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§ 

Intern kontrollplan för 2019 
Dnr 2019/288 

Sammanfattning 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till intern kontrollplan 2019 utifrån genomförda 
riskanalyser. Kommunstyrelsen föreslås anta intern kontrollplan 2019 och ge förvaltningen i 
uppdrag att påbörja arbetet. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-05-03 från kommunchef 
2 Intern kontrollplan 2019 

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta intern kontrollplan 2019 och ge förvaltningen i 
uppdrag att påbörja arbetet. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-05-03 

Tjänsteskrivelse Intern kontrollplan för 2019 
Diarienummer 2019/288, löpnummer 1562/2019 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till intern kontrollplan 2019 utifrån genomförda 
riskanalyser. Kommunstyrelsen föreslås anta intern kontrollplan 2019 och ge förvaltningen i 
uppdrag att påbörja arbetet. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta intern kontrollplan 2019 och ge förvaltningen i 
uppdrag att påbörja arbetet. 
 
 
Ärendet 
Utifrån kommunallagen 6 kap 6§, ska kommunstyrelsen se till att verksamheten bedrivs i 
enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter 
som gäller för verksamheten. Vidare ska kommunstyrelsen se till att den interna kontrollen 
är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Med 
anledning av ovanstående har en intern kontrollplan för 2019 tagits fram. 
De risker som finns med i detta dokument är de mest övergripande för kommunens 
förvaltning, dvs de som framkommit i riskanalyserna genomförda i 
förvaltningsledningsgruppen, ledningsgrupperna för sektorerna miljö- och samhällsbyggnad, 
lärande, välfärd och service. Riskerna från genomförda riskanalyser i de kommunala bolagen 
finns också med. 
Uppföljningen av riskerna i detta dokument kommer att redovisas till kommunstyrelsen efter 
2019 års utgång i samband med årsredovisningen. 
 
Beslutsunderlag 
1 Intern kontrollplan 2019 

 
Beslut lämnas till 
Kommunchef 
Författningshandboken   
 
 
 

Håkan Sandahl Peter Danestad 
Kommunchef Utvecklingsstrateg 
 Strategi- och utvecklingsenheten 
 Kommunledningsstaben 
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Program – Avgörande vägval och programområden från andra än fullmäktigeberedningar
Plan – Uppdrag, tidsram och ansvar
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1 Bakgrund 
Arbetet med intern kontroll styrs av kommunallagens kap 6, 6§, för de kommunala bolagen 
gäller också Aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning.  

Dessutom finns politiskt beslutade styrdokument som Ulricehamns kommuns Regler för 
intern kontroll och Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag.  

Förvaltningen har också arbetat fram och beslutat om en process för hur arbetet med intern 
kontroll konkret ska bedrivas i kommunens förvaltningsledning, sektorer, verksamheter, 
bolag och nämnder. 

De politiskt antagna styrdokumenten och processen för intern kontroll följer The Committe 
of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) principer. 

2 Syfte 
Ytterst handlar intern kontroll om att säkerställa att de av kommunfullmäktige (KF) 
fastställda målen (målen för god ekonomisk hushållning) uppfylls.  

Intern kontroll syftar också till att säkerställa att kommunstyrelsen (KS), nämnder och 
bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, som innebär att med rimlig 
grad av säkerhet säkerställa att följande uppnås: 

 Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. 
 Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten. 
 Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer mm. 

Den interna kontrollen syftar även till att ta fram förslag till förbättringar och förändringar av 
verksamheten. 

3 Riskanalys 
Riskanalyser genomförs årligen i förvaltningens ledning, funktioner, sektorer, verksamheter, 
kommunala bolag och nämnder. Den riskbedömning som görs i dessa riskanalyser ligger till 
grund för de interna kontrollplanerna.  

För att underlätta arbetet med att hitta risker används ett frågeunderlag indelat i fyra 
riskområden. Nedan beskrivna frågeunderlag används vid riskanalyser i förvaltningens 
ledning, funktioner, sektorer, verksamheter och kommunala bolag. Ett särskilt frågeunderlag, 
indelat på samma sätt, är också framtaget för arbetet med riskanalyser i nämnderna. Detta 
underlag återfinns i processen för intern kontroll.  

Strategiska risker 
 Är verksamhetens mål och uppdrag tydliga? Arbetar vi med rätt saker? 
 Är ledning och styrning tydlig och tillräcklig? 
 Finns det omvärldsrisker vi bör beakta?  
 Finns risker med resursfördelningsmodell och budget? 

Operativa/verksamhetsrelaterade risker 
 Hur är vårt kundfokus, våra resultat och kvalitet? 
 Är medarbetarnas utbildning, kompetens, bemanning mm tillräcklig? 
 Är våra resurser, utrustning, IT, lokaler mm i tillräckligt bra skick? 
 Finns det IT-säkerhetsrisker vi måste hantera? 
 Finns användbara rutiner och processer, i tillräcklig omfattning, i verksamheten? 
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 Är ansvar och befogenheter för olika funktioner tydliga? 
 Finns det risker i vår kommunikation (muntlig, skriftlig, intern, extern)? 

Lagefterlevnad 
 Känner verksamheten till och följer lagar, andra föreskrifter och styrdokument?  
 Finns det risk för mutor och bestickning? 
 Finns risker för förtroendeskada, t ex tjänstemän som bryter mot regler? 
 Pågår arbete med att åtgärda påtalade brister i inspektionsrapporter från 

tillsynsmyndigheter, t ex Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Skolinspektionen, 
Länsstyrelsen eller annan myndighet? 

Finansiella risker 
 Finns risker med ekonomi, underskott, bokföring, attest, kontantkassor, rapportering 

mm? 

Samtliga framtagna risker har riskbedömts efter matrisen nedan när det gäller sannolikheten 
för att risken ska inträffa samt den konsekvens det blir om den inträffar. En tabell med 
definitioner på de olika värdena för sannolikhet och konsekvens används som stöd i denna 
bedömning. 

 

De risker där riskbedömningen (sannolikhet * konsekvens) är 18 eller högre, har bedömts ska 
ingå i de interna kontrollplanerna. Risker med lägre riskbedömning än 18 har också kunnat 
bedömas ingå i planerna.  

För de risker som är bedömda att ingå i de interna kontrollplanerna har det också bestämts: 

 Hur kontrollaktiviteter ska genomföras under året 
 Hur uppföljningen av kontrollaktiviteterna ska ske (1 gång/år, efter kalenderårets 

utgång). 
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4 Intern kontrollplan 2019 
De risker som finns med i detta dokument är de mest övergripande för kommunens 
förvaltning, dvs de som framkommit i riskanalyserna genomförda i 
förvaltningsledningsgruppen, ledningsgrupperna för sektorerna miljö- och samhällsbyggnad, 
lärande, välfärd och service.  

Riskerna från genomförda riskanalyser i de kommunala bolagen finns också med. 
Uppföljningen av riskerna i detta dokument kommer att redovisas till KS efter 2019 års 
utgång som bilaga till årsredovisningen. 

4.1 Risker i funktioner, verksamheter och nämnder 
Som beskrivs ovan bedrivs arbetet med riskanalyser på ett betydligt bredare sätt än tidigare. 
Fler chefer, på flera nivåer, har varit engagerade. Detta har medfört en fördjupad kunskap 
om risker inom förvaltningens olika områden. Det har också gett insikter om att vi har 
mycket verksamhet i kommunen som fungerar väl.  

De riskanalyser som är genomförda i kommunledningsstabens olika funktioner, dvs 
ekonomi-, personal-, kansli-, planerings- och kommunikationsfunktionerna, i sektorernas 
verksamheter samt i nämnder redovisas inte i intern kontrollplan 2019, den hade då blivit 
alltför omfattande. Dessa risker är endast dokumenterade i Stratsys och utgör underlag 
för kommunchefens, sektorchefernas och nämndernas utvecklings- och kvalitetsarbete.  

  



 

 

5 Interna kontrollplaner 
I detta avsnitt redovisas de interna kontrollplanerna för förvaltningsledning, de olika 
sektorerna, samt de kommunala bolagen.  

5.1 Förvaltningsledning 
Ingen risk med tillräckligt stort riskvärde blev identifierad vid riskanalysen 2019 i 
förvaltningsledningen. De risker som är identifierade på kommunövergripande nivå finns 
med i de interna kontrollplanerna för kommunledningsstabens funktioner, dessa redovisas i 
uppföljningssystemet Stratsys.  

5.2 Sektor miljö- och samhällsbyggnad 
Processer/rutiner Risker Riskkategori   

Rekrytering av kompetent personal och 
minska personalomsättningen 

Svårt att rekrytera till kvalificerade tjänster och minska 
personalomsättningen. 

Operativ  

Exploateringskalkyler Att kommunen inte avsätter medel för sina utgifter i samband med 
exploatering. 

Finansiell  

 
5.3 Sektor lärande 
Processer/rutiner Risker Riskkategori   

Styrning och ledning Linjeorganisationens påverkan Strategisk  

Samhällssynen på skolan Allmänhetens syn på verksamhetens förmåga. Strategisk  

Små skolenheter Svårigheter att säkra kvaliteten och likvärdig undervisning utifrån 
uppdraget. 

Strategisk  

Skollagens krav Svårigheter att få resurser och kompetens att räcka till för att ge 
elever i behov av stöd det stöd de har rätt till enligt skollagens 
krav. 

Lagefterlevnad  

Rutiner och processer Verksamhetsövergripande rutiner behöver revideras, kompletteras 
och struktureras. 

Operativ  

Kommunikation Risk för otydlighet, misstro och bristande tillit. Linjeorganisationens 
påverkan i skärpan på budskapen. 

Operativ  

Hot och våld Barn, elever och personal kan utsättas för fysiskt och psykiskt våld Operativ  

Inne och ute miljö Ej likvärdigt mellan olika enheter Lagefterlevnad  

 
5.4 Sektor välfärd 
Processer/rutiner Risker Riskkategori   

Strategisk kompetensförsörjning inom 
välfärdsområdet. 

Bemannings och kompetensbrist. Medarbetarna kan inte utföra 
uppdraget. Kunderna får inte det de har rätt till. 

Strategisk  

Helhetsperspektiv inom sektorn. Risk för brist på samsyn och samverkan mellan verksamheter. Risk 
för fördyrning och att det går ut över våra kunder. Vi klarar inte 
vårt uppdrag. 

Strategisk  

Lokalförsörjning Avsaknad av lämpliga lokaler, både administrativa- och 
verksamhetslokaler. 

Operativ  

 
5.5 Sektor service 
Processer/rutiner Risker Riskkategori   

Framtida rekryteringsutmaningar Pensionsavgångar, hög personalomsättning - konkurrens Strategisk  
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5.6 Ulricehamns Stadshus AB 

Ingen risk med tillräckligt stort riskvärde blev identifierad vid riskanalysen 2019 för 
Ulricehamns Stadshus AB. 

5.7 Ulricehamns energi AB 
Processer/rutiner Risker Riskkategori   

Rekrytering av kompetent personal Svårt att rekrytera chefer och ingenjörer. Operativ  

Kunskap och kompetens hos medarbetarna Felaktigt utförda arbeten, människor kan skadas. Operativ  

 
5.8 Stubo AB 
Processer/rutiner Risker Riskkategori   

Stort underhållsbehov Stort underhållsbehov Operativ  

Fastighetsutveckling Brist på färdiga detaljplaner gör att nyproduktion inte kan göras i 
tillräcklig takt och omfattning. 

Strategisk  

Otrygghet Ökad upplevd otrygghet i bostadsområdena, ökad skadegörelse, 
kriminella gäng etc. 

Operativ  

Offentlighet och sekretess Risk för bristande efterlevnad av lagkrav för offentlighet och 
sekretess samt integritetsskydd (PUL, GDPR) 

Operativ  

Fastighetsutveckling Risk att nyproduktion och ombyggnation bromsas av osäkerhet kring 
investeringsbidrag. 

Finansiell  

 
5.9 Näringsliv Ulricehamn AB 
Processer/rutiner Risker Riskkategori   

Ägardirektiven Ägardirektiven är otydliga och behöver utgå från en gemensam 
målbild med förvaltningen. 

Strategisk  

Budgetuppdrag Svårighet att arbeta med ofinansierade uppdrag. Strategisk  

Kommunikation NUAB som varumärke kan försämras. Operativ  

Ärendehanteringsprocessen NUAB är inte påkopplade till Ephorte och kan därför missa motioner 
och medborgarförslag som ska svaras på. 

Operativ  

Säkerhetsarbete Svårigheter att hantera hotfulla och/eller påverkade personer.  Operativ  

Bemanning Risk att arbetsbelastning blir för hög för medarbetarnas hälsa och 
kvalitet på arbetsresultat. 

Operativ  

 



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2019-05-22 
Sida 1 av 1 

§ 

Bidrag 2019 till studieförbund verksamma i 
Ulricehamns kommun 
Dnr 2019/247 

Sammanfattning 
Folkbildningsrådet fastställde i december 2015 en ny fördelningsmodell för det statliga 
bidraget till studieförbundens verksamhet.  

Västra Götalands Bildningsförbund beslutade i juni 2017 att utarbeta en ny rekommendation 
för beräkning av kommunala anslag till de lokala studieförbundsavdelningarna i Västra 
Götaland. 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-05 § 125 att Ulricehamns kommun ska följa den 
fördelningsmodell som Västra Götalands Bildningsförbund utarbetat med utgångspunkt från 
den statliga modellen. 

Fördelning av kommunbidrag om 450 000 kr till studieförbund verksamma i Ulricehamns 
kommun 2019 föreslås ske enligt rekommenderad statlig fördelningsmodell för 
studieförbunden. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-04-17 från tf servicechef 
2 Kommunbidrag 2019 enligt Västra Götalands Bildningsförbunds fördelningsverktyg 

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Bevilja bidrag om totalt 450 000 kr till studieförbund för 2019 enligt förvaltningens förslag 
om fördelning. Bidragen föreslås fördelas enligt följande: 

ABF  73 604,00 kr 
Studieförbundet Bilda Väst  21 765,00 kr 
Folkuniversitetet  7 403,00 kr 
Studiefrämjandet  84 601,00 kr 
Studieförbundet Vuxenskolan 220 480,00 kr 
NBV Borås  6 257,00 kr 
Medborgarskolan  4 178,00 kr 
Sensus  30 891,00 kr 
Ibn Rushd  185,00 kr 
Kulturens  636,00 kr 

Totalt   450 000,00 kr 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-04-17 

Tjänsteskrivelse Bidrag 2019 till studieförbund 
verksamma i Ulricehamns kommun 
Diarienummer 2019/247, löpnummer 1303/2019 
 
Sammanfattning 
Folkbildningsrådet fastställde i december 2015 en ny fördelningsmodell för det statliga 
bidraget till studieförbundens verksamhet.  
 
Västra Götalands Bildningsförbund beslutade i juni 2017 att utarbeta en ny rekommendation 
för beräkning av kommunala anslag till de lokala studieförbundsavdelningarna i Västra 
Götaland. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-05 § 125 att Ulricehamns kommun ska följa den 
fördelningsmodell som Västra Götalands Bildningsförbund utarbetat med utgångspunkt från 
den statliga modellen. 
 
Fördelning av kommunbidrag om 450 000 kr till studieförbund verksamma i Ulricehamns 
kommun 2019 föreslås ske enligt rekommenderad statlig fördelningsmodell för 
studieförbunden. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Bevilja bidrag om totalt 450 000 kr till studieförbund för 2019 enligt förvaltningens förslag 
om fördelning. Bidragen föreslås fördelas enligt följande: 
 
ABF  73 604,00 kr  
Studieförbundet Bilda Väst  21 765,00 kr  
Folkuniversitetet  7 403,00 kr  
Studiefrämjandet  84 601,00 kr  
Studieförbundet Vuxenskolan  220 480,00 kr  
NBV Borås  6 257,00 kr  
Medborgarskolan  4 178,00 kr  
Sensus  30 891,00 kr  
Ibn Rushd  185,00 kr 
Kulturens  636,00 kr  
 
Totalt  

     
  450 000,00 kr  

 
 
Ärendet 
Folkbildningsrådet fastställde i december 2015 en ny fördelningsmodell för det statliga 
bidraget till studieförbundens verksamhet.  
 
Västra Götalands Bildningsförbund beslutade i juni 2017 att utarbeta en ny rekommendation 
för beräkning av kommunala anslag till de lokala studieförbundsavdelningarna i Västra 
Götaland. Den nya fördelningsmodellen bygger på att anslaget fördelas mellan 
verksamhetsformerna på följande sätt: 
 
70 % studiecirklar, (50 % deltagare och 50 % studietimmar) 
10 % annan folkbildningsverksamhet (50 % deltagare och 50 % studietimmar) 
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20 % kulturarrangemang (antal kulturprogram) 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-05 § 125 att Ulricehamns kommun ska följa den 
fördelningsmodell som Västra Götalands Bildningsförbund utarbetat med utgångspunkt från 
den statliga modellen. 
 
Utifrån den fördelningsmodell som Västra Götalands Bildningsförbund utarbetat föreslår 
förvaltningen att bidrag till studieförbunden om 450 000 kr för 2019 fördelas enligt följande: 
 
ABF  73 604,00 kr  
Studieförbundet Bilda Väst  21 765,00 kr  
Folkuniversitetet  7 403,00 kr  
Studiefrämjandet  84 601,00 kr  
Studieförbundet Vuxenskolan  220 480,00 kr  
NBV Borås  6 257,00 kr  
Medborgarskolan  4 178,00 kr  
Sensus  30 891,00 kr  
Ibn Rushd  185,00 kr 
Kulturens  636,00 kr  
 
Totalt  

   
450 000,00 kr  

 
Beslutsunderlag 
1 Kommunbidrag 2019 enligt Västra Götalands Bildningsförbunds fördelningsverktyg 

 
Beslut lämnas till 
Studieförbunden 
Tf servicechef 
Verksamhetschef kultur och fritid   
 
 
 

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

 



Fördelning av kommunbidrag i Ulricehamns kommun kommun 2019

450 000 kr

315 000 kr

45 000 kr

 Därav för kulturprogram 90 000 kr

Kultur Summa bidrag

Unika + 

funktionshindrade Timmar

Unika + 

funktionshindrade Timmar Antal

ABF 27 330 kr 28 231 kr 4 698 kr 4 276 kr 9 069 kr 73 604 kr

Bilda 7 459 kr 7 363 kr 2 759 kr 3 491 kr 694 kr 21 765 kr

FU 2 287 kr 2 341 kr 0 kr 0 kr 2 776 kr 7 403 kr

SFR 29 344 kr 31 480 kr 1 790 kr 1 489 kr 20 499 kr 84 601 kr

SV 76 382 kr 74 785 kr 8 426 kr 7 073 kr 53 815 kr 220 480 kr

NBV 653 kr 364 kr 1 864 kr 2 589 kr 787 kr 6 257 kr

Mbsk 218 kr 3 636 kr 0 kr 0 kr 324 kr 4 178 kr

Sensus 13 556 kr 8 938 kr 2 964 kr 3 582 kr 1 851 kr 30 891 kr

IR 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 185 kr 185 kr

KBV 272 kr 364 kr 0 kr 0 kr 0 kr 636 kr

Summa 157 500 kr 157 500 kr 22 500 kr 22 500 kr 90 000 kr 450 000 kr

Annan folkbildningsverksamhet

Totalt kommunbidrag

 Därav för studiecirklar

 Därav för annan folkbildning

Studiecirkel



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2019-05-22 
Sida 1 av 1 

§ 

Avtal FOU Sjuhärad Välfärd 2020-01-01--2023-12-31 
Dnr 2019/255 

Sammanfattning 
FOU Sjuhärad Välfärd (FoUS) är ett kompetenscenter för forskning och utveckling inom det 
kommunala välfärdsområdet. Verksamhetens övergripande mål är att bidra till utveckling av 
ägarparternas arbete inom välfärdsområdet, genom insatser inom forskning och utveckling 
samt kompetensutveckling. Det nuvarande avtalet gäller till och med 2019-12-31 och ett 
förslag på nytt avtal för tiden 2020-01-01 – 2023-12-31 har därför tagits fram. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-04-25 från socialchef 
2 FoUS avtal 2020-2023 

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Avtal för FoU Sjuhärad Välfärd 2020-01-01 – 2023-12-31 godkänns. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-04-25 

Tjänsteskrivelse Avtal FOU Sjuhärad Välfärd 
2020-01-01--2023-12-31 
Diarienummer 2019/255, löpnummer 1597/2019 
 
Sammanfattning 
FOU Sjuhärad Välfärd (FoUS) är ett kompetenscenter för forskning och utveckling inom det 
kommunala välfärdsområdet. Verksamhetens övergripande mål är att bidra till utveckling av 
ägarparternas arbete inom välfärdsområdet, genom insatser inom forskning och utveckling 
samt kompetensutveckling. Det nuvarande avtalet gäller till och med 2019-12-31 och ett 
förslag på nytt avtal för tiden 2020-01-01 – 2023-12-31 har därför tagits fram. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Avtal för FoU Sjuhärad Välfärd 2020-01-01 – 2023-12-31 godkänns. 
 
 
Ärendet 
FOU Sjuhärad Välfärd (FoUS) är ett kompetenscenter för forskning och utveckling inom det 
kommunala välfärdsområdet. Ägarparterna är de 8 kommunerna Bollebygd, Borås Stad, 
Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Vårgårda och Ulricehamns samt Högskolan i Borås. 
Verksamhetens övergripande mål är att bidra till utveckling av ägarparternas arbete inom 
välfärdsområdet, genom insatser inom forskning och utveckling samt kompetensutveckling.  
 
FoUS är ett samarbete som startade 1999 mellan kommunerna i Sjuhärad, Högskolan i Borås 
och Västra Götalandsregionen. Regionen sade upp sitt engagemang vilket innebar att 
kommunerna och högskolan tog fram ett förslag på ny inriktning på FoUS verksamhet, som 
omfattade hela det kommunala verksamhetsområdet inom den sociala sektorn. Ett förslag på 
avtal för tiden 2016-09-01 – 2019-12-31 togs fram och godkändes av kommunstyrelsen i 
Ulricehamn 2016-09-08 §220/2016. 
 
Eftersom avtalet löper ut 2019-12-31 har ett nytt förslag till avtal för perioden 2020-01-01 – 
2023-12-31 tagits fram.  
 
Finansieringen kvarstår som tidigare med ett årligt verksamhetsbidrag med 13 kronor per 
invånare för kommunernas del och en miljon kronor för högskolan. För Ulricehamns 
kommun skulle det innebära en ungefärlig kostnad på uppskattningsvis 320 000 kronor per 
år, vilket skulle innebära en ökning med 15 000 kronor jämfört med tidigare avtalsperiod.  
 
Beslutsunderlag 
1 FoUS avtal 2020-2023 

 
Beslut lämnas till 
FoU Sjuhärad Välfärd 
Socialchef   
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Avtal mellan parterna i FoU Sjuhärad Välfärd  
 
Verksamhet och drift vid fortsatt samverkan inom ramen för FoU Sjuhärad Välfärd (FoUS) bygger på detta 
samverkansavtal. Parterna förbinder sig att vara lojala med FoUS:s syfte och medger att detta avtal ska tolkas i 
ljuset av angivet syfte. 
 
Mellan angivna parter har träffats följande fyra-åriga avtal. 

1 Firma 

1.1 FoU-enheten benämns ”FoU Sjuhärad Välfärd” och förkortas FoUS.  

2 Parter 

2.1 Bollebygds kommun 
Kommunstyrelsen 
517 83 BOLLEBYGD 

2.2 Borås Stad 
Kommunstyrelsen 
501 80 BORÅS 

2.3 Herrljunga kommun 
Kommunstyrelsen 
524 23 HERRLJUNGA 

2.4 Marks kommun 
Kommunstyrelsen  
511 80 KINNA 

2.5 Svenljunga kommun  
Kommunstyrelsen 
512 80 SVENLJUNGA 

2.6 Tranemo kommun 
Kommunstyrelsen 
514 80 TRANEMO 

2.7 Ulricehamns kommun 
Kommunstyrelsen 
523 86 ULRICEHAMN 

2.8 Vårgårda kommun 
Kommunstyrelsen 
447 80 VÅRGÅRDA  

2.9 Högskolan i Borås 
501 90 BORÅS  
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3 Syfte  

3.1 Syftet är att bedriva forskning och utveckling för ingående parter inom välfärdsområdet med 
inriktning på sociala frågor inom det kommunala ansvarsområdet.  

3.2.  Verksamheten i FoUS ska bedrivas i enlighet med av parterna beslutad verksamhetsprogram med 
tillhörande budget. Beslut om verksamhetsprogram med tillhörande budget regleras i p. 8.1. 

 

4 Uppdrag 

4.1 Parterna ger Högskolan i Borås i uppdrag att förvalta FoUS i enlighet med 
verksamhetsprogrammet och i enlighet med vad styrgruppen beslutar samt i övrigt utföra de 
uppgifter som styrgruppen bestämmer enligt detta avtal. 

 Högskolan ska agera koordinator där verksamhetschefen har ansvar att leda och koordinera 
FoUS:s verksamhet. Uppgiften ska omfatta att;   

tillse att verksamhetsprogrammet genomförs, 

samordna och lämna förslag till justeringar i verksamhetsplanen till styrgruppen inför det årliga 
ägarforumet,   

lämna förslag till och utarbeta förutsättningar för avtal för projekt inom FoUS till styrgruppen, 

avrapportera FoUS:s verksamhet till styrgruppen och internt till högskolan, följa upp och 
avrapportera projekt inom FoUS till styrgruppen samt 

ansvara för eventuella utbetalningar av medel parterna emellan, och kalla till samt anordna 
styrgruppens möten och ordna protokollföring.  

 

5 Ersättning  

5.1 Högskolan ska ersättas för det uppdrag som utförs enligt punkt 4.1, från medel som parterna 
erlägger enligt punkt 18.1 samt från medel från samma konto som erhålles enligt punkt 18.2 och 
18.3. 

5.2 Högskolan ska löpande redovisa vilka kostnader som högskolan avser att debitera FoU Sjuhärad 
Välfärd. Enligt rektorsbeslut (december 2004) debiteras ett administrativt pålägg om 17 procent 
samt avtalsenlig hyra.  

