljas med 153 330 kr till kostnadskrävande projekt för kulturföreningar fördelat 
enligt nedan. 
 
Hössna Hembygdsförening 28 212 kr 
Marbäcks hembygdsförening 38 850 kr 
Timmele hembygdsförening 17 558 kr 
Gällstads hembygdsförening 26 875 kr 
Södra Vings hembygdsförening 15 300 kr 
Släktföreningen Björkman, Marbäck 26 535 kr 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-01-15 

Tjänsteskrivelse Förslag till fördelning om bidrag för 
kostnadskrävande projekt för kulturföreningar år 
2019 
Diarienummer 2019/6, löpnummer 81/2019 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade i mars 2014 att bidrag till kostnadskrävande projekt för 
kulturföreningar årligen ska delas ut. Bidraget avser att ge stöd vid t ex renovering av 
fastigheter, bevarande av hembygdsgårdar eller andra utvecklingssatsningar som gagnar 
skötsel, visningar och bevarande av kulturmiljön.  
 
Verksamhet kultur och fritid föreslår att bevilja fördelning av bidrag för kostnadskrävande 
projekt för kulturföreningar med 153 330 kr enligt bilagd sammanställning. Bilaga 1. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Bidrag beviljas med 153 330 kr till kostnadskrävande projekt för kulturföreningar fördelat 
enligt nedan. 
 
Hössna Hembygdsförening 28 212 kr 
Marbäcks hembygdsförening 38 850 kr 
Timmele hembygdsförening 17 558 kr 
Gällstads hembygdsförening 26 875 kr 
Södra Vings hembygdsförening 15 300 kr 
Släktföreningen Björkman, Marbäck 26 535 kr 
 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade i mars 2014 att bidrag till kostnadskrävande projekt för 
kulturföreningar årligen ska delas ut. Bidraget avser att ge stöd vid t ex renovering av 
fastigheter, bevarande av hembygdsgårdar eller andra utvecklingssatsningar som gagnar 
skötsel, visningar och bevarande av kulturmiljön. Bidraget avser vårdinsatser för byggnader 
av kulturhistoriskt värde som förvaltas av ideella organisationer och representerar lokal 
byggnadskultur samt används i publik verksamhet. 
 
Verksamhet kultur och fritid har analyserat och bedömt de inkomna ansökningarna utifrån 
gällande kriterier som finns i riktlinjer för föreningsbidrag. Verksamhet kultur och fritid 
föreslår att bevilja fördelning av bidrag för kostnadskrävande projekt för kulturföreningar 
med 153 330 kr enligt bilagd sammanställning. Bilaga 1. 
 
Projektet ska påbörjas senast två år efter att bidrag beviljats, i annat fall förbehåller sig 
kommunen rätten att ompröva beslutet i det enskilda fallet. Utbetalning sker när respektive 
projekt är genomfört och redovisning inlämnats. 
 
Sista ansökningsdag var 2018-11-30. Sex föreningar har lämnat in ansökningar för sex olika 
projekt till verksamhet kultur och fritid. Den totala kostnaden för projekten uppgår till  
342 040 kr och 50% av det sökta beloppet uppgår till 171 020 kr.  
 
Beslutsunderlag 
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1 Sammanställning av kostnadskrävande projekt kultur 2019 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Föreningar som ansökt 
Tf servicechef 
Verksamhetschef kultur och fritid 
 
 
 

  Anna-Lena Johansson Lisa Mårtensson 
  Tf servicechef Kultursekreterare 
 Verksamhet kultur och fritid 
 Sektor service 
  
Lena Moritz  
Verksamhetschef kultur och fritid  
  



Kostnadskrävande Projekt 2019 Hembygdsföreningar  Bilaga 1

A.nr Förening Projekt Kostnad Bidrag 50% Förslag bidrag
1 Hössna Hembygdsförening Byte tak 56 425 28 212 28 212
2 Marbäcks Hembygdsförening Tillgänglighetsanpassa tillfart 77 700 38 850 38 850
3 Timmele Hembygdsförening Inköp stolar, bord, wc stol 35 115 17 558 17 558
4 Gällstads Hembygdsförening Byte fönster 53 750 26 875 26 875
5 Södra Vings Hembygdsförening Uppgradering dricksvatten brunn 30 600 15 300 15 300
6 Släktföreningen Björkman från Marbäck Målning Björkmansgården 88 450 44 225 26 535

Totalt: 342 040 171 020 153 330



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2019-02-27 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§  
 

Förslag till fördelning för kostnadskrävande projekt, 
allmänna samlingslokaler år 2019 
Dnr 2019/7 
 
 
Sammanfattning 
Utifrån fastställda bestämmelser kan bidrag utdelas till kostnadskrävande projekt för 
allmänna samlingslokaler. Ansökningar till 15 projekt från 13 föreningar har inkommit. 
Förvaltningen har med beaktande av kriterierna, aktuella behov samt reglerna i övrigt för 
bidragsformen sammanställt ett förslag till fördelning av årets anslag 500 000 kr i enlighet 
med bilaga 2, av en kostnad av 498 340 kr 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-01-14 från tf servicechef 
2 Sammanställning av kostnadskrävande projekt för allmänna samlingslokaler 2019 
3 Bidragsförslag för allmänna samlingslokaler 2019 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Bevilja bidrag till kostnadskrävande projekt för allmänna samlingslokaler med 498 340 kr 
fördelat enligt nedan: 
 
Förening    Bidragsförslag 
Folkets Hus    42 450 kr 
Grönahögs Bygdegårdsförening  27 825 kr 
Rånnavägs Byalag   21 250 kr 
Årås Kvarn    52 550 kr 
Knätte Byggnadsförening   21 740 kr 
Boarp-Närarps Bygdegårdsförening  34 262 kr 
Röshults Samhällsförening  72 596 kr 
Grovare-Fänneslunda Hembygdsförening 52 500 kr 
Murums Stenkrossförening  52 150 kr 
Byalaget Möneskolan   19 722 kr 
Blidsbergs Bygdegårdsförening  15 610 kr 
Handikapprörelsens Fastighetsförening  41 262 kr 
Strängsereds Bygdegårdsförening  44 423 kr  
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-01-14 

Tjänsteskrivelse Förslag till fördelning för 
kostnadskrävande projekt, allmänna samlingslokaler 
år 2019 
Diarienummer 2019/7, löpnummer 74/2019 
 
Sammanfattning 
Utifrån fastställda bestämmelser kan bidrag utdelas till kostnadskrävande projekt för 
allmänna samlingslokaler. Ansökningar till 15 projekt från 13 föreningar har inkommit. 
Förvaltningen har med beaktande av kriterierna, aktuella behov samt reglerna i övrigt för 
bidragsformen sammanställt ett förslag till fördelning av årets anslag 500 000 kr i enlighet 
med bilaga 2, av en kostnad av 498 340 kr 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Bevilja bidrag till kostnadskrävande projekt för allmänna samlingslokaler med 498 340 kr 
fördelat enligt nedan: 
 
Förening    Bidragsförslag 
Folkets Hus    42 450 kr 
Grönahögs Bygdegårdsförening  27 825 kr 
Rånnavägs Byalag   21 250 kr 
Årås Kvarn    52 550 kr 
Knätte Byggnadsförening   21 740 kr 
Boarp-Närarps Bygdegårdsförening  34 262 kr 
Röshults Samhällsförening  72 596 kr 
Grovare-Fänneslunda Hembygdsförening 52 500 kr 
Murums Stenkrossförening  52 150 kr 
Byalaget Möneskolan   19 722 kr 
Blidsbergs Bygdegårdsförening  15 610 kr 
Handikapprörelsens Fastighetsförening  41 262 kr 
Strängsereds Bygdegårdsförening  44 423 kr  
 
 
Ärendet 
Utifrån fastställda bestämmelser kan bidrag utdelas till kostnadskrävande projekt för 
allmänna samlingslokaler för ekonomiskt stödja inköp, om och tillbyggnader samt underhåll. 
Ansökningar skall vara inlämnade senats 30 november och inom denna tid hade ansökningar 
till 15 projekt från 13 föreningar inkommit. Samtliga ansökningar framgår av 
sammanställningen i bilaga 1. Förvaltningen har med beaktande av kriterierna, aktuella 
behov samt reglerna i övrigt för bidragsformen sammanställt ett förslag till fördelning av 
årets anslag 500 000 kr i enlighet med bilaga 2, av en kostnad av 498 340 kr. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-04 § 216/2018 om revidering riktlinjer för 
föreningsbidrag, vilka är vägledande vid bidragsgivningen. 
 
