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Tjänsteskrivelse Avtackning för avgående ledamöter 
och ersättare i kommunfullmäktige för 
mandatperioden 2014-2018 
Diarienummer 2019/191, löpnummer 946/2019 

Sammanfattning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde avtackas följande ledamöter och ersättare som nu 
lämnar kommunfullmäktige: 

Moderaterna Kristdemokraterna 
Ledamöter Ledamot 
Per Johansson Bengt Andelius 
Birgitta Molander 
Kristina Wilhelmsson Ersättare 
Roger Wilhelmsson Ingela Widell 

Ersättare Centerpartiet 
Lotta Bäckström Ledamöter 
Kenneth Johansson Ing-Marie Andersson 
Elsa Wilhelmsson Hanna Brunnegård 

Vänsterpartiet  Ersättare 
Ledamot  Inger Broberg 
Susanne Arneborg  Bengt Johansson 

 Kajsa Nilsson 
 Rolf Sjölin 

Ersättare 
Roger Andersson  Socialdemokraterna 
Erin Winslow   Ledamöter 

 Ruza Glavic 
 Tommy Johansson 

Miljöpartiet   Catharina Ståhl Lind 
Ledamot 
Ingvor Carlander  Ersättare 

 Peter Edström 
Ersättare  Börje Enander 
Clara Jara Pedreros  Eije Holm 
Catarina Sener  Sina Josefsson 

Nya Ulricehamn  Liberalerna 
Ersättare  Ersättare 
Bernt Carlsson  Anneli Fischer 
Johan Helmrot Arne Björling 

Karin Bergdahl 
kommunsekreterare 
kommunstyrelsens förvaltning 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2019-02-07 
Sida 1 av 2 

§ 40/2019

Riktlinjer för ekonomisk styrning av förvaltning och 
bolag 
Dnr 2019/19 

Sammanfattning 
Den ekonomiska förvaltningen i en kommun regleras i kommunallagen (2017:725) 11 kap. 
Mål för den ekonomiska förvaltningen är att kommuner ska ha en god ekonomisk 
hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom kommunala bolag. 
Det är kommunfullmäktige som ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 
Vidare ska kommunfullmäktige besluta om riktlinjer att förvaltningen av medel sker på ett 
sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses.  

För ett effektivt utnyttjande av resurserna krävs en väl fungerande ekonomistyrning. Syftet 
med riktlinjer för ekonomisk styrning av förvaltning och bolag är att klargöra ansvar, 
befogenheter och handlingsutrymme i organisationen när det gäller ekonomin samt skapa 
goda förutsättningar för god ekonomisk hushållning. 

Förvaltningens förslag till riktlinjer för ekonomisk styrning av förvaltning och bolag är avsett 
att ersätta nu gällande Ekonomiska styrprinciper som beslutades av kommunfullmäktige 
2010. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-01-10 från ekonomichef 
2 Riktlinjer ekonomisk styrning 2019-01-08 
3 Ekonomiska styrprinciper 2010 

Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Riktlinjer för ekonomisk styrning av förvaltning och bolag fastställs med ny lydelse enligt 
kursiverad text i 4.2.1 Åtgärder vid avvikelse i investeringsbudget/investeringsplan. 

”Om ett enskilt objekt avviker negativt eller befaras avvika negativt med mer än 10 %, dock 
lägst 0,5 mkr, ska ärendet behandlas av kommunstyrelsen. Detta sker i samband med de 
ekonomiska uppföljningar som sker tertialvis, det vill säga per april, augusti respektive 
december månad. Redovisningen sker under särskild underrubrik i investerings-
redovisningen. Ekonomisk status på objekt i investeringsbudgeten som påbörjats och som 
budgeterats med 50 mkr eller mer ska också redovisas vid samma tillfälle.” 

Dessa riktlinjer ersätter tidigare ekonomiska styrprinciper. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Riktlinjer för ekonomisk styrning av förvaltning och bolag fastställs med ny lydelse enligt 
kursiverad text i 4.2.1 Åtgärder vid avvikelse i investeringsbudget/investeringsplan. 

”Om ett enskilt objekt avviker negativt eller befaras avvika negativt med mer än 10 %, dock 
lägst 0,5 mkr, ska ärendet behandlas av kommunstyrelsen. Detta sker i samband med de 
ekonomiska uppföljningar som sker tertialvis, det vill säga per april, augusti respektive 
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december månad. Redovisningen sker under särskild underrubrik i investerings-
redovisningen. Ekonomisk status på objekt i investeringsbudgeten som påbörjats och som 
budgeterats med 50 mkr eller mer ska också redovisas vid samma tillfälle.” 

Dessa riktlinjer ersätter tidigare ekonomiska styrprinciper 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-01-10 

Tjänsteskrivelse - Riktlinjer för ekonomisk styrning 
av förvaltning och bolag 
Diarienummer 2019/19, löpnummer 106/2019 
 
Sammanfattning 
Den ekonomiska förvaltningen i en kommun regleras i kommunallagen (2017:725) 11 kap. 
Mål för den ekonomiska förvaltningen är att kommuner ska ha en god ekonomisk 
hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom kommunala bolag. 
Det är kommunfullmäktige som ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 
Vidare ska kommunfullmäktige besluta om riktlinjer att förvaltningen av medel sker på ett 
sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses.  
 
För ett effektivt utnyttjande av resurserna krävs en väl fungerande ekonomistyrning. Syftet 
med riktlinjer för ekonomisk styrning av förvaltning och bolag är att klargöra ansvar, 
befogenheter och handlingsutrymme i organisationen när det gäller ekonomin samt skapa 
goda förutsättningar för god ekonomisk hushållning. 
 
Förvaltningens förslag till riktlinjer för ekonomisk styrning av förvaltning och bolag är avsett 
att ersätta nu gällande Ekonomiska styrprinciper som beslutades av kommunfullmäktige 
2010. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Riktlinjer för ekonomisk styrning av förvaltning och bolag fastställs. Dessa riktlinjer ersätter 
tidigare ekonomiska styrprinciper. 
 
 
Ärendet 
Den ekonomiska förvaltningen i en kommun regleras i kommunallagen (2017:725) 11 kap. 
Mål för den ekonomiska förvaltningen är att kommuner ska ha en god ekonomisk 
hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom kommunala bolag. 
Det är kommunfullmäktige som ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 
Vidare ska kommunfullmäktige besluta om riktlinjer att förvaltningen av medel sker på ett 
sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses.  
 
För ett effektivt utnyttjande av resurserna krävs en väl fungerande ekonomistyrning. Syftet 
med riktlinjer för ekonomisk styrning av förvaltning och bolag är att klargöra ansvar, 
befogenheter och handlingsutrymme i organisationen när det gäller ekonomin samt skapa 
goda förutsättningar för god ekonomisk hushållning. Vidare ska ekonomistyrningen bidra till 
att skapa delaktighet och helhetssyn i de ekonomiska frågorna. Den ekonomiska styrningen 
ska ske samordnat med verksamhetsstyrningen. 
 
Förvaltningens förslag till riktlinjer för ekonomisk styrning av förvaltning och bolag är avsett 
att ersätta nu gällande Ekonomiska styrprinciper som beslutades av kommunfullmäktige 
2010. Sedan 2010 har det skett en revidering av styr- och ledningssystemet i Ulricehamns 
kommun. Utifrån nu gällande ordning är förvaltningens bedömning att styrdokumentet för 
den ekonomiska styrningen bör benämnas riktlinjer: 
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Riktlinjer  
Riktlinjer antas i huvudsak av kommunstyrelsen.  
 
Riktlinjer ger konkret stöd för ett visst handlande med ett visst utrymme för egna 
bedömningar. De ska ge konkret stöd för hur arbetsuppgifterna ska utföras och kan också 
vara inriktade på metod och rekommendera vissa tillvägagångssätt. Riktlinjer är mindre 
översiktliga än policy. 
 
En preliminär version av förslaget till nya riktlinjer har kommunicerats i budgetutskottet i 
december 2018. I mötesprotokollet noterades följande: 
 
I huvudsak diskuteras två frågor: 
 

- hur omdisponeringar inom internbudgeten som förvaltningen beslutar ska 
rapporteras till kommunstyrelsen. 

- hur negativa avvikelser för investeringsprojekt ska rapporteras till 
kommunstyrelsen. 

  
Diskussionen i budgetutskottet har beaktats i förvaltningens förslag till riktlinjer genom att 
det har gjorts ytterligare förtydliganden i dessa delar. 
 
 
Beslutsunderlag 
1 Riktlinjer ekonomisk styrning 2019-01-08 
2 Ekonomiska styrprinciper 2010 

 
 
 
Beslut lämnas till 
Kommunchef  
Barn- och utbildningschef  
Socialchef  
Samhällsbyggnadschef  
Servicechef  
Ekonomichef  
Ulricehamns Stadshus AB 
STUBO AB 
NUAB 
UEAB   
 
 
 
 
 
 
 

Niklas Anemo  
Ekonomichef  
  
  



Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler 

Styrdokument

RIKTLINJER FÖR 
EKONOMISK STYRNING 
AV FÖRVALTNING OCH 
BOLAG 

ANTAGET AV: Kommunstyrelsen 
DATUM: 2019-02-07, § 40 
GÄLLER FRÅN OCH MED: 2019-02-07 
ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING: Ekonomichef 
GÄLLER TILL OCH MED: 2022 



 
 
 
 
2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Våra styrdokument 

[Normerande] 

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

[Aktiverande] 

Strategi – Avgörande vägval och strategiområden från fullmäktigeberedningar 
Program – Avgörande vägval och programområden från andra än fullmäktigeberedningar 
Plan – Uppdrag, tidsram och ansvar 
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1 Bakgrund 
Den ekonomiska förvaltningen i en kommun regleras i kommunallagen (2017:725) 11 kap. 
Mål för den ekonomiska förvaltningen är att kommuner ska ha en god ekonomisk 
hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom kommunala bolag. 
Det är kommunfullmäktige som ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 
Vidare ska kommunfullmäktige besluta om riktlinjer att förvaltningen av medel sker på ett 
sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. Lag 
(2018:597) om kommunal bokföring och redovisning innehåller bestämmelser om att en 
särskild redovisning (årsredovisning och delårsrapport) ska upprättas för verksamheten och 
ekonomin.  

2 Syfte 
För ett effektivt utnyttjande av resurserna krävs en väl fungerande ekonomistyrning. Syftet 
med riktlinjer för ekonomisk styrning av förvaltning och bolag är att klargöra ansvar, 
befogenheter och handlingsutrymme i organisationen när det gäller ekonomin samt skapa 
goda förutsättningar för god ekonomisk hushållning. Vidare ska ekonomistyrningen bidra till 
att skapa delaktighet och helhetssyn i de ekonomiska frågorna. Den ekonomiska styrningen 
ska ske samordnat med verksamhetsstyrningen.  

3 Kommunkoncernen 
Budget upprättas i en handling för kommun och koncern. Budget för den kommunala 
organisationen fastställs medan budgeten för de kommunala bolagen finns för information. 
Budgeten innehåller en plan för ekonomin för en period av tre år. Budgetåret är periodens 
första år.  

I budgeten styrs ekonomi och verksamhet. I budgeten ska det utifrån ett koncernperspektiv 
anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Budgeten är 
överordnad andra styrdokument. Alla styrdokument och mål för verksamheten som kräver 
ekonomiska resurser ska vara integrerade i den planering som sker i budgetprocessen. 
Arbetet med att ta fram underlag för förslag till ny budget sker i budgetutskottet. 
Budgetprocessen för kommunen sker enligt särskilt antaget styrdokument. 

Budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Resultatkrav för koncernen 
och storleken på koncernbidrag bestäms utifrån utvecklings- och investeringsbehov, 
ekonomiska förutsättningar samt behov i övrigt i enlighet med god ekonomisk hushållning. 
Till stöd för den ekonomiska planeringsprocessen finns politiska måldokument, 
befolkningsprognos, lokalresursplanering, omvärldsanalys med mera. 

Den kommunala organisationen och samtliga bolag inom kommunkoncernen ska för april, 
augusti och december lämna en ekonomisk uppföljning samt uppföljning av verksamhetsmål. 
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Augusti månads uppföljning utgör delårsbokslut och december månads uppföljning utgör 
årsbokslut. Dessa uppföljningar redovisas till kommunfullmäktige.  

 

4 Kommunen  

4.1 Driftbudget 
 

4.1.1 Anslagsbindningsnivå  
Kommunfullmäktige tilldelar nettoramar till följande anslagsbindningsområden:  

- Kommunstyrelsen 

- Revision 

- Gemensam IT-nämnd med Tranemo kommun 

- Finansförvaltning/övrigt 

 
Kommunstyrelsen fördelar i sin tur kommunstyrelsens nettoram genom beslut om 
internbudget.  

 

4.1.2 Internbudget 
Kommunstyrelsens internbudgetarbete ska vara volymbaserad, det vill säga internbudgeten 
ska anpassas utifrån bedömda demografiska förändringar. Vidare ska tillkommande behov 
och möjliga effektiviseringar/åtgärder beaktas. Inom vissa av verksamheterna tillämpas 
resursfördelningsmodeller, som tar hänsyn till volymer och behov, för att fördela ekonomiska 
resurser. 
 
När det gäller internprissättning mellan olika verksamheter ska priset ge en rättvisande bild 
av kostnaderna för respektive verksamhetsområde.  
 

4.1.3 Åtgärder vid avvikelse i driftbudget  
När en negativ budgetavvikelse befaras, eller har konstaterats, inom kommunstyrelsens 
budget ska kommunstyrelsen vidta åtgärder inom ramen för sina befogenheter, så att 
nettoramen kan hållas. 
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4.1.4 Omdisponeringar 
Inriktningen är att budgeten endast förändras undantagsvis. 

 
 Omdisponeringar inom kommunledningsstaben beslutas av kommunchef. 

Omdisponeringar inom respektive sektor beslutas av sektorchef. 
Omdisponering mellan sektorer beslutas av kommunchef. 
 
Delegationsbeslut om omdisponering enligt ovan som innebär ändring av 
kommunstyrelsens internbudget rapporteras i enlighet med Delegationsordning för 
kommunstyrelsen. 

 Omdisponeringar i kommunstyrelsens internbudget som innebär en väsentlig 
förändring av inriktningen i budgeten beslutas av kommunstyrelsen. 

 Omdisponeringar inom finansförvaltningen beslutas av ekonomichef. 
Beslut om sådan omdisponering ses som ren verkställighet. 

Ekonomichef beslutar om omfördelning mellan verksamheterna till följd av justerade interna 
priser när det gäller tjänster från IT-verksamheten, lönepott och förändrade 
förvaltningsinterna rutiner. Beslut om sådan omdisponering ses som verkställighet. 