 

6 Styrning  

6.1 Samtliga parter sätter samman en gemensam styrgrupp. 

6.2 Varje kommun tillsätter en tjänsteman, förutom Borås stad som kan tillsätta två, och Högskolan i 
Borås, som tillsätter två. Vardera parten utser även ersättare för varje tjänsteman. 

6.3 De organ som äger rätten att utse ledamöter och ersättare äger också rätten att entlediga dessa. 

6.4 Styrgruppen kan även besluta om att adjungera även andra. Dessa personer äger ingen rösträtt. 

6.5 Ett arbetsutskott tillsätts bestående av styrgruppens ordförande, en ytterligare representant från 
kommunerna samt en representant från högskolan.  
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6.6 Ordföranden ska väljas för två år i taget och väljs bland de ledamöter som utsetts av kommunerna. 
En av högskolans representanter ska vara vice ordförande. 

6.7 Eventuell ersättning till ledamöter eller ersättare beslutas och betalas av det organ som tillsatt 
ledamoten eller ersättaren. 

6.8 Som ett led i styrningen av verksamheten ska det finnas mål för verksamheten. Dessa följs upp av 
styrgruppen två gånger per år. 

6.9 Styrgruppen ska årligen ta fram en verksamhetsplan utifrån verksamhetsprogrammet. 

 

7 Sammanträden  

7.1 Ordföranden kallar till sammanträde. Kallelse ska skickas två veckor före sammanträdet, 
dagordning och handlingar för mötet skickas en vecka före sammanträdet.  

7.2 Kallelse och övriga handlingar ska även sändas till ersättarna för kännedom. Ordinarie ledamot 
som är förhindrad att närvara vid ett sammanträde kallar själv sin ersättare. Rättidig kallelse ska 
anses ha skett även om ordinarie ledamot inte kallat sin ersättare. 

7.3 Styrgruppen ska sammanträda minst fyra gånger per år. Dessutom om minst en tredjedel av 
styrgruppens medlemmar begär det. 

7.4 Protokoll vid styrgruppens sammanträden ska föras av särskilt utsedd sekreterare. Protokoll ska 
justeras av ordföranden. 

 

8 Beslut  

8.1  Styrgruppen fattar beslut om verksamhetsprogram med tillhörande budget. För beslut om 
verksamhetsprogram med tillhörande budget gäller att samtliga parter biträder beslutet.  

8.2 Styrgruppen har att bedriva verksamheten i enlighet med detta avtal samt beslutad 
verksamhetsprogram med tillhörande budget. I andra beslut än det som regleras i 8.1 har 
styrgruppen ansvar att gemensamt sträva efter full enighet.  

 

9 Delegation  

9.1 Styrgruppen kan delegera beslutanderätten i frågor om verksamheten till en eller flera personer. 
Delegation får dock inte ske rörande beslut om verksamhetsprogram med dess tillhörande budget 
samt gällande frågor av principiell beskaffenhet av större ekonomisk vikt. 

9.2 Beslut fattade av delegat ska anmälas till styrgruppen, som ska ange anmälningarna i protokoll. 

 

10 Ägarforum  

10.1 Ägarforum består av parternas representanter. 

10.2 Styrgruppen kallar årligen till ett ägarforum. Där möts berörda förtroendevalda från samverkande 
parter. Verksamhetens inriktning och resultat diskuteras. 
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10.3 Ägarforum informeras årligen om verksamhetsprogram och verksamhetsplan.  

 

11 Brukarperspektiv  

11.1 Alla FoUS-projekt ska ha ett tydligt brukarperspektiv framskrivet som även ska genomsyra arbete 
och rapportering.  

 

12 Nya parter 

12.1 Om samtliga parter är eniga om det, kan nya kommuner eller andra intressenter, såsom utförare 
av social omsorg inom det geografiska området, få ingå som parter i detta avtal efter skriftlig 
förbindelse. De nya parterna ska erlägga en årlig avgift enligt 18.1 eller med belopp som övriga 
parter bestämmer. 

 

13 Jäv 

13.1 Styrgruppsledamot får inte handlägga frågor som rör avtal mellan ledamoten och någon av FoUS:s 
parter. Styrgruppsledamoten får inte heller handlägga frågor om avtal mellan FoUS:s parter och 
tredje man, om ledamoten i frågan har ett väsentligt intresse som kan strida mot FoUS:s intresse. 

 

14 Basorganisation och medarbetares anknytning 

14.1 Den operativa verksamheten sköts av Högskolan i Borås i enlighet med detta avtal och 
verksamhetsprogrammet. 

14.2 Parterna har att verka för att medarbetare hos respektive part ges goda villkor för att kunna arbeta 
i FoUS.  

14.3 Till basorganisationen (verksamhetschef och administratör/forskningshandläggare) anställs 
medarbetare vid Högskolan i Borås.  

14.4 Forskare knyts till FoUS via avtal med aktuella parter.  

14.5 Till mindre uppdrag inom FoUS, avseende tid och omfattning, knyts projektmedarbetare genom 
avtal med respektive part.  

 

15 Äganderätt till forskningsresultat 

15.1 Alla resultat som har direkt anknytning till uppdraget ägs gemensamt av samtliga avtalsparter och 
disponeras av parterna gemensamt.  

15.2 Deltagande forskare äger rätt att i vetenskapliga sammanhang nyttja och redovisa samtliga 
resultat. I de fall FoUS-medarbetare önskar fördjupa bearbetningen av redan insamlad data ska en 
enskild skriftlig överenskommelse göras mellan verksamhetschef och forskare.  
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16 Redovisning  

16.1 Högskolan ska redovisa intäkter och kostnader till styrgruppen, bland annat innebärande att FoUS 
årsvis ska redovisa det ekonomiska utfallet och avge en verksamhetsberättelse. En avstämning 
mot upprättad budget ska också ske regelbundet.  

16.2 Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse ska skickas till Ägarforum av styrgruppen.  

 

17 Revisorer 

 17.1 Verksamheten ska granskas av högskolans revisorer. Övriga parters medverkan granskas av 
respektive parts revisorer. 

17.2 Samtliga parter medger att vardera partens utsedda revisorer får full insyn i FoUS med tillhörande 
dokumentation för att genomföra den revision vardera partens revisorer finner lämplig. 

 

18 Finansiering  

18.1 Samtliga parter ska halvårsvis med medel till FoUS enligt följande finansierings-princip: För 
kommunerna 13 kr/invånare och för Högskolan i Borås 1 mkr. Summan ska efter fakturering 
vara högskolan tillhanda senast den 1 februari och den 1 september varje år. Högskolan ska föra 
medlen på särskilt konto. 

18.2 Viss verksamhet avgiftsbeläggs, dvs. genererar intäkter till FoUS. Högskolan ska debitera externa 
avgifter och redovisa dessa som intäkter i FoUS, som ska särredovisas. 

18.3 Parternas avsikt är att söka ytterligare externa medel till FoUS genom stöd/anslag från olika 
myndigheter, organ eller genom sponsring. Sådana medel ska föras på konto enligt punkt 16.1. 

18.4 Vart 4e år ska parternas bidrag justeras utifrån aktuellt invånarantal i det geografiska området som 
parterna representerar (justering enl. SCB).  

 

19 Avtalsändringar 

19.1 Ändringar av detta avtal ska vara skriftliga och undertecknade av samtliga parter för att vara 
gällande. 

 

20 Avtalstid  

20.1 Detta avtal löper från och med den 1 januari 2020 och gäller till och med den 31 december 2023. 
Avtalet ersätter nuvarande avtal från den 1 september 2016, vilket upphör att gälla då detta avtal 
träder i kraft den 1 januari 2020.  

20.2 Avtalet kan, från någon av parterna, skriftligen sägas upp under avtalstiden med en ettårig 
uppsägningstid. Avtalet sägs då upp med just den parten. 
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21 Verksamhetens upphörande 

21.1 Om frågan uppkommer om FoUS ska upphöra ska styrgruppen sammankalla ett ägarforum för att 
behandla frågan. 

21.2 Om FoUS upphör och det finns medel kvar på högskolans kostnadsställe för FoUS när samtliga 
skulder är betalda, ska dessa överblivna medel fördelas enligt vad parterna erlagt. 

 

22 Tvist 

22.1 Tvist enligt detta avtal ska avgöras av allmän domstol. 

 

23 Övriga bestämmelser 

23.1 Parterna äger inte rätt att företräda varandra eller att ingå juridiskt bindande avtal å varandras 
vägnar annat än efter särskild för ändamålet utfärdad fullmakt. Inte heller utgör detta avtal någon 
grund för att anse att någon som helst separat juridisk person bildas. 

23.2 Parterna äger rätt att i sin marknadsföring och annan information ange parternas deltagande i 
FoUS. Parts varumärke får dock inte användas annat än efter samtycke från respektive part. 
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§ 

Nya riktlinjer för förvaltningsplan för Ulricehamns 
kommuns museisamling 
Dnr 2019/298 

Sammanfattning 
Sedan tidigare finns det två styrdokument för Ulricehamns kommuns museisamling. Det ena 
är ”Insamlingspolicy för Ulricehamns museum” antagen av KS 2004-05-10 § 112, andra är 
”Dokumentationspolicy och dokumentationsprogram för Ulricehamns museum” antagen av 
KS 2004-05-10 §113. De båda styrdokumenten har sedan länge spelat ut sin roll, dels på 
grund av tid, dels på grund av förändring i verksamheten.  

Det finns idag inte kvar något museum i vanlig bemärkelse. Kommunsnes museisamling 
finns idag i ett magasin i Röshult och finns inte tillgängligt för kommuninvånare. Samlingen 
kommer under 2020 flyttas då kommunen är uppsagd från lokalerna. Flytten har 
aktualiserat översynen för en ny förvaltningsplan. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-04-26 från tf servicechef 
2 Förvaltningsplan för Ulricehamns kommuns museisamling 

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner ny förvaltningsplan för Ulricehamns kommuns museisamling. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-04-26 

Tjänsteskrivelse Nya riktlinjer för förvaltningsplan 
för Ulricehamns kommuns museisamling 
Diarienummer 2019/298, löpnummer 1601/2019 
 
Sammanfattning 
Sedan tidigare finns det två styrdokument för Ulricehamns kommuns museisamling. Det ena 
är ”Insamlingspolicy för Ulricehamns museum” antagen av KS 2004-05-10 § 112, andra är 
”Dokumentationspolicy och dokumentationsprogram för Ulricehamns museum” antagen av 
KS 2004-05-10 §113. De båda styrdokumenten har sedan länge spelat ut sin roll, dels på 
grund av tid, dels på grund av förändring i verksamheten.  
 
Det finns idag inte kvar något museum i vanlig bemärkelse. Kommunsnes museisamling 
finns idag i ett magasin i Röshult och finns inte tillgängligt för kommuninvånare. Samlingen 
kommer under 2020 flyttas då kommunen är uppsagd från lokalerna. Flytten har 
aktualiserat översynen för en ny förvaltningsplan. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner ny förvaltningsplan för Ulricehamns kommuns museisamling. 
 
 
Ärendet 
Sedan tidigare finns det två styrdokument för Ulricehamns kommuns museisamling. Det ena 
är ”Insamlingspolicy för Ulricehamns museum” antagen av KS 2004-05-10 § 112, andra är 
”Dokumentationspolicy och dokumentationsprogram för Ulricehamns museum” antagen av 
KS 2004-05-10 §113. De båda styrdokumenten har sedan länge spelat ut sin roll, dels på 
grund av tid, dels på grund av förändring i verksamheten.  
 
Det finns idag inte kvar något museum i vanlig bemärkelse. Kommunsnes museisamling 
finns idag i ett magasin i Röshult och finns inte tillgängligt för kommuninvånare. Samlingen 
kommer under 2020 flyttas då kommunen är uppsagd från lokalerna. Flytten har 
aktualiserat översynen för en ny förvaltningsplan. 
 
Förslaget till ny förvaltningsplan har tagits fram med hjälp av Västarvet, den regionala 
förvaltningen för Natur- och kulturarv. I den nya förvaltningsplanen tas hänsyn till den 
museilag som antogs 2017 och den organisation som idag finns för att förvalta 
museisamlingen. Även om det inte finns ett museum som är öppet behöver samlingen finnas 
tillgänglig. Ett museum är inte bara en lokal utan just en samling som man på olika sätt gör 
tillgänglig.  
 
Ett museums uppgift är att:  
”Ett museum är en permanent institution utan vinstintresse som främjar samhället och 
dess utveckling. Museet är öppet för allmänheten och förvärvar, bevarar, utforskar, 
förmedlar och ställer ut materiella och immateriella vittnesbörd om människan och hennes 
omvärld i utbildnings-, fördjupnings- och rekreationssyfte.” 
 
                      (ICOM:s museidefinition) 
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I förvaltningsplanen redovisas: 

- Bakgrund 
-  Syfte 
-  Museum och samlingar 
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- Katalogisering av samlingen 
- Vård av objekt i samlingen 
- Säkerhet 
- Gallring 
- Nyförvärv 
- Förlust/skada av föremål 
- Inlån av föremål 
- Utlån av föremål 
- Hänsyn till särskilda föremål 
- Referenser 
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1 Bakgrund 
 
Ulricehamns museum som besöksmål upphörde 2007 i och med att den gamla folkskolan 
som utgjorde museet dömdes ut för publik verksamhet på grund av brister i brandskydd, 
utrymningsvägar och begränsad tillgänglighet för människor med nedsatt rörelseförmåga. 
Civilsamhällets närhet till föremålssamlingen blev reducerad och verksamheten fick en 
annan prägel. Om någon söker på kommunens hemsida idag nämns aldrig ordet museum. 
Vid noggrann sökning går det dock att hitta en insamlingspolicy från 2003. Det finns inte 
någon handlingsplan, inte några riktlinjer eller måldokument som visar på museal 
verksamhet. Trots detta står Ulricehamns kommun med ansvaret och kostnaden att 
förvalta en stor kulturhistorisk föremålssamling. En uppsättning materiella minnen från 
Ulricehamnstrakten som i dag inte brukas som den berikande resurs den skulle kunna vara 
om ett långsiktigt och målmedvetet arbete genomdrevs. 
 

- 2017 fick Sverige en museilag som behandlar det ansvar som det kollektiva minnet vi 
kallar kulturarv utgör. Här ställs krav på att ett museums förvaltningsarbete med 
föremålssamlingar i statlig, regional och kommunal regi ska bedrivas aktivt för att nå 
verksamhetens mål (§9). 

- Riksrevisionens färska granskningsrapport ”Bevara samlingarna” (RIR 2019:5) 
konstaterar klara brister i centralmuseernas samlingsförvaltning, ett viktigt och 
riktigt konstaterande. De kommunala museerna bör också dra lärdom av slutsatserna. 

- Två år innan museilagen trädde i kraft slutförde Riksantikvarieämbetet 
översättningsarbetet av Spectrum 4.0 som är en standard för samlingsförvaltning, ett 
verktyg för att säkra ett bra och säkert omhändertagande av vårt fysiska kulturarv i 
form av föremålssamlingar. Riksantikvarieämbetet har numera uppdraget att verka 
stödjande för landets museum. 

2 Syfte 
 
Ett museums föremålssamling är juridiskt sett en tillgång som ska kunna redovisas vid en 
revision. Det förutsätter ett brukarvänligt system att effektivt finna fram objektet när det 
efterfrågas. Att ha en bra förvaring, ordning och ett fungerande system är dessutom 
resurssparande i förlängningen. Ulricehamns kommuns föremålssamling kan inte längre 
förvaltas passivt, ett politiskt beslut måste tas för att komma vidare i den processen. Ett 
avvecklande av samlingen, som alternativ, skulle bli både kostsamt och komplicerat. Detta 
dokument kompletterar Kultur och fritids verksamhetsplan och beskriver den påkallade 
kursändring och de uppgifter/utmaningar som Ulricehamns museum står inför fram till 
2022, då planen bör förnyas. Detta dokument har också som avsikt att beskriva och redogöra 
för de ingående processerna i begreppet ”samlingsförvaltning”. 
 
Förvaltningsplanen är utarbetad av Västarvet i Göteborg, på uppdrag av och i samarbete med 
Kultur och fritid, Ulricehamns kommun  
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3 Museum och samlingar 
- Ett museum är en permanent institution utan vinstintresse som främjar samhället 

och dess utveckling. Museet är öppet för allmänheten och förvärvar, bevarar, 
utforskar, förmedlar och ställer ut materiella och immateriella vittnesbörd om 
människan och hennes omvärld i utbildnings-, fördjupnings- och rekreationssyfte. 

(ICOM:s museidefinition) 

 

3.1 Ulricehamns kommuns museum 
 
Ulricehamns museum har succesivt sedan 2007 mist mycket av kontakten med samlingarna. 
Det aktiva katalogiseringsarbetet och därmed den systematiserade ordningen i 
föremålssamlingen har släpat efter. Inte för att utställningslokaler saknas utan för att 
resurser omdisponerats. Förvaltandet av samlingarna har fått en prägel av passivitet till följd 
av osäker målsättning och vision. Situationen har de senaste åren ställts på sin spets då 
hyreskontraktet för den magasinslokal i Röshult, där största delen av samlingarna finns 
förvarade, blivit uppsagd av fastighetsägaren, det finns beskrivet i rapporten Behov av 
lokalanpassning verksamhetslokaler daterad 2017-08-25. Föremålssamlingen måste inom 
ramen för 2019 flyttas till annan fastighet, men det har ännu inte identifierats någon lokal 
som uppfyller behoven. En flyttprocess utgör en utmaning, planeringsmässigt och finansiellt 
men det bjuder också på en möjlighet att återuppta en övergripande systematiserad 
registrering av samlingarna och att göra uppdateringar av de riktlinjer och rutiner som 
förutsätts för en god samlingsförvaltning.  
 
 

3.2 Uppdraget 
 
Uppdraget från kommunfullmäktige är i dag verksamhetsövergripande och kortfattat: 

- Kulturverksamhetens uppdrag är att bevara, dokumentera och 
tillgängliggöra det lokala kulturarvet och de kulturhistoriska platserna 
ute i landskapet (Översiktsplan för Ulricehamns kommun, 2015-10-29).   

 
Verksamhetsplanen 2018 (Årets verksamhet – min enhet Bibliotek och allmänkultur) 
upprepar i stort sett samma mening. I Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2017–2018 
finns den verksamhetsgenerella meningen: 

-  Kommunala verksamheter med hög kvalitet är viktigt för en attraktiv 
kommun.  

 
Med stöd av museilagen vill Förvaltningsplan för Ulricehamns kommuns 
museisamling (detta dokument) mena att kulturarvsverksamheten ska spegla 
Ulricehamns kommuns och staden Ulricehamns historia. Verksamheten ska vara aktiv i 
bevarandet av, såväl det immateriella som det materiella kulturarvet med relevant koppling 
till kommunen.  
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3.3 Verksamhetsbeskrivning 
 
Ulricehamns museum är en del av Kultur- och fritidsförvaltningen i Ulricehamns kommun. 
Museet förvaltar en föremålssamling på omkring 10 000 föremål med kulturhistorisk prägel. 
Utrymmen för magasinering av föremålen löper på hyreskontrakt mot, i huvudsak, privata 
fastighetsägare. Lokaler för att tillgängliggöra samlingarna publikt saknas sedan 2007. I dag 
består största delen av verksamheten av utställningsverksamhet i det kommunala biblioteket 
och i samarbete med de kommunala skolorna. Vid sidan av detta tillgodoser personalen 
information åt hembygdsföreningar och civilsamhälle i frågor om bygden och stadens 
historia  
 

3.4 Målgrupp 
 
Museets verksamhet och föremålssamlingarna ska primärt fånga upp och stimulera intresset 
från skolor och kommuninnevånare. Tillresande turister ska erbjudas möjlighet att ta del av 
stadens utveckling och kuriositeter delvis förmedlat genom det materiella kulturarv som 
samlingarna utgör. I tillägg ska föremålssamlingarna vara tillgängliga för forskare inom såväl 
humaniora som naturvetenskap samt för studenter från kulturvårdsinstitutioner. På samma 
sätt ska samlingarna finnas tillgängliga för andra museer i landet och tillhandahålla 
möjligheter till utlån. 
 

3.5 Aktuella dokument 

3.5.1 Nuvarande styrdokument 
- Översiktsplan för Ulricehamns kommun, antagen 2015-10-29 
- Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2017–2018 
-Verksamhetsplan för bibliotek 2017 (uppdraget) 
- Insamlings -Dokumentationspolicy för Ulricehamns museum (2003) 

3.5.2 Lagar 
- Museilagen (2017:563) 
- Kommunallagen (2017:725) 

3.5.3 Stödjande dokument 
- Utredning om museet, Västarvet/SVK 2007 
- Behov av lokalanpassning verksamhetslokaler 2017-08-25, Ulricehamns kommun 
- Överlåtelseavtal 1972, Övertagande av Hembygdsföreningens föremål och byggnader 
-ICOM:s-etiska regler 
- Spectrum 4.0 
- God Samlingsförvaltning – stöd för museer, Riksantikvarieämbetet 
- Bevara samlingarna, Riksrevisionen RIR 2019:5 
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3.6 Fokusområden för museets förmedling 
 

1. Förhistoria i det geografiska området för Ulricehamns kommun. Fornlämningar och 
utgrävningar. 
 

2. Utveckling från 1500-tal med gränshandel mot Danmark, stadsprivilegium och 
namnbyte 1741.  
 

3. Den tidiga handelsstaden Ulricehamn. Historisk interaktion med Borås, försäljning 
delvis kopplad till knalleverksamheten. Handelsförbindelser härifrån till bergslagen 
och Mälardalen. 
 

4. Ulricehamn som Kurort med aktiv tillresande societet under sekelskiftet 1800–1900.  
Staden får en prägel av ”socitetsstad” med välstånd, ordnad struktur och 
turistvänlighet.  
 

5. Järnvägen. Stadsbilden, handeln och folklivets påverkan av tågförbindelsen. 
 

6. Företagarandans olika skepnader. Textilindustrin och modern tillverkningshistoria i 
kommunen, inte minst trikåproduktionen.  
 

7. De stora gårdarna runt Åsunden och det framgångsrika jordbruket med anor från 
adeln.  
 

8. Personer och händelser från Ulricehamns kommun, historiskt och i samtid, som på 
olika sätt ”satt/sätter området på kartan”.  
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4 Föremålsförvaltning 
 
Ett fastställande av juridisk äganderätt till hela samlingen är av största vikt för att säkra 
rätten till att använda, vårda, visa och gallra i föremålens uppsättning. För att kunna utföra 
en professionell och ansvarsfull hantering av föremål i museal samling ska personal vara 
utbildad för uppdraget, det finns olika nivåer och vägar till det. Samlingarna behöver ett bra 
magasin, en förvaring som inte ger upphov till klimat- eller placeringsskador och inte heller 
förutsätter stora arbetsinsatser eller drifts- och underhållskostnader. En rad riktlinjer och en 
långsiktig vision för museets arbete krävs. Rutiner och checklistor ska beaktas och 
uppdateras regelbundet. Kultur och fritidsverksamheten är förvaltare av samlingen, 
verksamhetens chef ska ha mandat att ta beslut i föremålsförvaltningens alla processer, 
besluten kan tas i samråd med arbetsgrupp eller politiker men aldrig utan 
verksamhetschefens medgivande. 
 

4.1 Nuvarande status 

4.1.1 Nuvarande personalresurser 
Museets verksamhet drivs idag parallellt med biblioteks-, kultur och fritidsverksamheten, av 
samma personal. Personalstyrkan med koppling till föremålssamlingen utgörs av fyra 
personer.  
 

1. Verksamhetschef.  
2. Kultursekreterare  
3. Administratör  
4. Assistent  

4.1.2 Samlingen 
Ulricehamns museum förvaltar drygt 9000 föremål av olika slag och material. Föremål, 
konst, textiler, arkivalier och fordon. De allra flesta föremålen är registrerade/katalogiserade 
i kartotek. Enligt ”Uppföljning av handlingsplan” från 2013 är drygt 3600 föremål 
registrerade i databasen SOFIE. Tusen av dessa poster är tavlor och konstverk, mycket av det 
resterande är textiler. 
 

Föremålsarkivet i Röshult 
Här förvaras den huvudsakliga delen av museets föremålssamling. Lokalen består av en stor 
klimatreglerad yta försedd med en god uppsättning pallställ i lackerat stål. Föremålen är 
översiktligt placerade i tematisk ordning. De tematiska ytorna har arrangerats som 
utställningar där informationsplanscher och foton från det tidigare museet lagts eller hängts 
inom temats gränser. Exempel på föremål är: 
 

- Bruksföremål och möbler från hushåll med lokal anknytning, både från borgliga 
hem och enklare dito 

- Verktygsuppsättningar från urmakare, smedja, bleckplåtslageri och snickeri mm. 
- Bildmaterial och ritningar från verkstäder 
- Verktyg från ull- och linberedning 
- Textiler av olika slag 
- Rekreationshjälpmedel och annat material från kurhotellet/sanatoriet 
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- Brandsläckningsredskap, uniformer och material från brandstation 
- Butiksskyltar och belysningar  
- Skrivmaskiner och datorer 
- Leksaker 
- Kläder från ett flertal tidsepoker 
- Arkeologiska fornfynd  

 
Här finns också ett flertal montrar kvar från museets utställningar och monterade 
informationstexter om föremålens historia och användningsområden. Stora delar av 
samlingen kopplar till hantverks- och butiksverksamheter i Ulricehamnstrakten. Här finns 
även detaljer och enheter från stadens, nu rivna profilbyggnader. 
 
Allmän Status: 
Föremålen i magasinet i Röshult är generellt i bra skick och har förvarats väl under åren. De 
flesta av föremålen (eller alla) har en adekvat märkning och är försedda med etiketter, de är 
därmed också registrerade i någon mån. Föremålen är placerade översiktligt på pallställen, 
med avsikt att ge föremålen sammanhang och kontext, som en ansats till utställning. Alla 
föremål delar samma förvaringsklimat. 
 