Bidragsnivån uppgår enligt huvudregeln till 50 % av kommunstyrelsens godkända kostnader. 
I det fall projekt beviljas andra offentliga bidrag exempelvis från Boverket, kan den 
kommunala bidragsdelen reduceras för att bibehålla en egen finansiering del för förening 
med minst 20 % av totalkostnaden. Projektet skall påbörjas senast två år efter att det 
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beviljats bidrag, i annat fall förbehåller sig kommunen rätten att ompröva beslutet i det 
enskilda fallet. Utbetalning ska ske när respektive projekt är genomfört, varvid föreningen i 
fråga har att anmäla detta till kommunen.  
 
Beslutsunderlag 
1 Sammanställning av kostnadskrävande projekt för allmänna samlingslokaler 2019 
2 Bidragsförslag för allmänna samlingslokaler 2019 

 
Beslut lämnas till 
Föreningar som sökt   
Tf servicechef 
Verksamhetschef kultur och fritid 
 
 
 

Anna-Lena Johansson Tomas Dahl 
Tf servicechef Fritidsintendent 
 Verksamhet kultur och fritid 
 Sektor service 
  
Lena Moritz  
Verksamhetschef kultur och fritid  

 



Kostnadskrävande Projekt 2019 Allmänna samlingslokaler Bilaga 1

A.nr Förening Projekt Kostnad Bidrag 50%
1 Folkets Hus Ommålning Gårdshuset 84 900 42 450
2 Grönahögs Bygdegårdsförening Asfaltering 55 650 27 825
3 Rånnavägs Byalag Målning 42 500 21 250
4 Årås Kvarn inköp fyrhjuling 105 127 52 564
5 Årås Kvarn Fönsterrenovering 105 100 52 550
6 Knätte Bygnadsförening Renovering 43 480 21 740
7 Boarp-Närarps Bygdegårdsförening Golvslipning och målning 68 525 34 262
8 Röshults Samhällsförening Allaktivitetsyta 145 193 72 596
9 Grovare-Fänneslunda Hembygdsförening Byta tak 175 000 87 500

10 Murums Stenkrossförening Ny värmepump 104 300 52 150
11 Byalaget Möneskolan Fiber 23 700 11 850
12 Byalaget Möneskolan Renovering 39 445 19 722
13 Blidsbergs Bygdegårdsförening Dränering 31 219 15 610
14 Handikapprörelsens Fastighetsförening Renovering 82 525 41 262
15 Strängsereds Bygdegårdsförening Renovering 88 846 44 423

Totalt: 1 195 510 597 754



Kostnadskrävande projekt allmänna samlingslokaler 2019 Bilaga 2 

Folkets Hus     42 450 kr 

Grönahögs Bygdegårdsförening  27 825 kr 

Rånnavägs Byalag   21 250 kr 

Årås Kvarn    52 550 kr 

Knätte Byggnadsförening   21 740 kr 

Boarp-Närarps Bygdegårdsförening  34 262 kr 

Röshults Samhällsförening  72 596 kr 

Grovare-Fänneslunda hembygdsförening 52 500 kr 

Murums Stenkrossförening  52 150 kr 

Byalaget Möneskolan   19 722 kr 

Blidsbergs Bygdegårdsförening  15 610 kr 

Handikapprörelsens Fastighetsförening  41 262 kr 

Strängsereds Bygdegårdsförening  44 423 kr 
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§  
 

Markanvisningstävling Handelsträdgården 
Dnr 2019/94 
 
 
Sammanfattning 
Detaljplanen för Bogesund 1:40 m.fl., ”Handelsträdgården” har vunnit laga kraft. 
Detaljplanen medger byggnation av flerbostadshus, rad-, par-, eller kedjehus upp till två 
våningar inom de två områdena närmast Brunnvägen. 
 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till prospekt för att genomföra en 
markanvisningstävling av områdena. Prospektet anger vilka förutsättningar som gäller då en 
intressent vill lämna ett anbud på de två områdena. Särskild vikt i bedömningen kommer 
läggas på huruvida byggnationen är väl anpassat till kringliggande bebyggelse och att den i 
huvudsak har en villaliknande karaktär.  Ett reservationspris kommer att användas och 
baseras på ett oberoende värderingsutlåtande. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2019-02-07 från tf samhällsbyggnadschef 
2 Prospekt Handelsträdgården 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Prospekt Handelsträdgården godkänns. 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-02-07 

Tjänsteskrivelse markanvisningstävling 
Handelsträdgården 
Diarienummer 2019/94, löpnummer 397/2019 
 
Sammanfattning 
Detaljplanen för Bogesund 1:40 m.fl., ”Handelsträdgården” har vunnit laga kraft. 
Detaljplanen medger byggnation av flerbostadshus, rad-, par-, eller kedjehus upp till två 
våningar inom de två områdena närmast Brunnvägen. 
 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till prospekt för att genomföra en 
markanvisningstävling av områdena. Prospektet anger vilka förutsättningar som gäller då en 
intressent vill lämna ett anbud på de två områdena. Särskild vikt i bedömningen kommer 
läggas på huruvida byggnationen är väl anpassat till kringliggande bebyggelse och att den i 
huvudsak har en villaliknande karaktär.  Ett reservationspris kommer att användas och 
baseras på ett oberoende värderingsutlåtande. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Prospekt Handelsträdgården godkänns. 
 
 
Ärendet 
Detaljplanen för Bogesund 1:40 m.fl., ”Handelsträdgården” har vunnit laga kraft. 
Detaljplanen medger byggnation av flerbostadshus, rad-, par-, eller kedjehus upp till två 
våningar inom de två områdena närmast Brunnvägen. 
 
Enligt antagna riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal ska dessa två områden 
försäljas genom ett anbudsförfarande. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till prospekt 
för att genomföra en markanvisningstävling av områdena. Prospektet ska enligt riktlinjerna 
godkännas av kommunstyrelsen innan dess att markanvisningstävlingen annonseras. 
 
Prospektet anger vilka förutsättningar som gäller då en intressent vill lämna ett anbud på de 
två områdena. Utvärderingen av inkomna tävlingsbidrag kommer utgå i från uppsatta 
bedömningsgrunder. Bedömningsgrunderna är bl.a. vilken köpeskilling anbudsgivaren är 
beredd att betala för områdena, att fasadmaterialet för bebyggelsen består av trä och/ eller 
puts, tävlingsbidragets idé om bebyggelsens arkitektoniska kvaliteter, utformning, 
gestaltning, nytänkande och hållbarhet. Särskild vikt i bedömningen kommer läggas på 
huruvida byggnationen är väl anpassat till kringliggande bebyggelse och att den i huvudsak 
har en villaliknande karaktär.  Ett reservationspris kommer att användas och baseras på ett 
oberoende värderingsutlåtande.  
 
Prospektet innehåller även vilka avtal och dess innehåll som ska tecknas mellan kommunen 
och den utsedda vinnaren i markanvisningstävlingen. 
 
Beslutsunderlag 

1 Prospekt Handelsträdgården 
 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef   
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Gunilla Kock-Hansson Andreas Ekman 
Tf samhällsbyggnadschef Enhetschef Exploateringsenheten 
 Exploateringsenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 



 

 

Öppet till 2019 – 05 – 10  

 

Inbjudan till  

MARKANVISNINGSTÄVLING 
Handelsträdgården, blivande del av kv. Relingen och Riggen (parhus) 
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Innehåll 
Handelsträdgården, blivande del av kv. Relingen och 
Riggen (parhus) 

 
INBJUDAN TILL MARKANVISNINGSTÄVLING SIDA 2 

HANDELSTRÄDGÅRDEN   SIDA 3 

TÄVLINGSPROCESS   SIDA 4 

INLÄMNINGSKRAV   SIDA 5 

FÖRTECKNING    SIDA 6 

KONTAKT    SIDA 6 

 

 

 Mark- och exploateringsfunktionen 

Mark och exploateringsfunktionen ansvarar för 
kommunens mark- och bostadsförsörjning samt 
har i uppdrag att säkra kommunens långsiktiga 
markberedskap. Verksamheten medverkar aktivt 
i hela samhällsbyggnadsprocessen från initiering 
till genomförande. 
 
 
 

Genom markanvisningar fördelas kommunal mark till 
olika intressenter för byggnation av nya bostäder. 
Mark- och exploateringsfunktionen ansvarar och driver 
markanvisningsprocessen. 
 
 

Inbjudan till  

markanvisningstävling 

Byggnation på området 
Handelsträdgården, blivande del av kv. Relingen och Riggen 

Ulricehamns kommun växer och inbjuder härmed till 
markanvisningstävling för möjligheten att bygga på 
exploateringsområdet Handelsträdgården del av 
blivande kv. Relingen och Riggen. 
 