Resultatöverföringar mellan åren inom den kommunala verksamhetens driftredovisning 
tillämpas inte.  

 

4.2 Investeringsbudget/investeringsplan  
Investeringsbudgeten/investeringsplanen innehåller en plan för investeringar för en period 
av tre år. Lokalförsörjningsplanen, som innehåller förvaltningens bedömning av lokalbehovet 
för de kommande 10 åren, utgör en bilaga till budgetdokumentet.  

Investeringar som finns upptagna i investeringsbudgeten/investeringsplanen beslutas efter 
särskild begäran hos kommunstyrelsen. Objekt understigande 5 mnkr och som finns 
upptagna i investeringsbudgeten/investeringsplanen kan beslutas av kommunstyrelsen. 
Objekt överstigande 5 mnkr eller som saknas i investeringsbudgeten/investeringsplanen ska 
behandlas av kommunfullmäktige. Objekt som finns upptagna i 
investeringsbudgeten/investeringsplanen kan upp till 0,5 mnkr beslutas av beredande 
utskott.  

Samtliga investeringar överstigande 0,5 mnkr inom den kommunala organisationen ska 
beredas genom åtföljande investeringskalkyl, projektbeskrivning samt yttrande från 
ekonomichef.  

Investeringar som beräknas omfatta flera år beslutas för hela perioden vid det första 
beslutstillfället. 

Överföring av eventuella ej förbrukade investeringsanslag som fortsätter över årsskiftet sker 
genom begäran om ombudgetering per projekt och beslutas av kommunfullmäktige. 
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4.2.1 Åtgärder vid avvikelse i investeringsbudget/investeringsplan 
Kommunstyrelsen ska fortlöpande följa det ekonomiska utfallet för beslutade 
investeringsprojekt.  

Om ett enskilt objekt avviker negativt eller befaras avvika negativt med mer än 10 %, dock 
lägst 0,5 mnkr, ska ärendet behandlas av kommunstyrelsen. Detta sker i samband med de 
ekonomiska uppföljningar som sker tertialvis, det vill säga per april, augusti respektive 
december månad. Redovisning sker under särskild underrubrik i investeringsredovisningen. 

 

4.3 Resultatuppföljningar  
För april, augusti och december lämnas en ekonomisk uppföljning samt uppföljning av 
verksamhetsmål. Augusti månads uppföljning utgör delårsbokslut och december månads 
uppföljning utgör årsbokslut. Dessa tre uppföljningar redovisas till kommunfullmäktige.  

Översiktliga ekonomiska uppföljningar, utan uppföljning av verksamhetsmål, sker per 
februari och oktober månad. Dessa uppföljningar redovisas till kommunstyrelsen. Övriga 
månader, förutom januari och juli månad, görs månadsuppföljningar från enhetschefsnivå 
till kommunchefsnivå. Uppföljningsprocessen för kommunen sker enligt särskilt antaget 
styrdokument, som har sin utgångspunkt i riktlinjerna för ekonomisk styrning, som fastställs 
av kommunchef. 

5 Kommunala bolag 
Kommunens bolag styrs i huvudsak via de ägardirektiv som kommunfullmäktige har 
fastställt. All ekonomisk planering relaterat till den kommunala organisationen styrs och 
samordnas via Ulricehamns Stadshus AB. Detta innebär bland annat att:  

- Dotterbolagens driftbudgetar ska vara behandlade av moderbolagets styrelse.  

- Bolagen ska redovisa sin investeringsplan i kommunkoncernens budgetdokument. 
Samtliga objekt överstigande 1 mnkr ska vara specificerade. Dotterbolagens 
investeringsplan ska vara behandlade i moderbolagets styrelse.  

- Negativa avvikelser inom dotterbolagens drift- och investeringsbudget ska 
kommuniceras med moderbolaget.  

- Bolagens bokslutsdispositioner tas fram av respektive dotterbolag i dialog med 
moderbolaget. 

- Samtliga bokslutsdispositioner ska vara godkända av moderbolagets styrelse.   
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§ 41/2019 
 

Ansökan om investeringsmedel för lokalanpassningar 
på Ekero 
Dnr 2018/823 
 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för Lokalanpassning på Ekero, 2,2 mnkr.  
Investeringen möjliggör att öppna upp den avdelning som varit ett HVB-hem. Det innebär att 
vi kan frigöra platser på korttiden i kommunen och möjliggör att vi kan ta hem 
utskrivningsklara patienter i tid. 
 
Sedan slutet av 2017 har det varit en successiv ökning av beställningen till äldreomsorgen, 
både antalet hemtjänsttimmar och vårdbehovet har ökat. Ökningen har accelererat 
ytterligare från och med hösten 2018 och det finns inga tecken på att den skulle mattas av. 
Även om det är trycket på korttiden som märks mest är det egentligen inte där som 
problemet ligger. Ungefär 10 av de 30 korttidsplatserna är belagda av personer som har 
beslut om särskilt boende och väntar på en ledig plats, men är för dåliga för att kunna vänta 
hemma i ordinärt boende med hemtjänst. Om dessa platser skulle kunna frigöras skulle 
korttiden kunna användas mer som det är tänkt. 
 
Förvaltningen föreslår därför att den tomma avdelningen på Ekero med 9 platser öppnas upp 
igen. Att inte öppna upp en avdelning på Ekero innebär att vi inte kan frigöra platser på 
korttiden och därför inte kan ta hem utskrivningsklara patienter i tid. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Det saknas dock 
särskilt avsatta medel för aktuella åtgärder i investeringsbudget/investeringsplan 2019. 
Möjlighet finns att anvisa medel för ändamålet ur investeringsanslaget för ej kända projekt. 
Dock tar detta i så fall i anspråk en stor del av det totala anslaget för ej kända projekt 
(3,0 mnkr) och det är sannolikt att det kommer uppstå ytterligare finansieringsbehov under 
2019. Förvaltningen föreslår därför att det tas beslut om att utöka anslaget för ej kända 
projekt med 2,2 mnkr. Det ligger i så fall på kommunfullmäktige att besluta om. 
 
Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering 
av budget för kapitalkostnader. 
 
Det ökade behovet av platser för särskilt boende har inte beaktats i driftbudgeten för 2019. 
Möjlighet finns att hantera frågan om det ökade behovet i en ändringsbudget/tilläggsbudget 
när en ny regering har tillträtt och när det finns en tydlighet om nivån på statsbidragen till 
kommunerna 2019. Resursbehov inom äldreomsorgen kan då behöva vägas mot behov inom 
andra verksamheter. Återrapportering till kommunstyrelsen om utvecklingen av behovet 
inom äldreomsorgen kommer att ske i samband med ordinarie budget- och 
verksamhetsuppföljning under 2019. 
 
Om kommunen inte kan ta hem utskrivningsklara patienter i tid finns risk för ökade 
kostnader genom att kommunen kan få betalningsansvar för färdigbehandlade patienter, 
köpa platser mm. Det finns följaktligen ekonomiska skäl att genomföra de aktuella 
åtgärderna. 
  



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2019-02-07 

 Sida 2 av 2 

 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-01-09 från tf servicechef m.fl. 
2 Investeringskalkyl till ansökan om investeringsmedel för lokalanpassningar på Ekero 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel för investering av lokal-
anpassning på Ekero, 2,2 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för ej kända projekt i 
investeringsbudgeten för 2019. Förvaltningen får i uppdrag att påbörja arbetet med att 
iordningsställa lokalerna och förbereda verksamheten. 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Investeringsbudgeten 2019 för ej kända projekt utökas med 2,2 mnkr. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel för investering av lokal-
anpassning på Ekero, 2,2 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för ej kända projekt i 
investeringsbudgeten för 2019. Förvaltningen får i uppdrag att påbörja arbetet med att 
iordningsställa lokalerna och förbereda verksamheten. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Investeringsbudgeten 2019 för ej kända projekt utökas med 2,2 mnkr.  
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-01-09 

Tjänsteskrivelse ansökan om investeringsmedel för 
lokalanpassningar på Ekero 
Diarienummer 2018/823, löpnummer 59/2019 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för Lokalanpassning på Ekero, 2,2 mnkr.  
Investeringen möjliggör att öppna upp den avdelning som varit ett HVB-hem. Det innebär att 
vi kan frigöra platser på korttiden i kommunen och möjliggör att vi kan ta hem 
utskrivningsklara patienter i tid. 
 
Sedan slutet av 2017 har det varit en successiv ökning av beställningen till äldreomsorgen, 
både antalet hemtjänsttimmar och vårdbehovet har ökat. Ökningen har accelererat 
ytterligare från och med hösten 2018 och det finns inga tecken på att den skulle mattas av. 
Även om det är trycket på korttiden som märks mest är det egentligen inte där som 
problemet ligger. Ungefär 10 av de 30 korttidsplatserna är belagda av personer som har 
beslut om särskilt boende och väntar på en ledig plats, men är för dåliga för att kunna vänta 
hemma i ordinärt boende med hemtjänst. Om dessa platser skulle kunna frigöras skulle 
korttiden kunna användas mer som det är tänkt. 
 
Förvaltningen föreslår därför att den tomma avdelningen på Ekero med 9 platser öppnas upp 
igen. Att inte öppna upp en avdelning på Ekero innebär att vi inte kan frigöra platser på 
korttiden och därför inte kan ta hem utskrivningsklara patienter i tid. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Det saknas dock 
särskilt avsatta medel för aktuella åtgärder i investeringsbudget/investeringsplan 2019. 
Möjlighet finns att anvisa medel för ändamålet ur investeringsanslaget för ej kända projekt. 
Dock tar detta i så fall i anspråk en stor del av det totala anslaget för ej kända projekt 
(3,0 mnkr) och det är sannolikt att det kommer uppstå ytterligare finansieringsbehov under 
2019. Förvaltningen föreslår därför att det tas beslut om att utöka anslaget för ej kända 
projekt med 2,2 mnkr. Det ligger i så fall på kommunfullmäktige att besluta om. 
 
Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering 
av budget för kapitalkostnader. 
 
Det ökade behovet av platser för särskilt boende har inte beaktats i driftbudgeten för 2019. 
Möjlighet finns att hantera frågan om det ökade behovet i en ändringsbudget/tilläggsbudget 
när en ny regering har tillträtt och när det finns en tydlighet om nivån på statsbidragen till 
kommunerna 2019. Resursbehov inom äldreomsorgen kan då behöva vägas mot behov inom 
andra verksamheter. Återrapportering till kommunstyrelsen om utvecklingen av behovet 
inom äldreomsorgen kommer att ske i samband med ordinarie budget- och 
verksamhetsuppföljning under 2019. 
 
Om kommunen inte kan ta hem utskrivningsklara patienter i tid finns risk för ökade 
kostnader genom att kommunen kan få betalningsansvar för färdigbehandlade patienter, 
köpa platser mm. Det finns följaktligen ekonomiska skäl att genomföra de aktuella 
åtgärderna. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
 
 
Kommunstyrelsen 
Ansökan om investeringsmedel beviljas. 
 
Investeringsmedel för investering av lokalanpassning på Ekero, 2,2 mnkr, kan finansieras via 
avsatta medel för ej kända projekt i investeringsbudgeten för 2019. 
 
Förvaltningen får i uppdrag att påbörja arbetet med att iordningsställa lokalerna och 
förbereda verksamheten. 
 
 
Kommunfullmäktige 
Investeringsbudgeten 2019 för ej kända projekt utökas med 2,2 mnkr. 
  
 
 
 
Ärendet 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för Lokalanpassning på Ekero, 2,2 mnkr.  
Investeringen möjliggör att öppna upp den avdelning som varit ett HVB-hem. Det innebär att 
vi kan frigöra platser på korttiden i kommunen och möjliggör att vi kan ta hem 
utskrivningsklara patienter i tid. 
 
Sedan slutet av 2017 har det varit en successiv ökning av beställningen till äldreomsorgen, 
både antalet hemtjänsttimmar och vårdbehovet har ökat. Ökningen har accelererat 
ytterligare från och med hösten 2018 och det finns inga tecken på att den skulle mattas av. 
I och med att den nya lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvård har SÄS börjat 
skriva ut patienter i en snabbare takt till kommunerna. Med anledning av ändrat arbetssätt 
på grund av den nya lagen har Vårdplaneringsteamet behövts stärkas upp ytterligare. De 
patienter som skrivs ut är i sämre skick än tidigare. Detta innebär att brukarna inte kan 
skrivas ut till ordinärt boende med utredningstid eller hemtjänst utan allt fler behöver en 
korttidsplats innan det är aktuellt att gå hem till ordinärt boende.  
 
Trycket på korttiden har därför ökat och man har utökat antalet platser på korttiden från 24 
till 30. Utökningen av korttidsplatserna har bland annat gjorts genom att dubbelbelägga vissa 
rum, vilket egentligen inte är önskvärt. Trycket på korttiden är också ett resultat av att det 
bor fler äldre med stora omsorgsbehov i ordinärt boende där anhöriga har behov av 
avlastning och korttiden används som växelvård.  
 
Även om det är trycket på korttiden som märks mest är det egentligen inte där som 
problemet ligger. Ungefär 10 av de 30 korttidsplatserna är belagda av personer som har 
beslut om särskilt boende och väntar på en ledig plats, men är för dåliga för att kunna vänta 
hemma i ordinärt boende med hemtjänst. Om dessa platser skulle kunna frigöras skulle 
korttiden kunna användas mer som det är tänkt. 
 
Utöver de ungefär 10 personer som är på korttiden och väntar på en plats på särskilt boende, 
finns det cirka 50 ansökningar om särskilt boende som ännu inte har utretts. När beslut har 
fattats i dessa ärenden kommer trycket på platser på särskilt boende öka ytterligare.  
 
Förvaltningen föreslår därför att den tomma avdelningen på Ekero med 9 platser öppnas upp 
igen. Önskvärt skulle vara om den kunde startas upp i maj, men i andra hand i augusti.  
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Att inte öppna upp en avdelning på Ekero innebär att vi inte kan frigöra platser på korttiden 
och därför inte kan ta hem utskrivningsklara patienter i tid. Detta skulle innebära att SÄS har 
patienter som inte behöver vara på sjukhus och därmed bidra till överbelastning, att 
patienter blir kvar på sjukhus längre än nödvändigt, samt att kommunen kan få 
betalningsansvar för att vi inte tar hem patienterna inom rätt tid.  
 