Föremål i Nämndhuset 
En mängd möbler från offentliga byggnader, det vill säga bord, stolar, stora skåp och bänkar 
som tillverkats för och använts bland annat i Stadshuset och Rådhuset. Även annat större och 
svårplacerat material som manglar, vedspis, rullstol och arbetsbänk. Även en mindre 
kyrkorgel med mekanik finns undanstuvat här. 
 
Allmän status: 
Föremålen har inte stått i utrymmet länge nog för att ta skada av förvaringen mer än de 
skavanker som transport och stapling utgjort. En översvämning i lokalerna under vintern 
2019 tvingade fram en spontan omflyttning. Föremålen står delvis på pall och delvis direkt 
mot betonggolvet. Även i intilliggande kapprum finns bland annat ett kyrkorgelfodral och 
skrivhurtsar. Dessa utrymmen lämpar sig inte alls för magasinering av föremål. Föremålen 
riskerar att skadas av vatteninträngning, försvinna eller vara allmän fara för brand på grund 
av att tillträdet till lokalerna inte begränsats tillräckligt. Till stor del är föremålen i 
biblioteksbyggnaden inte registrerade eller inmärkta på något sätt. Flertalet föremål är 
insamlade för att säkra att beslut om framtida bevarande ska kunna tas på ett övervägt och 
sakligt sätt.   
 

Föremål i källarförråd på Höjdgatan 
Här förvaras föremål som stod i fastigheten Jägaregatan 1, gamla museet, sådant som i första 
hand inte räknats som föremål men varit en del av utställningarna: Butiksinredning från 
specerihandel, tryckeripressar, skolbänkar och lampor. Här finns också ett 30-tal boxar med 
trycksaker och böcker. I yttre korridoren, vid ytterdörren där kommunal personal passerar 
dagligen står ett ljusterapi-bad från kurhotellet. Mycket av materialet i denna förvaring bör 
klassas som rekvisita medan annat har högt kulturhistoriskt värde av olika slag. 
 
 
Allmän status: 
Föremålen står delvis på små hyllor utmed väggarna, delvis staplade på varandra ibland 
lutande mot grundpelare. Undantaget ljusterapi-badet så står föremålen inte i vägen och tar 
inte akut skada av förvaringen om dörren hålls låst och klimatet regelbundet övervakas. 
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Beslut om framtida bevarande måste tas och föremål rengöras, registreras och transporteras 
till bättre magasin. De aktiviteterna är heller inte av akut art, förutom ljusterapi-badet. 
 

Föremål i stadsparksstugorna 
I stadsparkens stugor, huvudsakligen tre av dem finns föremål placerade, främst möbler som 
en del i miljöutställningar men också i några fall tematiskt eller föremålskategoriserande. En 
stor del av föremålen står i stugorna året runt medan mycket av det textila materialet tas till 
frysning och magasin under vinterhalvåret. Uppskattningsvis är tre ”storstugor” möblerade 
och två förstugor har möbler. I förstugorna finns enstaka lösa föremål, likaså har en byggnad 
rum med vävstolar och små utställningar med dels färdskrin och dels exempel på glas från 
Limmareds glasbruk. Att det finns möbler och föremål i stugorna är av stort värde för 
förmedlingen av ett historiskt boende, det finns anledning att reflektera över vad vi förmedlar 
och hur trovärdig eller sann den bilden är. 
 
Allmän status: 
Klimatet i stugorna påverkar föremålen negativt, många föremål har genom åren mist mycket 
av sitt förmedlingsvärde. Föremål som avses bevaras för eftervärlden kan inte förvaras i den 
obalanserade luftfuktighet som stugornas rum har. Det går inte att backa den processen. 
Ytterst få materialkategorier står opåverkade av långvariga luftfuktigheter över 70% RF och 
periodvisa frysningar som är en uppenbar realitet i icke klimatreglerade trähus. Rostiga 
metallföremål, flagande färg på trä angripet av insekter och iriserande glasytor förmedlar 
dessutom en bild av svenska hem och boendeförhållanden under 1700-talet värd att sätta på 
dagordningen.  
 

Vagnar och slädar i Ulricehamnsbygdens Motormuseum 
I det privatdrivna Motormuseet i Timmele har Ulricehamns museum fått ställa upp de 
hästvagnar och slädar som finns samlingen. Det är en lösning som innebär att vagnarna nu i 
viss mån är tillgängliga för intresserade och samtidigt står i ett lätt uppvärmt utrymme under 
tak. Historiska vagnar och slädar är konstruerade av material som till stor del är organiska 
och hygroskopiska, till exempel trä och läder. Material som lätt angrips av mögel eller 
insekter i okontrollerade miljöer.  
 
Allmän status: 
De fordon för hästdrift som Ulricehamns museum deponerat till motormuseet står i en 
acceptabel miljö, klimatmässigt. Vagnarnas material har reglerat sig till ett svalt och rimligt 
torrt inomhusklimat och bör inte utsättas för förändrad klimatpåverkan. Det finns i nuläget 
ingen reglering eller skriftligt avtal med motormuseet avseende tillträde eller rengöring av 
vagnarna. Det görs för närvarande inte några schemalagda besiktningar eller rengöringar av 
objekten för att följa upp statusen. 
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4.2 Processer som bör prioriteras 
Inför denna förvaltningsplan har Ulricehamns museums personal gjort 
självskattningsenkäten S.A.K. (samling ansvar och kvalitet) utvecklad av 
Riksantikvarieämbetet för att få en översikt av vilka processer inom förvaltningen som 
museet har behov av att utveckla de kommande åren. 
 
 
 

Process Prioritet 
5 

Prioritet 
4 

Prioritet 
3 

Prioritet 
2 

Prioritet 
1 

A. Riktlinjer     X 
B. Förvaring     X 
C. Katalogisering    X  
D. Tillgänglighet  X    
E. Personal    X  
F. Säkerhet     X 
G. Förvärv X     
H. In-Utlån X     
I. Vård  X    
J. Gallring   X   

 
 

A. Riktlinjer. Ulricehamns museum saknar i dag flera formulerade riktlinjer och 
policydokument för verksamheten. Uppdrag, målsättningar och vision fastställs i och 
med detta dokument. Som bilagor till denna förvaltarplan ligger också policydokument 
som ligger till grund för ett framtida arbete med samlingarna. Ytterligare dokument 
kommer möjligen att behövas för att skapa rutiner på detaljplan. Nedan listade är en 
löpande del av förvaltningsarbetet innevarande mandatperiod.  

 Förvärv av objekt  
 In- och utlån  
 Digital katalogisering av föremål  
 Magasin, säkerhet och klimat  
 Vård och konservering  
 Identifiering av humanmaterial eller mänskliga kvarlevor  
 Farliga eller giftiga ämnen i samlingen  
 Packning och transport  

Till flera av dessa finns bra handledningar sedan tidigare utarbetade, ett antal 
processbeskrivningar har utarbetats parallellt med framtagandet av detta dokument. Det 
behövs i några avseenden skapas blanketter eller mallar för att stabilisera arbetsgången. 
 
 

B. Förvaring. Museet är i stort/akut behov av fungerande magasin. Egna/kommunala 
lokaler är tveklöst att föredra där förvaring av föremål kan säkras på långsiktiga 
premisser och kontrakt. Verksamheten ska sträva efter att få alla föremål under ett tak. 
Magasinet ska vara kostnadseffektivt, erbjuda bra arbetsmiljö och möjligheter för 
praktisk och säker hantering av föremål. Till detta kommer hyllsystem och utrymmen 
med olika klimat, anpassade för material med särskilda behov. I förlängningen är det 
önskvärt att samma byggnad kan erbjuda civilsamhället fysisk tillgänglighet till 
samlingarna och att viss pedagogisk verksamhet kan knytas till detta.  
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C. Katalogisering. Verksamheten behöver återuppta det registreringsarbete som legat 
nere sedan 2015. Det saknas kunskaper i det digitala samlingsförvaltningssystemet 
SOFIE. Personal måste primärt ges kompetensutveckling i form av kurser. Alla som 
jobbar med systemet måste ha grundläggande kunskaper i SOFIE och aktuell 
katalogiseringsstandard. Föremål måste märkas med etikettsystem kopplat till 
förvaringen i magasin. Magasinens hyllor och avsnitt ska följa ett konsekvent system för 
säker sökbarhet. Det behövs rutiner som säkerställer att det eftersläpande 
registreringsarbetet utförs i en omfattning som säkrar att en bättre status årligen 
uppnås.  
 

D. Tillgänglighet.  För nuvarande är museets samlingar tillgängliga i en blygsam 
omfattning. Visionen måste vara att samlingarna tillgängliggörs i så hög utsträckning 
som möjlig och med bra kvalitet. Tillgängliggörandet ska dock inte äventyra det 
framtida bevarandet och kommande generationers rätt att också uppleva föremålen på 
ett oförändrat sätt. Registreringsarbetet ska medvetet leda till en digital tillgänglighet 
med möjligheter för civilsamhället att söka information om samlingens enskilda föremål 
via nätet. Museet ska ha ambition planlägga och utföra temautställningar som 
inkluderar visualisering av föremål från samlingen. Någon form av öppet magasin skulle 
därtill, i väsentlig grad, öka tillgängligheten av samlingarna i helhet. 

 
E. Personal. Personal ska systematiskt ges adekvat kompetensutveckling i 

samlingsförvaltning och preventiv konservering för att permanent förstärka 
verksamhetens kvalitet. Tjänstebeskrivningar och rutiner ska säkerställa att ansvar och 
beslut rörande samlingen tas på ett lämpligt sätt.   

 
 

F. Säkerhet. Delar av föremålssamlingen förvaras i dag fullt åtkomlig för stora delar av 
kommunanställda och entreprenörer med olika uppgifter, det är inte försvarligt. All 
eventuell verksamhet i lokaler där samlingarna förvaras, som till exempel el-
installationsarbeten måste göras i samråd med museets personal. Lås, larm för inbrott 
och brand samt regelbunden övervakning ska ske i samarbete med kommunens 
fastighetsanvariga eller med extern fastighetsanvarig. Risk för översvämningar eller 
vattenläckage i förvaringslokaler ska årligen värderas vid inspektionsrond och 
eventuella brister åtgärdas utan dröjsmål. Utkast till rutiner och policy finns i 
förvaltarplanen. 

 
G. Förvärv. Museet ska hålla en restriktiv linje till förvärv. Endast föremål som bedöms 

vara av ovärderlig vikt för det geografiska upptagningsområdets historiebevarande ska 
tas till bedömning för förvärv. I direkt samband med förvärv ska all tänkbar, tillgänglig 
och relevant information om objektet dokumenteras och arkiveras. Museet ska i 
enlighet med förvärvspolicy i detta dokument säkerställa äganderätt, bruksrätt och 
frihet att, vid behov avhända objekt.   

 
 

H. In- och utlån. Museet ska i så liten skala som möjligt arbeta med in- och utlån 
innevarande period. Förfrågan från annan institution värderas primärt av chef för 
kultur och fritid. Vid förfrågan av stort värde/vikt tas beslut i samråd med 
samlingsansvarig. Policydokument finns sedan 2003 och i justerad version i detta 
dokument. 
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I. Vård av samlingarna. Objekt i Ulricehamns kommuns samlingarna ska inte vårdas på 

annat sätt än med de två huvudsyftena: Rengöring och/eller stabilisering. Även dessa 
två aktiviteter ska göras endast av personal med adekvat insikt i metoder och risker. 
Primärt ska preventiv konservering utgöra verksamhetens aktiviteter och bidra till att 
bibehålla och förbättra samlingarnas befintliga status. Behov av handgriplig 
konservering ska bedömas av utbildad konservator och i förlängning åtgärdas av 
konservator med aktuell materialkompetens. 

 
J. Gallring. Museet har behov för att renodla samlingens bestånd, både för relevans och 

av förvaringsmässiga själ. Att avhända objekt från museisamling är komplicerat och 
måste hanteras som en process i flera steg. De olika stegen tar hänsyn till etik, media 
och olika värden. Processen kan i stor utsträckning visa på och leda till att objekt blir 
kvar i samlingen, det måste respekteras. Vägledning finns levererat i anslutning till 
detta dokument. 
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5 Nytt magasin för samlingarna 
Av påkallad anledning måste arbetet med flytt av Ulricehamns museums samlingar påbörjas 
under kalenderåret 2019 för att vara klart innan 2020 års slut. Den registrerade ordning som 
finns i den magasinerade samlingen får inte förloras under en flyttprocess. Inte heller får 
något föremål försvinna, ta skada av hantering, vibrationer eller klimatförändringar under 
flyttprocessen. Exakt vad som ska flyttas måste vara klarlagt i god tid innan processens start, 
till exempel bör ett urval av föremål från Höjdgatan inkluderas i flytt. 

5.1 Behov 
Det nya magasinet ska uppfylla en rad krav som beskrivits i tidigare dokument, till exempel 
Behov av lokalanpassning verksamhetslokaler 2017-08-25. Magasinet bör erbjuda bra 
logistikmöjligheter och stabilt klimat över året, det ska vara stöld och brandsäkert. 
Magasinsrummen bör ha hyllsystem som i huvudsak består av arbetsgodkända pallställ men 
gärna i kombination av mindre hyllsystem, möjligen av kompaktatyp. Arkivprodukter, 
nitratkopior, päls och skinnföremål bör ha separata klimatutrymmen, arkeologisk metall om 
det ingår i samlingarna likaså. Textiler bör avskiljas från övrigt material, med goda 
möjligheter att hålla uppsikt över förvaringsytor och rengöra dessa periodiserande. De 
silverföremål som finns i samlingen bör förvaras i stöldsäkra montrar eller skåp. 
 
Ett nytt magasin ska vara en arbetsplats vilket innebär att alla kriterier för godkänd 
arbetsmiljö uppfylls. Det ska finnas arbets- och packutrymme, kontor, lunchrum, 
hygienutrymmen med mera. Dessa utrymmen ska i enlighet med arbetsmiljöregler erbjuda 
dagsljus. 

5.2 Öppet magasin 
Ambitionen ska vara att så stora delar av samlingen som möjligt ska kunna visas för grupper 
och allmänhet.  En önskan har sedan länge varit att föremålsmagasinet ska vara utformat på 
ett sådant sätt att grupper av besökare, inte minst skolelever, på ett säkert och godkänt sätt 
ska kunna se och uppleva så många som möjligt av de objekt som för tillfälligt inte står i bas- 
eller separatutställning. Exempel på sådana museimiljöer, värda ett besök är till exempel 
Sörmlands museum och Mölndals museum.  

Ett öppet magasin, som formen allmänt kallas, kräver noggrann planering och bör med 
fördel förberedas i stor grad innan föremål får fast placering i hyllsystem. Det finns en mängd 
olika sätt att skapa dessa miljöer och man måste vara medveten om att byggnaden i stor 
utsträckning styr möjligheterna. Luftkvalitet (ventilation), tillgänglighet och 
utrymningsvägar är viktiga faktorer i sammanhanget. För att undvika kostnadskrävande 
städningar i magasinsmiljön måste och åtgärder vidtas för att minimera spridning av damm, 
smuts och insekter i miljön (se avsnitt 7 om förebyggande konservering). Avspärrningar i 
form av räcken och glasskivor är exempel på åtgärder som kan vara nödvändiga. En öppen 
magasinslösning ska ses som en vidareutveckling från de nu primära förvaringsbehoven för 
museet. Visionen om ett sådant magasin bör dock finnas med från start för att över huvud 
taget vara möjligt att genomföra i framtiden. 
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6 Katalogisering av samlingen 
Föremålen/objekten är att betrakta som en resurs och slumpmässiga objekt ska omedelbart 
kunna redovisas vid revision. Det digitala samlingsförvaltningssystemet SOFIE, som museet 
i dag nyttjar och har påbörjat arbeta i ska användas till detta, men versionen bör uppdateras 
för att kunna fungera tillfredställande. Katalogiseringen har förutom den omedelbara 
sökbarheten som ytterligare syfte att i förlängningen öka tillgängligheten av samlingen för 
civilsamhället genom webbaserade söktjänster. Katalogisering som process ska följa ett 
flödesschema där immateriell information kontrolleras och kompletteras med systematik 
från humaniora och materiell information kontrolleras och kompletteras på 
naturvetenskapliga grunder. Fotografering av objekt görs samtidigt så enhetligt och korrekt 
som möjligt. 
 

6.1 Rekvisita/stödsamling 
Rekvisita är föremål som bedöms ha ett lägre bevarandevärde av olika anledningar, till 
exempel brist på proveniens eller autenticitet. En stödsamling kan också vara en 
studiesamling eller reservdelssamling.1 Dessa föremål kan användas till olika former av 
pedagogisk verksamhet utan hänsyn till samlingens bevarandekrav i övrigt. De fyller en 
funktion där besökare eller studenter kan ha glädje av att använda, ta i och lukta på ett 
föremål från ett historiskt skede. Rekvisitaobjekt ska märkas med serienummer som skiljer 
sig tydligt från samlingens katalogiserade serie i övrigt. Rekvisita behöver inte vara sökbara i 
digital katalog och ska inte förvaras tillsammans samlingens övriga föremål.   
 

 

7 Vård av objekt i samlingen 
Ulricehamns museum ska arbeta med utgångspunkt i praxis gällande förebyggande 
(preventiv) konservering. Det innebär att medvetna åtgärder alltid tas för att minimera 
risker för skador eller påverkan på föremål vid magasinering eller hantering. I huvudsak 
innebär det att en rad rutiner följs gällande magasinsplacering, förflyttning och utställning. 
Allt för att undvika att objekt hamnar felaktigt eller att nya skador uppstår och därmed 
påkallar kostsamma restaurerande/konserverande åtgärder. Alla åtgärder görs också med 
avsikten och medvetenheten om att kommande generationer har samma rättigheter att ta del 
av föremålen i oförvanskad (autentisk) form som vår generation har. 
 
 
Vid uppenbart behov av rengörande eller stabiliserande åtgärder på objekt ska, för materialet 
utbildad konservator konsulteras eller anlitas. Sådana situationer kan uppstå i 
samband med olika former av tillgängliggörande för att göra objektet representativt för syftet 
eller vid identifierad skada som bedöms förvärras självmant om åtgärd inte vidtas. Det kan 
handla om lösa delar som kan komma bort eller att konstruktion och detaljer tar skada av 
felaktig belastning till följd av skada. All påverkande konservering ska dokumenteras och 
vara så reversibel som möjligt, och alla förändringar ska lätt kunna identifieras i jämförelse 
med originalskicket.2 

 
1 God samlingsförvaltning – stöd för museer i gallringsprocessen, Riksantikvarieämbetet, Sid. 6 Ordförklaringar 
2 ICOMs etiska regler sid. 14, 2.24 Konservering och restaurering av samlingarna 
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8 Säkerhet 
Museets samlingar ska i bästa möjliga mån förvaras på ett sådant sätt att brand, stöld, 
skadegörelse och naturkatastrofer medvetet undviks. Det görs genom att verksamheten i 
samarbete med fastighetsförvaltare och räddningstjänsten upprättar plan för regelbundna 
kontroller. Kontrollerna ska följas upp på ett adekvat sätt så att direkta risker elimineras. 
Minsta nivå ska, enligt Spectrum 4.0 vara att verksamheten har en policy eller riktlinjer för 
riskhantering, katastrofberedskap och restvärdesräddning.3 

 

8.1 Riskanalys 
En säkerhetsplan upprättas mot bakgrund av en riskanalys. Riskanalysen genomförs av 
museipersonal på plats, i och vid alla byggnader där föremål förvaras. För följande punkter 
ska det redovisas en rimlig och trovärdig hot-/riskbild: 

- Byggnadens geografiska placering och omgivande terräng 

- Byggnadens kapacitet att stå emot hårt (möjligen extremt) väder som vind och 
regn, både tak- och väggkonstruktion. 

- Brännbarhet i byggnadens material och möjlighet att antända fastighet från 
tillgängliga utrymmen. 

- Byggnadens tillträdespunkter, kvalitet på dörrar och lås avseende inbrott och 
skadegörelse. 

- Larmsystem för brand och inbrott/skadegörelse. 

- Byggnadens kapacitet att förhindra tillträde för skadedjur eller insekter.  

- Byggnadens befintliga system för vattenledning och elförsörjning. I vilken mån är 
dessa nödvändiga och säkra. 

- Rutiner och nyckelinnehav för tillträde vid tillfällen då service eller reparationer 
av lokaler måste göras av fastighetsskötare eller externa entreprenörer. 

- Överblick av samlingens beståndsmaterial eller packningsmaterial. I vilken mån 
finns brännbara eller explosiva material. Finns det vapen eller annat 
stöldbegärligt material i samlingen? 

 

 

 
3 Spectrum 4.0 Riksantikvarieämbetet 
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8.2 Katastroflista 
Verksamheten ska ha en uppdaterad kontaktlista med personer och verksamheter som ska 
kontaktas i samband med katastrofer. Här ska finnas kontaktuppgifter till ansvarig personal, 
fastighetsansvariga, polis och räddningstjänst, el-, gas- VVS-bolag och liknande4. Säkerställ 
att någon tar ansvar för att redovisa vad som händer med objekten och föra listor under och 
efter en katastrof. Upprätta en planritning över anläggningen med: 

- Koder för varje utrymme 

- In- och utgångar utplacerade 

- Placering av rör och elledningar och var de kan stängas av 

- Placering av nödutrustning, som brandsläckare och liknande. 

- Högriskområden 

- Föremål som är extra känsliga eller bör prioriteras av andra själ. 

Uppgifterna ska tillhandahållas försäkringsbolag och räddningstjänsten. I samråd med 
räddningstjänsten ska instruktioner skrivas som klargör hur räddningsarbete kan prioriteras 
och om det finns särskilda objekt som bör föras i säkerhet i första hand. Förvara kopior av 
katastroflistan med planritning både i och utanför anläggning. 

 

8.3 Försäkring 
Samlingens objekt ska vara fullgott försäkrade. Eftersom kulturhistoriskt objekt ofta är 
oersättliga måste schablonvärden uppskattas med hänsyn till möjlighet att skapa 
kopior/repliker eller på något sätt stärka museets samlingskvalitet motsvarande förlusten. 
Försäkring ska täcka eventuella skador vid hanteringsförfaranden i samband med utställning 
och förflyttningar. 

 

8.4 Restvärdesräddning 
En plan för restvärdesräddning arbetas fram i samarbete med räddningstjänsten och 
försäkringsbolag. Alternativa förvaringsplatser sonderas. Handlings- och 
hanteringsförfaranden kring objektförflyttning vid katastrof fastställs, dessa ska vara 
accepterade av alla parter. 

 

 
4 Spectrum 4.0, Riksantikvarieämbetet 
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8.5 Uppföljning och uppdatering 
Brister som uppmärksammas under riskanalys ska medvetet bättras på olika sätt 
tillsammans med fastighetsskötare, personal med ansvar för att den dialogen sker måste 
utses i verksamheten. Kontaktlistor blir fort inaktuella och måste uppdateras årligen, även 
detta måste någon i personalen ha ansvar för. Uppdateringar rapporteras till ledning och 
skickas ut till berörda parter. 

 

9 Gallring 
En föremålsgallring har alltid som avsikt att utveckla och stärka museets samlingsbestånd. 
Ulricehamns museum har möjlighet att avregistrera föremål från samlingen. Anledningen till 
varför ett föremål önskas avföras från samlingen (syfte) måste formuleras skriftligen och 
utvärderas av utsedd grupp i organisationen. Det är en process som måste genomföras 
professionellt och systematiskt med ett verkställande beslut av chef för kultur och fritid. 
Gallring är, utan undantag, en process som förutsätter en kalkylerad budget och tidsplan. 
Avförande av objekt från museets samling får inte göras på ett sådant sätt att det kan skada 
allmänhetens eller kommunledningens förtroende för Ulricehamns museum eller museer i 
allmänhet. Som förberedelse och vägledning bör Riksantikvarieämbetets skrift: God 
samlingsförvaltning – stöd för museer i gallringsprocessen studeras. Ytterligare checklista 
finns i dokument: Förvaltning av Ulricehamns museums samling - processbeskrivningar  

9.1 Dokumentation och avslut 
Objektnummer/katalognummer/accessionsnummer ska inte övergå till att bli vakanta efter 
avyttring. Information om själva förfarandet ska finnas kvar under numret i katalogsystemet 
med hänvisning till ytterligare dokumentation i arkiv. Objektet ska vara fotograferat, helst 
från flera håll och beskrivet i text. Själva förfarandet ska vara tydligt beskrivet i text. Museet 
beslutar själva om detta ska göras efter mall/blankett eller i fritext. Dokumentation, 
beslutsunderlag, eventuella mötesreferat och inte minst beslut ska finnas samlat och 
arkiverat innan ärendet avslutas. 
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10 Nyförvärv 
En insamlingspolicy för Ulricehamns museum antogs av Kommunstyrelsen 2014-05-10. 
Policyn upprättar kriterier för insamling i sex olika kategorier (arkeologiskt fyndmaterial; 
etnologiskt föremålsmaterial; foto-film-ljud; arkivalier; naturalier; konst). 

Tidigare policy har använts som underlag för en nyproducerad policy, ett flertal 
formuleringar är därför identiska. Begreppet ”insamling” undviks i texten då ett aktivt 
kompletterande av föremålssamlingen bara är aktuellt i undantagsfall under aktuell 
tidsperiod. 

 

10.1 Generell förhållning till förvärv 
Ulricehamns museum behåller den restriktiva hållning till nyförvärv som avspeglas i 
policydokumentet från 2014. Museets magasinering av befintliga föremål måste utvecklas 
och bli mer stabil och hanterbar innan aktiv insamling eller slumpmässiga förvärv kan bli 
aktuella. Vidare måste i första hand det befintliga objektbeståndet katalogiseras och göras 
sökbart innan nya objekt tillförs systemet. Undantaget är: 1. förfrågan om gåvor som utan 
vidare diskussioner kan betecknas som ovärderliga för beskrivandet av Ulricehamns 
kommuns landsbygd eller stads utveckling och historia. 2. Objekt som inte kan lånas in, men 
är viktiga i eventuellt utställningssammanhang. 3. Material från förändringar i 
stadsplanering som är av stor betydelse, av hanterbar storlek och riskerar att gå till spillo. 