Anbud ska skickas in tillsammans med en översiktlig 
redogörelse, principskisser, byggnadsvolymer, 
utformning och tekniska frågor av vikt. 
 
Kommunen kommer att utse en vinnare och fatta 

 ett tilldelningsbeslut till den av byggaktörerna som 
bedöms ha den bästa helhetslösningen. 
 
Kommunen har höga ambitioner vad gäller 
bebyggelsens arkitektoniska kvaliteter, utformning, 
gestaltning, nytänkande och hållbarhet.  
 
Utvärdering av anbuden sker enligt kommunens 
antagna riktlinjer för markanvisning och 
exploateringsavtal samt enligt nedanstående 
bedömningskriterier. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Fastighet: Bogesund 1:40 m.fl. 

Område: Del av blivande kv. Relingen och Riggen 

Areal: ca 3050 m2 respektive 3650 m2 

Byggnadstyp: Parhus  
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Markanvisningstävlingen omfattar område 1 och 2

Illustration

Illustration

Handelsträdgården 
Parhus 
 
Ulricehamn 
Ulricehamn är till ytan en av de större 
kommunerna i Västra Götalands län där en 
stor del av kommuninvånarna är bosatta i 
centralorten. Ulricehamns kommun har cirka 
24 500 invånare varav cirka 11 000 invånare är 
bosatta i tätorten. 
 
Kommunen är en attraktiv boendekommun 
med centralorten vid sjön Åsunden och en 
levande landsbygd med många små orter. 
 
Ulricehamn har tillgång till högskolor eller 
universitet i Jönköping, Borås, Göteborg och 
Skövde. 
 
Staden har en ökande befolkning och ett bra 
kommunikationsläge längs väg 40 mellan 
Göteborg – Borås – Jönköping. Det finns ett 
rikt utbud av idrotts- och 
motionsanläggningar, föreningsliv, 
naturområden och kulturmiljöer. 

Området 
Tävlingsområde 1 och 2 är belägna i 
Villastaden som ligger ca 1,5 km norr om 
Ulricehamns centrum och omfattar totalt ca 6 
700 m2. 
 
I Villastaden finns villabebyggelse från större 
delen av 1900-talet. Inom området som 
detaljplanen omfattar låg tidigare Henrikssons 
handelsträdgård.  
 
I anslutning till planområdet ligger 
Fotåsberget som kan utforskas via den fyra 
kilometer långa Apelskogsleden. Ulricehamns 
Ski center ligger drygt två kilometer från 
området. Sjön Åsunden finns både inom syn- 
och gångavstånd. 
 
 

  

Detaljplan 
En grundförutsättning är att exploateringen ska 
inrymmas inom laga kraft vunnen detaljplan för 
Bogesund 1:40 m.fl., ”Handelsträdgården”. 
 
Detaljplanen medger bebyggelse för bostäder, 
flerbostadshus, par-, rad- och kedjehus i två våningar. 
Markanvisningstävlingen omfattar endast 
parhusbebyggelse. 
 
Parkeringslösningen ska uppfylla kommunens gällande 
parkeringsnorm. 
 
Visionen för bebyggelsen mot Brunnvägen är att den ska 
uppföras i en villalikande karaktär. 

 
Tomtpris 
Reservationspris är X XXX XXX kr för hela 
tävlingsområdet. Anbud som inte uppfyller 
reservationspriset kommer inte beaktas i utvärderingen. 
 
I reservationspriset ingår utbyggnad av allmän 
platsmark, gata, samt kostnad för fastighetsbildning. 
 

Kommunala avgifter 
Utöver köpeskilling för mark förutsätts byggherren 
betala alla anslutningsavgifter enligt gällande taxor och 
alla kostnader för anläggningar och byggnader inom 
markanvisningsområdet. 
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Anbud till markanvisningstävlingen ska vara inskickat
senast den 30 april 2019 till:

Ulricehamns kommun
MSB/ Exploateringsenheten

523 86 Ulricehamn

Märk kuvertet med ”Anbud Handelsträdgården”

alternativt

andreas.ekman@ulricehamn.se

Tävlingsprocess 
för markanvisning 
Inlämnade tävlingsbidrag kommer granskas av en tävlingsjury och en vinnare utses. Vinnaren 
ska, inom tio (10) dagar från det att vinnare utsetts, teckna ett markanvisningsavtal för del av 
blivande kv. Relingen och Riggen. Om vinnaren inte undertecknat markanvisningsavtalet inom 
denna tidsfrist, har kommunen rätt att avbryta markanvisningen utan ersättningsrätt från 
någondera part. 

Markanvisningsavtalet kommer att regleras med en markanvisningsavgift. Avgiften är 10% av 
köpeskillingen som vinnaren angivit i sitt anbud. Avgiften ska vara kommunen tillhanda senast 
en månad efter det att markanvisningsavtalet undertecknats från båda parter. Uteblir 
inbetalning utgår dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen.  

Markanvisningsavtalet kommer också regleras med att ett bygglov, som är förenligt med 
tävlingsbidraget, ska vara beviljat och laga kraft vunnet innan dess att ett köpeavtal upprättas 
och tecknas mellan kommunen och vinnaren. Markanvisningsavtalet har en tidsfrist om sex (6) 
månader. Om markanvisningsavtalet uppfylls avräknas markanvisningsavgiften i köpeavtalet, 
varvid handpenningen i köpeavtalet anses vara betald.  

Vid överlåtelse av mark använder kommunen sig av byggnadsskyldighet. Byggnadsskyldigheten 
kommer regleras med att den totala byggnadsarean för de båda områdena ska uppgå till minst 
1 700 m². Skyldigheten anses uppfylld då bottenplattorna är gjutna. Tidsfristen för 
byggnadsskyldigheten fastställs efter dialog med byggherren, dock maximalt 18 månader. I de 
fall som byggnadsvillkoret ej uppfylls, behålls handpenningen/ markanvisningsavgiften som 
erläggs vid köpeavtalsundertecknandet av kommunen och fastigheten återgår till kommunen.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tävlingsbidragen kommer bedömas efter följande bedömningsgrund:  

 Köpeskilling som anbudsgivaren är beredd att betala för blivande del av kv. Relingen och 
Riggen. Reservationspris är X XXX XXX kr för hela markanvisningsområdet. Anbud som 
inte uppfyller reservationspriset kommer inte beaktas i utvärderingen. 
 

 Tävlingsbidragets totala byggnadsarea för de båda områdena ska uppgå till minst 1 700 
m² 
 

 Tävlingsbidraget ska följa Ulricehamns kommuns antagna styrdokument, enligt 
nedanstående förteckning. 

 
 Tävlingsbidraget ska avse nybyggnation av parhus 

 
 Fasadmaterial för bebyggelsen ska bestå av trä och/ eller puts. 

 
 Tävlingsbidragets idé om bebyggelsens arkitektoniska kvaliteter, utformning, 

gestaltning, nytänkande och hållbarhet. Särskild vikt i bedömningen läggs på huruvida 
byggnationen är väl anpassat till kringliggande bebyggelse och att den i huvudsak har en 
villaliknande karaktär. 

 
 Hur väl tävlingsbidraget bedöms ge god boende- och utemiljö 
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Utvärdering  
Om kommunen bedömer anbuden som ointressanta, kan kommunen välja att avbryta 
markanvisningen. Kommunen förbehåller sig även i övrigt rätten att fritt pröva inkomna 
tävlingsbidrag utan ersättningsskyldighet. Inkomna anbud ska följa gällande detaljplan. De 
inlämnade tävlingsförslagen kommer utvärderas av en jury bestående av tjänstemän från sektor 
Miljö och Samhällsbyggnad och kommer bedömas utifrån angivna bedömningsgrunder och den 
totala helheten. Vid utvärderingen kan anbudsgivarens tidigare genomförda markanvisningar i 
Ulricehamn inverka på bedömningen.  
 
Vinnare utses  
Vinnare av markanvisningstävlingen kontaktas per telefon. Övriga meddelas via e-post. 
Ulricehamns kommun äger rätt att publicera det vinnande förslaget, helt eller delvis, på sin 
webbplats.  
 
Fri prövningsrätt  
Ulricehamns kommun förbehåller sig fri prövningsrätt av inkomna tävlingsförslag. Kommunen 
har även rätt att förkasta inkomna förslag utan ersättningsskyldighet. 