Det kan också leda till att vi behöver köpa korttidsplatser eller platser på särskilt boende av 
andra kommuner eller av privata aktörer för att lösa de akuta problemen. Om vi inte lyckas 
verkställa gynnande beslut om särskilt boende inom 3 månader kan IVO ansöka hos 
förvaltningsrätten om utdömande av vite.  
 
Det kan leda till fördröjning av de insatser som den enskilde har behov av. Det blir en högre 
arbetsbelastning för personalen på korttiden, som i förlängningen riskerar att leda till ohälsa. 
Att öppna en ny avdelning på Ekero skulle innebära ökade kostnader med 5,1 mnkr på helår. 
Personal utgör merparten och det utökade behovet är beräknat till (tkr): 
 
Intäkter  
Hyror   356 
 
Kostnader 
1,0 sjuksköterska  600 
0,5 arbetsterapeut  250 
0,5 fysioterapeut  250 
Personal 9 platser  3 526 
Övrigt   100 
Avskrivning investering lokaler 733 
Totalt   5 103 
 
Avskrivningstiden på investeringen uppskattas till 3 år och anledningen till att den blir så 
kort är att det blir ett nytt samverkanshus med äldreboende i Gällstad under 2022. 
Lägenheterna är i dåligt skick och utslitna efter alla år av användning. Mycket revs när det 
ändrades till HVB-hem och slets hårt under den tiden. I princip handlar det om 
helrenovering av ytskikt, montage av kök i fyra lägenheter, våtrumsrenovering inklusive nytt 
porslin och golvbrunn. 
 
Verksamheten planeras starta upp i maj 2019 och då blir driftskostnaden för 2019 cirka 3,7 
mnkr. 
 
Att inte öppna upp ytterligare 9 platser på Ekero bedöms leda till ännu högre kostnader för 
kommunen. En beräkning visar att kostnaderna skulle kunna uppgå till 21,7 mnkr på helår 
enligt nedan: 
 
Betalningsansvar till SÄS 180 dagar     1,3 
Utökande hemtjänstinsatser för personer som sökt säbo   1,4 
9 köpta platser för att verkställa beslut om säbo   13,1 
Vite för 15 ej verkställda beslut     5,9 
Totalt     21,7  
 
 
Investeringen kan finansieras via avsatta medel för ej kända projekt i investeringsbudgeten 
för 2019. 
 
Ekonomichefens yttrande 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Det saknas dock 
särskilt avsatta medel för aktuella åtgärder i investeringsbudget/investeringsplan 2019. 
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Möjlighet finns att anvisa medel för ändamålet ur investeringsanslaget för ej kända projekt. 
Dock tar detta i så fall i anspråk en stor del av det totala anslaget för ej kända projekt 
(3,0 mnkr) och det är sannolikt att det kommer uppstå ytterligare finansieringsbehov under 
2019. Förvaltningen föreslår därför att det tas beslut om att utöka anslaget för ej kända 
projekt med 2,2 mnkr. Det ligger i så fall på kommunfullmäktige att besluta om. 
 
Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering 
av budget för kapitalkostnader. 
 
Det nu aviserade ökade behovet av platser för särskilt boende har inte beaktats i 
driftbudgeten för 2019. Möjlighet finns att hantera frågan om det ökade behovet i en 
ändringsbudget/tilläggsbudget när en ny regering har tillträtt och när det finns en tydlighet 
om nivån på statsbidragen till kommunerna 2019. Resursbehov inom äldreomsorgen kan då 
behöva vägas mot behov inom andra verksamheter. Återrapportering till kommunstyrelsen 
om utvecklingen av behovet inom äldreomsorgen kommer att ske i samband med ordinarie 
budget- och verksamhetsuppföljning under 2019. 
 
Om kommunen inte kan ta hem utskrivningsklara patienter i tid finns risk för ökade 
kostnader genom att kommunen kan få betalningsansvar för färdigbehandlade patienter, 
köpta platser mm. Det finns följaktligen ekonomiska skäl att genomföra de aktuella 
åtgärderna. 
 
Beslutsunderlag 
1 Investeringskalkyl till ansökan om investeringsmedel för lokalanpassningar på Ekero 

 
Beslut lämnas till 
Sektorchef service 
Sektorchef välfärd 
Ekonomichef  
Verksamhetschef fastighet 
 
 
 
 

Anna-Lena Johansson Niklas Anemo 
Tf Servicechef Ekonomichef 
  
  

 

Magnus Andersson Crister Dahlgren 
Socialchef Verksamhetschef 
 Fastighet 
 Sektor service 

 



Ansökan om investeringsmedel  Projektnr:

Uppgiftslämnare Verksamhet

Crister Dahlgren Fastighet

Investeringen tas i bruk år: 1
Beräknad avskrivningstid: 3 (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

Lokalanpassningar på Ekero 2 200
Objektnummer:

5 712

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

2 200 2 200
./. Statsbidrag 0
Investeringsutgift, netto 2 200 0 0 0 0 0 2 200

Årlig påverkan på resultatet, nominella kostnader (+/-)
Resursslag, tkr År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.

7
Summa

Personalkostnader 4 626 4 626 4 626 13 878
Övriga kostnader 200 200 200 600
Avskrivningar 733 733 733 0 0 0 2 200
Internränta 37 25 12 0 0 0 75
Summa kapitalkostnader 771 758 746 0 0 0 2 275
Summa kostnader 5 597 5 584 5 572 0 0 0 16 753
Externa intäkter 356 356 356 -1 068
Interna intäkter 0
Summa intäkter 356 356 356 0 0 0 -1 068
Driftskostnad, netto 5 241 5 228 5 216 0 0 0 15 685

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:

Ärendegången

Uppskattat tre års avskrivningstid då nytt samverkanshus planeras stå färdigt 2022



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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§ 64/2019 
 

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. 
 
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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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.  
 
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.  
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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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Sektor välfärd

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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Sektor välfärd

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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Sektor välfärd

Verkställda först efter tre månader 

Typ av 
insats 
 

Verksam-
het/  
lagrum 

Besluts-
datum 

Datum 
för av-
brott 

Datum 
för verk-
ställande 

Skäl för 
dröjs-
mål 

Kön Födelse-
år 

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 
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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 

 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-03-04 

Tjänsteskrivelse Revisionsrapport - Granskning av 
kommunens kommunikations- och 
dokumentationshantering 
Diarienummer 2018/685, löpnummer 751/2019 
 
Sammanfattning 
Revisionen har inkommit med revisionsrapporten ”Granskning av kommunens 
kommunikations och dokumentationshantering”.  Rapporten visar ett kommunens rutiner 
för att säkerställa kommunikations- och dokumenthantering sker på ett tillfredsställande sätt 
samt att rutiner för allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar säkerställs har 
brister.   
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Granskningsrapporten läggs till handlingarna och förvaltningen ges i uppdrag att åtgärda 
kvarstående rekommendationer. 
 
 
Ärendet 
Revisionen har inkommit med revisionsrapporten ”Granskning av kommunens 
kommunikations och dokumentationshantering”.  Rapporten visar att kommunens rutiner 
för att säkerställa kommunikations- och dokumenthantering sker på ett tillfredsställande sätt 
samt att rutiner för allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar säkerställs har 
brister.   
 
Utifrån de rekommendationer revisionsrapporten lämnar pågår ett utvecklingsarbete sedan 
kommunen anställde en arkivarie omfattande 60% i mars 2017.  Ett arkivreglemente togs 
fram under 2017 och ett arkivförteckningssystem upphandlades i slutet av år 2018 och i 
samband med det ska nu arkivbeskrivning med tillhörande rutiner tas fram. Centralarkivet 
ska flyttas under hösten 2019 och i samband med det kommer öppettider för allmänheten att 
ombesörjas.  
 
Beslutsunderlag 
1 Underskriven granskning av kommunens kommunikations- och 

dokumentationshantering 
 
 
Beslut lämnas till 
Revisionen 
Kanslichef  
 
 
 

Håkan Sandahl Lena Brännmar 
Kommunchef Kanslichef 
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Valda revisorer 2018-10-25

Ulricehamns kommun

Kommunstyrelsen

För kännedom:

Kommunfullmäktiges presidium

Granskning av  kommunens kommunikations- och dokumentationshantering

Vi bifogar revisionsrapporten ”Granskning av kommunens kommunikation- och

dokumentationshantering”°.

Granskningen beskriver kommunens följsamhet till beslutade riktlinjer och gällande

lagstiftning inom rubricerade områden.

Vi har fått våra revisionsfrågor besvarade. Med anledning av de brister som rapporten belyser

samt de förbättringar som anvisas föreslår vi kommunstyrelsen att de rekommendationer som

lämnas i rapporten implementeras i kommunens verksamhet.

Följande rekommendationer lämnas till kommunstyrelsen:

0  säkerställa att förvaltningarna följ er lagens krav om skyndsamhet vid utlämnande av
allmänna handlingar

0  säkerställa att arkivreglemente, arkivbeskrivning och arkivförteckning upprättas för

samtliga verksamheter samt att dessa uppdateras minst en gång per mandatperiod

eller vid behov

0  fullgöra sina skyldigheter som arkivmyndighet genom återkommande inspektioner.

Kommunstyrelsen bör upprätta en planering för dessa tillsynsbesök.

0  tillgängliggöra centralarkivets handlingar för allmänheten genom allmänna öppettider
samt tillgängliggörande av arkivförteckning

0  säkerställa att arkivförteckningen revideras samt att en struktur för att hålla

förteckningen uppdaterad tas fram

0  överväga att publicera kommunens diarium på webbplatsen i syfte att underlätta för

allmänheten att söka efter och begära ut allmänna handlingar

Vi erbjuder kommunstyrelsen och kommunfullmäktige varsin redovisning av rapporten.

För valda revisorer

A/ /'
/‘ _

'am 'LOV/l
fars-Erik Josefsøn ,f

Ordförande

;LIFs/c $33‘ nu;



WEE

3fElfl8KfliflQ 81V KUWTUHBHS

<0mmuniKaU0ns— 000

JUKUWBWHUUHSUEWBHHQ
Rapper‘:

Ulricehamns kommun

KPMG AB

2017-10-03

Antal sidor 19

©  2017 KPMG A8.  a  Swedish limited liability company and  a  member firm oflhe KPMG network ofindependent member firms affiliated
with KPMG  International  Cooperative (“KPMG International‘),  a  Swiss enlily. All rights reserved.

Document classification: KPMG Confidential



WEE
Ulricehamns kommun

Granskning av kommunens kommunikations- och dokumentationshantering

2017-10-03

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning

2 Inledning/bakgrund
2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning
2.2 Revisionskriterier
2.3 Metod

3 Lagstiftning
3.1 Tryckfrihetsförordningen
3.2 Arkiviagen
3.3 Arkivförordningen
3.4 Offentlighet och sekretesslagen
3.5 Förvaltningslagen
3.6 Kommentar

4 Resultat av granskningen
4.1 Organisation

4.2 Styrande dokument
4.3 Kommunstyrelsen som arkivmyndighet
4.4 Utlämnande av allmän handling
4.5 Sociala medier

5 Sammanfattning och rekommendationer
5.1 Svar på revisionsfrågorna
5.2 Rekommendationer

©  2017 KPMG AB. All rights reserved.

Document Classification KPMG Confidential

l\J\l\lO3CDU'IU'lU"l J>-B0300



1

WEB
Ulricehamns kommun

Granskning av kommunens kommunikations- och dokumentationshantering

2017-10-03

Sammanfattning

Vi har av Ulricehamn kommuns revisorer fått i uppdrag att granska om kommunen har
beslutade och ändamålsenliga styrdokument som säkerställer att kommunikation- och
dokumenthantering sker på ett tillfredsställande sätt samt att allmänhetens rätt att del av
allmänna handlingar säkerställs. Uppdraget ingåri revisionsplanen för år 2018.

Lagar ställer krav på hur handlingar ska hanteras. Myndighetsinsyn för medborgaren
regleras i tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen.
Tryckfrihetsförordningen reglerar vad som är allmän handling och allmänna handlingars
offentlighet. Offentllghets- och sekretesslagen reglerar bland annat krav på registrering
av allmänna handlingar och möjligheten att sekretessbelägga handlingar. Arkivlagen
behandlar förvaring och förutsättningarför gallring av allmänna handlingar.

De förtroendevalda revisorerna bedömer att det, med hänsyn till det omfattande flödet
av handlingar, innebär en risk att kommunen inte klarar av att upprätthålla en god
offentlighetsstruktur.

Vår sammanfattande bedömning är att kommunens rutiner för att säkerställa att
kommunikation- och dokumenthantering sker på ett tillfredställande sätt samt att
allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar säkerställs har brister. Granskningen
visar att kommunstyrelsen inte har fullgjort sin tillsynsplikt gentemot övriga kommunala
organ i enlighet med arkivförordningen.

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att

- säkerställa att förvaltningarna följer lagens krav om skyndsamhet vid utlämnande av
allmänna handlingar.

—  säkerställa att arkivreglemente, arkivbeskrivning och arkivförteckning upprättas för
samtliga verksamheter samt att dessa uppdateras minst en gång per mandatperiod
eller vid behov.

- fullgöra sina skyldigheter som arkivmyndighet genom återkommande inspektioner.
Kommunstyrelsen bör upprätta en planering för dessa tillsynsbesök.

—  tillgängliggöra centralarkivets handlingar för allmänheten genom allmänna öppettider
samt tillgängliggörande av arkivförteckning.

—— säkerställa att arkivförteckningen revideras samt att en struktur för att hålla
förteckningen uppdateras tas fram.

- överväga att publicera kommunens diarium på webbplatsen i syfte att underlätta för
allmänheten att söka efter och begära ut allmänna handlingar.
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2.1

WEE
Ulricehamns kommun

Granskning av kommunens kommunikalions- och dokumentationshanlering

2017-10-03

Inledning/bakgrund

Flödet av handlingar i en kommun är omfattande. Handlingar inkommer till kommunen i
form av brev från medborgare och myndigheter. lnternpost skickas mellan förvaltningar
och handläggare samt e-post skickas och tas emot till/från allmänheten, myndigheter,
inom och mellan förvaltningar m.m.

"Ny teknik" genom exempelvis e-post, SMS, social medier och hemsidor har inneburit

delvis förändrade förutsättningar för hantering av allmänna handlingar. Det finns en risk
att kommunens rutiner inte har anpassats till dagens förutsättninga och att offentliga
handlingar därav inte blir offentliga. För att kommunen ska kunna upprättahålla en god
offentlighetsstruktur är det dessutom väsentligt att kommunens personal erhåller
anpassad information och utbildning i offentlighet, sekretess och arkivering.