 

 

11 Förlust / skada på föremål 
Själva idén med en bra samlingsförvaltning är att föremål inte ska försvinna eller bli skadade. 
En handlingsplan för vilka åtgärder ansvarig personal bör vidta och i vilken ordning ska ändå 
finnas tillhands. Föremål kan betraktas som försvunna under många år men ändå ”komma 
tillbaka” eller ”dyka upp”, det är en del av föremålets historia som kan vara av betydelse i 
framtiden. Föremål kan skadas vid förflyttningar men också av att stå orörda på sin hylla 
eller i sin låda, även detta kan vi dra lärdom av. 

Museets personal ska arbeta aktivt med att föremål förvaras på ett säkert sätt och agera för 
att brister avhjälps (se kapitel 8). På samma sätt ska personal vara uppmärksam på moment 
eller omständigheter som kan skada föremål (se kapitel 7). 
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12 Inlån av föremål 
Ulricehamns museum kan tänkas behöva låna in föremål från annan institution eller privat 
person för att komplettera en utställning eller som studieobjekt vid textproduktion i publikt 
syfte. Eftersom inlån av föremål förutsätter resurser i form av administration, korrekt 
hantering och säker förvaring bör behovet formuleras och övervägas noggrant. Alla 
uppkomna behov av inlån behandlas av museets arbetsgrupp, slutgiltigt beslut tas alltid av 
chef för kultur och fritid. 

 

13 Utlån av föremål 
Ulricehamns museum ska primärt hålla en restriktiv linje gällande utlån. Undantag kan göras 
om syftet är av vikt och det finns tillräckliga resurser att utföra servicen på ett professionellt 
sätt och enligt policy. Alla uppkomna rimliga förfrågningar om utlån behandlas av museets 
arbetsgrupp, slutgiltigt beslut tas alltid av chef för kultur och fritid. Utlån av föremål ska 
föregås av en grundlig planering där låntagare tydligt anger syfte, låneperiod, 
utställningsgaranti eller försäkring samt placeringsförhållanden. Vidare ska det finnas en 
budgetplan och överenskommelse för logistik och full försäkring vid transport. Skrivna avtal 
ska finnas undertecknade och processen ska diarieföras och dokumenteras i digitalt 
katalogsystem (SOFIE). 
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14 Hänsyn till särskilda föremål 
 

14.1 Mänskliga kvarlevor 
”Statens museer för världskultur konstaterar i rapporten Mänskliga kvarlevor vid 
offentliga museer – en kunskapsöversikt (Ku2015/02553/KL) att kunskapen om mänskliga 
kvarlevor i museisektorn är otillräcklig i förhållande till antalet museer som har mänskliga 
kvarlevor i sina samlingar. Rapporten visar att minst 66 svenska museer har mänskliga 
kvarlevor i sina samlingar och att det sammantaget rör sig om kvarlevor från tusentals 
individer.”5 

 

Till följd av den aktualiserade frågan finns det anledning för alla museer i Sverige att vara 
uppmärksamma på eventuella mänskliga kvarlevor i samlingarna. Riksantikvarieämbetet har 
fått i uppdrag av kulturdepartementet att sammanställa riktlinjer i ämnet för museum. Vid 
en första sökning finns inte något sådant material i Ulricehamns museums samlingar men då 
Sverige avser att vara ett gott föredöme i frågan finns anledning till uppmärksamhet i det 
dagliga arbetet med samlingarna och inte minst vid förfrågan om nyförvärv. 

 

14.2 Hälsofarliga ämnen  
Vid närmare betraktelse finns fler hälsofarliga föremål i en museisamling än man först skulle 
kunna föreställa sig. Det farliga kan bestå i föremålets ingående material och 
användningsområde men mer ofta något som föremålet blivit behäftat med i senare tid. För 
utbildade konservatorer finns en ständig medvetenhet om detta och skyddsutrustning 
används mer och mer regelmässigt. För anställda utan riskmedvetande, som blir satta att 
göra magasinsarbeten kan det lätt leda till både allergier, överkänslighet och obegripliga 
förgiftningssymptom. Det är viktigt att vara uppmärksam och vidta de åtgärder som är 
lämpliga. Riksantikvarieämbetet erbjuder elektronisk kurs i ämnet.6  

 

 

 

 
5 Kulturarvspropositionen. 2016/17:116. Sid.128 
6 https://www.raa.se/samhallsutveckling/riskhantering-och-katastrofberedskap/ohalsosamma-amnen-i-
samlingar/ 
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§ 

Revidering av riktlinjer för användande av offentlig 
plats 
Dnr 2019/53 

Sammanfattning 
Enligt riktlinjer för styr- och ledningssystem är ett styrdokument giltigt i högst fyra år. 
Gällande riktlinjer för användande av offentlig plats behöver revideras för att fortsätta gälla. 
Förvaltningen har sett över riktlinjerna och vissa smärre justeringar har genomförts, såsom 
skrivfel och laghänvisningar.  

Vid behov av att tillfälligt använda offentlig plats för bland annat uteserveringar, containrar 
och festivaler ska tillstånd sökas hos Polismyndigheten. Polismyndigheten gör sedan en 
bedömning utifrån Ordningslag (1993:1617), men hämtar även in ett yttrande från 
kommunen. 

I yttrandet har kommunen rätt att ställa vissa krav på sökanden gällande bland annat skötsel 
och drift av den offentliga platsen, men även krav på återställning och renhållning. 
Kommunen har även rätt att ta ut en avgift och denna avgift regleras i gällande taxa. 

Saknar sökanden tillstånd men ändå utför någon typ av aktivitet på offentlig plats eller inte 
följer villkoren i tillståndet riskerar denne att bli åtalad med sanktioner i form av vite eller 
böter.   

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-04-29 från samhällsbyggnadschef 
2 Riktlinjer för användande av offentlig plats 

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Revidering av riktlinjer för användande av offentlig plats antas och ersätter gällande 
riktlinjer för användande av offentlig plats. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-04-29 

Tjänsteskrivelse Revidering av riktlinjer för 
användande av offentlig plats 
Diarienummer 2019/53, löpnummer 236/2019 
 
Sammanfattning 
Enligt riktlinjer för styr- och ledningssystem är ett styrdokument giltigt i högst fyra år. 
Gällande riktlinjer för användande av offentlig plats behöver revideras för att fortsätta gälla. 
Förvaltningen har sett över riktlinjerna och vissa smärre justeringar har genomförts, såsom 
skrivfel och laghänvisningar.  
 
Vid behov av att tillfälligt använda offentlig plats för bland annat uteserveringar, containrar 
och festivaler ska tillstånd sökas hos Polismyndigheten. Polismyndigheten gör sedan en 
bedömning utifrån Ordningslag (1993:1617), men hämtar även in ett yttrande från 
kommunen. 
 
I yttrandet har kommunen rätt att ställa vissa krav på sökanden gällande bland annat skötsel 
och drift av den offentliga platsen, men även krav på återställning och renhållning. 
Kommunen har även rätt att ta ut en avgift och denna avgift regleras i gällande taxa. 
 
Saknar sökanden tillstånd men ändå utför någon typ av aktivitet på offentlig plats eller inte 
följer villkoren i tillståndet riskerar denne att bli åtalad med sanktioner i form av vite eller 
böter.   
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Revidering av riktlinjer för användande av offentlig plats antas och ersätter gällande 
riktlinjer för användande av offentlig plats. 
 
 
Ärendet 
Enligt riktlinjer för styr- och ledningssystem är ett styrdokument giltigt i högst fyra år. 
Gällande riktlinjer för användande av offentlig plats behöver revideras för att fortsätta gälla. 
Förvaltningen har sett över riktlinjerna och vissa smärre justeringar har genomförts, såsom 
skrivfel och laghänvisningar.  
  
Vid behov av att tillfälligt använda offentlig plats för bland annat uteserveringar, cirkus, 
festivaler, marknader, uppställning av byggnadsställningar, containrar, liftar, placering av 
informationstavlor och övrigt tillfälligt användande av allmän plats, söks tillstånd hos 
Polismyndigheten som sedan gör en bedömning utifrån Ordningslag (1993:1617). 
Kommunen får sedan yttra sig och gör en bedömning utifrån en rad ordningsföreskrifter.  
 
Kommunen har rätt att ange de villkor som behövs för att tillgodose de intressen som 
kommunen har att bevaka i fråga om skötsel och drift av den offentliga platsen, 
markanvändning, stadsbild, miljö och trafik. I sitt yttrande kan kommunen ställa krav på att 
platsen t.ex. ska återställas efter nyttjandet och att sökanden bär ansvaret när det kommer till 
renhållning och framkomligheten för allmänheten. Kommunen har rätt att ta ut en avgift för 
nyttjandet av den allmänna platsen och kostnaden för detta regleras i kommunens gällande 
taxa. 
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Polismyndigheten ställer även krav på den allmänna ordningen och säkerhetsåtgärder för 
personer och egendom. 
  
I och med att kommunen i sitt yttrande till polisen yrkar på generella villkor som sedan 
måste uppfyllas innebär det att den sökande utfäster sig att följa de allmänna 
bestämmelserna såväl som de detaljerade anvisningarna och riktlinjer som kommunen 
utfärdat, 3 kap. 15 § Ordningslag (1993:1617). Ytterligare krav i form av specifika villkor kan 
även krävas i enskilda ärenden. 
 
Sökanden löper risk att bli åtalad, om en aktivitet utförs, anordning upprättas eller 
verksamhet bedrivs på offentlig plats utan tillstånd och som står i strid med den allmänna 
ordningslagen. 
  
Om kommunens bestämmelser, regler eller anvisningar inte följs, vilka föreligger som villkor 
i tillståndsärendet, och om uppdagade brister inte åtgärdas inom påtalad tid enligt vad som 
är överenskommet, så kommer sökanden att åsamkas sanktioner i form av vite eller böter. 
 
Beslutsunderlag 
1 Riktlinjer för användande av offentlig plats 

 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef   
Författningshandboken 
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 Sektor miljö och samhällsbyggnad 
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1 Bakgrund 
Det finns möjlighet att disponera kommunal mark för tillfälliga arbeten, aktiviteter eller 
evenemang som inte är att betrakta som väg- eller ledningsarbeten, som kräver tillstånd 
enligt Ordningslag (1993:1617). Tillstånd krävs för att säkerheten och framkomligheten för 
allmänheten måste bevakas.  

För ett sådant nyttjande krävs en ansökan till Polismyndigheten, som beslutar efter yttrande 
från kommunen och efter eventuella samråd med fastighetsägare och näringsidkare.  

Dokumentet redovisar även vilka krav som ställs på material och installationer samt ger 
anvisningar över tillsyn och kontroll, besiktningsförfaranden samt återställning. Den ger 
även en översiktlig handledning beträffande ansökningsförfaranden. 

2 Syfte 
Följande riktlinjer har utfärdats för dem som tillfälligt behöver nyttja offentlig plats som 
kommunen förvaltar och är ansvariga för tillsyn, underhåll och skötsel av samt är ansvarig 
för trafiksäkerheten.  

3 Inledning 
Vid behov av att tillfälligt använda offentlig plats för annat ändamål än att utföra arbeten på 
väg och/eller utföra schaktnings och ledningsarbete, som exempelvis för uteserveringar, 
uppställning av byggnadsställningar, containrar, liftar, placering av informationstavlor och 
övrigt tillfälligt användande av allmän plats, söks tillstånd hos Polismyndigheten med 
hänvisning till Ordningslag (1993:1617). Polismyndigheten gör en bedömning utifrån lagen 
med fokus på trafiksäkerhet, säkerhet och allmän ordning. Därefter begärs yttrande från 
kommunen som bedömer ansökan utifrån bland annat de allmänna lokala 
ordningsföreskrifterna med hänsyn till trafik, markanvändning, stadsbild, skötsel, miljö, 
framkomlighet med mera. Kraven som ställs på sökanden ligger till grund för de villkor som 
Polismyndigheten sedan meddelar i tillståndsärendet. Om kommunen skulle avböja ansökan 
får Polismyndigheten inte lämna något tillstånd.  

Kommunen har således rätt att ange de villkor som behövs för att tillgodose de intressen som 
kommunen har att bevaka i fråga om skötsel och drift av den offentliga platsen, 
markanvändning, stadsbild, miljö och trafik. Kostnad för användning av offentlig plats 
regleras enligt kommunens gällande taxa.  

Polismyndigheten ställer även krav på den allmänna ordningen och säkerhetsåtgärder för 
personer och egendom. Vid åsidosättande av åtgärder, underlåtelse att följa föreläggande och 
vid övriga förseelser enligt Ordningslag (1993:1617) kan den sökande ådra sig påföljder i form 
av vite eller böter.  

En trafikanordningsplan (TA-plan) kan komma att krävas om användningen avser en 
offentlig plats som helt eller delvis utgör en trafikerad led eller yta.  
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Om den offentliga platsen endast tas i anspråk tillfälligt, i obetydlig omfattning och utan att 
inkräkta på någon annans tillstånd, krävs inget tillstånd. Det får dock inte utgöra omedelbart 
hinder för gående, cyklister, funktionshindrade och övriga trafikanter.  

Kommunen kan hjälpa till med att preliminärt bedöma ärendet innan kontakt tas med 
Polismyndigheten. 

Kommunen kommer i sina yttrande till Polismyndigheten yrka på generella villkor som 
måste uppfyllas. Det innebär att den sökande utfäster sig att följa de allmänna 
bestämmelserna såväl som de detaljerade anvisningarna och riktlinjer som kommunen 
utfärdat, 3 kap. 15 § Ordningslag (1993:1617). Ytterligare krav i form av specifika villkor kan 
även krävas i enskilda ärenden. 

4 Begreppsförklaringar 
Nedan beskrivs innebörden av begrepp som förekommer i dokumentet.  

4.1 Allmän (plats) mark  
Allmän mark är enligt plan- och bygglagen gator, vägar, torg, parker och övriga områden som 
är allmänt tillgängliga och avsedda för gemensamt behov inom områden med detaljplan. Det 
inkluderar även kvartersmark och gångbanor i anslutning till fastigheter.  

4.2 Offentlig plats  
Offentlig plats är enligt Ordningslag (1993:1617) bland annat allmänna platser men också 
sådana platser som enligt de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för kommunen ska 
jämställas med offentliga platser, exempelvis parkeringsplatser, lekplatser, 
idrottsanläggningar, badplatser, kulturbyggnadsminnen och begravningsplatser.  

4.3 Kommunal mark  
Med kommunal mark avses såväl allmän platsmark som offentlig plats som förvaltas av 
kommunen. Sådan mark får inte stängas av för allmänheten eller tas i anspråk för annat 
ändamål utan tillstånd.  

4.4 Väghållning och väghållare  
Kommunen är väghållare för det kommunala gatu- och vägnätet. För dem gäller de allmänna 
bestämmelser som åberopats i inledningen samt underordnade regler och anvisningar för 
”Arbete på väg”.  
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4.5 Förvaltning och förvaltare  
Med förvaltning avses tillsyn, underhåll och skötsel av kommunal mark. Förvaltare av 
kommunal mark är flera olika sektorer inom kommunen. Kommunala fastighetsbolag 
förvaltar och underhåller också kommunal mark.  

4.6 Sökande  
Den som låter utföra ett arbete eller en aktivitet där offentlig plats kommer tas i anspråk för 
annat än avsett ändamål, är att betrakta som sökande, och svarar för att erforderligt tillstånd 
hämtas från Polismyndigheten och att villkoren efterföljs. Sökanden påtar sig också ansvar 
gentemot övriga myndigheter. 

5 Lagar och föreskrifter 

5.1 Övergripande  
Staden såväl som den lilla orten tillhör oss alla och nästan alla platser utomhus där 
allmänheten har tillträde och kan röra sig fritt är offentlig plats.  

Ordningslag (1993:1617) föreskriver emellertid att det behövs ett tillstånd från 
Polismyndigheten för den som vill använda den offentliga platsen för något annat ändamål 
än vad som blivit fastställt i detaljplanen.  

Det finns dock ingen karta som visar vilka områden som är offentlig plats. Det är en 
definitionsfråga vilket förklaras under första kapitlet i Ordningslag (1993:1617).  

5.2 Ordningslagen  
Ordningslag (1993:1617) innehåller särskilda föreskrifter om allmänna sammankomster, 
offentliga tillställningar och om användning av offentlig plats. Lagen innehåller dessutom 
allmänna ordningsföreskrifter och säkerhetsanvisningar som ska iakttas vid tillställningar 
såväl som vid nyttjande av offentlig plats. 1 kap. 2 § Ordningslag (1993:1617) beskriver i detalj 
vad som avses med offentlig plats.  

Under 3 kap. 2 § Ordningslag (1993:1617) redogörs Polismyndighetens skyldighet att 
inhämta yttrande från kommunen innan tillstånd ges för nyttjande av offentlig plats. Under 3 
kap. 15 § samma lag förklaras de villkor som kommunen kan åberopa i sina yttrande, för att 
kunna tillgodose de intressen som finns att bevaka.  

5.3 Allmänna lokala ordningsföreskrifter  
Ulricehamns kommun har utfärdat allmänna lokala ordningsföreskrifter med stöd av 1 § i 
förordningen (1993:1632) som bemyndigar kommuner och länsstyrelser att meddela lokala 
föreskrifter enligt Ordningslag (1993:1617).  
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De allmänna lokala ordningsföreskrifterna innehåller bland annat regler och anvisningar för 
lastning av varor, schaktning, pyroteknik, containrar, affischering med mera. Kommunen har 
även enligt de lokala ordningsföreskrifterna rätt att ta ut avgift för användning av offentlig 
plats enligt fastställd taxa som beslutas i kommunfullmäktige.  

5.4 Övrigt  
Sökande är skyldig att införskaffa och bekosta de tillstånd som krävs för sin verksamhet. De 
föreskrifter som meddelas av myndighet eller som följer av lag och annan författning ska 
följas. Exempelvis ska sökande inhämta bygglov när det erfordras enligt gällande lagstiftning 
för den planerade åtgärden. 

6 Utnyttjande som kräver tillstånd 
Här nedan ges exempel på utnyttjande av offentlig plats som kräver tillstånd från 
myndigheter.  

6.1 Uteserveringar  
Innan du söker tillstånd är det bra att känna till vilka regler som gäller och om övriga 
tillstånd kan behövas för att få driva en uteservering.  

Oftast krävs det även serveringstillstånd som handläggs av kommunen.  

6.2 Säsongsförsäljning  
Tillstånd fordras för utnyttjande av offentlig plats för tillfällig försäljning av så kallade 
säsongsvaror (jordgubbar, frukt och grönt, julgranar med mera), vare sig det rör sig om en 
försäljning vid ett bord eller inom begränsat område som avgränsats med staket eller andra 
avstängningsanordningar.  

Ur trafiksäkerhetssynpunkt kan det inom vissa områden föreligga restriktioner mot sådan 
typ av försäljning, rådgör därför med kommunen.  

6.3 Matförsäljningsvagnar  
Tillstånd krävs för nyttjande av offentlig plats och restriktioner finns för placering inom vissa 
områden.  

Trafiksäkerheten runt försäljningsstället måste även beaktas med avseende på gångtrafik, 
parkeringsmöjligheter med mera, rådgör därför med kommunen.  

Det finns även krav på vagnen och dess utrustning.  

6.4 Torghandel  
Torghandel bedrivs på Stora Torget och ansökan om plats bokas hos kommunen.  
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Torghandel regleras i ”Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Ulricehamns kommun”.  

På övriga torg och platser krävs Polismyndighetens tillstånd för försäljning.  

6.5 Evenemang  
Vid evenemang krävs tillstånd från Polismyndigheten. Med evenemang avses exempelvis 
cirkus, festivaler, konserter, marknader eller andra event.  

Avgiften styrs av evenemangets innehåll och utbredning och regleras i kommunens taxa. 

Vid ett evenemang ska sökande åta sig erforderliga åtgärder, bland annat tillse att området är 
tillgängligt för trafik med utryckningsfordon (polis och ambulans). Sökande ska ansöka och 
bekosta för eventuella vägavstängningar. Sökande ansvarar för avfallshantering och städning 
av området samt bekostar eventuella skador som kan uppkomma på gräsytor, träd, buskar 
med mera. 

6.6 Reklamskyltar och affischering  
Vid skyltning krävs tillstånd från Polismyndigheten. Skyltar får aldrig dominera eller vara i 
vägen för förbipasserande gång- och cykeltrafik.  

Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan Polismyndighetens tillstånd sättas upp 
på husväggar, staket, stolpar, elskåp, papperskorgar eller liknande som vetter mot offentlig 
plats om de inte officiellt är avsedda för just det ändamålet. Det gäller inte annonser och 
tillkännagivande på byggnad som avser näringsidkares rörelse där rörelsen är stationerad.  

Reklamskyltar får inte utgöra trafikfara. Skyltar får inte användas som vägvisning eller 
hänvisning utan ska vara placerade i anslutning till verksamheten.  

6.7 Uppställning av bodar  
Tillfällig uppställning av bodar, valstugor, kiosker med mera kräver tillstånd från 
Polismyndigheten.  

6.8 Byggetableringar  
Vid byggnadsställningar i gaturummet för exempelvis fasadrenoveringar krävs tillstånd från 
Polismyndigheten. Ibland kan ställningen inkräkta på trafiken och då fordras det att en 
trafikanordningsplan (TA-plan) upprättas. Om ytterligare utrymmen behövs för exempelvis 
upplag, måste det också anges i ansökan.  

Om trottoaren, del av torg eller ett gångstråk måste tas i anspråk, vid exempelvis en 
fastighetsreparation, krävs ett tillstånd från Polismyndigheten för att få nyttja den offentliga 
platsen. Området måste inhägnas väl med godkända avstängningsanordningar. Gående och 
cyklister måste hänvisas till motstående trottoar. Skydd mot nedfallande föremål måste också 
beaktas.  

Tillstånd krävs även för personalvagnar, redskapsbodar med mera.  
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Lyftanordningar som ställs på körbana eller gång- och cykelbana kräver tillstånd. En 
trafikanordningsplan (TA-plan) ska inlämnas med ansökan. Om ytterligare utrymme 
erfordras för upplag av material eller liknande krävs även det tillstånd från Polismyndigheten 
för nyttjande av offentlig plats.  

6.9 Byggskyltar  
Byggskyltar som ger information om vad som pågår vid en verksamhet ska placeras inom 
byggområdet. Om det inte kan ske, utan ytterligare ytor utanför själva byggplatsen måste 
utnyttjas ska särskild ansökan inlämnas.  

6.10 Uppställning av containrar  
Containrar ska i första hand placeras på tomtmark. Om placering sker på allmän platsmark 
behövs tillstånd från Polismyndigheten.  

Utmärkning som anger ägaren eller nyttjarens namn, adress och telefonnummer krävs på 
containrar som uppställs på offentlig plats. Containern ska vara försedd med reflexer i varje 
hörn och ska vara väl inhägnad.  

Exakt placering ska avgöras i samråd med kommunen. 

7 Utformning, montering och placering 
Vid utformning och placering av anordningar och aktiviteter som beskrivits i föregående 
avsnitt krävs att hänsyn samt uppmärksamhet tas till de oskyddade trafikanterna. Det vill 
säga gående, cyklister och framför allt till synskadade samt övriga personer med 
funktionshinder. Således krävs att ordentliga skydds- och avstängningsanordningar 
monteras på, vid eller i anslutning till det som monteras upp eller placeras ut.  

Placeringen av anordningar får heller inte innebära att träd, buskar, planteringar eller andra 
installationer i gaturummet skadas. I förekommande fall krävs att återställningsarbete utförs, 
vilket bekostas av nyttjaren.  

Utnyttjande som kräver återställningsarbeten ska föregås av syn och i efterhand besiktigas i 
närvaro av tjänsteman från kommunen.  

7.1 Byggnadsställningar  
Speciella infodringar och skydd måste installeras för att gående ska kunna passera vid sidan 
om eller under ställningen för att komma in i butiker eller kontor. Hörn eller utstickande 
delar måste även vadderas.  

Materialupplag ska märkas ut och skärmas av med stängsel, grindar eller andra 
avstängningsanordningar.  
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7.2 Lyftanordningar  
Området runt lyftanordningen måste spärras av för eventuella risker med fallande föremål. 
Om lyftanordningen placeras i eller i närhet av gata med hög och tung fordonstrafik krävs 
ordentliga påkörningsskydd i form av tunga skyddsbarriärer.  

7.3 Uteserveringar  
Uteserveringar får inte inkräkta för mycket i gatuplanet att det utgör ett stort hinder för 
gående och cyklister.  

7.4 Container  
Brandmyndigheten ställer också speciella krav avseende räddningsvägar och avstånd till 
närliggande byggnader och upplag. Container ska förses med lock eller skydd för att inga 
obehöriga ska få tillträde. 

8 Ansökningar och tillstånd 
Tillstånd att använda offentlig plats söks på en blankett hos Polismyndigheten. Ansökan ska 
vara underskriven av sökanden.  

Polismyndigheten tar ut en ansökningsavgift, vilken inte återbetalas om ansökan blir 
avslagen.  

Ansökan ska kompletteras med en skiss som redovisar den yta som önskas nyttjas och i 
särskilda fall även en beskrivning över själva anordningen. Trafikanordningsplan upprättas 
enligt nedan.  

Polismyndigheten remitterar ansökan till berörd kommunal instans för synpunkter och 
villkor för nyttjandet.  

Vid handläggningen av ärendet tas hänsyn till ett antal faktorer och ställda villkor, vilka kan 
vara bra att ha kännedom om redan i förväg:  

 Ändamålet med upplåtelsen och under vilka tidsperioder  

 Framkomligheten för allmänheten och i synnerhet för funktionshindrade personer 
och oskyddade trafikanter 

 Utformningen av anordningen, upplaget, skylten etc.  

 Behov av elkraft, vattenförsörjning etc.  

 Renhållning  

 Återställning  
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8.1 Trafikanordningsplan  
Trafikanordningsplan måste upprättas när del av offentlig plats som avses användas utgör 
trafikled för gående, cyklister eller motorfordon. Eventuellt måste även lokala 
trafikföreskrifter utfärdas.  

Trafikanordningsplanen ska bifogas ansökningshandlingarna hos Polismyndigheten.  

Om oklarhet föreligger kontakta gärna kommunen för rådgivning. 