Tidsplan 

Inbjudan till markanvisningstävling skickas ut  v.11–12 

Inlämning av tävlingsbidrag   v.19 

Utvärdering av tävlingsbidrag  v.20–21  

Vinnare utses och meddelas  v.22 

Undertecknande av markanvisningsavtal v.23–24  

 

 

 

 

 

 

Inlämningskrav 

Handlingarna ska innehålla följande: 
 

• Köpeskilling som anbudsgivaren är beredd att betala för fastigheterna (observera 
reservationspriset under Tävlingsprocess för markanvisning) 
 

• Översiktlig redogörelse med ritningar och skisser som på ett tydligt sätt illustrerar den 
föreslagna bebyggelsen med situationsplan, planritning och fasader tillsammans med 
redovisning av gestaltning av den yttre miljön, byggnaders placering, trafiklösning för 
trafikförsörjning samt parkeringslösning  
 

• Beskrivning av materialval, färgsättning och annat som kan underlätta förståelse av 
tävlingsbidraget  
 

• Redovisning av total byggnadsarea i m²  
 

• Förteckning av inlämnat material  
 

• Uppgifter om anbudsgivaren med namn, adress och organisationsnummer samt namn, 
telefonnummer och e-postadress till kontaktperson 

Presentation  

Tävlingsbidraget ska vara tydligt och läsbart och ska lämnas på papper och/ eller i digital form.  

Referensmaterial  

Förståelsen för tävlingsbidraget underlättas om anbudsgivaren kan redovisa referensmaterial 
där bebyggelsens arkitektoniska kvaliteter och nytänkande åskådliggörs.  

Inlämnat material  

Ersättning för inlämnat material ges ej. 

 

 

Förteckning 
Detaljplan för Bogesund 1:40 m.fl., Handelsträdgården 

Bullerutredning 
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Geoteknisk undersökning 

Styrdokument 

o Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal 
o Parkeringsnorm för Ulricehamns tätort 
o Riktlinjer för stadsutveckling i Ulricehamns stad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frågor/ kontaktperson 
Bygglov/anmälan/planavgift Birgitta Rosell 

Tel 0321-59 52 65 
E-post birgitta.rosell@ulricehamn.se  

Nybyggnadskarta  Thomas Olausson 
Tel 0321-59 52 65 
E-post thomas.olausson@ulricehamn.se  

Utsättning Viktoria Oscarsson 
Tel 0321-59 52 92 
E-post viktoria.oscarsson@ulricehamn.se  

Exploateringsingenjör  Fredrik Larsson 
Tel 0321- 59 52 95 
Epost fredrik.larsson@ulricehamn.se  

Stadsarkitekt  Lars Stokka 
Tel 0321-59 52 61 
Epost lars.stokka@ulricehamn.se  

Anslutning VA  Peter Kylén 
Tel 0321- 53 23 85 
Epost peter.kylen@ueab.se  

Anslutning el  Daniel Rosell 
Tel 0321-53 33 14 
Epost daniel.rosell@ueab.se  

Anslutning fiber  Hans Andersson 
Tel 0321-53 23 13 
Epost hans.andersson@ueab.se  
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§  
 

Försäljningsprospekt kvarteret Domherren 
Dnr 2019/95 
 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen har fått i uppdrag att försälja fastigheterna Domherren 1, 2 och 3 genom 
kommunstyrelsens beslut, 2016-09-08 § 231, samt kommunfullmäktiges beslut, 2018-04-26 
§ 70. 
 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till försäljningsprospekt avseende hela kvarteret 
Domherren, innehållande de tre fastigheterna. 
 
Försäljningsprospektet innehåller vilka förutsättningar som gäller för de intressenter som vill 
lämna ett anbud på kvarteret Domherren. Utvärderingen av inkomna anbud baseras på bl.a. 
vilken köpeskilling anbudsgivaren är beredd att betala för fastigheterna, en beskrivning 
innehållande vilken verksamhet som avses bedrivas i de befintliga byggnaderna. En 
beskrivning med tillhörande visionsskisser avseende den outnyttjade byggrätten och 
kvarteret i sin helhet. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2019-02-08 från tf samhällsbyggnadschef 
2 Försäljningsprospekt kv  Domherren 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Försäljningsprospekt för kvarteret Domherren godkänns. 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-02-08 

Tjänsteskrivelse Försäljningsprospekt kvarteret 
Domherren 
Diarienummer 2019/95, löpnummer 414/2019 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen har fått i uppdrag att försälja fastigheterna Domherren 1, 2 och 3 genom 
kommunstyrelsens beslut, 2016-09-08 § 231, samt kommunfullmäktiges beslut, 2018-04-26 
§ 70. 
 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till försäljningsprospekt avseende hela kvarteret 
Domherren, innehållande de tre fastigheterna. 
 
Försäljningsprospektet innehåller vilka förutsättningar som gäller för de intressenter som vill 
lämna ett anbud på kvarteret Domherren. Utvärderingen av inkomna anbud baseras på bl.a. 
vilken köpeskilling anbudsgivaren är beredd att betala för fastigheterna, en beskrivning 
innehållande vilken verksamhet som avses bedrivas i de befintliga byggnaderna. En 
beskrivning med tillhörande visionsskisser avseende den outnyttjade byggrätten och 
kvarteret i sin helhet. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Försäljningsprospekt för kv. Domherren godkänns. 
 
 
Ärendet 
Förvaltningen har fått i uppdrag att försälja fastigheterna Domherren 1, 2 och 3 genom 
kommunstyrelsens beslut, 2016-09-08 § 231, samt kommunfullmäktiges beslut, 2018-04-26 
§ 70. 
 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till försäljningsprospekt avseende hela kvarteret 
Domherren, innehållande de tre fastigheterna. Enligt antagna riktlinjer för markanvisning 
och exploateringsavtal ska kvarteret säljas genom ett anbudsförfarande. Förslaget till 
försäljningsprospektet ska enligt riktlinjerna godkännas av kommunstyrelsen innan dess att 
försäljningen annonseras. 
 
Försäljningsprospektet innehåller vilka förutsättningar som gäller för de intressenter som vill 
lämna ett anbud på kvarteret Domherren. Utvärderingen av inkomna anbud baseras på bl.a. 
vilken köpeskilling anbudsgivaren är beredd att betala för fastigheterna, en beskrivning 
innehållande vilken verksamhet som avses bedrivas i de befintliga byggnaderna. En 
beskrivning med tillhörande visionsskisser avseende den outnyttjade byggrätten och 
kvarteret i sin helhet. Dessutom ska anbudsgivaren tillhandahålla ekonomisk information 
som påvisar anbudsgivarens förmåga att genomföra den inlämnade beskrivningen. Ett 
reservationspris kommer att användas som baseras på ett oberoende värdeutlåtande.  
 
Försäljningen kommer ske genom en ren fastighetstransaktion. Köpeavtalet kommer regleras 
med att köpeskillingen ska erläggas kontant på tillträdesdagen, att inga lån övertas samt en 
friskrivningsklausul som innebär att säljaren, kommunen, friskriver sig från allt ansvar för fel 
och brister i fastigheterna, inklusive dolda fel.  
 
 



  2019/95, 414/2019 2(2) 

Beslutsunderlag 
1 Försäljningsprospekt kv  Domherren 

 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef   
 
 
 
 
 

Gunilla Kock-Hansson Andreas Ekman 
Tf samhällsbyggnadschef Enhetschef Exploateringsenheten 
 Exploateringsenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 
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Försäljningsprospekt

UPPDRAG 

Sektor miljö- och samhällsbyggnad på Ulrice-

hamns kommun har fått i uppdrag att avyttra 

samtliga fastigheter inom kvarteret Domherren 

(”Kvarteret”). 

Kommunen avser att avyttra hela Kvarteret, 

givet att ett antal förutsättningar uppfylls. Detta 

prospekt, samt dess bilagor, syftar till att utgöra 

underlag för intressenter som avser att förvärva 

Kvarteret. 

FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT  

Kommunen ansvarar inte för eventuella fel eller 

ofullständigheter i försäljningsprospektet eller i 

annan information, muntlig såväl som skriftlig, 

som tillhandahålls intressenter till Kvarteret.   

Försäljningsprospektet syftar endast till att 

utgöra underlag för intressenter som avser att 

förvärva Kvarteret. Intressenter till Kvarteret bör 

inte fatta några beslut om att förvärva Kvarteret 

enbart baserat på informationen i försäljnings-

prospektet. Intressenter till Kvarteret uppmanas 

att kontrollera informationen i försäljnings-

prospektet i samråd med kommunen innan 

bindande köpehandling avseende Kvarteret 

undertecknas. Kommunen svarar endast för 

sådana garantier som uttryckligen lämnas i den 

köpehandling som tecknas med slutgiltig köpare 

av Kvarteret.  

DEFINITIONER 

Kvarteret 

Fastigheterna Ulricehamn Domherren 1, 

Domherren 2 och Domherren 3. 