Lagar ställer krav på hur handlingar ska hanteras. Myndighetsinsyn för medborgaren
regleras i tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen.
Tryckfrihetsförordningen reglerar vad som är allmän handling och allmänna handlingars
offentlighet. Offentlighets- och sekretesslagen reglerar bland annat krav på registrering
av allmänna handlingar och möjligheten att sekretessbelägga handlingar. Arkivlagen
behandlar förvaring och förutsättningarför gallring av allmänna handlingar.

De förtroendevalda revisorerna bedömer att det, med hänsyn till det omfattande flödet
av handlingar, innebär en risk att kommunen inte klarar av att upprätthålla en god
offentlighetsstruktur. Med anledning av ovanstående har vi fått i uppdrag att bedöma om
Ulricehamns kommun har beslutade och ändamålsenliga styrdokument som säkerställer
att dokumentation och kommunikation sker på ett tillfredsställande sätt samt att
allmänhetens rätt att del av allmänna handlingar säkerställs. Uppdraget ingår i
revisionsplanen för 2018.

Syfte, revisionsfråga och avgränsning

Granskningen syftar till att bedöma om Ulricehamns kommun har beslutade och
ändamålsenliga styrdokument som säkerställer att kommunikation- och
dokumenthantering sker på ett tillfredställande sätt samt att allmänhetens rätt att ta del
av allmänna handlingar säkerställs.

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

o Fullgör kommunstyrelsen sin skyldighet som arkivmyndighet?

o Utövas tillsyn över att övriga kommunala organ såsom exempelvis
individnämnden och samverkansnämnd miljö och bygg fullgör sina skyldigheter?

-  Efterlever kommunens förvaltningar befintliga rutiner för kommunikation och
dokumentation?

o Är diarium och arkiv organiserade på ett ändamålsenligt sätt och tillgängligt för
allmänheten?

o Bedrivs utbildning för berörd personal och förtroendevalda i frågor avseende
offentlighet, sekretess och arkivering?
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o Säkerställs allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar?

Revisionskriterier

Vi har bedömt om rutinerna uppfyller

—  Kommunallagen (2017:725)

- Tryckfrihetsförordningen (1949:105)

—— Arkivlagen (1990:782)

-  Förvaltningslagen (1986:223)

—  Tillämpbara interna regelverk, policys och beslut

Metod

Granskningen har genomförts genom:

- Dokumentstudier av rutinbeskrivningar,

—— lntervjuer med berörda tjänstemän

—~ stickprov avseende utlämning av allmän handling

Rapporten är faktakontrollerad av kommunarkivarie, kommunikationschef och
kanslichef.

4

©  2017 KPMG AB. All rights reserved.

Document classlflcatlon: KPMG Confidentlal



3

3.1

3.2

WEE
Ulricehamns kommun

Granskning av kommunens kommunikations- och dokumentationshantering

2017-10-03

Lagstiftning

Kommuners och övriga myndigheters hantering av allmänna handlingar regleras av ett
antal lagar vilka kortfattat beskrivs nedan.

Tryckfrihetsförordningen

l tryckfrihetsförordningens (SFS 1945:105) andra kapitel, "Om offentliga handlingars
offentlighet" regleras ett av offentlighetsprincipens fyra ben  -  handlingsoffentligheten. 2
kap 1 § anger "Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall
varje svensk medborgare ha rätt att taga del av allmänna handlingar”.

2 kap 3 § anger att "med handling förstås framställning i text eller bild samt upptagning
som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel.
Handling är allmän, om den förvaras hos myndighet och är att anse som inkommen

eller upprättad hos myndigheten"

Vidare framgår av 2 kap 2 § att rätten att ta del av allmänna handlingar kan begränsas
med hänsyn till någon av sju nedanstående anledningar:

1. rikets säkerhet eller dess förhållande till annan stat eller mellanfolklig
organisation,

2. rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik,

3. myndighets verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn,

4. intresset att förebygga eller beivra brott,

5. det allmännas ekonomiska intresse,

6. skyddet för enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden,

7. intresset att bevara djur- eller växten.

Av 2 kap 14 § framgår att begäran om att få ta del av allmän handling ska göras hos den
myndighet som förvarar handlingen. Myndigheten får då inte efterforska vem den som
begär ut handlingen är eller vilket syfte hen har med sin begäran i större utsträckning än
vad som behövs för att myndigheten ska kunna pröva om det föreligger något hinder mot
att handlingen lämnas ut.

Arkivlagen

De offentliga verksamheternas arkiv utgör en viktig källa till information för allmänheten
och för framtida forskning. Den kommunala arkivhanteringen regleras i första hand
genom arkivlagen, (SFS 1990:782), och arkivförordningen, (SFS 1991:446).

För att säkerställa en god arkivhållning anger arkivlagen, (SFS 1990:782), hur handlingar
ska arkiveras, hur arkiven ska ordnas och hur handlingar får gallras. Samtliga
kommunala styrelser och nämnder omfattas av arkivlagen.

Särskilt viktigt är lagens skrivelse, (ArkivL, 3§), om syftet med arkiv, där det framgår att
"myndigheternas arkiv ska bevaras, hållas ordnade och vårdade så att de tillgodoser:

1. rätten att ta del av allmänna handlingar
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2. behovet av information för rättsskipningen och förvaltningen, och

3. forskningens behov"

Det framgår också att myndigheten ska organisera arkivet på ett sådant sätt att rätten
att ta del av allmänna handlingar underlättas.

Arkivvården i kommunen är inte enbart en angelägenhet för den centrala arkivfunktionen.
Ansvaret är fördelat mellan kommunfullmäktige, kommunens arkivmyndighet och
respektive nämnd eller styrelse. Kommunfullmäktige får meddela föreskrifter om
arkivvården inom kommunen, (ArkivL, 16 §). Kommunfullmäktige anger den
ambitionsnivå som kommunen ska ha på arkivområdet. I kommunens arkivreglemente
har kommunfullmäktige möjlighet att precisera hur arbetsfördelningen ska vara mellan
arkivmyndigheten och kommunens olika myndigheter och bolag.

Det åligger enligt ArkivL 6§, p2 varje myndighet att dels upprätta en arkivbeskrivning som
ger information om vilka slag av handlingar som kan finnas i myndighetens arkiv och hur
arkivet är organiserat, dels en systematisk arkivförfeckning över de handlingar som
förvaras i myndighetens arkiv.

Vidare fastställer lagen att myndigheterna ska skydda arkivet mot förstörelse, skada,

tillgrepp och obehörig åtkomst, (ArkivL, 6§, p.3).

Vad gäller gallring ska myndigheterna se till att föreskriven gallringsplan verkställs,
(ArkivL, 6§, p. 5).

För att varje myndighet ska kunna leva upp till lagstiftningens krav, bör det hos varje
nämnd finnas en person som är utsedd att vara arkivansvarig samt en eller flera
arkivredogörare. Arkivansvarig är ansvarig för att myndigheten uppfyller de
bestämmelser som finns i arkivlagen och i kommunens eget arkivreglemente.

Med myndighet avses kommunstyrelsen och övriga nämnder.

Arkivförordningen

Arkivförordningen innehåller bestämmelser om sådana arkiv och arkivmyndigheter som
avses i arkivlagen.

l arkivförordningen  § 5 anges att arkiv ska regelbundet inspekteras av respektive
arkivmyndighet.

Offentlighet och sekretesslagen

Även Offentlighet- och sekretesslagen, (SFS 2009:400), har skrivelser som rör hantering
av allmänna handlingar och arkiv. Lagen anger att myndigheter ska ta hänsyn till rätten
att ta del av allmänna handlingar när den organiserar hanteringen av sådana handlingar.
Myndigheten ska särskilt se till att allmänna handlingar kan lämnas ut med den
skyndsamhet som krävs enligt tryckfrihetsförordningen, att allmänna handlingar kan
skiljas från andra handlingar, (arbetsmaterial etc.), samt att rätten att del av allmänna
handlingar säkerställs samtidigt som sekretesskyddet upprätthålls.

Lagen anger även att varje myndighet ska upprätta en beskrivning som ger information
om myndighetens organisation och verksamhet i syfte att underlätta sökande efter
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allmänna handlingar och vem hos myndigheten som kan lämna närmare upplysningar
om myndighetens allmänna handlingar, deras användning och sökmöjligheter.

Förvaltningslagen

Förvaltningslagen (SFS 2003:246) innehåller bestämmelser om myndigheters
handläggning av ärenden. Bland annat fastslås myndigheters serviceskyldighet vilket
innebär att myndigheten ska lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp
till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde.

En myndighet ska också ha öppet minst två timmar per dag varje helgfri måndag-fredag
för att kunna ta emot och registrera allmänna handlingar och för att kunna ta emot
begäran om att ta del av myndighetens allmänna handlingar.

Förvaltningslagen 10§ innehåller bestämmelser om när en handling ska anses vara
inkommen till myndigheten.

Kommentar

l arkivmyndighetens tillsyn enligt Arkivförordningen ingår praktiskt taget alla moment i
myndighetens dokumenthantering och arkivbildning. Arkivmyndighetens tillsyn skall
enligt 5 § arkivförordningen utövas genom regelbunden inspektion hos myndigheterna.
Vid sådana besök är det lämpligt att den som genomför inspektionen görfortlöpande och
systematiska noteringar, som är tillgängliga även för myndighetens egen personal.
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Resultat av granskningen

Organisation

Politisk organisation

Ulricehamn har en politisk organisation enligt nedan:

-Beredning för välfärd
L Beredning för

lärande
-Beredning för

samhällsulv.
-  Beredning för val

ochiarovden

Kommunfullmäktige

Revision  —

I I _  l l i l
Gemensam
lT-namnd

Samverkansnämnd
Miu-ö och Bygg lndividnämndKrisledningsnämnd Valnâmnd Kommunslyrelsen

Samverkansnämnd Miljö och Bygg är en gemensam nämnd med Tranemo kommun.
Ulricehamn är värdkommun för både den politiska nämnden samt för verksamheten.

Gemensam lT-nämnd är en gemensam nämnd med Tranemo kommun. Ulricehamn är
värdkommun för den gemensamma nämnden.
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4.1.2 Förvaltningsorganisation

Kommunens förvaltning är organiserad i en förvaltning som leds av kommunchefen.

T‘ Kommunchef

Kommunledningsstab

l l l l l

Ekonomifunktion Kanslifunktion K°m'%':]‘:"l:it"ig::°”S' Personalfunktion Planeringsfunktion

r

isekmr miljö °°h i Sektor lärande i Sektor serviceazsamhäusbyggnad_ _  Sektor välfärd

I i l I I
.. . B t"ll  '  h

Bygg Forskola Fastighet E5 kavaTi':-gt oc

l l l l

. F  k' -
Miljo Grundskola lt nelâzätgffsäg

i l I i

Plan Tingsholm Kommunservice f;r:ndiB!;%'n$sL°hrg

i l i

Exploatering Kost Äldreomsorg

I

Kultur  och fritid

Förvaltningen är indelad i fyra sektorer; miljö och samhällsbyggnad, lärande, service och
välfärd. l kommunledningsstaben återfinns funktionerna ekonomi, personal,

kommunikation och kansli. Ulricehamn har tillsammans med Tranemo kommun anställt
en kommunarkivarie som tillträdde sin tjänst mars 2017. Nuvarande kommunarkivarie
tillträdde februari 2018.

Kommunikation är en central kommunikationsfunktion som har det övergripande
ansvaret för utveckling av kommunikation i kommunen. Kommunikationsfunktionen
hanterar de centrala sociala mediekonton kommunen har, exempelvis Facebook

Kansliet samt miljö och samhällsbyggnad har egna diarier där in- och utgående
handlingar registreras i enlighet med dokumenthanteringsplanen.
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Enligt de intervjuade saknar kommunen möjlighet för invånarna att söka i diariet.
Däremot kan exempelvis tidningar prenumerera på kommunens postlista där in- och
utgående handlingar tas med. Utlämnande av handling sker efter begäran.
Kanslifunktionen har tagit fram en handledning för utlämnande av allmän handling. Där
anges exempelvis vem som hanterar en begäran och ansvarar för att begäran hanteras
på rätt sätt.

sektorerna samt kommunledningsstaben ansvarar enligt arkivreglementet för att
handlingar arkiveras och förvaras korrekt.

Styrande dokument

Arkivreglemente

Ulricehamn har ett arkivreglemente antaget av kommunfullmäktige 2017-12-14. Av
dokumentet framgår att kanslichef ansvarar för dess uppdatering och att det gäller till
och med 2021.

Syftet med arkivreglementet är att fastställa hur arkivhanteringen och arkivvården ska
organiseras samt tydliggöra ansvarsfördelningen. Arkivreglementet är det dokument
som ligger till grund för dokumenthanteringsplan, arkivbeskrivning och arkivförteckning.

Arkivreglementet fastslår att kommunstyrelsen är arkivmyndighet i kommunen och har
som sådan tillsynsansvar över arkivbildningen och arkivvården. Hos arkivmyndigheten
ska finnas ett centralarkiv för vård av det arkivbestånd som ska bevaras samt främja
tillgänglighet och användning i kulturell verksamhet samt i forskning.

Vidare fastslår arkivreglementet att kommunchef, stabsfunktioner och sektorer ska
redovisa sitt arkiv genom en arkivbeskrivning och en arkivförteckning.

Arkivbeskrivningen ska spegla arbetsuppgifter och organisation från och med tidpunkten
för senaste större omorganisation, arkivets struktur samt vilka gallringsregler som
tillämpas. Syftet med arkivbeskrivningen är att ge allmänheten, förtroendevalda och
tjänstemän den inledande orientering som krävs för att den mer detaljerade
arkivförteckningen ska bli användbar.

Arkivförteckningen är ett inventarium över de handlingar som ingår i respektive
verksamhets närarkiv. Syftet med förteckningen är att möjliggöra sökning och åtkomst
av handlingar samt att fixera arkivet för att minska risken för att handlingar försvinner.

Kommunchef, stabsfunktioner och sektorer ansvarar för att en arkivbeskrivning och
arkivförteckning upprättas.

För kommunens centralarkiv ansvar arkivmyndigheten, genom arkivarien, att
arkivbeskrivning och arkivförteckning upprättas.

Enligt arkivreglementet ansvarar kommunchef, stabsfunktioner och sektorerna för att
kartlägga alla de handlingar som hanteras i respektive verksamhet. Utifrån denna
kartläggning ska en dokumenthanteringsplan upprättas.
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Kommentar

Vi kan konstatera att det finns ett arkivreglemente och att det nyligen är att antaget.
Arkivreglementet fastställer att kommunstyrelsen är arkivmyndighet och som sådan har
tillsynsansvar över arkivbildningen och arkivvården  i  kommunen

Arkivreglementet berör samtliga för kommunens arkiv viktiga områden och anger vem
som har ansvar för dem.