9 Avgifter 
Kommunen har rätt att ta ut avgift för ianspråktagande av offentlig plats, allmän plats som 
står under kommunens förvaltning.  

Avspärrningar, skyltning etc. bekostas och ombesörjs dock av sökande.  

Avgifter är fastställda av kommunfullmäktige. För de flesta upplåtelserna finns således en 
redan fastställd avgift. Kontakta kommunen när det gäller information om avgiftens storlek 
för olika typer av upplåtelser. 

10 Syn 
I förekommande fall krävs gemensam syn innan anordning utplaceras eller aktivitet 
genomförs på det anvisade området. Synen ska dokumenteras och behandla följande 
punkter:  

 Omfattning av området som ska utnyttjas  

 Nuvarande standard av ytbeläggningar och övriga gatu-installationer  

 Kartläggning av träd, buskar, planteringar och grönområden som berörs  

 Skyddsåtgärder som krävs  

 Krav på återställningsarbeten  

I annat fall förutsätts att den sökande dokumenterar ursprungliga förhållanden på platsen för 
att kunna redovisa det vid slutbesiktning. 

11 Återställning 
Efter att upplåtelsen avslutats ska området/platsen återställas i ursprungligt skick eller enligt 
vad som överenskommits.  

Kommunen ombesörjer återställning av ytskikt, träd och planteringar mot avgift om inget 
annat meddelas i samband med tillståndsgivningen av ärendet.  



9 

Nyttjaren ska ersätta väghållaren för återställningsarbete och ökade framtida 
underhållskostnader.  

Även åtgärd av skada på mark, anläggning eller annan anordning utanför den tillståndsgivna 
ytan kommer debiteras sökanden efter skadans omfattning, samt de eventuella kostnader 
som kan uppkomma för framtida underhåll. 

12 Slutbesiktning 
Tjänsteman på kommunen kan kalla till eventuell slutbesiktning. I vissa fall räcker det med 
en besiktning som kommunen gör själv i samband med andra åtgärder, exempelvis 
inmätning av ytan för återställning av asfalt, markplattor, kantsten eller liknande. 

13 Kontroll och sanktioner 
Sökanden löper risk att bli åtalad, om en aktivitet utförs, anordning upprättas eller 
verksamhet bedrivs på offentlig plats utan tillstånd och som står i strid med den allmänna 
ordningslagen.  

Om kommunens bestämmelser, regler eller anvisningar inte följs, vilka föreligger som villkor 
i tillståndsärendet, och om uppdagade brister inte åtgärdas inom påtalad tid enligt vad som 
är överenskommet, så kommer sökanden att åsamkas sanktioner i form av vite eller böter. 
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1 Inledning  

1.1 Vad är en delegationsordning?  
En delegationsordning är en lista över de ärendegrupper där nämnden beslutat att delegera 
sin beslutanderätt. Syftet med delegationsordning är att avlasta nämnden vissa rutinmässiga 
beslut genom att överlåta dessa beslut till någon annan. Organisationen blir då mer effektiv 
genom att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare. Detta skapar också 
utrymme för mer behandling av principiellt viktiga ärenden och ärenden av större vikt i 
nämnden. Delegering är en nödvändighet för att den kommunala organisationen och 
förvaltningen ska kunna fungera på ett effektivt sätt.   

Det är dock viktigt att poängtera att ansvaret för delegerade beslut inte följer med 
beslutanderätten vid delegering. Delegaten fattar beslut på nämndens vägnar och det är 
därför nämnden själv som är juridiskt ansvarig för de beslut som fattas av någon annan 
genom delegation.   

1.2 Vad får delegeras?  
Enligt 6 kap. 38 § Kommunallagen är det inte tillåtet för en nämnd att delegera 
beslutanderätten i följande typer av ärenden:  

 Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet.  

 Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att 
beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats. (Gäller alltså inte 
vid överklagande av delegationsbeslut) Ärenden som rör myndighetsutövning mot 
enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 
(rutinmässiga eller vanligt förekommande ärendetyper omfattas alltså inte)  

 Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden.   

 Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. (avser ärenden som omfattas av 
speciallagstiftning och där det uttryckligen står att vissa ärendetyper inte får 
delegeras)  

I övrigt står det nämnden fritt att inom ramen för nämndens reglemente delegera 
beslutanderätten i de ärenden eller grupper av ärenden som nämnden önskar. 
Delegationsförteckningen innehåller de ärendegrupper där nämnden delegerat sin 
beslutanderätt, men nämnden kan även delegera beslutanderätten i enskilda ärenden genom 
att fatta ett särskilt beslut i det enskilda fallet.  

Enligt 6 kap. 39 § Kommunallagen får en nämnd dessutom delegera nämndens samlade 
beslutsrätt till ordförande eller annan ledamot som nämnden utsett, under förutsättning att 
ärendet är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas. Denna möjlighet förutsätts 
användas mycket restriktivt och är i princip förbehållen de tillfällen då ett ärende måste 
avgöras så snabbt att det är praktiskt omöjligt att hinna sammankalla nämnden.   



6 

Sådana beslut ska enligt kommunallagen utan undantag anmälas till nämnden vid första 
närmast påföljande sammanträde. Observera dock att förbudet mot delegering enligt 6 kap. 
38 § kommunallagen gäller även i dessa fall.   

1.3 Till vem får nämnden delegera?  
Enligt 6 kap. 37 § Kommunallagen får nämnden delegera sin beslutanderätt till presidiet, ett 
utskott, till en ledamot eller ersättare eller till en anställd inom kommunens organisation.   

Observera att gemensamt beslutsfattande genom delegation endast är tillåtet när delegering 
görs till presidiet eller ett formellt inrättat utskott. En ledamot och en tjänsteman kan aldrig 
fatta ett delegationsbeslut gemensamt (s.k. blandad delegering) och det är heller inte tillåtet 
för grupper av tjänstemän eller grupper av ledamöter i nämnden att fatta delegationsbeslut i 
förening (om gruppen av förtroendevalda inte utgör ett presidium eller ett utskott).   

1.4 Delegationsbeslut eller ren verkställighet?  
Långt ifrån alla åtgärder som en förvaltning utför grundas i en given delegation från den 
ansvariga nämnden med delegationsbeslut som följd. Många åtgärder som förvaltningen 
utför är istället att betrakta som ren verkställighet.   

Ibland är gränsen för vad som är ett beslut och vad som är ren verkställighet svår att 
definiera. Ett beslut innebär att den beslutande är tvungen att självständigt göra ett aktivt 
övervägande bland flera alternativ. Beslutsfattaren gör en bedömning och väljer sedan ett 
utav alternativen.   

Ren verkställighet är all form av förberedande eller verkställande uppgifter som den anställde 
utför utifrån sin tjänst som anställd. I dessa fall baseras ofta ställningstagandet på tidigare 
nämndbeslut, lagar, riktlinjer, avtal eller liknande dokument. Den anställde gör alltså inte en 
egen självständig bedömning utan verkställer endast åtgärder utifrån redan beslutade 
styrdokument eller lagar.  

1.5 Kan jag som delegat bli av med min delegation 
och när ska jag överlämna delegerade ärenden 
till nämnden?  

Den ansvariga nämnden kan när som helst återkalla en given delegation. Nämnden kan 
frånta en enskild delegat sin beslutanderätt eller välja att den delegerade ärendegruppen 
istället ska beslutas av nämnden. Nämnden kan också i enskilda ärenden begära att delegaten 
överlämnar ärendet för beslut i nämnden om ärendet i fråga t.ex. anses vara av principiell 
beskaffenhet.   

En utsedd delegat äger på samma sätt rätten att själv återlämna beslutanderätten till 
nämnden i ett specifikt ärende, om delegaten bedömer att det är nödvändigt med hänsyn till 
ärendets karaktär. Observera att ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda alltid 
ska överlämnas till nämnden för beslut om ärendet är av principiell beskaffenhet eller annars 
av större vikt. Detta enligt 6 kap. 38 § Kommunallagen.  
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En utsedd delegat får heller aldrig fatta beslut om denne är jävig i det aktuella ärendet. 
Delegaten ska i sådana fall anses frånvarande och utsedd ersättare får träda in istället.    

Kommunchef har rätt att begränsa och återkalla delegation för anställda inom kommunens 
organisation.  

1.6 Varför och hur ska delegationsbeslut anmälas till 
nämnden?  

Enligt 6 kap. 40 § ska nämnden besluta i vilken utsträckning beslut som fattats på delegation 
ska anmälas till den. Beslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt om 
delegationsbeslutet får överklagas enligt bestämmelserna i 13 kap. Kommunallagen.  

Samtliga delegationsbeslut anmäls till den nämnd som delegerat beslutanderätten och det är 
nämnden som bestämmer formerna för detta. Anmälan ska vara skriftlig. Som nämnts 
tidigare är det nämnden som juridiskt är ansvarig för de beslut som fattas genom delegation. 
Det är därför av största vikt att nämnden hålls uppdaterad om de beslut som fattas genom 
dessa givna delegationer.  

Vid ärenden som kan överklagas med laglighetsprövning enligt kommunallagen finns 
dessutom en annan avgörande faktor som gör att anmälan av delegationsbeslut är absolut 
nödvändigt. Fattade delegationsbeslut som inte anmäls eller anslås kommer aldrig att bli 
giltiga i den meningen att de aldrig kommer att vinna laga kraft. Ett delegationsbeslut vinner 
laga kraft först efter det att tre veckor passerat sedan anslaget (om att protokollet justerats) 
publicerats på kommunens anslagstavla. Detta förutsätter att delegationsbeslutet finns med i 
den anmälan som görs till nämnden under sammanträdet i fråga. Det kan även finnas 
delegationsbeslut som nämnden har beslutat inte behöver anmälas till nämnden. Dessa 
beslut ska istället protokollföras särskilt och tillkännages på kommunens anslagstavla. Finns 
inte delegationsbeslutet upptaget i anmälan eller tillkännagivet på anslagstavlan så vinner 
beslutet aldrig laga kraft, eftersom överklagandetiden aldrig börjar löpa.    

Vid ärenden som kan överklagas med förvaltningsbesvär enligt speciallagstiftning vinner 
besluten laga kraft ändå, nämligen när tre veckor har passerat sedan dess att motparten tagit 
del av beslutet. Det är dock viktigt att poängtera att anmälningsskyldigheten enligt 
kommunallagen gäller även i dessa fall. 

Anmälan av delegationsbeslut kan göras på olika sätt: 
 

 delegat fyller i särskild blankett som finns på intranätet och skickar till 
kommunstyrelsen (kommun@ulricehamn.se), 
 

 för vissa ärenden ska anmälan göras genom uttag av särskild delegationslista ur 
verksamhetssystemet Treserva. Dessa fall markeras med ett ”T” i kolumnen för 
anmärkningar. 

 

mailto:kommun@ulricehamn.se
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1.7 Firmateckning  
I reglementet för Ulricehamn kommun står det i § 21 att avtal, andra handlingar och 
skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen ska undertecknas av ordföranden eller vid 
förfall för denne, av vice ordföranden eller andre vice ordföranden och kontrasigneras av 
anställd som styrelsen bestämmer. 

Kommunstyrelsens ordförande, tillsammans med kommunchef, bemyndigas att teckna 
kommunens firma inom kommunstyrelsens ansvarsområde.  

1.8 Systematiskt arbetsmiljöarbete  
Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljö- och arbetarskyddsfrågorna. I kommunen 
innebär det att ansvaret åvilar kommunstyrelsen och den nämnd som har underställd 
personal. Ulricehamns kommun har en politisk organisation med två 
anställningsmyndigheter, kommunstyrelsen och revisorerna.   

För att arbetsmiljölagens (AML) krav och kommunens målsättning med arbetsmiljöarbetet 
ska kunna uppnås behöver arbetsmiljöaspekterna hanteras i den löpande verksamheten av 
personer i linjeorganisationen. På detta sätt är det möjligt att lägga arbetsmiljösynpunkter på 
verksamheten samtidigt med exempelvis ekonomiska och organisatoriska synpunkter. 
Arbetsmiljön blir då en naturlig del av den totala verksamheten och arbetsmiljöhänsyn kan 
tas i samband med de beslut som fattas.   

Delegering av beslutanderätten i arbetsmiljöuppgifter inom det systematiska 
arbetsmiljöarbetet framgår av särskilt beslut, KS 2015-01-08 § 20.  

  
Denna tabell förklarar hur överordnads beslutanderätt gäller: 

 

Delegat Överordnad med beslutanderätt 
(ordinarie eller tillförordnad) 

Ordförande  

1: vice ordförande Ordförande 

2: vice ordförande 1: vice ordförande eller ordförande 

Kommunchef Ordförande 

Sektorchef Kommunchef 

Chef för stabsfunktion Kommunchef 

Verksamhetschef Sektorchef för berörd sektor 

Enhetschef i sektor miljö- och 
samhällsbyggnad 

Sektorchef miljö- och samhällsbyggnad 
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Enhetschef i sektor välfärd, service eller 
lärande (även rektor/förskolechef) 

Verksamhetschef i berörd sektor 

Enhetschef i stabsfunktion  Chef för stabsfunktion 

Handläggare i sektor miljö- och 
samhällsbyggnad 

Enhetschef i berörd enhet, i sektor miljö- 
och samhällsbyggnad 

Handläggare i sektor välfärd, service eller 
lärande 

Enhetschef i berörd verksamhet 

Handläggare i kommunledningsstaben Enhetschef i, eller chef för, stabsfunktion 
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2 Delegationsordning 

Ärendegrupp 1 Juridiska ärenden 
Nr  Beslut om Lagrum  Delegat Anmärkning 

1.1 Utfärda fullmakt att föra 
kommunens talan inför 
domstol och andra 
myndigheter samt vid 
förrättningar av skilda slag 
när det inte delegerats till 
annan 
 

6 kap. 15 § KL Ordförande  

1.2 Ansöka om och yttra sig i 
ärenden om offentligt 
biträde och yttra sig över 
kostnadsräkning 
 

3 § lag om offentligt 
biträde, 7 § förordningen 
om offentligt biträde 

Enhetschef  

1.3 Utse ombud i ärenden eller 
mål vid allmän domstol eller 
förvaltningsdomstol 
 

10 kap. 2 § SoL Verksamhetschef  

1.4 Fullmakt för ombud att 
företräda kommunstyrelsen 
i ärenden gällande barns 
umgänge med närstående 
 

6 kap. 15 a § FB  Enhetschef  

1.5 Beslut om att avslå en 
begäran från en enskild part 
om att ett ärende ska 
avgöras 

12 § 1 st FL Enhetschef  

1.6 Avvisande av ombud 
 

14 kap 2 st FL Enhetschef  

1.7 Begäran att ombud ska styrka 
sin behörighet 

15 § 1 st FL Enhetschef  

1.8 Föreläggande att ombud ska 
styrka sin behörighet 

15 § 2-3 st FL Enhetschef  

1.9 Rättelse av skrivfel 36 § FL Ansvarig 
handläggare 

 

1.10 Omprövning av beslut   
 

37-39 §§ FL Närmaste chef till 
den som fattat 
beslutet på 
delegation 

 

1.11 Avvisning av skrivelse med 
överklagande när beslutet 
inte är överklagningsbart 
eller när den överklagande 
inte är behörig att överklaga 
beslutet 

42 § FL Enhetschef  

1.12  Prövning av att överklagande 
inkommit i rätt tid och 
avvisning av överklagande 
som inkommit för sent 

44 -45 § FL Enhetschef  
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1.13 Avge yttrande med 
anledning av 
överklaganden där beslut 
fattas på delegation 
 

 Närmaste chef till 
den som fattat 
beslutet på 
delegation 

Ärenden av principiell art 
ska föras till 
kommunstyrelsen 

1.14 Beslut att överklaga dom i 
förvaltningsdomstol till högre 
instans samt yrkande om 
inhibition 

42-43 §§ FL 
28 § Fvpl 

Verksamhetschef Inom verksamheterna 
individ- och 
familjeomsorg, 
beställning och kvalitet, 
funktionsnedsättning och 
äldreomsorg.  
När beslut fattats av 
nämnd är det nämnden 
som fattar beslut om att 
överklaga. 
 

1.15 Beslut att inte utlämna 
uppgifter och allmänna 
handlingar enligt OSL eller 
att uppställa förbehåll för 
utlämnande 
 

2 kap. 14 § TF 
10 kap. 14 § OSL 
6 kap. 3 § OSL 
 

Sektorchef 
Verksamhetschef 

Chef för 
stabsfunktion 

Enhetschef 

Avser alla 
verksamhetsområden i 
kommunen.  Varje 
verksamhet gör 
sekretessprövning utifrån 
aktuell bestämmelse i 
OSL 
 

1.16 Beslut om statistiksekretess 
enligt 24 kap. 8 § OSL 
 

 Utredare 
kanslifunktionen 

 

1.17 Beslut att lämna ut 
personuppgifter till statliga 
myndigheter i 
forskningssyfte 
 

12 kap. 6 § SoL Enhetschef  

1.18 Beslut om polisanmälan för 
brott mot den egna 
verksamheten 

12 kap. 10 § SoL 
10 kap. 2 § OSL  
10 kap. 25 § OSL 
 

Enhetschef  

1.19 Beslut om att polisanmäla 
vissa brott mot underårig 
samt vissa grövre brott 
 

12 kap. 10 SoL Enhetschef Av 10 kap. 21 -23 §§ OSL 
framgår att nämnden kan 
polisanmäla vissa brott 

1.20 Beslut om att polisanmäla 
brott enligt 
bidragsbrottslagen 
 

6 § Bidragsbrottslagen Enhetschef  

1.21 Ta ställning till krav på 
skadestånd eller andra 
ersättningskrav riktade mot 
kommunen 

  Enhetschef 
 
 
Verksamhetschef 
 

Upp till ¼ av 
prisbasbeloppet  
 
Högre belopp 

1.22 Beslut om att ersätta enskild 
person egendomsskada vid 
myndighetsutövning som 
förorsakats av personal upp 
till ett halvt prisbasbelopp 
 

Skadeståndslagen Verksamhetschef  

1.23 Ersättning för skada upp till 
självrisk 
 
Större belopp än självrisk  
 

Skadeståndslagen  Enhetschef 
 
 
Verksamhetschef 
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1.24 Avge yttrande över förslag 
om förordnande av 
hemvärnschef eller ansökan 
om antagande av 
hemvärnsmän 
 

 Kanslichef  

1.25 Lämna medgivande att 
använda kommunens 
heraldiska vapen 
 

 Kanslichef  

1.26 Upplysningar i vapenärenden 
 

 Verksamhetschef  

1.27 Begäran om utdrag ur 
belastningsregistret 
 

Lag om 
belastningsregister 
 

Verksamhetschef 
Enhetschef 
Biträdande rektor 
 

 

1.28  Undertecknande av avtal och 
andra rättshandlingar som 
avser löpande ärenden inom 
det egna 
verksamhetsområdet under 
förutsättning att ärendet inte 
är av principiell betydelse 
eller annars av större vikt  

 Verksamhetschef 
Enhetschef 

Inom eget budgetansvar 
och verksamhetsområde 

1.29 Utse dataskyddsombud   Dataskyddsförordningen, 
General Data Protection 
Regulation (Regulation 
(EU) 2016/79), (GDPR)  
 
 

Kommunchef  

1.30 Ingå 
personuppgiftsbiträdesavtal 

 Delegat som 
undertecknar 
huvudavtal 

 

1.31 Rätt att ta ut avgift för 
information enligt artikel 
12.5 

  Kanslichef  

1.32 Rätt till tillgång enligt artikel 
15 

 Kanslichef  

1.33 Rätt till rättelse enligt artikel 
16 

 Kanslichef  

1.34 Rätt till radering enligt 
artikel 17 

 Kanslichef  

1.35 Rätt till begränsning av 
behandling enligt artikel 18 

 Kanslichef  

1.36 Om anmälningsskyldighet 
avseende rättelse, radering 
och begränsning enligt 
artikel 19 

 Kanslichef  

1.37 Rätt till dataportabilitet 
enligt artikel 20 

 Kanslichef  

1.38 Rätt att göra invändningar 
enligt artikel 21 

 Kanslichef  
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Ärendegrupp 2 Allmänna ärenden 
Nr  Beslut om Lagrum  Delegat Anmärkning 

2.1 Sälja inventarier, maskiner 
och dylikt 

 Verksamhetschef  
Chef för stabsfunktion 
Enhetschef  
 
Verksamhetschef/ 
sektorchef MSB 
 

Intill ett värde av  
5 ggr 
prisbasbeloppet  
 
Högre belopp 

2.2 Bevilja/avslå ekonomiska 
bidrag till föreningar, 
organisationer och 
institutioner eller 
motsvarande 

 Sektorchef 
Verksamhetschef  
Enhetschef  
 
Mark- och/eller 
Exploateringsingenjör 
Gatuingenjör 
 

Högst 2 prisbasbelopp 
per beslut. 
 
Undantag för årligt 
driftbidrag till 
statsbidragsberättigade 
enskilda vägar samt 
enskilda utfartsvägar. 
 

2.3  Bevilja/avslå ekonomiska 
bidrag till enskild avseende 
rabatt på busskort 

 Administratör/assistent Avser busskort för 
högskolestuderande 
samt för seniorer 75+ 

2.4 Beslut om folkhälsoinsatser  Folkhälsostrateg Högst 2 prisbasbelopp 

2.5 Beslut om utdelning ur 
donationsfonder i de fall 
särskild styrelse inte utsetts 
 
Donationsmedel/bidrag 
Grundskolan 
Gymnasieskolan  
Övrigt 
Bidrag till elever på 
folkhögskola 
 

 Ordförande 
 
 
 
Rektor  

  
  
  
 
Grundskolans 
samfond där 
fördelning först görs 
ut till skolområdena 
och därefter på elever 

2.6 Beslut om 
marknadsföringsinsatser och 
annan PR-verksamhet 

 Kommunchef Avser inte 
informationsinsatser 
som avser den löpande 
verksamheten 
 
Elitstöd enligt 
kommunstyrelsen § 
123/2009 
 

2.7 Beslut om bidrag för 
utbyggnad av gatu- och 
vägbelysning samt 
belysning på gångbanor, 
cykelleder och banvallar 
 

 Enhetschef Enligt riktlinjer av 
kommunfullmäktige § 
26/1999, 
komplettering. § 
34/2009 

2.8 Avge yttrande över ansökan 
om kamerabevakning 
 

KbL 12 § Kanslichef  

2.9 Avge yttrande över 
nätkoncession och 
områdeskoncessioner 
 

 Ordförande  
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2.10 Beslut om representation 
som inte är av vardaglig 
karaktär 

 Ordföranden 
Kommunchef 
Sektorchef 
Verksamhetschef 
Chef för stabsfunktion 
Enhetschef 
 

Enligt riktlinjer av 
fullmäktige § 118/2013 

2.11 Tilldelning av betalkort 
 

 Ordförande  

2.12 Placering i säkerhetsklass 
enligt 
säkerhetsskyddslagen 
 

 Beredande utskott  

2.13 Beslut om registerkontroll 
och verkställa 
personutredning enligt 
säkerhetsskyddslagen 
 

 Säkerhetssamordnare  

2.14 Beslut i 
säkerhetsprövningsärenden 
enligt säkerhetsskyddslagen 
 

 Säkerhetssamordnare  

2.15 
 

Avge yttranden som 
ankommer på 
kommunstyrelsen när 
remisstiden inte medger att 
ärendet behandlas på 
ordinarie sammanträde med 
kommunstyrelsen 
 

6 kap. 37 § KL  
(se 
anmärkning) 

Ordförande 
 

OBS! Avser ej yttranden 
enligt 6 kap. 38 § KL.  
 