Försäljningsprospekt 

Denna informationsbroschyr som tagits fram i 

samband med försäljningen av Kvarteret. 

 

 

 

 

LÄGE 

Kvarteret ligger centralt i tätorten Ulricehamn. 

Omgivande bebyggelse utgörs av skola, vård- 

central, flerbostadshus och ett fåtal enbostads-

hus. Med bil tar det 25 minuter till Borås, 35 

minuter till Jönköping och 60 minuter till 

Göteborg.  

 
 

UTVECKLINGSMÖJLIGHETER 

Hela Kvarteret omfattas av detaljplan för kv 

Domherren, akt 1491-P122, som vann laga kraft 

2006-02-21. Planen medger ombyggnation av 

befintliga byggnader till bostäder och kontor. 

Kvarteret innehåller outnyttjad byggrätt. 

Detaljplanen medger en sammanlagd byggnads-

area om 220 m2 per tomt. Byggnader får 

uppföras med två våningsplan. Möjligheten 

finns att frigöra ytterligare byggrätt genom att 

bilda nya tomter. 

 

PRISBILD 

Reservationspris om 5 200 000 kronor (SEK) 

eller högsta anbud. 

 

FÖRSÄLJNINGSPROCESS 

Intressenter inbjuds att deltaga på visning och 

anbudsgivning enligt instruktionerna på sidorna 

14-15 i försäljningsprospektet. 
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INVESTERINGSASPEKTER 
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Marknaden 

ULRICEHAMN 

Ulricehamn är till ytan en av de större 
kommunerna i Västra Götalands län där en stor 
del av kommuninvånarna är bosatta i central-
orten. Ulricehamns kommun har cirka 24 500 
invånare varav cirka 11 100 invånare är bosatta i 
tätorten. 

Kommunen är en attraktiv boendekommun med 
centralorten vid sjön Åsunden och en levande 
landsbygd med många små orter. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ulricehamn har tillgång till högskolor eller 
universitet i Jönköping, Borås, Göteborg och 
Skövde. 

Staden har en ökande befolkning och ett bra 
kommunikationsläge längs väg 40 mellan 
Göteborg – Borås – Jönköping. Det finns ett rikt 
utbud av idrotts- och motionsanläggningar, 
föreningsliv, naturområden och kulturmiljöer.  

 

 

 

 

 

 

  

 

En illustration av viktiga regionala målpunkter som är tillgängliga för invånarna i Ulricehamn,  

samt de största målpunkterna i kommunen som attraherar besökare från ett större område. 
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BOSTADSMARKNADEN 

BEFOLKNINGSPROGNOS 

Ulricehamns kommun befinner sig en stark 
tillväxtfas. Positiv befolkningstillväxt flera år i 
rad. 

Förbättrad infrastruktur med b.la. ny 
motorvägsförbindelse, närhet till högskolor och 
kulturutbud både inom och utom regionen och 
ett ökat antal företagsetableringar är bidragande 
faktorer till den positiva utvecklingen. 

Enligt kommunens befolkningsprognos för-
väntas en fortsatt stor befolkningstillväxt i 
kommunen, till en nivå på cirka 27 000 invånare 
år 2027. Folkmängden ökade med 409 invånare 
under 2017, vilket är den största kända årliga 
befolkningsökningen som uppmätts genom 
tiderna i kommunen.  

 

 

 

BOSTADSMARKNADEN 

Bostadsmarknaden i Ulricehamn präglas sedan 
några år tillbaka av en stor efterfrågan på 
bostäder i centralorten. År 2017 hade kommunen 
3 508 bostäder i flerbostadshus och 7 013 i 
småhus. Samma år var upplåtelseformerna för 
bostäder fördelade så att hyresrätter utgjorde 32 

%, bostadsrätter 9 % och äganderätter 59 %. 

 
 
 

 

 

 

 

 

ARBETE OCH NÄRINGSLIV 

Allt fler företag hittar till Ulricehamn. Här finns 
många starka varumärken representerade inom 
flera branscher. Med bra kommunikation och ett 
strategiskt läge är Ulricehamn intressant för 
såväl nya som redan etablerade företag. 

Ulricehamn har idag cirka 3000 företag i 
kommunen. Näringslivet är differentierat och är 
starkt inom bygg-, tillverknings- och 
textilindustrin. De senaste åren visar på en 
tillväxt av företag inom besöksnäringen. Att 
kommunen har en bredd på branscher och 
många små företag har visat sig vara en styrka i 
en föränderlig värld. 

I Ulricehamn finns det flera starka tillväxtföretag 
som Lager 157, Hökerum Bygg, Ulricehamns 
Betong, DMJ Bygg, Emballator, AP&T, Botek, 
Bolon, Haglunds Industri och LK Pex AB m.fl. 

Arbetslösheten är relativt låg i Ulricehamns 
kommun med 4,5 % (augusti 2018) arbetslösa av 
befolkningen mellan 16-64 år. Motsvarande 
siffra för riket var 7,0 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

BESKRIVNING AV KVARTERET 
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Kvarteret 

LÄGE 

Kvarteret ligger centralt i tätorten Ulricehamn. 

Omgivande bebyggelse utgörs av skola, vård-

central, flerbostadshus och ett fåtal enbostads-

hus. Med bil tar det 25 minuter till Borås, 35 

minuter till Jönköping och 60 minuter till 

Göteborg.  

 

UTVECKLINGSMÖJLIGHETER 

Hela Kvarteret omfattas av detaljplan för kv 

Domherren, akt 1491-P122, som vann laga kraft 

2006-02-21. Planen medger ombyggnation av 

befintliga byggnader till bostäder och kontor. 

Kvarteret innehåller outnyttjad byggrätt. 

Detaljplanen medger en sammanlagd byggnads-

area om 220 m2 per tomt. Byggnader får 

uppföras med två våningsplan. Möjligheten 

finns att frigöra ytterligare byggrätt genom att 

bilda nya tomter. 

 

MARK OCH VEGETATION 

Större delen av marken inom Kvarteret utgör 

gräsmatta. 

Det finns flera träd och buskar inom Kvarteret. 

Vissa större träd är bevarandevärda, såsom 

björkar, ekar, lindar och lönnar. 

Enligt planbestämmelserna krävs marklov för 

fällning av träd med större stamdiameter än 20 

cm. 

Fastigheterna inom Kvarteret som gränsar mot 

Nygatan har en vacker granitstenmur som stöd-

mur. På grund av nivåskillnader och närheten 

till vägkorsning har det införts utfartsförbud i 

planen. Förbudet gäller inte befintliga utfarter 

från Kvarteret. 

 

 

 

 

 

 

 

FASTIGHETSAREA 

Fastighet Area, kvm (enligt 

fastighetsregistret) 

Domherren 1 5 375 

Domherren 2 1 696 

Domherren 3 1 381 

Totalt 8 452 

 

BYGGNADERNAS BRUTTOAREA 

Fastighet Bruttoarea, kvm 

(tolkning av ritningar) 

Domherren 1 cirka 1 750 

Domherren 2 cirka 700 
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FASTIGHETER INOM KVARTERET 

DOMHERREN 1 

Tomten 

Fastigheten Domherren 1 sluttar ned mot 

Nygatan. In- och utfarten sker från Nygatan och 

Tingshusgatan. Tomten utgörs av gräsbevuxna 

ytor med b.la. stora ekar samt asfalterade ytor för 

parkering m.m.  

Byggnader 

Fastigheten är bebyggd med en större byggnad 

som utgörs av två sammanbyggda huskroppar 

från olika tidsepoker samt tre mindre byggnader 

som utgörs av cykelförråd och lekstuga etc. 

Byggnadens bruttoarea (BTA) uppgår till cirka 

1 750 m2. 

Den ursprungliga delen är enligt uppgift uppförd 

och invigd år 1896 och utgjorde då Ulricehamns 

tingshus, vilket den gjorde fram till 1971. Där-

efter har den nyttjats för olika ändamål och 

senast som förskola. Byggnaden har källargrund 

med hög stensättning, trästomme och träfasad.  

Byggnadens yttre är q-märkt. I detaljplanen 

anges följande: 

”Byggnaden får inte rivas. Vid om- och 

tillbyggnad, samt reparationer av fasader och 

yttre byggnadsdetaljer av befintlig bebyggelse, 

används sådant material, färg och utform-

ande som överensstämmer med byggnadens 

karaktär och originalutförande.” 

Taket som är belagt med tegelpannor är av brant 

sadeltakskaraktär med ett antal takkupor. 