Vi rekommenderar att arkivreglementet uppdateras  i  samband med ny mandatperiod
eller vid organisatoriska förändringar.

Arkivbeskrivning

l enlighet med arkivlagen (§ 6) har kommunstyrelsen en arkivbeskrivning daterad 2012-
10-31. Av handlingen framgår inte vilken instans som antagit densamma.

l arkivbeskrivningen finns en kortfattad beskrivning av kommunstyrelsens organisation
samt de olika sektorernas verksamhetsområden. Arkivbeskrivningen anger att
kommunstyrelsen har antagit en dokumenthanteringsplan och att kommunens övriga 14
verksamheter ska göra detsamma.

l beskrivningen anges vidare att det inom respektive verksamhet ska finnas en
arkivansvarig för dagarkiv och centralarkiv i stadshuset.

Kommentar

Vi kan konstatera att Ulricehamn har en arkivbeskrivning för kommunstyrelsen. Enligt
kommunens arkivreglemente ansvarar kommunchef, stabsfunktioner och sektorer för att

en arkivbeskrivning och arkivförteckning upprättas. Vi har under granskningen inte funnit
arkivbeskrivningar för vare sig stabsfunktionerna eller sektorerna.

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att snarast uppdatera den nu gällande
arkivbeskrivningen.

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att säkerställa att stabsfunktionerna samt
respektive sektor snarast upprättar arkivbeskrivningar för sina respektive verksamheter
i enlighet med arkivreglementet.

Arkivförteckning

Enligt Ulricehamns kommuns arkivreglemente ska kommunstyrelsen samt sektorerna
upprätta arkivförteckningar för de handlingar de har i sina respektive arkiv. l vár
granskning har vi tagit del av en arkivförteckning avseende kommunstyrelsens samtliga
verksamhetsområden. Delar av arkivförteckningen är reviderad under 2012.

Enligt genomförda intervjuer ska ett arkivförteckningssystem upphandlas tillsammans
med Tranemo kommun. l samband med införandet av systemet kommer en genomgång
av den befintliga arkivförteckningen göras.

Kommentar

Vi kan konstatera att Ulricehamns kommun har en arkivförteckning för centralarkiv samt
övriga verksamheter. Arkivförteckningen tar däremot inte upp de organisatoriska
förändringar som genomförts.
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Vi rekommenderar kommunstyrelsen att säkerställa att arkivförteckningen revideras
samt att en strukturför att hålla förteckningen uppdateras tas fram.

Dokumenthanteringsplan

Ulricehamn har en kommungemensam dokumenthanteringsplan antagen av
kommunstyrelsen. Kanslifunktionen ansvarar för revidering av
dokumenthanteringsplanen, vilket sker årligen. Nuvarande plan är antagen till och med
2018-09-13

Dokumenthanteringsplanens syfte är att fastställa hur allmänna handlingar hanteras, hur
de förvaras och gallras, om de ska bevaras och när dessa i sådana fall ska överföras till
kommunens centralarkiv. Dokumenthanteringsplanen ska fungera som ett verktyg för att
underlätta och upprätthålla den ordning och sökbarhet som förutsätts i arkivlagen och
offentlighets- och sekretesslagen, OSL, (AL 6 §, OSL 4 kap. 1 §).

Dokumenthanteringsplanen innehåller förutom en inledande del specifika delar för varje
sektor samt de kommungemensamma funktionerna ekonomi, personal, kansli och

kommunikation. Handlingar tillhörande fullmäktigeberedningar redovisas under
kanslifunktionens handlingar.

Dokumenthanteringsplanen innehåller ett kommungemensamt gallringsbeslut för
handlingar av tillfällig eller ringa betydelse. Planen specificerar sju olika typer av
handlingar av ringa eller tillfällig betydelse.

Vid intervjuerna framkommer det att kommunarkivarien, som delar sin tjänst mellan
Ulricehamn och Tranemo kommun ska omarbeta båda kommunernas
dokumenthanteringsplaner och då göra dessa processbaserade.

Dokumenthanteringsplanen finns inte upplagd på kommunens web-plats så att
allmänheten har åtkomst till den.

Kommentar

Vi kan konstatera att Ulricehamns kommun har en dokumenthanteringsplan för hela
kommunens verksamheter. Dokumenthanteringsplanen uppdateras årligen samt
innehåller uppgifter om vem som ansvarar för uppföljning/uppdatering samt sista dag
uppdateringen ska vara genomförd.

Kommunikationspolicy

Ulricehamns kommun har en kommunikationspolicy antagen av kommunstyrelsen 2014-
11-03. Enligt policyn är den giltigt tom 2018 och kommunens kommunikationsstrateg
ansvarar för revidering.

Policyn fastslår att kommunikationen i Ulricehamns kommun ska:

1. Bidra till en effektiv och måluppfyllande organisation där medarbetare kan
utforma sitt arbete på bästa sätt

2. Bidra till en god bild av Ulricehamns kommun som organisation och en attraktiv
plats att leva, utvecklas och verka i

3. Bidra till att demokratiska principer upprätthålls.
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Kommentar

Kommunikationspolicyn utgör tillsammans med riktlinjer för kommunikation (se nedan)
samt grafiska regler kommunens plattform för kommunikation. För att utgöra ett
heltäckande stöd i arbetet med kommunikationsfrågor måste de tre dokumenten läsas
tillsammans.

Riktlinjer för kommunikation

Riktlinjer för kommunikation är antagen av kommunstyrelsen 3 november 2014 och är
giltig till och med 2018. l dokumentet anges att kommunens kommunikationsstrateg
ansvarar för dokumentets uppföljning och revidering. Efter omorganisation har
kommunikationsstrateg ersatts med kommunikationschef som ansvarar för uppföljning
och revidering.

Riktlinjer för kommunikation bildar tillsammans med den ovan beskrivna
Kommunikationspolicy samt Grafiska regler den plattform som allt
kommunikationsarbete i Ulricehamn kommun har sin utgångspunkt.

l riktlinjerna för kommunikation anges att sociala medier erbjuder en oöverträffad
möjlighet till snabb kommunikation med medborgarna och att de gertillfälle till delaktighet
och dialog. Frågor ska besvaras skyndsamt. Riktlinjerna anger även att kommentarer
eller inlägg kan vara av sådan art att de ska diarieföras samt att personuppgiftslagen
gäller på sociala medier. En organisation som använder sig av sociala medier måste
hålla regelbunden uppsikt över publiceringarför att hinna upptäcka kränkande inlägg och
skyndsamt ta bort dem. Synpunkter som härrör sig till pågående ärenden
vidarebefordras till berörd verksamhet eller hanteras av kommunikationsenheten. Dessa
hanteras sedan enligt gällande riktlinjer  i  form av en skärmdump, d.v.s. en utskrift av en
skärmbild som behandlas som en vanlig, fysisk handling.

Riktlinjerna innehåller också en kort beskrivning av lagar som reglerar hanteringen av
allmänna handlingar och kommunens kommunikation.

Kommunikationsenheten anger att de nyligen gjort en genomgång för att gallra
handlingar som de efter dataskyddsförordningens ikraftträdande inte ansåg sig ha lagligt
stöd för att hantera.

Kommentar

Vi noterar att kommunen har antagna riktlinjer för kommunikation som reglerar bland
annat sociala medier. Riktlinjerna fastslår att inlägg via sociala medier kan bli allmänna
handlingar och att dessa i förekommande fall ska hanteras enligt samma riktlinjer som
övriga allmänna handlingar.

Kommunstyrelsen som arkivmyndighet

inom kommunala myndigheter ska det, enligt Arkivlagen § 7, finnas en arkivmyndighet
som ansvarar för att myndigheten fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagens tredje till
sjätte paragrafer.

Kommunens arkivreglemente fastslår att kommunstyrelsen är arkivmyndighet i
Ulricehamns kommun.
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WEB
Ulricehamns kommun

Granskning av kommunens kommunikations- och dokumentationshantering

2017-10-03

Kommunstyrelsen har upprättat arkivreglemente, arkivbeskrivning och arkivförteckning.
Arkivbeskrivningen samt arkivförteckningen har inte uppdaterats sedan 2012.

Kanslifunktionen har relativt nyligen anställt en arkivarie som inte har hunnit se över
samtliga delar av arkivstrukturen. Arkivarien har besökt några av kommunens närarkiv
där det enligt denne är olika nivåer avseende ordning i arkiven och arbete i arkiven. Vissa
verksamheter har bra ordning i sina närarkiv och följer gallringsplaner medan andra
verksamheter behöver mera hjälp för att få arkiven i ordning.

Enligt intervjuerna har kommunstyrelsen inte genomfört återkommande inspektioner av
övriga verksamheters arkiv eller deras arbete med dokumenthantering. Uppfattningen
hos kanslifunktionen är att verksamheterna i kommunen inte följer
dokumenthanteringsplanen regler om exempelvis gallring och leverans av handlingar till
Centralarkivet. Detta leder enligt intervjuerna bland annat till att handlingar ligger kvar ute
i verksamheterna.

Kommunjuristen håller interna utbildningar för berörda medarbetare kring
dokumenthantering, diarieföring offentlighet och sekretess etc. Kommunen har även
använt sig av extern utbildare för personalen. Vid införandet av den nya
dokumenthanteringsplanen kommer medarbetarna informeras om förändringar.

Kommunstyrelsen ansvarar som arkivmyndighet för kommunens centralarkiv beläget i
en fastighet fristående från kommunhuset. Enligt de intervjuade pågår arbete med ett
nytt centralarkiv. Vid granskningstillfället angavs hösten 2018 som tänkt byggstart med
inflyttning våren 2019. Nuvarande arkiv är inte tillgängligt för personer med
funktionsnedsättning på grund av bland annat en trappa utan hiss. Centralarkivet är inte
öppet för allmänheten.

Det saknas ingång till handlingarna i arkivet som är tillgängliga för allmänheten. Varken
dokumenthanteringsplan eller arkivförteckning finns tillgänglig på kommunens
webbplats.

Kommentar

Vi noterar att kommunstyrelsen har upprättade dokument enligt arkivlagen, men att
dessa inte är aktuella.

Enligt intervjuade personer har kommunstyrelsen inte fullgjort sina uppgifter som
arkivmyndighet, exempelvis inspektioner av övriga kommunala organs arkiv eller arbete
med dokumenthantering. Det är värt att notera att en kommunarkivarie har anställts
bland annat för att komma tillrätta med denna brist.

Vi noterar att kommunens centralarkiv är omodernt och inte tillgängligt för kommunens
invånare.

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att säkerställa att arkivreglemente,
arkivbeskrivning och arkivförteckning upprättas för samtliga verksamheter samt att
dessa uppdateras minst en gång per mandatperiod eller vid behov.

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att fullgöra sina skyldigheter som arkivmyndighet
genom återkommande inspektioner. Kommunstyrelsen bör upprätta en planering för
dessa tillsynsbesök.

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att tillgängliggöra centralarkivets handlingar för
allmänheten genom allmänna öppettider samt tillgängliggörande av arkivförteckning.
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4.4

4.4.1

WEE
Ulricehamns kommun

Granskning av kommunens kommunikalions— och dokumentationshantering

2017-10-03

Utlämnande av allmän handling

Utlämnande av allmän handling regleras framförallt  i  Tryckfrihetsförordningens (TF)
andra kapitel. Rätten att ta del av en allmän handling får begränsas endast om det är
påkallat med anledning av:

- rikets säkerhet eller förhållande till annan stat,

- rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik,

- myndighets verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn,

-  intresset att förebygga eller beivra brott,

- det allmännas ekonomiska intresse,

- skyddet för enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden,

- intresset att bevara djur- eller växtart

Har handlingen begärts ut på plats gäller TF 2 kap § 12 som säger att handlingarna ska
lämnas ut "genast eller så snart det är möjligt". Har man istället begärt att kopior av
handlingen ska skickas till en, exempelvis via mail, gäller TF 2 kap § 13 som säger att

en sådan begäran ska hanteras skyndsamt. Med skyndsamt förstås enligt  JO  i allmänhet
samma dag. Viss fördröjning är acceptabel om myndigheten måste ha tid på sig för att
avgöra om handlingen kan lämnas ut eller ej. Att myndigheten saknar personal på plats
är inte en godtagbar anledning att inte lämna ut handlingar.

Av genomförda intervjuer framkommer att kanslifunktionen vid kommunledningsstaben
tagit fram en handledning för hantering av utlämnande av allmän handling.

Ulricehamns kommun har inget externt diarium, dvs. ett diarium som är tillgängligt för
allmänheten via webben. Media samt medborgare kan däremot prenumerera på listor
över de handlingar som registrerats under senaste veckan och begära ut dem i vanlig
ordning. Kommunen har inte heller någon arkivförteckning som är allmänt tillgänglig och
uppdaterad vilket skulle kunna ge intresserade en sökingång i kommunens handlingar.

Stickprov

För att testa förvaltningens hantering av allmänhetens begäran om att ta del av allmänna
handlingar har vi via mail begärt ut allmänna handlingar från kommunstyrelsens samt
sektor miljö och samhällsbyggnads respektive diarier. Resultatet presenteras nedan i
tabell.

Vi har via fem fingerade e-postadresser begärt ut handlingar vid sammanlagt femton
tillfällen.

Vid tolv tillfällen fick vi svar med begärd handling bifogad samma dag eller dagen efter.

Vid två tillfällen fick vi ett omedelbart svar om att vår begäran hänvisats till en annan
enhet. Vid dessa tillfällen fick vi senare ett svar med korrekt handling.
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WEE
Ulricehamns kommun

Granskning av kommunens kommunikations- och dokumentationshantering

2017-10-03

Vid ett tillfälle har vår begäran om att ta del av en handling lämnats utan något svar.

 Were 'Jaså >
KS 18-05-30 18-05-30
KS 18-05-06 18-05-06
SMB 18-05-30 18-05-30, 18-06-04
KS 18-05-31 18-05-31
SMB 18-05-31 18-05-31, 18-06-04. 18-08-12
SMB 18-06-04 18-06-04
KS 18-08-04 _ 18-06-04
KS  ' 18-06-05 18-06-05

KS 18-06-08 18-06-08
SMB 18-06-08 18-06-08
SMB 18-06-13 ej svar _

KS 18-06-13 18-06-14
KS 18-06-13 18-08-14
KS . 18-06-28i 18-06-29
KS 18-06-28 18-06-29

Kommentar

Vi konstaterar att kommunen i 12 av 15 tillfällen (80 °/o) besvarat vår begäran samma
dag eller dagen efter. Vid ett tillfälle har vår begäran lämnats helt utan kommentar.