2.16 Lämna yttrande över remiss 
om frågan inte är principiell 
beskaffenhet eller annars av 
större vikt. 

 Verksamhetschef/Sektorchef  

2.17 Beslut på nämndens vägnar i 
ärenden som är så 
brådskande att nämndens 
avgörande inte kan avvaktas 
 

6 kap. 39 § KL Ordförande 
 
 
 

 

2.18 Beslut om revidering av 
dokumenthanteringsplan för 
kommunstyrelsens förvaltning 
(inklusive revision) 
 

 Kanslichef Enligt 
kommunstyrelsens 
beslut, § 146/2014 
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2.19 Arkivvård, såsom:  
  
a) hur arkivet skall organiseras 
för att rätten att ta del av 
allmänna handlingar skall 
underlättas  

a)  

b) b) arkivbeskrivning  

c) c) arkivförteckning  

d) d) skydd av arkivet  

e) e) avgränsning av arkivet  
   

f) f) gallring av arkivhandlingar  
  

g) g) överlämnande av hela arkivet 
eller delar därav till en annan 
myndighet inom kommunen  

h)  
i) h) avlämnande av hela 

arkivet eller delar därav till 
arkivmyndigheten  
  

j) i) återlämnande av 
arkivhandlingar, ändring och 
komplettering av föreskrifter  
 

Arkivlagen 
(1990:782) 

 
 
Arkivarie 

 

2.20 Beslut om flaggning  Kommunchef Enligt regler beslutade 
av KS § 252/2007 
 

2.21 Tolkning av ersättningar och 
arvoden till kommunens 
förtroendevalda 
 

 Beredande utskott Enligt § 18 i 
arvodesreglerna 

2.22 Organisationsförändringar   
inom sektorer och 
kommunledningsstab 
 

 Kommunchef Avser endast 
förändringar inom den 
av kommunstyrelsen 
fastställda indelningen i 
sektorer och 
kommunledningsstab 
 

2.23 Utse de tre kommunala 
tjänstepersoner som ska utgöra 
whistle blowerfunktionens 
interna utredningsfunktion 

 Kommunchef  

2.24 Meddela föreskrift om förbud, 
helt eller delvis, mot eldning 
utomhus 
 
 

Förordning 
(2003:789) 
om skydd mot 
olyckor 2 kap, 
7 § 

Kommunchef Enligt avgörande i HFD, 
3835–12, kan rätten att 
utfärda föreskrifter 
enligt RF 8 kap. 9 § 
delegeras till en 
kommun, men ej till ett 
kommunalförbund 
 

2.25 Undantag från förbud om 
eldning utomhus i särskilda fall 

Förordning 
(2003:789) 
om skydd mot 
olyckor 2 kap, 
7 § 

Kommunchef  
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Ärendegrupp 3 Ekonomiärenden 
Nr  Beslut om Lagrum  Delegat Anmärkning 

3.1 Godkänna till kommunen 
ställd säkerhet 
 

 Ekonomichef  

3.2 Ansökan om lagsökning och 
betalningsföreläggande samt 
vidta de åtgärder som är 
förenade härmed 
 

 Vederbörande 
handläggare inom 
kommunledningsstab/ 
ekonomi 

 

3.3 Beslut om tillämpning av eller 
undantag från bestämmelse 
om taxa eller annan avgift 

 Verksamhetschef  
  
  
Enhetschef 

Fritidstaxor, se nedan 
under fritidsärenden 
 
Taxa inom miljö och 
samhällsbyggnads 
ansvarsområde 
 

3.4 Beslut om nedskrivning eller 
avskrivning av fordringar  
 
Barnomsorgsavgifter  
 

 Verksamhetschef  
Chef för stabsfunktion 
Enhetschef  
 
Placeringsassistent 

Under förutsättning att 
tilläggsanslag inte 
erfordras 

3.5 Förnya borgensåtagande vid 
omsättning av lån med tidigare 
beslut om kommunal borgen 
 

 Ordförande  

3.6 Utse beslutsattestanter  Kommunchef 
Ekonomichef 
 

 

3.7 Utse mottagnings-, 
gransknings- och 
behörighetsattestant 
 

 Verksamhetschef 
Chef för stabsfunktion  
Enhetschef 

 

3.8 Beslut om köp av vårdplats i 
annan kommun eller hos 
annan vårdgivare 
 

 Verksamhetschef  

3.9 Beslut om försäljning av 
vårdplats till annan kommun 
 

 Verksamhetschef  

3.10 Medge anstånd med betalning 
(bokföringsmässig 
avskrivning) 
 

 Enhetschef  

3.11 Besluta och teckna avtal om 
lång- och kortfristig inlåning 
och utlåning till kommunens 
bolag inom kommunens 
internbank inom de ramar 
som anges i fastställd 
finanspolicy 
 

 Ekonomichef 
Redovisningsekonom 

 

3.12 Besluta om placering av likvida 
medel inom de ramar som 
anges i fastställd finanspolicy 
 

 Ekonomichef 
Redovisningsekonom 
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3.13 Besluta om nyupplåning, 
omsättningar och amortering 
av lån inom den låneram som 
anges i budget (eller i annat 
beslut om låneram) för 
kommunen, samtliga bolag 
inom koncernen och Brf 
Parkgården 
 

 Ekonomichef 
Redovisningsekonom 

 

3.14 Beslut om och teckna avtal om 
leasing 

 Ekonomichef 
Redovisningsekonom 

 

3.15 Besluta om ränteändring och 
amortering av lån för 
kommunen och kommunens 
bolag inom ramen för 
internbanken 
 

 Ekonomichef 
Redovisningsekonom 

 

3.16 Besluta och teckna avtal om 
finansiella derivat för att 
minska och sprida risker, inom 
de ramar som anges i fastställd 
finanspolicy 
 

 Ekonomichef 
Redovisningsekonom 

 

3.17 Besluta om och teckna 
handelsorder avseende 
värdepapper såsom aktier, 
fonder, obligationer och dylikt 
inom ramen för fastställda 
riktlinjer för placering av 
pensionsmedel   
 

 Ekonomichef 
Redovisningsekonom 

 

3.18 Besluta om och teckna 
handelsorder avseende 
placering av medel tillhörande 
donationsstiftelser som 
förvaltas av kommunen 
 

 Ekonomichef 
Redovisningsekonom 
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Ärendegrupp 4 Upphandlingsärenden (tidigare under 
ärendegrupp 3) 

Nr  Beslut om Lagrum  Delegat Anmärkning 

4.1 Godkänna företag som ska 
verka som utförare inom 
valfrihetssystemet 
 

Lag (2008:962) om 
valfrihetssystem 

Verksamhetschef Flyttas från avsnitt 1 
(1.24) 

4.2 Tilldelningsbeslut och 
undertecknande av avtal 
efter upphandling av 
entreprenad inom budget 
och eget 
verksamhetsområde 
 

LOU Under tröskelvärde - 
Verksamhetschef 
Sektorchef miljö och 
samhällsbyggnad 
Stabschef 
 
Över tröskelvärde – 
Sektorchef 

Avrop från avtal ses som 
verkställighet. 
 
Initiering av och 
avbrytande av upp-
handling samt 
förlängning och 
uppsägning av avtal följer 
delegationsordning i 
övrigt. 
 
Upphandling enligt övrig 
upphandlings-
lagstiftning följer 
delegationsordning i 
övrigt. 
 

4.3 Tilldelningsbeslut och 
undertecknande av avtal 
efter upphandling av varor 
och tjänster inom budget 
och eget 
verksamhetsområde 
 

LOU Under tröskelvärde - 
Verksamhetschef 
Sektorchef miljö och 
samhällsbyggnad 
Stabschef 
 
Över tröskelvärde – 
Sektorchef 

 

4.4 Tilldelningsbeslut och 
undertecknande av avtal 
efter upphandling av varor 
och/eller tjänster för 
verksamhetsövergripande 
avtal 
 

LOU Upphandlingschef Avrop från avtal ses som 
verkställighet. 
 
Initiering av och 
avbrytande av upp-
handling samt 
förlängning och 
uppsägning av avtal följer 
delegationsordning i 
övrigt. 
 
Upphandling enligt övrig 
upphandlings-
lagstiftning följer 
delegationsordning i 
övrigt. 
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4.5 Tilldelningsbeslut och 
undertecknande av avtal i 
samordnad upphandling av 
varor och/eller tjänster 
 

LOU Upphandlingschef Avrop från avtal ses som 
verkställighet. 
 
Initiering av och 
avbrytande av upp-
handling samt 
förlängning och 
uppsägning av avtal följer 
delegationsordning i 
övrigt. 
 
Upphandling enligt övrig 
upphandlings-
lagstiftning följer 
delegationsordning i 
övrigt. 
 

4.6 Tilldelningsbeslut i 
upphandling utförd inom 
ramen för samarbeten med 
inköpscentraler 
 

LOU Upphandlingschef Avrop från avtal ses som 
verkställighet. 
 
Initiering av och 
avbrytande av upp-
handling samt 
förlängning och 
uppsägning av avtal följer 
delegationsordning i 
övrigt. 
 
Upphandling enligt övrig 
upphandlings-
lagstiftning följer 
delegationsordning i 
övrigt. 
 

4.7 Beslut om avsteg mot 
normalt upphandlings-
förfarande på grund av 
synnerlig brådska 
 

6 kap. 15 § LOU 
  

Kommunchef Avrop från avtal ses som 
verkställighet. 
 
Initiering av och 
avbrytande av upp-
handling samt 
förlängning och 
uppsägning av avtal följer 
delegationsordning i 
övrigt. 
 
Upphandling enligt övrig 
upphandlings-
lagstiftning följer 
delegationsordning i 
övrigt. 
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Ärendegrupp 5 Mark- och fastighetsärenden 
Nr  Beslut om Lagrum  Delegat Anmärkning 

5.1 Lämna medgivande eller 
ansöka till allmän 
domstol/Lantmäteriet om 
inteckning, inskrivning 
eller upphävande av 
rättigheter och annan 
liknande åtgärd 

 Mark- och/ eller 
exploateringsingenjör 

Såsom upphävande av 
inskrivna rättigheter  

5.2 Beslut om att utfärda 
fullmakt att företräda 
kommunen i 
ansökningsmål 
 

 Sektorchef Miljö- och 
samhällsbyggnad 

 

5.3 Ansöka om/godkänna 
fastighetsbildningsåtgärd
er 

 Mark- och/ eller 
exploateringsingenjör 

Enligt fastställd taxa eller 
upp till 10 prisbasbelopp 
där taxa saknas inom 
angiven budgetram 

5.4  Föra kommunens talan vid 
lantmäteriförrättning 

 Mark- och/ eller 
exploateringsingenjör 

Omfattar även 
överklagande av 
lantmäteriförrättning 

5.5 Fastställa 
belägenhetsadresser 

 Kartingenjör med kart- 
och mättekniker/ 
ingenjör som ersättare 

 

5.6 Rätt att utreda och teckna 
fastighetsdeklarationer 
samt administrera dessa 
 

 Mark- och/ eller 
exploateringsingenjör 
Mark- och/ eller 
exploateringsingenjör/ 
Handläggare inom 
exploateringsenheten 
Mark- och/ eller 
exploateringsingenjör 

 

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

 Mark- och/ eller 
exploateringsingenjör 

Försäljning till juridisk 
person/privatperson av 
mark vid köp av mer än 
en bostadstomt inom 
Ulricehamns tätort 
beslutas av 
kommunstyrelsen 
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5.8 Fatta beslut samt 
godkänna avtal om köp, 
försäljning, byte av 
fastighet samt 
fastighetsreglering 

 Mark- och/ eller 
exploateringsingenjör 

Upp till 20 prisbasbelopp 

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

 Mark- och/ eller 
exploateringsingenjör 

 

5.10 Fatta beslut om samt 
godkänna/säga upp avtal 
om arrende, servitut, 
jakträtt, väg/vägrätt, 
tomträtt, ledningsrätt, 
parkering eller annan 
nyttjanderätt 

 Mark- och/ eller 
exploateringsingenjör 

Upp till 6 prisbasbelopp 

5.11 Godkänna 
intrångsersättningar 

 Mark- och/ eller 
exploateringsingenjör 

Upp till 6 prisbasbelopp 

5.12 Godkänna avtal om 
ledningar i kommunens 
mark 

 Mark- och/ eller 
exploateringsingenjör 

 

5.13 Godkänna avtal för förvärv 
av fastigheter vid exekutiv 
auktion och frivillig 
försäljning av fastighet 
med kommunal borgen  

 Mark- och/ eller 
exploateringsingenjör 

Upp till 6 prisbasbelopp 

5.14 Avge yttrande på 
kommunens vägnar i dess 
egenskap av 
fastighetsägare och granne 
i samband med bygglov 
eller motsvarande 

 Mark- och/ eller 
exploateringsingenjör 
Mark- och/ eller 
exploateringsingenjör 
med handläggare på 
exploateringsenheten 
som ersättare 

 

5.15 Teckna hyresavtal för 
bostad/lokal och 
överenskommelser liksom 
säga upp och teckna nya 
avtal avseende 
kommunens ägda 
byggnader inom 
kommunens fastigheter 

 Verksamhetschef 
fastighet  

 

5.16 Undertecknande av 
hyresavtal avseende 
boendelösningar för 
kommunanvisade 
nyanlända samt 
evakueringsboenden för 
flyktingar 
 

Bosättningslagen 
(2016:38) 

Enhetschef 
arbetsmarknadsenhet 
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5.17 Undertecknande av 
andrahandshyresavtal 
avseende boendelösningar 
för kommunanvisade 
nyanlända  
 

Bosättningslagen 
(2016:38) 

Enhetschef 
arbetsmarknadsenhet 

 

5.18 Uthyrning av lokaler inom 
skolans verksamheter 
under tider då lokalerna 
inte hyrs av verksamhet 
kultur och fritid 

 Rektor, förskolechef  

5.19 Förhandla och teckna 
hyreskontrakt av annan 
ägd fastighet 
 

 Verksamhetschef 
fastighet 

 

5.20 Träffa avtal om tillfällig 
upplåtelse av anläggning 
inom 
fritidsverksamheten för 
högst fyra veckor 
 

 Enhetschef fritid  

5.21 Avge yttrande om 
upplåtelse av offentlig plats 
samt beslut om tilldelning 
av torgplats 

 Mark- och/ eller 
exploateringsingenjör 
med administratör som 
ersättare  
Handläggare på 
exploateringsenheten 
med Mark- och/ eller 
exploateringsingenjör 
som ersättare 
 

 

5.22 Beslut att ställa in 
torghandel 
 

 Enhetschef 
Exploateringsenheten 

 

5.23 Beslut om godkännande av 
fortsatt borgen vid 
övertagande av lån för 
bostad 
 

 Enhetschef 
Exploateringsenheten 

 

5.24 Beslut om MBK-avtal med 
externa kartanvändare 
 

 Enhetschef 
Exploateringsenheten 

 

5.25 Beslut om rivning av 
byggnader ägda av 
kommunen eller annan 
liknande åtgärd 
 

 Verksamhetschef 
fastighet 
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5.26 Avge yttrande i 
fastighetsbildningsärenden 
 
-avseende lämplighet 
 
 
 
- avseende PBL 
 
- avseende MB 
 

  
 
 
Mark- och 
exploateringsingenjör 
 

 
Enhetschef 
Byggenheten 
Enhetschef 
miljöenheten 

 

5.27 Beslut om att tilldela 
markanvisning efter 
markanvisningstävling 

 Sektorchef Miljö och 
samhällsbyggnad 

Under förutsättning att 
ingen beslutanderätt 
särskilt reglerats i 
markanvisningen/ 
prospektet. 
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Ärendegrupp 6 Fritidsärenden 
Nr  Beslut om Lagrum  Delegat Anmärkning 

6.1 Fastställa hyror och taxor 
vid särskilda arrangemang 
då fastställd taxa inte finns 
 

 Enhetschef  

6.2 Beslut om avvikelse från 
fastställd taxa av 
synnerliga skäl 
 

 Enhetschef  

6.3 Beslut om öppethållande 
och tillfällig stängning av 
verksamhet/anläggning 
- enhetsnivå 

 
 

- verksamhetsnivå 
 

  
 
 
Enhetschef 
 
 
Verksamhetschef 

 

6.4 Yttrande Beslut i 
ärenden om tillstånd 
enligt lotterilagen 
 

Lotterilagen 39 § 
(egentliga lotterier) 

Enhetschef  

 

 

Ärendegrupp 7 Kulturärenden  
Nr  Beslut om Lagrum  Delegat Anmärkning 

7.1 Inköp av konstverk 
 

 Verksamhetschef  

7.2 Beslut om konstnärlig 
utsmyckning i offentlig miljö 
 

 Verksamhetschef  

7.3 Beslut om bibliotekens låneregler  Enhetschef 
 

 

7.4 Beslut om öppethållande och 
tillfällig stängning av bibliotek 
- enhetsnivå 

 
 

- verksamhetsnivå 
 
 

   
 
Enhetschef 
 
 
Verksamhetschef 
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Ärendegrupp 8 Personalärenden 
Nr  Beslut om Lagrum  Delegat Anmärkning 

8.1 Beslut om tillsättande, 
återbesättande och avslut av 
tjänst, tillsvidareanställning 
och visstidsanställning (inom 
budget) 
 

a) Kommunchef 
 
 

b) Sektorchef och 
kommunledningsstab 
 

 
c) Verksamhetschef 
 
 
 
d) Övrig personal 

4 § LAS  
 
 
 
 
 
a) Beredande 

utskott 
  

b) Kommunchef  
 
 
 
c) Sektorchef 
 
 
 
d)     
Kommunchef 
Sektorchef 
Stabschef           
Verksamhetschef 
Enhetschef 
 
 Verksamhetschef 
inom sektor lärande 
och sektor välfärd 
 
Sektorchef inom 
sektor service 
 
Stabschef 
 
Enhetschef inom 
sektor miljö- och 
samhällsbyggnad 
 

AB §§ 4-5 beslut om 
anställning för högst tre 
månader betraktas som 
verkställighet 
 
Denna delegation gäller 
under perioden 2016-
12-01—2018-12-31 med 
anledning av införandet 
av rätt till heltid 
 
Kommunchef fattar 
dessa beslut gällande 
kommunledningsstaben.  
 
I sektor service fattas 
dessa beslut av 
sektorchef. 

8.2 Beslut om undantag från rätt 
till heltid i samband med 
nyanställning 

 Kommunchef och 
sektorchef efter 
samråd med 
personalchef 

Gäller endast i enstaka 
fall för svårrekryterade 
specialistbefattningar 

8.3 Förordna vikarier under längst 12 
månader för kommunchef 
 

 Ordförande  

8.4 Fastställa lön, lönetillägg och 
andra anställningsvillkor i 
nyanställningsärenden och 
tillfälliga anställningar 
 

a) Kommunchef 
 

 
b) Övriga tjänster 
 

  
 
 
a) Beredande 

utskott  
 
b) Kommunchef 

Personalchef 
  

Enligt lokal rutin 

8.5 Fastställa lön och 
anställningsvillkor i andra fall 
 

 Personalchef  
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8.6 Placering enligt lokal löneplan för 
kommunals avtalsområde 

 Respektive 
löneadministratör, 
personalspecialist 
eller personalchef 
 

 

8.7 Beslut om tjänstledigheter för 
kommunchef som ej regleras i lag 
eller avtal 
 

 Ordförande  

8.8 Beslut om tjänstledighet som 
inte regleras i lag eller avtal, 
dock längst tolv månader 

 Kommunchef  
Sektorchef  
Verksamhetschef  
Chef för 
stabsfunktion  
Enhetschef 
 

 

8.9 Beslut om ledighet som inte 
regleras i lag eller avtal, längre än 
tolv månader 
 

 Kommunchef  
Sektorchef 
Verksamhetschef 
Stabschef 

 

8.10   
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 

a) Beslut om deltagande i kurser 
och konferenser för 
förtroendevalda i 
kommunfullmäktige (med 
undantag för 
beredningsledare/vice 
beredningsledare och ledamöter 
i beredningar inom ramen för 
beredningens uppdrag)  
 
b) För kommunfullmäktiges 
ordförande 
 
c) Beslut om deltagande i kurser 
och konferenser för 
förtroendevalda i 
kommunstyrelsen 
 
d) För kommunstyrelsens 
ordförande 
 

 a) KF ordförande  
 
 
 
 
 
 
 
 
b) KF vice 

ordförande  
 
 
c) KS ordförande  
 
 
 

 
d) KS vice 

ordförande 

 

8.11 Medge bibehållen lön under 
ledighet för fackligt arbete 
Beslut som facklig ledighet med 
lön 
 

 Personalspecialist Förteckning 

8.12 Prövning av löneförmån under 
avstängning 
 

AB § 10 Personalchef  

8.13 Beslut om förbud av bisyssla  AB § 8 och 7 § LOA Ordförande 
Kommunchef 
Sektorchef 
Stabschef 

Enligt lokala rutiner 
med stöd av 
personalspecialist 
 
 
 
 
 
 

8.14 
  
  
  
  
 
 

Beslut om särskild avtalspension  
 
 
 
 

 Personalchef  
 
 
Ordförande  
 
 
 

I enlighet med fastställd 
policy  
 
Avtalspension som 
avviker från policyn 
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8.15 Träffa särskild överenskommelse 
med arbetstagare om avslutning 
av anställning 
a) Kommunchef 
 
 
 
b) Sektorchef 
 
 
c) Övrig personal 
 

  
 
 

a) Beredande 
utskott i 
samråd med 
personalchef 

b) Kommunchef i 
samråd med 
personalchef 

c) Sektorchef i 
samråd med 
personalchef 

Information ska ske till 
kommunstyrelsens 
presidium 

8.16 Avstängning på grund av förseelse 
med mera 
 

AB § 10 Kommunchef eller 
sektorchef 

 

8.17 Avstängning av medicinska skäl AB § 10 mom 3 Kommunchef 
Sektorchef 
Verksamhetschef 
Chef för 
stabsfunktion 
Enhetschef 
 

 

8.18 Beslut om disciplinpåföljd AB § 11 Kommunchef 
Sektorchef efter 
samråd med 
personalspecialist 
 

 

8.19 a 
 
 
 
 
8.19 b 
 
 
 
 
8.19 c 

Uppsägning på grund av 
arbetsbrist  
 
 
 
Uppsägning på grund av 
personliga skäl  
 
 
 
Avsked  

7–10 §§ LAS 
 
 
 
 
18–20 §§ LAS 
 

Kommunchef 
Sektorchef efter 
samråd med 
personalchef  
  
Kommunchef 
Sektorchef efter 
samråd med 
personalchef  
  
Kommunchef 
Sektorchef efter 
samråd med 
personalchef 
 

 

8.20  
 
 
 

Tecknande av och uppsägning av 
kollektivavtal 
 
 

 Personalchef  
 
 
 

 

8.21 Beslut om stridsåtgärder  
 
Beslut om inriktning löneöversyn 
 
Personalärenden i övrigt enligt 5 § 
i kommunstyrelsens reglemente i 
det fall det inte rör sig om ren 
verkställighet  
 
 
 

 Beredande utskott Gäller ej beslut om 
anställning på särskilt 
visstidsförordnande 

8.22 Arbetsgivaransvar enligt 
arbetsmiljölagen och fatta beslut i 
anslutning härtill 
 

AML, AFS och SAM Enligt särskilt beslut 
i kommunstyrelsen, 
2015-01-08 § 20 

 

8.23 
 
 
 

Avskrivning av lönefordran 
 
 
 

 
 
 
 

Personalchef 
 
 
 

Lönefordran hanteras 
enligt centralt avtal 
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8.24 Företräda kommunen som 
arbetsgivarpart i samverkan eller 
förhandling 

11–14, 19 samt 38 §§ 
MBL 

Kommunchef  
Sektorchef 
Verksamhetschef 
Chef för 
stabsfunktion 
Enhetschef 
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Ärendegrupp 9 Planärenden 
Nr  Beslut om Lagrum  Delegat Anmärkning 

9.1 Teckna plankostnadsavtal  Enhetschef 
planenheten 
Mark- och 
exploateringsingenjör 
med 
exploateringsingenjör 
som ersättare 
 

Under förutsättning 
att beslut om 
planuppdrag finns 

9.2 Teckna exploateringsavtal  Enhetschef 
exploateringsenheten 

 
 

9.3 Beslut om planbesked i de fall 
stöd för den avsedda åtgärden 
finns i en aktuell eller 
aktualitetsförklarad 
översiktsplan, fördjupad 
översiktsplan, eller att åtgärden 
är av mindre betydande art 
 

PBL 5 kap. 2 och 5 
§§ 

Sektorchef miljö och 
samhällsbyggnad 

 

9.4 Beslut om överenskommelse 
med sökanden att planbesked 
får lämnas senare än inom fyra 
månader  
 

PBL 5 kap. 4 § Enhetschef  
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Ärendegrupp 10 Naturvårdsärenden 
Nr  Beslut om  Lagrum  Delegat Anmärkning 

10.1 Beslut om interimistiska förbud i 
enlighet med miljöbalken 7 kap. 
§ 24 
 

 Sektorchef  

10.2 Teckna kommunala 
naturvårdsavtal 
 

 Sektorchef  

10.3 Avge yttrande över bildande eller 
förändringar i avgränsning av 
områdesskydd enligt miljöbalken 
7 kap. §§ 2 (nationalpark),4 
(naturreservat),9 
(kulturreservat),9 (naturminne), 
12 (djur- och växtskyddsområde), 
13 (strandskyddsområde) 
 

 Miljöinspektör med 
inriktning 
naturvård 

 

10.4 Avge yttrande över bildande eller 
förändringar i avgränsning av 
områdesskydd enligt 
miljöbalken 7 kap. § 11 
(biotopskyddsområde) samt 
naturvårdsavtal från externa 
myndigheter 
 

 Miljöinspektör med 
inriktning 
naturvård 

 

10.5 Avge yttrande över förslag till 
eller bildande av särskilt 
skyddade områden enligt 
miljöbalken 7 kap. § 27–28 
(natura 2000, internationella 
konventioner) 
 

 Miljöinspektör med 
inriktning 
naturvård 

 

10.6 Avge yttrande över förslag till 
förändringar av bestämmelser 
i enlighet med miljöbalken 8 
kap. 1–2 §§, 4 § 
(fridlysningsbestämmelser) 
 

 Miljöinspektör med 
inriktning 
naturvård 

 

10.7 Yttrande om ordningsföreskrifter 
enligt 7 kap. 30 § inom 
områdesskydd.  

 Miljöinspektör med 
inriktning 
naturvård 

Beslut om 
ordningsföreskrifter 
tas av 
kommunstyrelsen 
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Ärendegrupp 11 Trafikfrågor 
Nr  Beslut om Lagrum  Delegat Anmärkning 

11.1 Avge yttrande till 
Trafikverket och söka 
bidrag/medfinansiering 
hos trafikverket 
 

 Sektorchef miljö- och 
samhällsbyggnad 

 

11.2 Beslut om 
bärighetsklassning av 
vägar 

4 kap. 11 § 
trafikförordningen 

Gatuingenjör med 
trafikplanerare som 
ersättare 
 

 

11.3 Beslut om lokala 
trafikföreskrifter och 
undantag från lokala 
trafikföreskrifter 

10 kap. 1 §, 3 §  
1 p b-e och 14 §  
13 kap. 3§ och 4§ 1 st 
trafikförordningen 
 

Trafikplanerare/handläggare 
exploateringsenheten med 
gatuingenjör som ersättare 
Trafikingenjör/ 
trafikplanerare med 
gatuingenjör som ersättare  

 

11.4 Beslut (beviljande och 
avslag) om  
parkeringstillstånd för 
näringsidkare och andra 
med särskilda behov 

13 kap. 4 § 2 st 
trafikförordningen 

Trafikplanerare/handläggare 
exploateringsenheten 
Trafikingenjör/ 
trafikplanerare/ 
trafikhandläggare med 
administratör/ assistent som 
ersättare 

Innefattar både 
gynnande beslut 
och avslag 

11.5 Beslut (beviljande och 
avslag) om 
parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade 
 

13 kap. 8 § 
trafikförordningen 

Trafikplanerare/handläggare 
exploateringsenheten 
Trafikingenjör/ 
trafikplanerare/ 
trafikhandläggare 

Innefattar både 
gynnande beslut 
och avslag 
Flyttas till 
Individnämnden 

11.6 Beslut enligt lagen om 
gaturenhållning och 
skyltning 

Lag med särskilda 
bestämmelser om 
gaturenhållning och 
skyltning (1998:814) 

Gatuingenjör med 
Trafikingenjör/ 
trafikplanerare som 
ersättare 
 

 

11.7 Beslut om flyttning av 
fordon 

Lag (1982:129) om 
flyttning av fordon i 
vissa fall och 
Förordning (1982:198) 
om flyttning av fordon 
i vissa fall 
 