Byggnaden har tre våningar utöver källaren som 

delvis nyttjas som lokaler. Mellan våningsplanen 

finns ett antal trappor och passager. Byggnaden 

har ett flertal toaletter och ett antal rum av 

diverse storlekar. Det översta planet består 

delvis av oinredd vind. 

Den nyare delen uppfördes på 1960-talet och be-

står av källare samt ett våningsplan. Byggnaden 

har tegelfasad och taket är ett sadeltak med glas-

erade tegelpannor. Byggnaden har ett flertal 

toaletter och ett antal rum för diverse ändamål. 

Byggnaden innehåller ett arkiv. För arkivdelen 

finns ett hyreskontrakt som gäller tillsvidare 

med uppsägningstiden 3 månader, se bifogat 

hyreskontrakt. Ulricehamns kommun är hyres-

gästen. 

Servitut, nyttjanderätter m.m. 

Enligt fastighetsregistret belastas Domherren 1 

inte av några inskrivna rättigheter eller servitut, 

se bifogat fastighetsregisterutdrag. 

Taxeringsinformation 

Domherren 1 är taxerad som specialenhet, 

skolbyggnad, typkod (825). Fastigheten har 

enligt taxeringsinformationen inte åsatts något 

taxeringsvärde, se bifogat fastighetsregister-

utdrag. 

 

Tekniskt utförande och installation 

Nybyggnadsår 1896 

1966 (tillbyggnad) 

Grund Källargrund med hög 

stensättning 

Betong (tillbyggnad) 

Bjälklag Trä 

Betong (tillbyggnad) 

Fasad Trä 

Tegel (tillbyggnad) 

Fönster Tvåglastyp 

Yttertak Tegelpannor 

 

Sadeltak med glas-

erade tegelpannor 

(tillbyggnad) 

Uppvärmning Fjärrvärme 

Ventilation Frånluftssystem 

Mekanisk ventilation 

(tillbyggnad) 

Vatten och avlopp Kommunalt 
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Finansiell information 

Typkod 825 

Taxeringsvärde, Tkr 0 

� Varav byggnad 0 

� Varav mark 0 

Pantbrev, Tkr 0 

Pantbrev, antal 0 

 

DOMHERREN 2 

Tomten 

Fastigheten Domherren 2 sluttar ned mot 

Jönköpingsvägen och Nygatan. In- och utfarten 

sker från Lövåsgatan. Tomten som avgränsas av 

större träd utgörs av både gräsbevuxna ytor och 

en asfalterad yta för parkering m.m. 

Byggnader 

Fastigheten är bebyggd med en större byggnad 

som är uppförd runt 1920. Byggnaden fungerade 

som villabostad från början innan den 

ombildades till förskola. Byggnadens bruttoarea 

(BTA) uppgår till cirka 700 m2. På fastigheten 

finns även ett mindre förråd. 

Byggnaden har källargrund med hög sten-

sättning, trästomme och träfasad. Byggnadens 

yttre är q-märkt. Taket är halvvalmat och beklätt 

med betongpannor. Fönstren är av tvåglastyp.   

Byggnaden har två våningar utöver källare med 

ett invändigt ytskikt från 90-talet som delvis 

nyttjas för lokaler. Mellan våningsplanen finns 

ett antal trappor och passager. Varje plan har ett 

antal toaletter och byggnaden har ett antal olika 

rum av diverse storlekar.  

Servitut, nyttjanderätter m.m. 

Enligt fastighetsregistret belastas Domherren 2 

inte av några inskrivna rättigheter eller servitut.  

Domherren 2 och 3 berörs av tre stycken gemen-

samma inteckningar med ett värde om totalt 

310 000 kronor, se bifogat fastighetsregister-

utdrag. 

Taxeringsinformation 

Domherren 2 är taxerad som specialenhet, 

skolbyggnad, typkod (825). Fastigheten har 

enligt taxeringsinformationen inte åsatts något 

taxeringsvärde, se bifogat fastighetsregister-

utdrag. 

Tekniskt utförande och installation 

Nybyggnadsår Cirka 1920 

Grund Källargrund med hög 

stensättning 

Bjälklag Trä 

Fasad Trä 

Fönster Tvåglastyp 

Yttertak Halvvalmat tak med 

betongpannor 

Värme Fjärrvärme 

Ventilation Frånluftssystem 

Vatten och avlopp Kommunalt 

 

Finansiell information 

Typkod 825 

Taxeringsvärde, Tkr 0 

� Varav byggnad 0 

� Varav mark 0 

Pantbrev, Tkr 310 000 (gemensamt 

med Domherren 3) 

Pantbrev, antal 3 (gemensamt med 

Domherren 3) 
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DOMHERREN 3 

Tomten 

Fastigheten Domherren 3 sluttar ned mot 

Domherren 2. Tomten är obebyggd och utgörs av 

gräsbevuxna ytor, större träd, sandlådor och en 

gångstig.  

Servitut, nyttjanderätter m.m. 

Enligt fastighetsregistret belastas Domherren 3 

inte av några inskrivna rättigheter eller servitut. 

Domherren 2 och 3 berörs av tre stycken gemen-

samma inteckningar med ett värde om totalt 

310 000 kronor, se bifogat fastighetsregister-

utdrag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taxeringsinformation 

Domherren 3 är taxerad som industrienhet, 

övrig mark, typkod (498). Fastigheten har enligt 

taxeringsinformationen inte åsatts något taxer-

ingsvärde, se bifogat fastighetsregisterutdrag. 

Finansiell information 

Typkod 498 

Taxeringsvärde, Tkr 0 

� Varav byggnad 0 

� Varav mark 0 

Pantbrev, Tkr 310 000 (gemensamt 

med Domherren 2) 

Pantbrev, antal 3 (gemensamt med 

Domherren 2) 
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FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN 
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VISNING 

Intressenter erbjuds möjligheten att översikt-

ligt besiktiga byggnaderna inom Kvarteret 

inför inlämnande av anbud. 

Visningstillfällen: 

Torsdagen den 4 april kl. 13:00 – 16:00 

Torsdagen den 11 april kl. 13:00 – 16:00 

 

KONTAKTPERSON 

Alla frågor gällande försäljningsprocessen, 

ingående fastigheter och dylikt ska ställas till 

nedanstående person.  

 
Fredrik Larsson 

Exploateringsingenjör 

Exploateringsenheten 

Telefon: 0321-59 52 96 

E-post: fredrik.larsson@ulricehamn.se 

 

UNDERSÖKNINGSPLIKT 

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående 

ansvar att själv undersöka fastigheterna och 

förvissa sig om fastigheternas skick. Köparen ges 

därför möjlighet att, på egen hand eller med 

konsult, före inlämnande av anbud besiktiga 

fastigheterna och därigenom skaffa sig 

kännedom om det skick vari de befinner sig. 

Uppgifter i detta försäljningsprospekt har enbart 

lämnats för att informera om undersöknings-

plikten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOSTNADER 

Intressenter svarar själv för samtliga nedlagda 

kostnader som uppkommer i samband med 

utvärderingen av Kvarteret. Det gäller även om 

försäljningsprocessen avbryts eller ändras, oav-

sett skälet till detta. 

 

TRANSAKTIONSSTRUKTUR 

Kommunen ska avyttra Kvarteret genom en ren 

fastighetstransaktion. 

Anbudsgivare skall utgå från följande antagan-
den: 
 
� att köpeskillingen skall erläggas kontant på 

tillträdesdagen 
 
� att inga lån övertas 
 
� att den slutgiltiga köpehandlingen innehål-

ler en friskrivningsklausul som innebär att 
säljaren friskriver sig från allt ansvar för fel 
och brister i fastigheterna, inklusive dolda 
fel 

 
� att kommunstyrelsen beslutar att god-

känna försäljningen av Kvarteret och att 
beslutet vinner laga kraft 

 

TILLTRÄDE 

Tillträde enligt överenskommelse. 

 
STÄDNING 

Ingen städning kommer att ske på egendomen 

inom Kvarteret. Den lösa egendomen som tillhör 

säljaren och som på tillträdesdagen eventuellt 

finns kvar på fastigheten övergår till köparen. 

Försäljningsprocessen 

 

Visning Anbud Bedömning Köpeavtal
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ANBUDINSTRUKTION 

Intressenter inbjuds härmed att lämna anbud på 

Kvarteret i enlighet med nedan redovisade 

punkter.  

 
• Redovisning av köpeskillingen som anbuds-

givaren är beredd att betala för Kvarteret. 