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att säkerställa att förvaltningarna följer lagens krav
om Skyndsamhet vid utlämnande av allmänna handlingar.

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att överväga att publicera kommunens diarium pä
webbplatsen i syfte att underlätta för allmänheten att söka efter och begära ut allmänna
handlingar.

Sociala medier

Ulricehamn har en central kommunikationsavdelning som ansvarar för kommunens
centrala Twitter- och Facebookkonto. Enligt kommunikationsfunktionen är det främst
Facebookkontot de är aktiva på.

l den mån verksamheterna har egna sociala medie-konton, ansvarar respektive chef för
att hanteringen följer kommunens riktlinjer och anvisningar. Den kommunikation som
sker på verksamheternas sociala medier, är chef ansvarig för.
Kommunikationsfunktionen är däremot alltid med som stöd när verksamheten vill starta
och har också ett slags controllerfunktion.

Handlingar som inkommer till kommunen via social medier ska hanteras enligt samma
regler och anvisningar som handlingar via övriga kanaler in till kommunen. Detta anges
i dokumentet "Riktlinjer för kommunikation"
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5.1

5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.4

5.1.5

5.1.6

WEE
Ulricehamns kommun

Granskning av kommunens kommunikations- och dokumentationshantering

2017-10-03

Sammanfattning och rekommendationer

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att kommunens rutiner för att säkerställa att
kommunikation- och dokumenthantering sker på ett tillfredställande sätt samt att
allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar säkerställs har brister. Granskningen
visar att kommunstyrelsen inte har fullgjort sin tillsynsplikt gentemot övriga kommunala
organ i enlighet med arkivförordningen.

Svar på revisionsfrågorna

Fullgör kommunstyrelsen sin skyldighet som arkivmyndighet?

Vår bedömning är att kommunstyrelsen inte fullgör sin skyldighet som arkivmyndighet.
Kommunstyrelsen har inte säkerställt att dokumentation i enlighet med arkivlagen,
arkivbeskrivning och arkivförteckning, är uppdaterade och aktuella.

Utövas tillsyn över att övriga kommunala organ såsom exempelvis
individnämnden och samverkansnämnd miljö fullgör sina skyldigheter?

Vår bedömning är att kommunstyrelsen bristeri sin tillsyn av övriga kommunala organ.

Efterlever kommunens förvaltningar befintliga rutiner för kommunikation
och dokumentation?

Vår bedömning är att kommunens förvaltningar i huvudsak efterlever rutiner för
dokumenthantering.

Är diarium och arkiv organiserade på ett ändamålsenligt sätt och
tillgängligt för allmänheten?

Vår bedömning är att diarium och arkiv är organiserade på ett i huvudsak ändamålsenligt
sätt. Tillgängligheten för allmänheten kan förbättras på flera sätt, bland annat genom att
publicera kommunens diarium på kommunens webbplats samt införa besökstider för
centralarkivet.

Bedrivs utbildning för berörd personal och förtroendevalda i frågor
avseende offentlighet, sekretess och arkivering?

Vår bedömning är att kommunstyrelsen utbildar berörd personal avseende offentlighet,
sekretess och arkivering, dels i egen regi, dels med hjälp av externa utbildare.

Säkerställs allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar?

Vår bedömning är att allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar kan förbättras.
Kommunens arkivbeskrivning finns inte tillgänglig för allmänheten på exempelvis
kommunens webbplats, centralarkivet saknar öppettider för allmänheten och kommunen
har inget publikt diarium där allmänheten kan söka handlingar.

17

© 2017 KPMG AB. All rights reserved.

Document Classification: KPMG Confidential



5.2

FWB
Ulricehamns kommun

Granskning av kommunens kommunikalions- och dokumentationshantering

2017-10-03

Rekommendationer

Mot bakgrund  av  vár granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att:

- säkerställa att förvaltningarna följer lagens krav om skyndsamhet vid utlämnande av
allmänna handlingar.

——- säkerställa att arkivreglemente, arkivbeskrivning och arkivförteckning upprättas för
samtliga verksamheter samt att dessa uppdateras minst en gäng per mandatperiod
eller vid behov.

- fullgöra sina skyldigheter som arkivmyndighet genom återkommande inspektioner.
Kommunstyrelsen bör upprätta en planering för dessa tillsynsbesök.

- tillgängliggöra centralarkivets handlingar för allmänheten genom allmänna öppettider
samt tillgängliggörande av arkivförteckning.

—— säkerställa att arkivförteckningen revideras samt att en struktur för att hålla
förteckningen uppdateras tas fram.

—  överväga att publicera kommunens diarium på webbplatsen i syfte att underlätta för
allmänheten att söka efter och begära ut allmänna handlingar.

KPMG AB

v74: bl?? .  " .-
H ,Jarl .l /1 l L* .51  '  in- v lax m  a  r

Eva From Jesper Wigh
Auktoriserad revisor Verksamhetsrevisor

Certifierad kommunal revisor

Detta dokument har upprättats enbart tori dokumenlel angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och
informationen  i  dokumentet_ lnfomiationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publioerandet av detta
dokument.
Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i oflentlighets- och sekretesslagen samt i
lryd(frihelsf6rordningen_
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2019-03-07 
Sida 1 av 1 

§ 65/2019

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. 

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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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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§ 66/2019 
 

Revidering av Riktlinjer för föreningsbidrag 
Dnr 2019/13 
 
 
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.   
 
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. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Revideringen av riktlinjerna för föreningsbidrag godkänns. 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-01-15 

Tjänsteskrivelse Revidering av Riktlinjer för 
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.   
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Revideringen av riktlinjerna för föreningsbidrag godkänns. 
 
 
Ärendet 
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.   
 
Riktlinjerna för föreningsbidrag antogs av Kommunfullmäktige 4 juni 2018, §2018/237. I 
revideringen som nu görs ingår även viss korrigering av felaktiga hänvisningar till adress och 
ansvarig enhet. Dessa korrigeringar är endast av kosmetisk betydelse, de påverkar inte 
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 
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Våra styrdokument 

[Normerande] 

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

[Aktiverande] 

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

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

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

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

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

Icke bidragsberättigad 

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

Kontroll: 

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

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

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

Krav på förening: 

Förening ska ha eget post- eller bankgironummer. 

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

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

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

• Alla barn har samma rättigheter och lika värde.  

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

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

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

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

3 Särskilda bestämmelser för 
fritidsföreningar 

 

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

 

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

Krav på förening: 

Föreningen skall uppfylla kommunens allmänna bestämmelser samt verksamhetens 
särskilda bestämmelser.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

Ansökningsdatum anges under respektive bidragsform.  

Undantag: 

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

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

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

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

Handikappföreningar som bedriver ungdomsverksamhet i huvudsak får tillgodoräkna sig alla 
medlemmar oavsett ålder inom kravet på 15 bidragsberättigade medlemmar och kan söka 
föreningsbidrag inom fritidsverksamheten. 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
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4 Definitioner 
Medlem 

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

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

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

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

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

Sammankomst 

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

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

Deltagare 

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

Ledare 

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

Senaste verksamhetsår 

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

Bidragsberättigad yta 

Lokaler som är bidragsgrundande är de som används till verksamhet och som godkänts av 
fritidsenheten. Lokaler som inte är bidragsgrundande är förråd, garage eller liknande. Inte 
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/
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10 Garantianslag 
 

Ändamål 

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

Villkor 

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

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

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

Bidrag  

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

Handlingar 

Ansökan ska åtföljas av ekonomisk beräkning av arrangemanget. 

Ansökan 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

16 
Riktlinjer

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. 



 
 
 
 

18 
Riktlinjer

 

 

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


 
 
 
 

23 
Riktlinjer

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. 
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

42 
Riktlinjer

 

 

 

 

 

 

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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Riktlinjer

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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§ 42/2019 
 

Svar på motion om Kommunfullmäktige utanför 
centralorten Ulricehamn 
Dnr 2018/247 
 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Arne Fransson (MP) att kommunfullmäktige 
beslutar återuppta möjligheten att årligen hålla något eller några av sina möten utanför 
centralorten. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-02-01 från kanslichef 
2 Motion om kommunfullmäktige utanför centralorten Ulricehamn, Arne Fransson (MP) 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till 8 § Kommunfullmäktiges 
arbetsordning. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Kerstin Berggren (MP) yrkar att förslaget till kommunfullmäktige istället ska bli ”Motionens 
förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till 8 § Kommunfullmäktiges arbetsordning. 
Under nuvarande mandatperiod, så skall möjligheten att kommunfullmäktige hålls utanför 
centralorten beaktas i ärende- och möteshantering.” 
 
Beslutsutgång 
Ordföranden ställer Berggrens förslag mot ordförandens förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag till beslut. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till 8 § Kommunfullmäktiges 
arbetsordning. 
 
Reservation 
Kerstin Berggren (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-02-01 

Tjänsteskrivelse svar på motion om 
Kommunfullmäktige utanför centralorten Ulricehamn 
Diarienummer 2018/247, löpnummer 4714/2018 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Arne Fransson (MP) att kommunfullmäktige 
beslutar återuppta möjligheten att årligen hålla något eller några av sina möten utanför 
centralorten. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till 8 § Kommunfullmäktiges 
arbetsordning. 
 
 
Ärendet 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Arne Fransson (MP) att kommunfullmäktige 
beslutar återuppta möjligheten att årligen hålla något eller några av sina möten utanför 
centralorten. 
 
Kommunfullmäktige överlämnade 2018-04-26 (§ 48) motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
Förvaltningen har tagit följande perspektiv i beaktande vid utredningen av motionen. 
Ulricehamns kommun strävar efter att vara en tillgänglig kommun, för alla våra invånare. I 
begreppet tillgänglighet avseende kommunfullmäktiges sammanträden avses tillgänglighet 
för ledamöter, ersättare och åhörare. Det gäller åhörare både på plats och på distans via 
webbsändning. Vidare om att vi använder ändamålsenliga lokaler som alla kan ha 
tillgänglighet till, tekniska hjälpmedel som hörslinga och mikrofon samt adekvat utrustning 
för webbsändning. Lokalen måste dessutom ha plats för 49 platser med bord till de ordinarie 
ledamöterna, samt plats för eventuella ersättare, deltagande tjänstemän och åhörare. Om det 
finns lokaler utanför Ulricehamns stadshus som uppfyller ovan ställda krav på tillgänglighet 
kan kommunfullmäktiges ordförande enligt kommunfullmäktiges arbetsordning bestämma 
annan sammanträdesplats än stadshuset i Ulricehamn.   
 
I gällande arbetsordning för kommunfullmäktige i Ulricehamn, antagen 2019-01-31, anges 
följande under § 8, ”Kommunfullmäktiges sammanträden hålls normalt i 
kommunfullmäktiges sessionssal i stadshuset. Ordföranden får efter samråd med vice 
ordförande för särskilt fall bestämma annan sammanträdesplats.” 
 
Förvaltningen anser därför motionens förslag vara tillgodosett med hänvisning till gällande 
arbetsordning för kommunfullmäktige. 
 
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om kommunfullmäktige utanför centralorten Ulricehamn, Arne Fransson (MP) 
 
 
Beslut lämnas till 
Arne Fransson (MP)  
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Lena Brännmar Ida Josefsson 
Kanslichef Utredare 
 Kanslifunktionen 
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§ 43/2019 
 

Svar på motion om politisk närvaro under 
brukarrådsmöten 
Dnr 2018/444 
 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Mikael Levander (NU) att förvaltningen i 
samförstånd med rektorer från och med hösten 2018 inrättar permanenta platser för 
ansvariga skolpolitiker i de brukarråd som finns på kommunens två högstadieskolor. 
Motionen har remitterats till kommunstyrelsen för beredning.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-01-16 från kanslichef 
2 Motion om politisk närvaro under brukarrådsmöten på kommunen högstadieskolor, 

Mikael Levander (NU) 
 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till vikten av att skilja på brukardialog och medborgardialog 
som är skilda dialogformer med olika syften.  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till vikten av att skilja på brukardialog och medborgardialog 
som är skilda dialogformer med olika syften.  
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-01-16 

Tjänsteskrivelse, Svar på motion om politisk närvaro 
under brukarrådsmöten på kommunens 
högstadieskolor 
 
Diarienummer 2018/444, löpnummer 3193/2018 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Mikael Levander (NU) att förvaltningen i 
samförstånd med rektorer från och med hösten 2018 inrättar permanenta platser för 
ansvariga skolpolitiker i de brukarråd som finns på kommunens två högstadieskolor. 
Motionen har remitterats till kommunstyrelsen för beredning.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen avslås med hänvisning till vikten av att skilja på brukardialog och medborgardialog 
som är skilda dialogformer med olika syften.  
 
 
Ärendet 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Mikael Levander (NU) att förvaltningen i 
samförstånd med rektorer från och med hösten 2018 inrättar permanenta platser för 
ansvariga skolpolitiker i de brukarråd som finns på kommunens två högstadieskolor. 
Motionen har remitterats till kommunstyrelsen för beredning.  
 
Motionären hänvisar till att förslaget skulle innebära en modern form av medborgardialog.  
 
Brukarråd är en uttalad form av brukardialog. Brukardialog är något som sker mellan 
brukare av en tjänst (till exempel vårdnadshavare), och de som tillhandahåller den, själva 
verksamheten. I läroplanen (Lgr11) anges att skolans och vårdnadshavarnas gemensamma 
ansvar för elevens skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningar för barns och 
ungdomars utveckling och lärande. En del i detta utgörs av den dialog mellan hemmen och 
skolan som brukarråden innebär. I brukarråden vid Ulricehamns skolor finns rektor, 
representanter för föräldrar, personal och elever. De träffas regelbundet (en gång per termin) 
och tar upp frågor som kommit in från föräldrar, elever eller skolans representanter. 
 
Medborgardialog är en annan form av dialog som kräver beslut i kommunfullmäktige och 
följer en given process. Den är ett sätt att fördjupa och utveckla demokratin genom att man 
ger medborgarna möjlighet att ha synpunkter på en aktuell fråga eller ämne. Det måste 
finnas ett klart syfte med dialogen och en tydlig beskrivning av vad den ska handla om för att 
resultatet ska bli gott. Viktigast är att frågan som tas upp för dialog är påverkbar. Processen 
bör kännetecknas av struktur, avgränsningar samt vikten av dokumentation och 
återkoppling. Allt för att deltagarna ska känna det meningsfullt samt skapa förtroende för 
den politiska processen och få fram bra underlag för politiskt beslut. Det finns olika sätt att 
genomföra en medborgardialog på. Beroende på vilken grad av delaktighet politiken önskar 
från deltagarna och beroende på vad frågan/ämnet är.  
 