Trafikplanerare/handläggare 
exploateringsenheten med 
gatuingenjör som ersättare 
Trafikingenjör/ 
trafikplanerare med 
gatuingenjör som ersättare 

 

11.8 Godkänna 
trafikanordningsplaner 
och öppningsanmälningar 
 

 Gatuingenjör med 
trafikingenjör/ 
trafikplanerare som 
ersättare 

Enligt de regler 
som gäller för 
arbete på väg i 
kommunen 

11.9 Beslut om förordnande av 
parkeringsvakter 

6 § lag (1987:24) om 
kommunal 
parkeringsövervakning 
med mera 
 

Enhetschef 
Exploateringsenheten 

 

11.10 Teckna avtal avseende 
gatuanläggning 

 Sektorchef Miljö och 
samhällsbyggnad med 
enhetschef 
Exploateringsenheten som 
ersättare 
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11.11 Teckna avtal avseende 
beställning mellan 
kommunen och UEAB 
inom beslutad 
investerings- eller 
driftbudget 
 

 Sektorchef miljö- och 
samhällsbyggnad  
 
Upp till 500 300 tkr: 
Enhetschef 
Exploateringsenheten 
 
Upp till 300 tkr: 
Gatuingenjör med 
trafikplanerare som 
ersättare 

 

11.12 Beslut om namn på gator, 
vägar och kvarter 
inklusive adressättning   

 Sektorchef miljö- och 
samhällsbyggnad 
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Ärendegrupp 12 Yttranden, anmälningar med mera 
inom verksamheterna individ- och familjeomsorg, 
beställning och kvalitet, funktionsnedsättning och 
äldreomsorg 

Nr  Beslut om Lagrum  Delegat Anmärkning 

12.1 Yttrande till allmän domstol när 
den som begått brottslig gärning 
kan bli föremål för LVM-vård 
 

31 kap. 2 § BrB Enhetschef T 

12.2 Yttrande till statliga, regionala 
eller kommunala myndigheter, 
annan organisation eller enskild i 
ärenden som inte är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större 
vikt 
 

 Verksamhetschef  

12.3 Yttrande till tillsynsmyndighet   Verksamhetschef Tillsynsmyndighet är 
IVO, Länsstyrelsen, 
JO och JK 
 

12.4 Yttrande till åklagaren i mål med 
särskilda bestämmelser om unga 
lagöverträdare (LUL) 
 

11 § 1st LUL Enhetschef T 

12.5 Yttrande till åklagare vid 
åtalsprövning 
 

46 § LVM Enhetschef  

12.6 Yttrande enligt namnlagen 
 

45, 46 §§ NamnL Enhetschef T 

12.7 Yttrande till passmyndighet vid 
utfärdande av pass utan 
vårdnadshavares medgivande 
 

3 § 2 st 
Passförordningen 

Enhetschef T 

12.8 Yttrande till länsstyrelsen över 
ansökan om äktenskapsdispens 
 

15 kap. 1 § ÄktB Enhetschef T 

12.9 Yttrande till länsstyrelse i 
körkortsärende 
 

3 kap. 8 § och 5 kap. 2 § 
Körkortsförordningen 

Handläggare T 

12.10 Yttrande till frivårdsmyndigheten 
om personundersökningar 

6 § (SFS 1991:2041) lag 
om särskild 
personutredning i 
brottmål 
 

Handläggare  

12.11 Yttrande till 
Rekryteringsmyndigheten 
 

 Enhetschef  

12.12 Yttrande i ärenden om 
förordnande av god man eller 
förvaltare för någon som har fyllt 
16 år 
 

11 kap. 16 § 2 st FB Handläggare  

12.13 Avge yttrande till tingsrätt 
angående förordnande av god 
man/förvaltare eller särskild 
förordnad vårdnadshavare 
 

11 kap. 16 § FB Handläggare  
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12.14 Anmälan om missförhållanden 
inom omsorger för äldre, 
funktionshindrade och individ- 
och familjeomsorgen (Lex Sarah) 
 

14 kap. 2 § SoL Verksamhetschef  

12.15 Anmälan om missförhållanden 
inom omsorger för 
funktionshindrade enligt LSS och 
LASS (Lex Sarah) 
 

24a- 24 b § LSS Verksamhetschef  

12.16 Anmälan om händelser som har 
medfört eller hade kunnat medföra 
en allvarlig vårdskada (Lex Maria) 
 

Patientsäkerhetslagen 3 
kap 5 § 

Verksamhetschef  

12.17 Beslut om ersättning till 
kontaktperson/familj (arvode och 
omkostnadsersättning) 
  
- Enligt SKL:s riktlinjer  
 
- Utöver SKL:s riktlinjer  

  
 
 
 
Enhetschef 
 
Verksamhetschef 
 

 

12.18 Beslut om ersättning till 
familjehem för barn och unga 
(arvode och 
omkostnadsersättning)  
  
- Enligt SKL:s riktlinjer  
  
- Utöver SKL:s riktlinjer 
 

  
 
 
 
 
Enhetschef 
 
Verksamhetschef  

 

12.19 Beslut om ersättning till särskild 
förordnad vårdnadshavare som 
tidigare varit familjehemsförälder  
 

6 kap. 11 § SoL Enhetschef  

12.20 Beslut om framställning till 
Försäkringskassan om ändring av 
mottagare av allmänt barnbidrag 
 

4 § 3 st lag om allmänt 
barnbidrag 

Handläggare T 

12.21 Underrättelse till 
Försäkringskassan om att ett barn 
med underhållsstöd placerats i 
familjehem respektive flyttat 
tillbaka till boförälder 
 

2 § förordningen om 
underhållsstöd 

Handläggare T 

12.22  Beslut om framställning om 
överflyttning av ärende till annan 
kommun samt beslut i fråga om 
mottagande av ärende 
 

2 a kap. 10 § SoL Enhetschef T 

12.23 Ansöka hos IVO om överflyttning 
av ärende till annan kommun  
 

16 kap. 1 § SoL Enhetschef T 

12.24 Beslut om överklagande av IVO:s 
beslut om överflyttning 
 

16 kap. 4 § SoL Verksamhetschef  

12.25 Lämna upplysningar till tingsrätt i 
boende-, vårdnads- och 
umgängesmål 
 

6 kap. 19 § 2 st FB Handläggare T 

12.26 Lämna upplysningar till tingsrätt 
inför interimistiskt beslut 
 

6 kap. 20 § 2 st FB  Handläggare T 

12.27 Godkänna avtal om att 
underhållsbidrag ska betalas för 
längre period än tre månader 
 

7 kap. 7 § 2 st FB Handläggare T 
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12.28 Dödsboanmälan 
 

20 kap. 8 a§ ÄB Handläggare  

12.29 Beslut att utbetala 
assistansersättning till annan 
person än den som är berättigad 
till insatsen 
 

11§ LSS Handläggare  

12.30 Yttrande avseende umgängesstöd 
 

6 kap. 15 c § FB Handläggare  

 
 
 
 
 
12.31 a 
 
 
 
 
 
 
12.31 b 
 
 
 
 
 
 
12.31 c 
 
 
 

Kommunal hyresgaranti 
 
 
 
 
- Bevilja hyresgaranti enligt 

Riktlinjer för kommunal 
hyresgaranti i Ulricehamns 
kommun och minimikraven 
enligt 3.3 

 
 
- Bevilja hyresgaranti enligt 

Riktlinjer för kommunal 
hyresgaranti i Ulricehamns 
kommun, med åtaganden 
utöver minimikraven enligt 3.3 

 
 
- Infriande av kommunal 

hyresgaranti 
 

 
 
Aktivera regressrätt och ansöka 
om betalningsföreläggande 
 

Lag (2009:47) om vissa 
kommunala 
befogenheter 
 
 
 

 
 
 
 
 
Enhetschef 
 
 
 
 
 
 
Verksamhetschef 
 
 
 
 
 
 
Verksamhetschef 
 
 
 
 
Beslut om detta 
fattas enligt punkt 
3.2 i denna 
delegationsordning 
 
 

Se även riktlinjer för 
kommunal 
hyresgaranti i 
Ulricehamns kommun 
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Ärendegrupp 13 Anmälan till överförmyndare 
Nr  Beslut om Lagrum  Delegat Anmärkning 

13.1 Beslut om att anmäla behov av god 
man/förvaltare till 
överförmyndare 
 

5 kap. 3 § SoF Enhetschef 
Handläggare 

T 

13.2 Beslut om anmälan till 
överförmyndaren om att behov av 
god man/förvaltare inte längre 
föreligger 
 

5 kap. 3 § SoF Enhetschef 
Handläggare 

T 

13.3 Beslut om anmälan till 
överförmyndaren om förhållanden 
beträffande förvaltningen av 
underårigs egendom 
 

5 kap. 3 § SoF Enhetschef Avser all slags 
egendom och 
inkomster  
T 

13.4 Beslut om att anmäla behov av god 
man/förvaltare till 
överförmyndare 
 

15 § LSS Enhetschef 
Handläggare 

T 

13.5 Beslut om att anmäla till 
överförmyndaren om att behov av 
god man/förvaltare inte längre 
föreligger 
 

15 § LSS Enhetschef 
Handläggare 

T 
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Ärendegrupp 14 Förskole- och 
skolbarnomsorgsverksamheten 

Nr  Beslut om Lagrum  Delegat Anmärkning 

14.1 Överenskommelse med annan 
kommun om placering av barn 
 

SL 8:12 Verksamhetschef Gäller om det finns 
särskilda skäl 

14.2 Inhämtande av yttrande vid 
mottagande av barn från annan 
kommun. 
 

SL 8:13 Verksamhetschef Gäller om det finns 
särskilda skäl 

14.3 Årligen upprätta en plan för att 
förebygga och förhindra 
kränkande behandling 
 

SL 6:8 Förskolechef  

14.4 Avge yttrande/svar till 
Skolinspektionen, Barn- och 
elevombudet eller liknande i 
anmälningsärenden 

 Verksamhetschef 
 
 
Förskolechef 

I de delar som riktar 
sig till huvudmannen 
 
I de delar som riktar 
sig till den enskilda 
enheten 
 

  



38 

Ärendegrupp 15 Förskoleklass 
Nr  Beslut om Lagrum  Delegat Anmärkning 

15.1 Överenskommelse med annan 
kommun om placering av barn 

SL 9:12 Rektor  

15.2 Inhämtande av yttrande vid 
mottagande av barn från annan 
kommun 
 

SL 9:13  Rektor  

15.3 Årligen upprätta en plan för att 
förebygga och förhindra 
kränkande behandling 
 

SL 6:8 Rektor  
 

 

15.4 Avge yttrande/svar till 
Skolinspektionen, Barn- och 
elevombudet eller liknande i 
anmälningsärenden 

 Verksamhetschef 
 
 
Förskolechef  

I de delar som riktar 
sig till huvudmannen 
 
I de delar som riktar 
sig till den enskilda 
enheten 
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Ärendegrupp 16 Grundskolan 
Nr  Beslut om Lagrum  Delegat Anmärkning 

16.1 Tillsyn att elever fullgör sin 
skolplikt/får föreskriven 
utbildning 
 

SL 7:21 Rektor  

16.2 Överenskommelse med annan 
kommun om placering av elev 

SL 10:24 Verksamhetschef Gäller om det finns 
särskilda skäl 
 

16.3 Inhämtande av yttrande vid 
mottagande av elev från annan 
kommun 
 

SL 10:25 Rektor  

16.4 Beslut om ytterligare 
undervisningstid utöver den 
garanterade undervisningstiden 
 

Skolförordningen 9:3 Rektor  

16.5 Beslut om fördelning mellan 
årskurserna av undervisningstiden 
 

Skolförordningen 9:4 Verksamhetschef Beslut ska tas efter 
förslag från rektor 

16.6 Fastställande av terminstider 
 

Skolförordningen 3:3 Sektorchef  

16.7 Årligen upprätta en plan för att 
förebygga och förhindra 
kränkande behandling 
 

SL 6:8 Rektor  
 

 

16.8 Avge yttrande/svar till 
Skolinspektionen, Barn- och 
elevombudet eller liknande i 
anmälningsärenden 

 Verksamhetschef 
 
 
Rektor 

I de delar som riktar 
sig till huvudmannen 
 
I de delar som riktar 
sig till den enskilda 
enheten 
 

16.9 Särskild undervisning enligt 20 § 
anordnas av den som är huvudman 
för den utbildning som eleven 
annars deltar i. 

 SL 24:22 Rektor  För elev som på grund 
av sjukdom eller 
liknande skäl inte kan 
delta i det vanliga 
skolarbetet, ska 
särskild undervisning 
anordnas i hemmet 
eller på annan lämplig 
plats 
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Ärendegrupp 17 Gymnasieskolan 
Nr  Beslut om Lagrum  Delegat Anmärkning 

17.1 Beslut om vilka kurser som ska 
erbjudas som programfördjupning 
 

Gyf 4:6 Rektor  

17.2 Beslut om vilka kurser som ska 
erbjudas som individuellt val 
 

Gyf 4:7 Rektor  

17.3 Beslut om antalet 
undervisningstimmar för varje 
kurs, ämnesområde och för 
gymnasiearbetet, samt fördelning 
av undervisningstid 
 

Gyf 4:22 Rektor  

17.4 Beslut att en elevs utbildning på 
ett nationellt program till sitt 
innehåll får avvika 
 

SL 16:14 Rektor  
 

 

17.5 Beslut att utbildningen på ett 
nationellt program får fördelas på 
längre tid än tre läsår 
 

SL 16:15 Rektor  
 

 

17.6 Beslut att utbildningen på ett 
nationellt program får fördelas på 
längre tid än tre läsår, om eleven 
har läst ett reducerat program, 
eller om det i övrigt finns 
särskilda skäl för det 
 

Gyf 9:7 Rektor 
 

 

17.7 Beslut att förlänga 
preparandutbildningen till två år 
 

SL 17:5 Rektor  

17.8 Beslut att minska utbildningen på 
introduktionsprogram 
 

SL 17:6 Rektor  

17.9 Beslut att fastställa en plan för 
utbildningen på ett 
introduktionsprogram 
 

SL 17:7 Rektor  

17.10 Beslut att ansöka om att en 
utbildning inom de nationella 
programmen ska godkännas som 
särskild variant 
 

Gyf 5:4 Rektor efter samråd 
Verksamhetschef  

 

17.11 Beslut att ansöka om att en 
utbildning ska vara 
riksrekryterande 
 

Gyf 5:14 Rektor efter samråd 
Verksamhetschef  

 

17.12 Beslut att ansöka om att få 
anordna en idrottsutbildning vid 
ett riksidrottsgymnasium 
 

Gyf 5:24  Rektor efter samråd 
Verksamhetschef  

 

17.13 Beslut att ansöka om nationellt 
godkänd idrottsutbildning  

Gyf 5:28 Rektor efter samråd 
Verksamhetschef  
 

 

17.14  Beslut att arbetsplatsförlagt 
lärande ska finnas på 
högskoleförberedande program 
och omfattning av detsamma 
 

Gyf 4:12 Rektor 
 

 

17.15 Beslut om dagarna för höst- och 
vårterminens början och slut 
 

Gyf 3:2 Sektorchef  



41 

17.16 Inhämtande av yttrande från den 
sökandes hemkommun 
 

SL 16:48 Antagningssekreterare  

17.17  Beslut om antal platser (fri kvot) 
som ska avsättas 
 

Gyf 7:3  Rektor    

17.18  Beslut att en sökande ska 
genomgå ett inträdesprov 
 

Gyf 7:8 Rektor  
Biträdande rektor 

 

17.19 Beslut att elev ska få byta 
studieväg 
 

Gyf 7:9 Rektor  
Biträdande rektor 

 

17.20 Beslut att eleverna ska hålla sig 
med enstaka egna hjälpmedel 
 

SL 15:17 Rektor  
Biträdande rektor  

 

17.21 Upprättande av avtal 
(utbildningskontrakt) för den 
gymnasiala lärlingsutbildningen 
 

SL 16:11 a Rektor  

17.22  Årligen upprätta en plan för att 
förebygga och förhindra 
kränkande behandling 
 

SL 6:8 Rektor  

17.23 Avge yttrande/svar till 
Skolinspektionen, Barn- och 
elevombudet eller liknande i 
anmälningsärenden 

 Verksamhetschef 
 
 
Rektor 

I de delar som riktar 
sig till huvudmannen 
 
I de delar som riktar 
sig till den enskilda 
enheten 
 

17.24 Särskild undervisning enligt 20 § 
anordnas av den som är 
huvudman för den utbildning som 
eleven annars deltar i 

 SL 24:22 Rektor  För elev som på grund 
av sjukdom eller 
liknande skäl inte kan 
delta i det vanliga 
skolarbetet, ska 
särskild undervisning 
anordnas i hemmet 
eller på annan lämplig 
plats. 
 

17.25 Beslut om beviljande av 
överföring av skolpeng för 
utlandsstudier på gymnasienivå 

 Sektorchef En hemkommun har 
enligt gällande 
lagstiftning ingen 
skyldighet att betala 
för studier vid skolor 
utomlands 
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Ärendegrupp 18 Grundsärskolan 
Nr  Beslut om Lagrum  Delegat Anmärkning 

18.1 Avgöra om en elev som tas emot i 
grundsärskolan ska läsa ämnen 
eller ämnesområden 
 

SL 11:8 Rektor  

18.2 Överenskommelse med annan 
kommun om placering av elev 
 

SL 11:24 Verksamhetschef  

18.3 Inhämtande av yttrande vid 
mottagande av elev från annan 
kommun 
 

SL 11:25 Rektor  

18.4 Beslut om ytterligare 
undervisningstid utöver den 
garanterade undervisningstiden 
 

Skolförordningen 10:2  Rektor  

18.5 Beslut om fördelning mellan 
årskurserna av undervisningstiden 

Skolförordningen 10:3 Verksamhetschef 
efter förslag av 
rektor 
 

 

18.6 Fastställande av terminstider 
 

Skolförordningen 3:3 Sektorchef  

18.7 Årligen upprätta en plan för att 
förebygga och förhindra 
kränkande behandling 
 

SL 6:8 Rektor  

18.8 Avge yttrande/svar till 
Skolinspektionen, Barn- och 
elevombudet eller liknande i 
anmälningsärenden 

 Verksamhetschef 
- I de delar som 
riktar sig till 
huvudmannen 
 
 
Rektor 
- I de delar som 
riktar sig till den 
enskilda enheten 
 

 
 
 

18.9 Särskild undervisning enligt 20 § 
anordnas av den som är huvudman 
för den utbildning som eleven 
annars deltar i 

 SL 24:22 Rektor  För elev som på grund 
av sjukdom eller 
liknande skäl inte kan 
delta i det vanliga 
skolarbetet, ska 
särskild undervisning 
anordnas i hemmet 
eller på annan lämplig 
plats 
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Ärendegrupp 19 Gymnasiesärskolan 
Nr  Beslut om Lagrum  Delegat Anmärkning 

19.1  Överenskommelse med annan 
kommun eller landsting om 
mottagande av elev 

SL 19.40 Rektor  

19.2  Inhämtande av yttrande vid 
placering av elev från annan 
kommun 
 

SL 19:41  Rektor  

19.3  Beslut om vilka kurser som ska 
erbjudas som individuellt val 
 

Gyf 4:7 a Rektor  

19.4  Beslut att utbildningen får 
fördelas på längre tid än fyra 
läsår 
 

SL 19:17 Rektor  

19.5  Beslut att arbetsplatsförlagt 
lärande byts mot motsvarande 
utbildning förlagd till skolan 
 

Gyf 4:13 Rektor  

19.6  Beslut om antalet 
undervisningstimmar för varje 
kurs, varje ämnesområde, 
gymnasiearbetet och 
gymnasiesärskolearbetet samt 
om hur fördelningen av 
undervisningstiden över läsåret 
ska göras 
 

Gyf 4:22 Rektor  

19.7  Beslut om dagarna för höst- och 
vårterminens början och slut 
 

Gyf 3:2 Sektorchef  

19.8  Årligen upprätta en plan för att 
förebygga och förhindra 
kränkande behandling 
 

SL 6:8 Rektor  

19.9  Avge yttrande/svar till 
Skolinspektionen, Barn- och 
elevombudet eller liknande i 
anmälningsärenden 

 Verksamhetschef 
 
 
Rektor 

I de delar som riktar 
sig till huvudmannen 
 
I de delar som riktar 
sig till den enskilda 
enheten 
 

19.10 Särskild undervisning enligt 20 § 
anordnas av den som är 
huvudman för den utbildning 
som eleven annars deltar i 

SL 24:22 Rektor  För elev som på grund 
av sjukdom eller 
liknande skäl inte kan 
delta i det vanliga 
skolarbetet, ska 
särskild undervisning 
anordnas i hemmet 
eller på annan lämplig 
plats 
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Ärendegrupp 20 Kommunal vuxenutbildning 
(Komvux) 

Nr  Beslut om Lagrum  Delegat Anmärkning 

20.1  Beslut att ansöka om en ny 
nationell kurs på gymnasial nivå 
 

Fvx 2:5 Rektor  

20.2  Beslut om vilka nationella kurser 
som ska ges 
 

Fvx 2:9 Rektor  

20.3  Beslut att böcker och lärverktyg 
ska anskaffas av eleverna själva, 
eller erbjudas mot avgifter som 
högst motsvarar 
anskaffningskostnaden 
Elever inom utbildning i svenska 
för invandrare ska utan kostnad 
ha tillgång till böcker och andra 
lärverktyg som behövs för en 
tidsenlig utbildning. 
Huvudmannen får dock besluta 
att elever ska hålla sig med 
enstaka egna lärverktyg 
 

SL 20:7 Verksamhetschef  

20.4 Beslut att minska omfattningen av 
undervisningen i svenska för 
invandrare 

SL 20:24 Rektor  

20.5 Årligen upprätta en plan för att 
förebygga och förhindra 
kränkande behandling 
 

SL 6:8 Rektor  

20.6 Avge yttrande/svar till 
Skolinspektionen, Barn- och 
elevombudet eller liknande i 
anmälningsärenden 

 Verksamhetschef 
- I de delar som 
riktar sig till 
huvudmannen 
 
Rektor 
- I de delar som 
riktar sig till den 
enskilda enheten 
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Ärendegrupp 21 Särskild utbildning för vuxna 
Nr  Beslut om Lagrum  Delegat Anmärkning 

21.1  Avge yttrande till annan kommun 
 

SL 21:7 Rektor  

21.2  Beslut att ansöka om en ny 
nationell kurs på gymnasial nivå 

Fvx 2:5 Verksamhetschef 
efter samråd med 
rektor 
 

 

21.3  Beslut om vilka nationella kurser 
som ska ges 
 

Fvx 2:9 Rektor  

21.4  Beslut att böcker och lärverktyg ska 
anskaffas av eleverna själva, eller 
erbjudas mot avgifter som högst 
motsvarar anskaffningskostnaden 
 

SL 21:6 Verksamhetschef  

21.5  Årligen upprätta en plan för att 
förebygga och förhindra kränkande 
behandling 
 

SL 6:8 Rektor  

21.6  Avge yttrande/svar till 
Skolinspektionen, Barn- och 
elevombudet eller liknande i 
anmälningsärenden 

 Verksamhetschef 
- I de delar som 
riktar sig till 
huvudmannen 
 
Rektor 
- I de delar som 
riktar sig till den 
enskilda enheten 
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Ärendegrupp 22 Tecknande av avtal inom 
lärandeverksamheterna 

Nr  Beslut om Lagrum  Delegat Anmärkning 

22.1  Interkommunal ersättning avseende 
mottagande av elev från andra 
kommuner 
 

 Verksamhetschef 
efter samråd med 
sektorchef 

 

22.2  Interkommunal ersättning avseende 
placering i annan kommuns förskola, 
grundskola, friskola, särskola, 
specialskola, gymnasieskola eller 
gymnasiesärskola 
 

 Verksamhetschef 
efter samråd med 
sektorchef 

 

22.3 Beslut om bidrag till fristående 
verksamheter inom förskola, 
förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola, fritidshem, 
gymnasieskola, gymnasiesärskola 
och pedagogisk omsorg 

Skolförordningen 14 
kap. 

Sektorchef med 
kommunchef som 
ersättare 

 

22.4 Uppdragsutbildning enligt uppgjord 
arbetsordning 
 

 Rektor  

22.5 Flyktingundervisning 
 

 Rektor  

22.6 Rekvirering av statsbidrag 
 

 Sektorchef  

 
 



Sammanträdesprotokoll 
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§ 

Hastighetsplan för Ulricehamns kommun 
Dnr 2016/325 

Sammanfattning 
Ulricehamns kommun arbetade mellan 2010 till 2012 fram en hastighetsplan som omfattade 
tätorterna Ulricehamn, Timmele, Dalum, Blidsberg och Trädet. Hastighetsplanen blev dock 
aldrig antagen, kommunstyrelsen gav därefter förvaltningen i uppdrag att revidera 
hastighetsplanen.  

Hastighetsplanens syfte är att vara ett underlag till framtida beslut angående justering av 
hastighetsgränser, samt vid planering av åtgärder som ökar hastighetsefterlevnaden på 
kommunens gator och vägar. 

För att en god efterlevnad av hastighetsgränsen ska uppnås är det viktigt att vägens karaktär 
överensstämmer med skyltad hastighet, antingen genom ombyggnad eller genom 
punktåtgärder. Genomförandet av planen bör ske etappvis då de berörda vägsträckorna till 
största del tillhör det statliga vägnätet (väg 46) så är det Trafikverket som ansvarar för och 
beslutar om dessa åtgärder. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-04-26 från samhällsbyggnadschef 
2 Samrådsredogörelse Hastighetsplan för Ulricehamns kommun 
3 Hastighetsplan för Ulricehamns kommun 

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Hastighetsplan för Ulricehamns kommun antas. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

2019-04-26 

Tjänsteskrivelse Hastighetsplan för Ulricehamns 
kommun 
Diarienummer 2016/325, löpnummer 1620/2019 

Sammanfattning 
Ulricehamns kommun arbetade mellan 2010 till 2012 fram en hastighetsplan som omfattade 
tätorterna Ulricehamn, Timmele, Dalum, Blidsberg och Trädet. Hastighetsplanen blev dock 
aldrig antagen, kommunstyrelsen gav därefter förvaltningen i uppdrag att revidera 
hastighetsplanen.  