Reservationspriset om 5 200 000 kronor 

måste uppfyllas 

 
• En beskrivning innehållande vilken 

verksamhet som avses bedrivas i de 

befintliga byggnaderna 

 
• En beskrivning med tillhörande 

visionsskisser avseende den outnyttjade 

byggrätten och Kvarteret i sin helhet 

 

• Finansiell styrka 

- Ekonomisk information som påvisar 

anbudsgivarens förmåga att genomföra 

projektet 

 
• Tidplan för genomförandet av projektet 

 

 

ANBUDSDAG 

Skriftliga anbud ska vara kommunen tillhanda 

senast den 24 maj 2019. Märk kuvertet/e-

post med ”Anbud kv Domherren”. 

Anbudet skickas till: 
 
Ulricehamns kommun 
Exploateringsenheten 
523 86 Ulricehamn 
 
Alternativt 
E-post: fredrik.larsson@ulricehamn.se 
 
 
 

 

 

BEDÖMNING AV ANBUD 

Anbuden kommer att bedömas av en 

utvärderingsgrupp bestående av anställda på 

Ulricehamns kommun.  

Utvärderingsgruppen utför en samlad be-

dömning av anbudens uppfyllande av de punkter 

som redovisas under anbudsinstruktionerna.  

 

KÖPEAVTAL 

Kommunen avser att teckna ett köpeavtal senast 

under vecka 24 (2019) med den anbudsgivare 

som kommunen, efter genomförd bedömning, 

anser tillgodose anbudsinstruktionerna på bästa 

sett. 

 

FRI PRÖVNINGSRÄTT 

Kommunen förbehåller sig fri prövningsrätt 

samt rätten att när som helst under processens 

gång avsluta försäljningen. 

Ett lämnat anbud på fast egendom är inte 

bindande. Köpet är bindande först då både 

köparen och säljaren har undertecknat köpe-

handlingen. 

 

 

 

 

 

 

. 
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Fotografier 

DOMHERREN 1 

Vy mot Tingshusgatan och en av parkeringarna inom fastigheten 



Fotografier DOMHERREN 1 

Baksidan på tingshuset 

Tillbyggnaden från 1966 



Fotografier DOMHERREN 1 

AGA spis på plan 3 

Kakelugn på plan 3 



Fotografier DOMHERREN 1 

Plan 3 

Plan 3



Fotografier DOMHERREN 1 

Idrottssalen 

En av flera toaletter 

Fjärrvärmecentral plan 1 



Fotografier DOMHERREN 1 

Plan 2 

Vindsvåning 



Fotografier DOMHERREN 1 

Tillbyggnad från 1966 



Fotografier DOMHERREN 2 

DOMHERREN 2

Plan



Fotografier DOMHERREN 2 

Plan 2 

Plan 2 



Fotografier DOMHERREN 2 

Plan 2 

Plan 1



Fotografier DOMHERREN 3 

DOMHERREN 3
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Svar på medborgarförslag gällande grusplanen vid 
nedre Fredriksberg 
Dnr 2018/516 
 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Göran Carlström att grusplanen vid 
nedre Fredriksberg iordningsställs som en så kallad multiplan, liknande de som finns på 
Lassalyckan samt Bogesundsskolan. Detta för att öka nyttjandegraden av planen för barn i 
närområdet. Förvaltningen anser att behovet är tillgodosetts med de större satsningar som 
genomförts på Lassalyckan samt Bogesundsskolan och att det för närvarande saknas 
ekonomiska medel för ytterligare investeringar samt tillkommande nödvändiga resurser för 
drift och underhåll. 
 
Kostnaden för att anlägga en multiplan med konstgräsyta i storlek 60 x 40 meter med 
linjering för fotboll, handboll och basket, bedöms innebära en investeringsutgift om cirka 
440–510 tkr och en årlig kostnad för underhåll och skötsel på cirka 30 tkr. Det dyrare 
alternativet innebär att konstgräset kan spolas till is. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-01-18 från tf servicechef 
2 Medborgarförslag gällande grusplanen vid nedre Fredriksberg 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås. 
 
Med hänvisning till att ekonomiska medel saknas för ändamålet och att behoven ändå får 
anses tillgodosetts med de satsningar som genomförts på Lassalyckan och Bogesundskolan. 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-01-18 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag gällande 
grusplanen vid nedre Fredriksberg 
Diarienummer 2018/516, löpnummer 4137/2018 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Göran Carlström att grusplanen vid 
nedre Fredriksberg iordningsställs som en så kallad multiplan, liknande de som finns på 
Lassalyckan samt Bogesundsskolan. Detta för att öka nyttjandegraden av planen för barn i 
närområdet. Förvaltningen anser att behovet är tillgodosetts med de större satsningar som 
genomförts på Lassalyckan samt Bogesundsskolan och att det för närvarande saknas 
ekonomiska medel för ytterligare investeringar samt tillkommande nödvändiga resurser för 
drift och underhåll. 
 
Kostnaden för att anlägga en multiplan med konstgräsyta i storlek 60 x 40 meter med 
linjering för fotboll, handboll och basket, bedöms innebära en investeringsutgift om cirka 
440–510 tkr och en årlig kostnad för underhåll och skötsel på cirka 30 tkr. Det dyrare 
alternativet innebär att konstgräset kan spolas till is. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås. 
 
Med hänvisning till att ekonomiska medel saknas för ändamålet och att behoven ändå får 
anses tillgodosetts med de satsningar som genomförts på Lassalyckan och Bogesundskolan. 
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Göran Carlström att grusplanen vid 
nedre Fredriksberg iordningsställs som en så kallad multiplan, liknande de som finns på 
Lassalyckan samt Bogesundsskolan. Detta för att öka nyttjandegraden av planen för barn i 
närområdet. Förvaltningen anser att behovet är tillgodosetts med de större satsningar som 
genomförts på Lassalyckan samt Bogesundsskolan och att det för närvarande saknas 
ekonomiska medel för ytterligare investeringar samt tillkommande nödvändiga resurser för 
drift och underhåll. 
 
Det framförs även synpunkter på nuvarande skick och underhåll av grusplanen. 
 
Grusplanen är en av flera kvartersidrottsplatser som finns runt om i centralorten och som 
fyller ett värde för de närboende men i dagsläget saknas ekonomiska medel för nödvändiga 
driftinsatser på dessa, utöver nuvarande underhållsinsatser. Planerna kan i dagsläget nyttjas 
för enklare bollspel samt vintertid för skridskoåkning genom frivilliginsatser av närboende, 
där fritidsenheten står för el- och vattenkostnader. Under sommaren genomfördes en 
välbehövlig upprustning av planen och området till gängse standard. 
 
Kostnaden för att anlägga en multiplan med konstgräsyta i storlek 60 x 40 meter med 
linjering för fotboll, handboll och basket, bedöms innebära en investeringsutgift om cirka 
440–510 tkr och en årlig kostnad för underhåll och skötsel på ca cirka 30 tkr. Det dyrare 
alternativet innebär att konstgräset kan spolas till is. 
 
Beslutsunderlag 
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1 Medborgarförslag gällande grusplanen vid nedre Fredriksberg 
 
Beslut lämnas till 
Göran Carlström 
Tf servicechef 
Verksamhetschef kultur och fritid   
 
 

Anna-Lena Johansson Lars Runkvist 
Tf servicechef Enhetschef fritid 
 Verksamhet kultur och fritid 
 Sektor service 
  
Lena Moritz  
Verksamhetschef kultur och fritid  



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 13.08.2018 11:11:29
Till: Ulricehamns Kommun[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Inkommet medborgarförslag

Det har kommit in ett medborgarförslag via webbformuläret på www.ulricehamn.se.

Medborgarförslag

Skriv ditt
medborgarförslag:

Hej

Jag vill lämna ett medborgarförslag gällande grusplanen vid nedre Fredriksberg
utmed Sträckåsvägen, Vi har bott på Astervägen i 14 år och den har aldrig varit
någon ordning med. Nu är mina barn stora och spelar aldrig boll där längre.

Den har aldrig varit skött på något sätt, men så som den är nu har den aldrig varit.
Den har i stort sett växt igen, det växer upp buskar och gräs på planen och man
hittar inte in till den om man skulle vilja gå dit. Ingången är igenväxt av buskar.

Förslag: Mitt förslag är att man gör en mulitplan likt den på Lassalyckan och
Bogesundskolan. Det flyttar nu flera barnfamiljer i området och det vore ju kul om
deras barn kunde använda den, som det är nu kommer ingen att gå dit.

Det är mitt förslag!
Förnamn: Göran
Efternamn: Carlström
E-post: goran.carlstrom@hotmail.com
Adress: Astervägen 4 52341 Ulricehamn
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Svar på medborgarförslag om att kommunen bör anta 
förskolebrevet från Tre ska bli noll 
Dnr 2018/697 
 
 
Sammanfattning 
Linda Vilhelmsson, Marbäck, refererar i sitt medborgarförslag till en rapport som Statens 
beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, presenterade 2007. I rapporten uppges 
att 1 av 10 flickor och 1 av 20 pojkar utnyttjats sexuellt. Statistik från senare datum visar på 
att antalet barn som utnyttjas sexuellt ökar. 
 