Med hänvisning till ovanstående föreslår förvaltningen att motionen avslås. 
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Beslutsunderlag 

1 Motion om politisk närvaro under brukarrådsmöten på kommunen högstadieskolor, 
Mikael Levander (NU) 

 
 
Beslut lämnas till 
Mikael Levander (NU)  
 
 
 
 
 

Lena Brännmar Ida Josefsson 
Kanslichef Utredare 
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§ 67/2019 
 

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. 
 
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

ulricehamn@centerpa rl:iet.5e I www  .  centerpartietse/ulricehamn
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§ 68/2019

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. 

Förslag till beslut på sammanträdet  
Niclas Sunding (SD) yrkar bifall till motionen. 

Klas Redin (S) och Adela Brkic Carlsson (L) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut. 

Beslutsutgång 
Ordförandens ställer Niclas Sundings (SD) förslag mot ordförandens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt 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. 

Reservationer 
Niclas Sunding (SD) reserverar sig mot beslutet. 



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 
 
 
 



  2018/431, 258/2019 2(2) 

 
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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§ 69/2019 
 

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. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Niclas Sunding (SD) yrkar bifall till motionen. 
 
Klas Redin (S) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut. 
 
Beslutsutgång 
Ordförandens ställer Niclas Sundings (SD) förslag mot ordförandens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt 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. 
 
Reservationer 
Niclas Sunding (SD) och Aila Kiviharju (SD) reserverar sig mot beslutet.  
 
 



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 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-02-11 

Tjänsteskrivelse Val av ny ledamot ledamot i miljö- 
och byggnämnden efter Per Gustafsson (S) 
Diarienummer 2019/57, löpnummer 471/2019 
 
Sammanfattning 
I skrivelse 2019-01-26 avsäger sig Per Gustafsson (S) uppdraget som ledamot i miljö- och 
byggnämnden. Förslag om ny ledamot bordläggs till kommande möte 2019-03-28. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Till ny ledamot i miljö- och byggnämnden utses... 
 
 
Beslutsunderlag 
1 Protokollsutdrag KF 2019-01-31, § 25, Avsägelse av uppdrag som ledamot i Miljö och 

byggnämnden - Per Gustafsson (S) 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Ny ledamot   
Miljö- och byggnämnden 
Löneassistent 
Kansliet (2) 
 
 
 
 

Susanne Borg 
Registrator 
Kanslifunktionen 
 

 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-01-31 

 Sida 1 av 4 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Nämnd Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2019-01-31 
Paragrafer 1-25 
Datum då anslaget sätts upp 2019-02-06 Datum då anslaget tas ner 2019-03-05 
Förvaringsplats för 
protokollet Stadshuset 
 
 
………………………………… 
Underskrift  

 
Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

Tid och plats torsdag den 31 januari 2019 kl. 18:00-20.10, i KF sessionssal, Stadshuset 
 Sammanträdet ajourneras mellan klockan 19.25 – 19.35 

Paragrafer 1 - 25 
  

Ledamöter Dario Mihajlovic NU Ordförande 
Sören Johansson M Vice ordförande 
Mattias Josefsson S  
Roland Karlsson C  
Lars Holmin M  
Niclas Sunding SD  
Inga-Kersti Skarland S  
Tobias Torsborn NU  
Mikael Dahl C  
Wiktor Öberg M  
Celso Silva Goncalves S  
Jan-Olof Sundh V  
Adela Brkic Carlsson L  
Eva Arnesson KD  
Mats Bogren NU  
Sebastian Gustavsson M  
Aira Eriksson S  
Aila Kiviharju SD  
Arne Fransson MP  
Annie Faundes NU  
Katrin Lorentzon M  
Emma Magnusson S  
Martin Berg SD  
Emma-Klara Arnell C  
Evelina Karlsson V  
Klas Redin S  
Cristina Bernevång KD  
Jan-Åke Claesson C  
Margareta Juliusson M  
Peter Nilsson SD  
Bella Cotter NU  
Liselotte Andersson C  
Eva Grönbäck M  



Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-01-31 

 Sida 2 av 4 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

Armel Hombessa NU  
Elisabeth Nilsson SD  
Mattias Remar S  
Ann Stockzelius C  
Teresa Benkarcik NU  
Tommy Mårtensson S  
Ingemar Basth MP  
Vakant SD  

  
Tjänstgörande  

ersättare 
Börje Eckerlid C Ers. Anders Andersson 
Birgit Andersson L Ers. Roland Eriksson 
Victor Sund C Ers. Hanna Brunnegård 
Amke Hector S Ers. Per Gustafsson 
Lisa Åkesson NU Ers. Elisabeth Stålbrand 
Richard Hallifax M Ers. Catharina Örtendahl Rylid 
Per-Ola Johansson S Ers. Leif Dahl 
Nils-Werner Claesson NU Ers. Mikael Levander 
   

  
Ersättare Frida Edberg KD  

Per-Ove Ståhlbrand KD  
Torbjörn Brandhill L  
Mikael Odhage MP  
Dan Ljung V Kom kl. 18.10 
Bengt Leander C  
Ziad Makrous C  
Ingvar Ideström  M  
Eduard Piper M  
Per Bergman M  
Inga-Maj Larsson NU  
Mattias Green-Andersson S  

  
Justerare 

 
 Aila Kiviharju (SD) och Emma Magnusson (S) 
Ers: Elisabeth Nilsson (SD) och Peter Nilsson (SD) 

Tid och plats för 
justering 

 
2019-02-06 kl. 18.00, KF sessionssal, Stadshuset 

 
Underskrifter 

 
 

 
Sekreterare ________________________ 

  Karin Bergdahl 
 

 
Ordförande 

 
________________________ 

  Dario Mihajlovic 

 
 

Justerare ________________________ 
  

 
Justerare 

 Aila Kiviharju 
 
________________________ 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-01-31 

 Sida 3 av 4 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

   Emma Magnusson 

 
 
 
  



Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-01-31 

 Sida 4 av 4 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

 
 
 
§ 25/2019 
 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i Miljö och 
byggnämnden - Per Gustafsson (S) 
Dnr 2019/57 
 
 
Sammanfattning 
I skrivelse 2019-01-26 avsäger sig Per Gustafsson (S) uppdrag som ledamot i Miljö och 
byggnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
1 Avsägelse av uppdrag som ledamot i Miljö och byggnämnden 
 
Ordförandens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Per Gustafsson (S) befrias från uppdraget. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Inga-Kersti Skarland (S) yrkar att förslag om ny ledamot ska bordläggas till nästa möte.  
 
Beslutsutgång 
Ordföranden (NU) frågar om fullmäktige kan anta Skarlands yrkande om bordläggning och 
finner att så är fallet. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Per Gustafsson (S) befrias från uppdraget. 
 
Förslag om ny ledamot bordläggs till nästa möte. 
 
Beslutet lämnas till 
Per Gustafsson 
Miljö- och byggnämnden 
löneassistent 
kansliet (2) 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-02-14 

 

Tjänsteskrivelse Avsägelse som ersättare i 
kommunstyrelsen - Tobias Torsborn 
2019/107, löpnummer 537/2019 
 
Sammanfattning 
I skrivelse 2019-02-13 avsäger sig Tobias Torsborn (NU) uppdrag/en som ersättare i 
kommunstyrelsen. 
 
Förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Tobias Torsborn (NU) befrias från uppdraget. 
 
 
 
 
Beslutsunderlag 
1 Avsägelse som ersättare i kommunstyrelsen - Tobias Torsborn 

 
 
 
Beslutet lämnas till 
Tobias Torsborn 
Kommunstyrelsen  
löneassistent 
kansliet (2) 
 
 
 
 

Camilla Lindman 
Registrator 
Kanslifunktionen 

 



Från: Tobias Torsborn[tobias@bogesunds.se]
Skickat: 13.02.2019 21:19:07
Till: kommun@ulricehamn.se[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Avsägelse av uppdrag i KS

Hej,
Jag önskar med omedelbar verkan avsäga mig uppdraget som ersättare i KS för Nya Ulricehamn.
 
Med vänlig hälsning
 
Tobias Torsborn
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-03-06 

 

Tjänsteskrivelse Avsägelse av uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige, Lars Holmin (M) 
2019/156, löpnummer 778/2019 
 
Sammanfattning 
I skrivelse 2019-03-07 avsäger sig Lars Holmin (M) uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige 
 
Förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Lars Holmin(M) befrias från uppdraget. 
 
 
 
 
Beslutsunderlag 
1 Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, Lars Holmin (M) 

 
 
 
Beslutet lämnas till 
Lars Holmin 
Länsstyrelsen  
löneassistent 
kansliet (2) 
 
 
 
 

Camilla Lindman 
Registrator 
Kanslifunktionen 

 



Från:  Lars Holmin[larsholmin@hotmail.com] 
Skickat:  06.03.2019 08:20:27 
Till:  kommun@ulricehamn.se[kommun@ulricehamn.se] 
Ämne:  Avsägelse 
 
 
 
 
Ulricehamn den 6/2-2019 
 
Jag vill härmed bli entledigad från mitt uppdrag som 
kommunfullmäktigeledamot i Ulricehamns kommun. Jag vill samtidigt tacka 
för ett gott samarbete med övriga politiker under min tid i KF. Vill även 
passa på att uppmana alla ledamöter att fokusera på kärnverksamheten 
framöver. Det är tillsammans vi gör skillnad. 
 
Mvh 
Lars Holmin (m) 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-03-14 

 

Tjänsteskrivelse Avsägelse av uppdrag som ledamot i 
UEAB Ulricehamns Energi AB - Emma-Klara Arnell 
2019/181, löpnummer 916/2019 
 
Sammanfattning 
I skrivelse 2019-03-14 avsäger sig Emma-Klara Arnell (C) uppdrag som ledamot i 
Ulricehamns Energi AB 
 
Förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Emma-Klara Arnell(C) befrias från uppdraget. 
 
 
 
 
Beslutsunderlag 
1 Avsägelse av uppdrag som ledamot i UEAB Ulricehamns Energi AB - Emma-Klara Arnell 

 
 
 
Beslutet lämnas till 
Emma-Klara Arnell 
Ulricehamns Energi AB  
löneassistent 
kansliet (2) 
 
 
 

Camilla Lindman 
Registrator 
Kanslifunktionen 

 



Från: Emma-Klara Arnell[emmaklara.arnell@gmail.com]
Skickat: 14.03.2019 08:42:44
Till: kommun@ulricehamn.se[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Avsägelse

Hej,
Jag avsäger mig mitt uppdrag i Ulricehamns Energi AB

/Emma-Klara Arnell
0730571035



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-03-15 

Tjänsteskrivelse val till Ulricehamns Energi AB 
Diarienummer 2018/713, löpnummer 907/2019 
 
Sammanfattning 
Enligt bolagsordningen för Ulricehamns Energi AB (UEAB) ska styrelsen bestå av lägst 5 och 
högst 9 ledamöter. Två av ledamöterna ska inte ha partitillhörighet utan utses från 
näringslivet.  
 
Enlig kommunfullmäktiges beslut § 245/2018 ska dessa två utses under våren 2019. 
 
Val och arvodesberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
För tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige 
förrättats till slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige, utse 
följande ytterligare personer till styrelsen för UEAB,  
 
Peter Sprigg, Pinjegatan 3, 523 41 Ulricehamn 
 
Karin Grann, Krokusvägen 5, 523 40 Ulricehamn 
  
 
 
Beslutsunderlag 
1 Protokollsutdrag VAB 2019-02-19, § 4, Val av två representanter till UEAB 

 
 
 
Beslut lämnas till 
Valda ledamöter 
Kanslichef 
Lön 
Kansli   
 
 
 
 
 

Lena Brännmar Ida Josefsson 
Kanslichef Utredare 
 Kommunstyrelsens förvaltning 
  

 



ULRICEHAMNS
KOMMUN sid  3

§  4/2019

Val av två representanter från näringslivet till Ulricehamns Energi AB
Dnr 2018/713

Sammanfattning
Enligt bolagsordningen för Ulricehamns Energi AB  (UEAB) ska styrelsen bestå av lägst  5  och
högst  9  ledamöter. Två av ledamöterna ska inte ha partitillhörighet utan utses från
näringslivet.

Enlig kommunfullmäktiges beslut § 245/2018 ska dessa två utses under våren 2019.

Val- och arvodesberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut
För tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige
förrättats till slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige, utse
följande ytterligare personer till styrelsen för  UEAB,

Peter Sprigg, Pinjegatan 3, 523 41 Ulricehamn

Karin Grann, Krokusvägen  5, 523 40  Ulricehamn



ULRICEHAMNS
x  'KOMMUN sid 1(8)

Kommunfullmäktiges val- och arvodesberedning

Protokoll  2019-02-19

Tid och  plats Tisdag den 19 februari 2019 kl. 18.30 - 19.30, stadshusñket

Ledamöter Börje Eckerlid (C), beredningsledare
Eva Grönbäck (M), vice beredningsledare
Inger Broberg (C)
Lisa Åkesson (NU)
Teresa Ben_l_<arcik (NU)
Catharina Ortendahl Rylid (M)
Klas Redin (S)
Emma Magnusson (S)
Mattias Bengtsson (SD)

Övriga närvarande Ida Josefsson, sekreterare
Lena Brännmar, kanslichef

J  usterare Klas Redin (S)

(I  IUnderskrifter Sekreterare / ......................... ..
i

Beredningsledare ....I ......... ..................................................... ..
Börje Eckerlid (C)

Justerare C  47/{K du)...............................n .  .  . .  .  .  .  .  . .  . . . . .  .  .  .  . .  .  .  . . .  .  . . .  .  .  .  . .  .  . . ..

Klas Redin (S)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet  är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Val- och arvodesberedningen
Sammanträdesdatum 2019-02-19

Datum då anslaget sätt Datum då anslaget tas
Förvaringsplats Aför protokollet Stadshuset

Underskrifit . .  . . "I... ...... ...nu ......-................

, ATL, ,
litl/ll »iølági in (sig

ru ,I  '  l
,z



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-03-15 

Tjänsteskrivelse val till Näringsliv Ulricehamn AB 
Diarienummer 2018/714, löpnummer 909/2019 
 
Sammanfattning 
Enligt bolagsordningen för Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB) ska styrelsen bestå av lägst 5 
och högst 9 ledamöter. Tre av ledamöterna ska inte ha partitillhörighet utan utses från 
näringslivet.  
Enlig kommunfullmäktiges beslut § 246/2018 ska dessa tre utses under våren 2019. 
 
Val och arvodesberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
För tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige 
förrättats till slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige, utse 
följande ytterligare personer till styrelsen för NUAB, 
 
Paulina Lundström, Jägaregatan 25, 523 31 Ulricehamn 
Elisabeth Dahlgren, ByggArvid AB, Hagavägen 5, 523 32 Ulricehamn 
 
För tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige 
förrättats till slutet av nästkommande årsstämma, utse följande person till styrelsen för 
NUAB, 
 
Albertina Bohlin, Emballator Ulricehamns Bleck AB, Änggatan 7, 523 35 Ulricehamn (val på 
ett år) 
 
 
 
Beslutsunderlag 
1 Protokollsutdrag AB 2019-02-19, § 5, Val av tre representanter från näringslivet till 

NUAB 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Valda ledamöter 
Kanslichef 
Lön 
Kansli   
 
 
 
 

Lena Brännmar Ida Josefsson 
Kanslichef Utredare 
 Kommunstyrelsens förvaltning 
  

 



üö'UUUCEHAMNS
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§  5/ 2019

Val  av  tre representanter från näringslivet till Näringsliv Ulricehamn
AB
Dnr 2018/714

Sammanfattning
Enligt bolagsordningen för Näringsliv Ulricehamn  AB (NUAB) ska styrelsen bestå av lägst  5
och  högst  9  ledamöter. Tre av ledamöterna ska inte ha partitillhörighet utan utses från
näringslivet.

Enlig kommunfullmäktiges beslut  §  246/2018 ska dessa tre utses under våren 2019.

Val- och arvodesberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut
För tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige
förrättats till slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige, utse
följande ytterligare personer till styrelsen för NUAB,

Paulina Lundström, Jägaregatan 25, 523 31  Ulricehamn

Elisabeth Dahlgren, ByggArvid AB, Hagavägen 5, 523 32 Ulricehamn

För tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige
förrättats till slutet av nästkommande årsstämma, utse följande person till styrelsen för NUAB,

Albertina Bohlin, Emballator Ulricehamns Bleck AB, Änggatan 7, 523 35 Ulricehamn (val på
ett år)



ULRICEHAMNS
,« KOMMUN sid  1(8)

Kommunfullmäktiges val- och arvodesberedning

Protokoll 2019-02-19

Tid och plats Tisdag den 19 februari 2019 kl. 18.30 - 19.30, stadshusñket

Ledamöter Börje Eckerlid (C), beredningsledare

Eva Grönbäck (M), Vice beredningsledare
Inger Broberg (C)
Lisa Åkesson (NU)
Teresa Benkarcik (NU)

Catharina Örtendahl Rylid (M)
Klas Redin (S)
Emma  Magnusson (S)
Mattias Bengtsson (SD)

Övriga närvarande Ida Josefsson, sekreterare
Lena Brännmar, kanslichef

J  usterare Klas Redin (S)

C l

Underskrifter Sekreterare/ “J

Beredningsledare ..../......‘..'. ................................................... ..
Börje Eckerlid (C)

Justerare ................................... ..
Klas Redin (S)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Val- och arvodesberedningen
Sammanträdesdatum 2019-02-19

Datum då anslaget sätt Datum då anslaget tas
Förvaringsplats för protokollet Stadshuset

. l .
-~~ ,  I. .  ,.  z'

Underskrift .... ....... .., \_ _  ,
__/

 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-03-15 

Tjänsteskrivelse val av styrelse för stiftelsen Adolf 
Molanders Minne 
Diarienummer 2018/728, löpnummer 910/2019 
 
Sammanfattning 
Enligt stadgarna för stiftelsen Adolf Molanders minne ska styrelsen bestå av 5 ledamöter och 
2 ersättare – alla boende och folkbokförda inom Timmele församling. Minst två av 
ledamöterna och en av ersättarna ska vara jordbrukare. Styrelsen utses av 
kommunfullmäktige. 
 
Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande. 
 
Enligt kommunfullmäktiges beslut § 23/2018 saknas en ledamot som representerar (NU) i 
styrelsen. 
 
Val och arvodesberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Till ledamot i styrelsen för stiftelsen Adolf Molanders Minne perioden 2019–2022 utses, 
 
Markko Timonen (NU), Bjättlunda Larsagården 118, 523 92 Timmele 
 
 
 
Beslutsunderlag 
1 Protokollsutdrag VAB 2019-02-19, § 6, Val av en ledamot till styrelsen för Adolf 

Molanders minne 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Vald ledamot 
Stiftelsen Adolf Molanders minne 
Kanslichef 
Lön 
Kansli   
 
 
 
 

Lena Brännmar Ida Josefsson 
Kanslichef Utredare 
 Kommunstyrelsens förvaltning 
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§  6/2019

Val av en ledamot till styrelsen för stiftelsen Adolf Molanders minne
Dnr  2018/728

Sammanfattning
Enligt stadgarna för stiftelsen  Adolf  Molanders minne ska styrelsen bestå av  5  ledamöter och 2
ersättare - alla boende  och  folkbokförda inom Timmele församling. Minst två av ledamöterna
och en av ersättarna ska vara jordbrukare. Styrelsen utses av kommunfullmäktige.

Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande.

Enligt kommunfullmäktiges beslut  §  23/2018  saknas en ledamot som representerar (NU) i
styrelsen.

Val- och arvodesberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Till ledamot  i  styrelsen för stiftelsen Adolf Molanders Minne perioden  2019-2022  utses,

Markko Timonen  (NU), Bjättlunda Larsagården 118, 523 92 Timmele
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Kommunfullmäktiges val- och arvodesberedning

Protokoll 2019-02-19

Tid och  plats Tisdag den 19 februari 2019 kl. 18.30  —  19.30, stadshusfiket

Ledamöter Börje Eckerlid (C), beredningsledare
Eva Grönbäck (M), vice beredningsledare
Inger Broberg (C)
Lisa Åkesson (NU)
Teresa Benkarcik (NU)
Catharina Örtendahl Rylid (M)
Klas Redin (S)
Emma  Magnusson (S)
Mattias Bengtsson (SD)

Övriga närvarande Ida Josefsson, sekreterare
Lena Brännmar, kanslichef

Justera re Klas Redin (S)

(l  l

Underskrifter Sekreterare/  U/wk ME H9/....... .i .... ../ ...... .._} ......................................... ..

da J 0s\efsson

Beredningsledare ................................................... ..
Börje Eckerlid (C)

Justerare ................................... ..
Klas Redin (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Val- och arvodesberedningen
Sammanträdesdatum 2019-02-19

Datum då anslaget sätt Datum då anslaget tas
Förvaringsplats för protokollet Stadshuset

1,-

I
Underskrift .... ....... ..\\
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Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-03-15 

Tjänsteskrivelse val av huvudmän i Ulricehamns 
Sparbank 2019 - 2023 
Diarienummer 2018/720, löpnummer 911/2019 
 
Sammanfattning 
Ulricehamns Sparbank redovisar i en skrivelse 2018-11-14 att kommunfullmäktige har att 
utse 6 huvudmän för tiden till och med sparbanksstämman 2023. Av skrivelsen framgår 
Sparbankslagens krav på att få verka som huvudman. 
 
Enligt kommunfullmäktiges beslut § 250/2018 ska huvudmän utses våren 2019. 
 
Val och arvodesberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Till och med sparbanksstämman 2023 utses följande sex huvudmän, 
 

1. Therese Westman (NU), Tåmarksgatan 10 G, 523 38 Ulricehamn 
2. Dario Mihajlovic (NU), Källgatan 13, 523 35 Ulricehamn 
3. Lisa Åkesson (NU), Fållornavägen 6 F, 523 40 Ulricehamn 
4. Lars Holmin (M), Sanatorievägen 31 lgh 1001, 523 32 Ulricehamn 
5. Niclas Sunding (SD), Carl Eklunds väg 13, 523 36 Ulricehamn 
6. Bengt Bogren (SD), Torlunda 103, 523 92 Timmele 

 
 
 
Beslutsunderlag 
1 Protokollsutdrag VAB 2019-02-19, § 7, Val av huvudmän till Ulricehamns Sparbank 

 
 
 
Beslut lämnas till 
Valda huvudmän 
Ulricehamns Sparbank 
Kanslichef 
Kansli   
 
 
 

Lena Brännmar Ida Josefsson 
Kanslichef Utredare 
 Kommunstyrelsens förvaltning 
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§  7/2019

Val av huvudmän till Ulricehamns Sparbank
Dnr  2018/720

Sammanfattning
Ulricehamns Sparbank redovisar i en skrivelse 2018-11-14 att kommunfullmäktige har att utse
6 huvudmän för tiden till och med sparbanksstämman 2023.  Av  skrivelsen framgår
Sparbankslagens krav på att få verka som huvudman.

Enligt kommunfullmäktiges beslut § 250/2018 ska huvudmän utses våren 2019.

Val- och arvodesberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Till  och  med sparbanksstämman  2023 utses följande sex huvudmän,

p.:

Therese Westman (NU), Tåmarksgatan 10 G, 523 38 Ulricehamn

Dario Mihajlovic (NU), Källgatan 13, 523 35 Ulricehamn
Lisa Åkesson (NU), Fållornavägen  6  F, 523  40  Ulricehamn
Lars Holmin (M), Sanatorievägen 31 lgh  1001, 523 32 Ulricehamn

Niclas Sunding (SD), Carl Eklunds Väg 13, 523 36 Ulricehamn
Bengt Bogren (SD), Torlunda 103, 523 92 Tirnmele
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Kommunfullmäktiges val- och arvodesberedning

Protokoll 2019-02-19

Tid och plats Tisdag den 19 februari 2019 kl. 18.30 — 19.30, stadshusfiket

Ledamöter Börje Eckerlid (C), beredningsledare
Eva Grönbäck (M), vice beredningsledare
Inger Broberg (C)
Lisa Åkesson (NU)
Teresa Benkarcik (NU)
Catharina Ortendahl Rylid (M)
Klas Redin (S)
Emma  Magnusson (S)
Mattias Bengtsson (SD)

Övriga närvarande Ida Josefsson, sekreterare
Lena Brännmar, kanslichef

Justerare Klas Redin (S)

f  l  *l  _

/ nmg+ s;
Underskrifter Sekreterare/ ......................... ..

Ida J osefssön

Beredningsledare ...., ...... ........ .......................................... ..
Börje Eckerlid (C)

j/ /d
Justerare

Klas Redin (S)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Val- och arvodesberedningen
Sammanträdesdatum 2019-02-19

Datum då anslaget sätt Datum då anslaget tas
Förvaringsplats för protokollet Stadshuset

l

1

lUnderskrift. .... ....... ..



 
 
 
Kommunfullmäktige i Ulricehamn 
 
Motion avseende politisk medverkan vid brukarrådsmöten på kommunens 
högstadieskolor 
 
Sektor lärande i Ulricehamns kommun har flera utmaningar framför sig och då inte minst 
högstadieskolorna där förbättrad måluppfyllelse och framtida skolstruktur är exempel på 
viktiga frågor som är aktuella.  
 
Viktiga informationskällor kring hur verksamheterna fungerar samt vilka 
förbättringsområden som finns, är skolpersonal och vårdnadshavare. Dessa kunskapskällor 
bör vara viktig för oss politiker, då den ger oss en direkt inblick i hur verksamheten fungerar 
och utför sitt uppdrag. Informationen kan vi sedan väga och jämföra med det vi får från 
förvaltningen.  
 
Tyvärr finns idag inget forum där ansvariga politiker har möjlighet att inhämta sådan 
information på ett enkelt och otvunget sätt. Istället ser vi en ökad distansering mellan 
ansvariga politiker, förvaltning, personal och vårdnadshavare och att oförståelsen mellan 
verkliga behov och politiska beslut blir allt djupare.   
 
Därför föreslår Nya Ulricehamn: 
 
Att förvaltningen i samförstånd med rektorer från och med hösten 2018 inrättar 
permanenta platser för ansvariga skolpolitiker i de brukarråd som finns på kommunens två 
högstadieskolor.  
 
Brukarråd hålls vanligtvis 1-2 ggr per termin och skulle vara ett bra tillfälle för ansvariga 
politiker att få en nära och tydlig insikt i hur elever och föräldrar uppfattar verksamhetens 
kvalitet och förmåga att utföra sitt uppdrag. Ansvariga politiker skall inte använda tillfällena 
till att presentera förslag på åtgärder utan skall istället se mötestillfällena som en ny, 
modern form av medborgardialog. Samtidigt skapas ett nytt och lättillgängligt sätt för 
kommuninvånarna att möta och diskutera med ansvariga politiker om skolans utveckling. 
Nya Ulricehamn anser att dessa möten också blir viktiga informationskällor för framtida 
politiska beslut avseende utvecklingen av kommunens högstadieskolor. 
 
Motionens grundtanke är att man genom denna möjlighet skapar en öppnare och rakare 
dialog mellan de politiska beställarna och den som använder den beställda tjänsten.  
 
Ulricehamn 2018-06-19 
 
Mikael Levander  
Nya Ulricehamn



  Motion om  Kommunfullmäktige utanför 
centralorten Ulricehamn.

Ulricehamn är en landsbygdskommun. Merparten av kommunens 
invånare är bosatta utanför centralorten. Trenden är dock att 
inflyttning och investeringar fokuserar på centralortens tillväxt. Vi 
som valda politiker har en skyldighet att verka för att alla delar av 
kommunen utvecklas och uppmärksammas. 

Under  år 1992   höll Kommunfullmäktige två  av  sina möten   på 
mindre tätorter  i Ulricehamn kommun . Ett möte var i lokalen  
Vallensborg, Trädet på våren och ytterligare ett i lokalen Vega ,Vegby 
på hösten. Jag minns att här behandlades flera ärenden som handlade 
om tomtmark och lägenheter i  flera tätorter utanför centralorten 
Ulricehamn. Genom att någon eller några gånger per år hålla ett 
fullmäktigemöte utanför centralorten kan vi erbjuda invånare att på 
plats lära känna oss politiker bättre, samtidigt som vi politiker får 
bättre möjligheter att bekanta oss med den verklighet utanför tätorten 
som vi också har att verka för. Inte minst när det gäller 
kommunikationer. Eventuella merkostnader för detta bör vara 
försumbara i relation till det mervärde i form av kunskap det skulle ge. 

Som ett bevis på att kommunen Består av Hela Ulricehamn så  yrkar 
jag därför: 

att Kommunfullmäktige beslutar återuppta möjligheten att 
årligen hålla något eller några av sina möten utanför 
centralorten. 

 Ulricehamn 2018 -04-04 

Arne Fransson ,mp 
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