Linda Vilhelmsson föreslår att Ulricehamns kommun antar ”Förskolebrevet” från 
organisationen Tre ska bli noll i syfte att skapa trygghet och rättighet till en barndom utan 
sexuella övergrepp. 
 
En reviderad läroplan för förskolan har arbetats fram och den kommer att gälla från och med 
den 1 juli 2019. I denna anges bland annat som en del i förskolans utökade uppdrag ”Barnens 
rätt till kroppslig och personlig integritet ska också respekteras. Det gäller bland annat i den 
dagliga omsorgen och i frågor om dokumentation.” 
 
I den reviderade läroplanen anges vidare i ett av förskolans mål under 2.2 Omsorg, 
utveckling och lärande följande:  
”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla 

 Sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga 
och personliga integritet.” 

 
Förskolan har således redan idag ett uppdrag att arbeta med de frågor som Linda 
Vilhelmsson aktualiserar. Med hänvisning till detta så anser förvaltningen att 
medborgarförslaget ska lämnas utan åtgärd.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-01-29 från barn- och utbildningschef 
2 Medborgarförslag om att kommunen bör anta förskolebrevet från Tre ska bli noll 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till att det redan finns ett 
uppdrag i läroplanen för förskolan. 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-01-29 

Tjänsteskrivelse Medborgarförslag om att kommunen 
bör anta förskolebrevet från Tre ska bli noll 
Diarienummer 2018/697, löpnummer 316/2019 
 
Sammanfattning 
Linda Vilhelmsson, Marbäck, refererar i sitt medborgarförslag till en rapport som Statens 
beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, presenterade 2007. I rapporten uppges 
att 1 av 10 flickor och 1 av 20 pojkar utnyttjats sexuellt. Statistik från senare datum visar på 
att antalet barn som utnyttjas sexuellt ökar. 
 
Linda Vilhelmsson föreslår att Ulricehamns kommun antar ”Förskolebrevet” från 
organisationen Tre ska bli noll i syfte att skapa trygghet och rättighet till en barndom utan 
sexuella övergrepp. 
 
En reviderad läroplan för förskolan har arbetats fram och den kommer att gälla från och med 
den 1 juli 2019. I denna anges bland annat som en del i förskolans utökade uppdrag ”Barnens 
rätt till kroppslig och personlig integritet ska också respekteras. Det gäller bland annat i den 
dagliga omsorgen och i frågor om dokumentation.” 
 
I den reviderade läroplanen anges vidare i ett av förskolans mål under 2.2 Omsorg, 
utveckling och lärande följande:  
”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla 

 Sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga 
och personliga integritet.” 

 
Förskolan har således redan idag ett uppdrag att arbeta med de frågor som Linda 
Vilhelmsson aktualiserar. Med hänvisning till detta så anser förvaltningen att 
medborgarförslaget ska lämnas utan åtgärd.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget om att anta det så kallade ”Förskolebrevet” lämnas utan åtgärd. 
 
 
Ärendet 
Linda Vilhelmsson, Marbäck, refererar i sitt medborgarförslag till en rapport som Statens 
beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, presenterade 2007. I rapporten uppges 
att 1 av 10 flickor och 1 av 20 pojkar utnyttjats sexuellt. Statistik från senare datum visar på 
att antalet barn som utnyttjas sexuellt ökar. 
 
I syfte att uppmärksamma problemet genom att tillhandahålla information samt att ge 
verktyg för vuxna som i någon form arbetar med barn, startade organisationen Tre ska bli 
noll. 
 
Organisationen har tillsammans med Rädda barnen tagit fram informationsbroschyren 
”Stopp! Min kropp!”. 
 
”Förskolebrevet” är ytterligare en informationsskrift som bland annat innehåller riktlinjer för 
förskolan. 
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Linda Vilhelmsson föreslår att Ulricehamns kommun antar ”Förskolebrevet” från 
organisationen Tre ska bli noll i syfte att skapa trygghet och rättighet till en barndom utan 
sexuella övergrepp. 
 
Förvaltningen anser att Linda Vilhelmsson lyfter fram en viktig fråga som behöver belysas på 
olika sätt. 
 
En reviderad läroplan för förskolan har arbetats fram och den kommer att gälla från och med 
den 1 juli 2019. I denna anges bland annat som en del i förskolans utökade uppdrag ”Barnens 
rätt till kroppslig och personlig integritet ska också respekteras. Det gäller bland annat i den 
dagliga omsorgen och i frågor om dokumentation.” 
 
I den reviderade läroplanen anges vidare i ett av förskolans mål under 2.2 Omsorg, 
utveckling och lärande följande:  
 
”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla 

 Sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga 
och personliga integritet.” 

 
Förskolan har således redan idag ett uppdrag att arbeta med de frågor som Linda 
Vilhelmsson aktualiserar. Med hänvisning till detta så anser förvaltningen att 
medborgarförslaget ska lämnas utan åtgärd.  
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om att kommunen bör anta förskolebrevet från Tre ska bli noll 

 
Beslut lämnas till 
Linda Vilhelmsson 
Barn- och utbildningschef  
Verksamhetschef förskola  
 
 
 
 

Gülsen Özdenkos Malin Molid Svenningsson 
Barn- och utbildningschef Verksamhetschef förskola 
  

 

Gunnar Scorénius 
Utredare 
Sektor lärande 



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 02.11.2018 23:07:37
Till: kommun@ulricehamn.se[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Inkommet medborgarförslag

Det har kommit in ett medborgarförslag via webbformuläret på www.ulricehamn.se.

Medborgarförslag

Skriv ditt
medborgarförslag:

Förslag gällande införande av "förskolebrevet" inom all förskoleverksamhet i
Ulricehamns Kommun.

Enligt SBU (statens beredning för medicinsk och social utvärdering) har 1 av 10
flickor och 1 av 20 pojkar utnyttjats sexuellt. Lågt räknat blir det 3 barn i varje klass,
detta enligt undersökning från 2007.

Enligt färskare undersökningar via Stiftelsen Allmäna Barnhuset pekar det dock på
att det snarare rör sig om 1 barn av 5, alltså 6 barn i varje klass.

Enligt statistik som är hämtad hos Brottsförebyggande rådet, Brå, visar att 2 av 10
sexualbrott anmäls men studier gjorda på barn visar att det är ännu svårare för
barn att berätta, vilket gör att det tros vara 1 av 10 barn som blivit utsatta som
berättar om det. Med den vetskapen vet vi också att det är svårt att få siffror som
är exakt.
Brå:s statistik visar att cirka 18000 sexualbrott polisanmäls varje år. Av dessa är
3000 våldtäkter på barn mellan 0-17 år. Det handlar alltså om 8 våldtäkter om
dagen, i Sverige.

Det har startats en organisation som heter Tre ska bli noll. Deras huvudsakliga
syfte är att informera och ge verktyg för att vuxna, som på något sätt arbetar med
barn, ska kunna prata med barn om integritet och rätten till sin egen kropp. De har
tillsammans med Rädda barnen tagit fram en broschyr som heter "Stopp! Min
kropp!" Broschyren är ett informativt och ett tydligt sätt för hur det går att prata med
barn om integritet. Det handlar även om rutiner och riktlinjer kring tex vikarier inom
förskolan, att okända vikarier inte byter blöja/är med vid toalettbesök, är ensam
med barn vid sovstunder eller öppnar/stänger förskolan. All information om
förskolebrevet och organisationen bakom finns på www.treskablinoll.nu .

Mitt förslag är; att Ulricehamns Kommun tar steget att anta "Förskolebrevet" från
Tre ska bli noll, för alla våra barns trygghet och rättighet till en barndom utan
sexuella övergrepp.

Förnamn: Linda
Efternamn: Vilhelmsson
E-post: linda.wilhelmsson@live.se
Adress: Skogsvägen 1, 52393 Marbäck



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2019-02-18 

 

Tjänsteskrivelse Informationsärenden till 
kommunstyrelsen 2019-03-07 
2018/787, löpnummer 351/2019 
 
Sammanfattning 

1. Protokoll Förbundsstyrelsen för Sjuhärads Samordningsförbund 2019-01-31 
2. Direktionsprotokoll Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 2019-02-01 

 
Förslag till beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
 
 
Beslutsunderlag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petra Grönhaug 
Kommunsekreterare 
Kommunstyrelsens förvaltning 
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