Hastighetsplanens syfte är att vara ett underlag till framtida beslut angående justering av 
hastighetsgränser, samt vid planering av åtgärder som ökar hastighetsefterlevnaden på 
kommunens gator och vägar. 

För att en god efterlevnad av hastighetsgränsen ska uppnås är det viktigt att vägens karaktär 
överensstämmer med skyltad hastighet, antingen genom ombyggnad eller genom 
punktåtgärder. Genomförandet av planen bör ske etappvis då de berörda vägsträckorna till 
största del tillhör det statliga vägnätet (väg 46) så är det Trafikverket som ansvarar för och 
beslutar om dessa åtgärder. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Hastighetsplan för Ulricehamns kommun antas. 

Ärendet 
Ulricehamns kommun arbetade mellan 2010 till 2012 fram en hastighetsplan som omfattade 
tätorterna Ulricehamn, Timmele, Dalum, Blidsberg och Trädet. Hastighetsplanen blev dock 
aldrig antagen, anledningen var bland annat att de föreslagna hastigheterna ansågs vara för 
låga och det saknades en kostnadsberäkning. Kommunstyrelsen gav därefter förvaltningen i 
uppdrag att revidera hastighetsplanen. 

Den största förändringen är att lokalvägnätet, som till största del utgörs av bostadsgator, får 
ny hastighetsgräns 40 km/h istället för 30 km/h som det var föreslaget i tidigare plan. 
Anledningen är att efterlevnaden av 30 km/h bedöms bli liten och att det på många gator inte 
finns behov av att införa 30 km/h. 

Hastighetsplanens syfte är att vara ett underlag till framtida beslut angående justering av 
hastighetsgränser, samt vid planering av åtgärder som ökar hastighetsefterlevnaden på 
kommunens gator och vägar. Genom att avväga hastigheten väl, kan den valda gränsen 
medverka till att stadsrummet används på ett sätt som stödjer stadens utveckling. 

För att en god efterlevnad av hastighetsgränsen ska uppnås är det viktigt att vägens karaktär 
överensstämmer med skyltad hastighet, antingen genom ombyggnad eller genom 
punktåtgärder. Genomförandet av planen bör därför ske etappvis. De vägsträckor som det i 
första hand krävs åtgärder på tillhör det statliga vägnätet (väg 46) så är det Trafikverket som 
ansvarar för och beslutar om dessa åtgärder. Det krävs att kommunen har en fortsatt dialog 
med Trafikverket och att kommunen prioriterar åtgärder på väg 46 vid inspel till regional 
plan. 
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Då det kan ta lång tid innan den här typen av åtgärder kommer till ett genomförande så 
kommer i ett första steg 50 km/h bibehållas på delar av de sträckor som kommunen på sikt 
avser införa 40 km/h på. Införandet av 40 km/h på dessa sträckor avses därefter ske 
succesivt i samband med att åtgärder genomförs. 
 
När hastighetsplanen blivit antagen ska trafikföreskrifter på de föreslagna 
hastighetsgränserna tas fram och beslutas. Efter det tas underlag fram för omskyltning vilket 
samordnas med Trafikverket, omskyltning bedöms tidigast kunna ske under våren 2020. 
 
Kostnaden för omskyltning till de nya hastighetsgränser som omfattas av den kortsiktiga 
planen beräknas uppgå till 300 tkr. 
 
Beslutsunderlag 

1 Samrådsredogörelse Hastighetsplan för Ulricehamns kommun 
2 Hastighetsplan för Ulricehamns kommun 

 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
Författningshandboken   
 
 
 

Sebastian Olofsson Mats Kindlund 
Samhällsbyggnadschef Gatuingenjör 
 Exploateringsenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 



2019-05-27 
2016/325

 

TELEFON 0321-59 50 00  E-POST miljosamhallsbyggnad@ulricehamn.se 
BESÖKSADRESS Höjdgatan 3  POSTADRESS 523 86 Ulricehamn 
WEBB ulricehamn.se  FACEBOOK facebook.com/ulricehamnskommun 
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Samrådets genomförande  
Hastighetsplan för Ulricehamns kommun har varit ute på remiss under perioden 2019-01-15 
till 2019-02-12. Remisshandlingen har sänts till kommunala och statliga myndigheter samt 
berörda sakägare.  

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

Statliga verk och myndigheter 
1. Polismyndigheten 
2. Trafikverket 

Kommuner 
3. Herrljunga kommun 

Övriga 
4. Blidsbergs väg och samhällsförening 

 

Sammanfattning och förslag till ändringar 
Statliga verk och myndigheter 

1. Polismyndigheten 
 

 Det övergripande syftet med hastighetsplanen är att minska olyckorna, 
dödsolyckor förekommer inte alls i våra tätorter sen år 2000. Runt våra skolor 
klagas det däremot på mycket på höga hastigheter. När hastighetskontroller 
utförts där är det påfallande många föräldrar, personal eller boende i närheten 
som åker fast trots att de är högst medvetna om att det är hastighetsbegränsat till 
30km/h där. Polismyndigheten bedömer att en i stort sett allmän sänkning av 
hastighetsbegränsningen från 50km/h till 40km/h i våra tätorter skulle innebära 
en kraftfull ökning av antalet fortkörare och klagomål på fortkörare.  
 
För att få ner hastigheterna behövs stora förändringar i trafikmiljön så att den 
inbjuder till att hålla hastigheterna. Man vet sen länge att en bilist inte någon 
längre sträcka kan hålla 30km/h om det går att köra fortare. Vi har redan idag 
problem med detta och det kommer bara öka vid en hastighetssänkning. Polisen i 
Ulricehamn bedömer att hastighetsplanen inte kommer uppnå sina syften och 
motsätter sig alltså den. 
 
Kommentar: I tätorterna som finns utmed väg 46 ligger närmare 30% av 
bostäderna i direkt anslutning till väg 46 och är därför direkt påverkade av 
trafikmiljön.  
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Det handlar i mångt och mycket om människors psykiska hälsa kopplat till oro för 
sina barn, olyckor och trafikbuller. Kommunen anser att det är viktigt att väga in 
tryggheten och livsmiljön för invånarna i orterna utmed väg 46. Trots 
trafikbelastningen så måste personer kunna vistas i samhällskärnan utan en 
känsla av olust eller otrygghet. Det är en förutsättning för att orterna ska kunna 
hållas levande och utvecklas. 

 

2. Trafikverket 
 Trafikverket skriver i sitt yttrande att det är viktigt att hastighetsgränserna 

överensstämmer med vägarnas utformning samt att långa sträckor med 
hastighetsgräns 30–40 km/h generellt har en låg hastighetsefterlevnad. 

Kommentar: Kommunen anser att 40 km/h är en motiverad hastighetsgräns 
inom orterna och anser att det är viktigt att åtgärder förs så att föreslagen 
hastighetsgräns efterlevs. Genom väl avvägda fysiska åtgärder anser kommunen 
att efterlevnad av 40 km/h kan uppnås. 
 

 I Blidsberg på väg 46 söder om korsningen med väg 1865 och norr om samma 
korsning kan hastighetsbegränsningen 40 km/h anses rimlig med avseende på ett 
lite större behov av att korsa vägarna för de oskyddade trafikanterna. På väg 1865 
närmast väg 46 finns det fastigheter på bägge sidor om vägen och behovet att 
korsa är större och därmed kan hastighetsbegränsningen 40 km/h anses rimlig 
även här. I övrigt finns det inget i det integrerade transportrum som talar för en 
lägre hastighetsbegränsning än dagens 50 km/h. Trafikverket anser att föreslagen 
hastighetsbegränsning inte är lämpligt på de statliga vägarna samt att de inte 
stämmer överens med befintlig trafikmiljö och därmed skulle 
hastighetsefterlevnaden bli låg. 

Kommentar: För att tillgodose Trafikverkets bedömning av lämpligt val av 
hastighet så föreslår vi att 50 km/h bibehålls på väg 46 inom tättbebyggt område, 
söder om norra korsningen med S:t Bertils väg. Norr om korsningen står 
kommunen fast vid bedömningen om att ny hastighetsgräns ska vara 40 km/h på 
väg 46, sträckan blir då 1 100 meter. 
På väg 1865 ser vi det möjligt att bibehålla 50 km/h på sträckan norr om 
Åsenvägen eftersom det endast är bebyggelse på västra sidan om vägen och det 
inte finns något behov av att korsa den. 

 
 I Dalum finns det inget i de integrerade transportrummen som talar för en lägre 

hastighetsbegränsning än dagens 50 km/h. Trafikverket anser att föreslagen 
hastighetsbegränsning inte stämmer överens med befintlig trafikmiljö och 
hastighetsefterlevnaden kommer därmed att bli låg. 

Kommentar: Söderifrån på väg 46 bedömer vi att 50 km/h kan bibehållas till 
direkt söder om korsningen med Vedåslavägen. Norrifrån på väg 46 kan 50 km/h 
bibehållas fram till att bebyggelse börjar på båda sidor av vägen. 4o km/ h föreslås 
på väg 1874 liksom övrig del av väg 46 (1 100 meter) inom tättbebyggt område.  

 
 I Timmele på väg 46 finns det inget i det integrerade transportrummen som talar 

för en lägre hastighetsbegränsning än dagens 50 km/h inom tättbebyggt område. 
Behovet att korsa vägen är ringa och passager finns på de platser där 
korsningsbehov finns. På väg 46, söder om Timmele, utanför tättbebyggt område 
där hastighetsplanen föreslår 60 km/h är det skog på bägge sidor av vägen, inget 



5 (6) 

behov för oskyddade trafikanter att korsa vägen. Det finns inget i dagens 
trafikmiljö som talar för 60 km/h. Eventuellt beslut om 60 km/h söder om och 
utanför gränsen tättbebyggt området kommer föreslås avstyrkas av Trafikverket. 
På väg 182 och väg 1835, närmast väg 46 kan hastighetsbegränsningen 40 km/h 
anses rimlig med avseende på ett större behov av att korsa vägarna för de 
oskyddade trafikanterna.  

I övrigt finns det inget i de integrerade transportrummen som talar för en lägre 
hastighetsbegränsning än dagens 50 km/h. Trafikverket anser att föreslagen 
hastighetsbegränsning inte är lämpligt på de statliga vägarna samt att de inte 
stämmer överens med befintlig trafikmiljö och därmed skulle 
hastighetsefterlevnaden bli låg. 

Kommentar: På väg 46 söder om gränsen för tättbebyggt område bedömer 
Trafikverket att det inte finns skäl för sänkning av hastighetsgräns som 
kommunen föreslår i hastighetsplanen. Kommunen ser heller inte att det finns 
skäl att besluta om ny gräns för tättbebyggt område. 

Kommunen anser att 40 km/h ska gälla inom tättbebyggt område. På väg 46, 
sträckan norr om väg 182 där 60 km/h föreslagits, ändras förslaget till 50 km/h 
för att få det enhetlighet med övriga orter. 

Inom gräns för tättbebyggt område på västra delarna av väg 1835 och väg 182 
finns ingen separering av gående eller cyklister. Här anser kommunen att 
hastighetsgränsen ska vara 40 km/h. 

 
 I Trädet på väg 46 finns det inget i det integrerade transportrummen som talar för 

en lägre hastighetsbegränsning än dagens 50 km/h inom tättbebyggt område. På 
väg 46, på den södra delen anses 60 km/h som en befogad hastighetsbegränsning, 
i enlighet med föreslagen hastighetsplan. Detta med anledning av att landskapet 
öppnar upp sig och det är färre fastigheter och anslutningar. På väg 1859 och väg 
1887 finns det inget i de integrerade transportrummen som talar för en lägre 
hastighetsbegränsning än dagens 50 km/h.  
 
Trafikverket anser att föreslagna hastighetsbegränsning inte är lämpligt på de 
statliga vägarna samt att de inte stämmer överens med befintlig trafikmiljö och 
därmed skulle hastighetsefterlevnaden bli låg.  

Kommentar: Kommunen anser att 40 km/h ska gälla inom tättbebyggt område. 
På väg 46 bibehålls dock 50 km/h i södra änden av det tättbebyggda området 
istället för föreslagen höjning till 60 km/h. Gräns för 50 km/h dras däremot fram 
till bron över Ätran. Likadant bibehålls 50km/h i norra änden av tättbebyggt 
område fram till en punkt 150 meter söder om Torngatan. Sträckan med 
hastighetsgränsen 40 km/h på väg 46 blir då 300 meter. 

På väg 1859 saknas separation för gående och cyklister och det är många otydliga 
fastighetsutfarter. Här anser kommunen att hastighetsgränsen ska vara 40 km/h. 
Vi anser även att 40 km/h är motiverat på väg 1887. 

 
 Inget yttrande gällande Ulricehamn, då ingen hastighetsförändring på statliga 

vägnätet är föreslagen.  
Kommentar: Noteras 
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Kommuner  

3. Herrljunga kommun 
 Herrljunga kommun har inget att erinra mot er hastighetsplan.         

Kommentar: Noteras 

Övriga 

4. Blidsbergs väg och samhällsförening  
 Blidsbergs väg och samhällsförening ställer sig mycket positiva till en 

hastighetssänkning från 50km till 40km/h på den sträckning som förslaget visar. 
Förslaget låter mycket bra men vi ställer oss frågande till hur det skall säkerställas 
att den nya hastighetsbegränsningen hålls, nya skyltar är inte tillräckligt. Vi 
behöver någon typ av farthinder/fartbegränsning främst i backen ner från skolan 
mot korsningen av väg 46/väg 1865.  

 
Att öka säkerheten vid övergångstället vid skolan låter bra men det 
övergångsstället som används mest frekvent i samhället är övergångsstället som 
är placerat vid Basta Kvarn. Här är busshållplatser placerade och dessutom ligger 
Pastellens förskola vid detta övergångsställe, vilket gör att många av samhällets 
barn passerar väg 46 just här. Här behövs tydliggöras att det är en passage över 
vägen som är använt av många samt att hastigheten behöver begränsas. Även 
övergångstället vid Fällestorpsvägen bör ses över då det är flitigt använt av 
skolbarn. 
 
Förslaget visar även på en felaktighet gällande cykelbanan som inte är på östra 
sidan av väg 46 utan på den västra sidan av vägen. Eftersom en stor del av 
samhällets villaområden ligger på den östra sidan måste väg 46 korsas för att 
kunna nyttja cykelbanorna, dessutom ligger både förskola och skola på den västra 
sidan vilket gör att tydliga och säkra övergångställen medför att cykelbanorna kan 
användas säkrare. 
Kommentar: Felet i texten gällande cykelbanan revideras och övriga synpunkter 
noteras.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Ulricehamns kommun arbetade mellan 2010 till 2012 fram en hastighetsplan med hjälp av 
upphandlad konsult, hastighetsplanen blev dock aldrig antagen. Kommunstyrelsen gav 
därefter förvaltningen i uppdrag att revidera hastighetsplanen. Förvaltningen fick även i 
uppdrag att anpassa arbetet med hastighetsplanen efter den översyn av det nationella 
regelverket som staten har aviserat. 

Från den 2 maj 2008 är det i Sverige möjligt att skylta hastigheten i steg om 10 km/h, från 30 
km/h och upp till 120 km/h. Syftet är att få en bättre anpassning av hastigheterna i 
förhållande till de trafikpolitiska målen. Förändringen av hastighetsbegränsningarna är 
avsedd att ge ökad trafiksäkerhet och bidra till ökad respekt och acceptans för 
hastighetsgränserna. 

Genom att avväga hastigheten väl kan den valda gränsen medverka till att stadsrummet 
används på ett sätt som stödjer stadens utveckling. År 2016 gav regeringen trafikanalys i 
uppdrag att utreda förutsättningarna för, och konsekvenserna av sänkt bashastighet i tätort. 
Bashastighet är den högst tillåtna hastighet som fordon får föras i om inget annat är beslutat. 
Rapporten från trafikanalys förordar att en ny bashastighet på 40 km/h inom tättbebyggt 
område införs. En tydlig fördel med att införa en ny bashastighet är att de får ett snabbt 
genomslag över hela landet.1 I dagsläget är det möjligt att göra dessa förändringar inom 
ramen för lokala trafikföreskrifter. 

2 Syfte 
Hastighetsplanens syfte är att vara ett underlag till framtida beslut angående justering av 
hastighetsgränser, samt vid planering av åtgärder som ökar hastighetsefterlevnaden på 
kommunens gator och vägar.  

3 Metod 
Hastighetsplanen har tagits fram med hjälp av utvalda delar ur handboken rätt fart i staden.2  
Handboken syftar till att få nationell likhet och igenkänning.  

 

 
1 Trafikanalys. Sänkt bashastighet i tätort.2017. https://www.trafa.se/globalassets/rapporter/2017/rapport-
2017_16-sankt-bashastighet-i-tatort.pdf (Hämtad 2018-12-18) 
2 SKL och Vägverket.2008. Rätt fart i staden. Sveriges kommuner och landsting, Stockholm 

https://www.trafa.se/globalassets/rapporter/2017/rapport-2017_16-sankt-bashastighet-i-tatort.pdf
https://www.trafa.se/globalassets/rapporter/2017/rapport-2017_16-sankt-bashastighet-i-tatort.pdf
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Figur 1. Olika livsrum (källa: Caroline Andersson, Rätt fart i staden)

3.1 Inventering 
För att kunna identifiera vilken hastighetsnivå som är lämplig i förhållande till gatans och 
gaturummets funktion och utformning delas varje gata in i olika rum enligt 
livsrumsmodellen. I denna modell delas staden och tätorten in i tre olika rum och två 
mellanrum. Inventeringen gjordes även genom fältstudier och med stöd av befintligt 
dataunderlag. 

Frirum(F): Rum för cyklister, fotgängare och de lekande barnen. I frirummet ska de 
oskyddade trafikanterna inte behöva oroa sig för motorfordonstrafik.  

Integrerat frirum(IF): Rum där fotgängare och cyklister är prioriterade. Motorfordon har 
möjlighet till begränsad inkörning men alltid med stor hänsyn till de oskyddade trafikanterna 

Mjuktrafikrum(M): Rum som omfattar större delen av stadens gaturum. Väggarna i 
rummen uttrycker ett anspråk på kontakt och närvaro. Rummet bör tillmötesgå människors 
anspråk att lätt röra sig i rummets längs-och tvärsriktning. 

Integrerat transportrum(IT): Oskyddade trafikanter kan färdas i rummet men har inga 
anspråk på att korsa det. Det finns också ringa anspråk på vistelse i rummet.  

Transportrum(T): Rum för enbart motorfordonstrafik, där gång och cykelpassager på ett 
bekvämt och tryggt sätt är separerade.  

 

 

 

 

3.2 Nulägesbeskrivning 
Nulägesbeskrivningen bygger på bedömning av livsrum från inventeringen samt uppgifter 
om befintlig hastighetsgräns och bil-, kollektiv-och utryckningsnätens funktion. Data 
sammanställs sedan i en Excel fil, där de olika anspråken viktas mot varandra.  

De Stadsbyggnadskvaliteter som tas i beaktning är: 
• Stadens karaktär 
• Tillgänglighet 
• Trygghet 
• Trafiksäkerhet 
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3.3 Analys och bearbetning 
Nulägesbeskrivningen utgör underlag för analys och bearbetning av data. Ett antal 
kvalitetavvikelser av låg kvalitet har konstaterats. För att reducera antalet och graden av 
kvalitetsavvikelser görs en länkoptimering som sammanväger de olika anspråken. Höjning 
och sänkning av hastighetsgränsen prövas och konsekvenserna analyseras. Detta görs för att 
minska plottrigheten och skapa ett sammanhängande nät. I ett sista steg görs en 
systemanpassning så att endast hastighetsgränserna 30, 40 och 60 km/h respektive 
gångfartshastighet förekommer i hastighetssättningen. 

3.4 Avvikelsehantering 
För de platser, sträckor eller punkter som i analysen uppvisar låg kvalitet inom ett eller flera 
av bedömningskriterierna görs en sammanställning som redovisas i avsnitt 5.  
Bedömningskriterierna är Stadens karaktär, tillgänglighet, trygghet och trafiksäkerhet. 

4 Nulägesbeskrivning 

4.1 Nuvarande hastighetsgränser 
Nuvarande hastighetsbegränsningar har hämtats från Nationell vägdatabas. På de flesta 
kommunala gator och vägar gäller idag hastighetsbegränsning 50 km/h. Flertal gator utanför 
skolor och förskolor har tidsbegränsad hastighetsbegränsning till 30 km/h. I 
hastighetsplanen kommer nuvarande hastighetsbegränsningar att redovisas.  

4.2 Kollektivtrafik 
I Ulricehamns tätort finns kollektivtrafik i form av bussar i linje och närtrafik. I övriga orter 
finns regionbusstrafik. Kollektivtrafiken sköts av Västtrafik AB.  

4.3 Biltrafiknätet 
Med Nationell vägdatabas som underlag har biltrafiknätet delats in i övergripande 
huvudvägnät, huvudvägnät och lokalvägnät. Huvudvägnätet ska kanalisera trafik från 
lokalvägnätet vilket innebär högre anspråk på framkomlighet och åtgärder för oskyddade 
trafikanter. På lokalvägnätet är biltrafikens samspel med de oskyddade trafikanterna viktig. 

4.4 Bedömning av nuläget 
En inledande analys har gjorts utifrån befintliga hastighetsbegränsningar. Var och en av 
dessa har bedömts inom kvaliteterna tillgänglighet för bil-och kollektivtrafik, karaktär, 
trygghet och trafiksäkerhet. Alla kvaliteter är dock inte tillämpliga på alla delar av nätet.  
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4.5 Livsrum 
För att kunna identifiera vilken hastighetsnivå som är lämplig i förhållande till gaturummets 
funktion och gatans utformning delas varje gata in i olika rum enligt livsrumsmodellen. I 
denna modell delas staden och tätorten in i tre olika rum och två mellanrum. 

5 Analys 
Länkoptimering har utförts för att välja den hastighetsnivå som bäst balanserar anspråken 
för de olika stadsbyggnadskvaliteterna. I samband med detta har även en anpassning av 
hastighetsbegränsningarna gjorts, så att endast 30, 40 och 60 km/h respektive 
gångfartshastighet förekommer i hastighetssättningen. De förändringar som har gjorts för att 
minska plottrigheten och skapa ett sammanhängande nät innebär i vissa fall att avvikelser 
ökar något. I ett första steg så kommer 50 km/h bibehållas på vissa sträckor fram till att 
åtgärder för anpassning till 40 km/h genomförts.  

Tillgänglighetsanspråken för buss, ambulans och räddningstjänst har stor betydelse. Innan 
vägar byggs om för att anpassas till lägre hastigheter bör kommunen samråda med 
räddningstjänst och trafikhuvudman. En sänkning av hastigheten bör dock kunna accepteras 
på platser där oskyddade trafikanter och stadens karaktär har stora och viktiga anspråk. 

6 Kvalitetavvikelser 

6.1 Identifierade kvalitetsavvikelser 
De punktavvikelser som framkommit är gång-och cykelstråk som korsar biltrafik på sträckor 
där hastighetsbegränsningen föreslagits till 60 km/h och på sträckor på det högtrafikerade 
vägnätet som föreslagits få 40 km/h. 

Exempel på detta är övergångsställen samt gång-och cykelpassager i Ulricehamn på: 

 Tre Rosors väg 

 Grönahögsvägen 

 Strandgatan 

I Trädet på: 

 Centralvägen 

I Dalum på: 

 Centralvägen  

I Blidsberg på: 

 Falköpingsvägen 

I Timmele på: 
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 Falköpingsvägen 

6.2 Åtgärdsförslag 
Åtgärdsförslag för avvikelser med låg kvalitet 

Vid vald hastighetsgräns kan något av stadsbyggnadskvaliteterna bedömas få en låg kvalitet. 
Kvaliteterna som tas i beaktning är: Stadens karaktär, tillgänglighet, trygghet och 
trafiksäkerhet. 

Korsningspunkter med oskyddade trafikanter på sträckor med föreslagen 
hastighetsbegränsning 60 km/h och högtrafikerade gator med 40 km/h måste 
hastighetssäkras. Det är viktigt att säkra de platser där många oskyddade trafikanter behöver 
korsa vägen. Exempel på detta är:  

 Alla övergångsställen på Tre Rosors väg i Ulricehamn. Det är mycket viktigt att 
hastighetssäkra de övergångsställen där många barn och äldre passerar.  

 Övergångsställen vid förskola på Grönahögsvägen i Ulricehamn. 

 Övergångställen på Strandgatan i Ulricehamn. 

 Övergångsstället utanför skolan på Falköpingsvägen (väg 46) i Blidsberg. Detta 
övergångsstället är mycket viktigt att hastighetssäkra eftersom många barn passerar 
här.  

 De fyra övergångsställena längs Centralvägen (väg 46) samt vid busshållplatsen söder 
om Industrigatan i Trädet. 

 Vid busshållplatserna på Centralvägen (väg 46) i Dalum. 

 Övergångsstället och busshållplats utanför skolan på Falköpingsvägen (väg 46) i 
Timmele och säkrad passage vid Herrljungavägen. 

På sträckor där hastighetsefterlevnaden konstateras vara låg kommer fysiska åtgärder behöva 
utföras. Utbyggnaden av dessa görs succesivt utefter att behovet konstaterats. 

7 Hastighetsplan 
Det slutliga förslaget till hastighetsplan kommer att redovisas nedan. Först kommer de 
långsiktiga planer att presenteras för att sedan beskriva hur hastighetssättningen är tänkt att 
ske etappvis. Överlag ger förslaget få avvikelser med låg kvalitet. Resultatet i Ulricehamns 
kommun är att 40–60 km/h föreslås på det övergripande huvudvägnätet och huvudsakligen 
40 km/h på huvudvägnätet. På lokalnätet föreslås 40 km/h med undantag för vissa sträckor 
vid exempelvis skolor där 30 km/h föreslås. Gator inom industriområden föreslås få en 
hastighetsbegränsning på 40 alternativt 60 km/h.  

Förslaget till hastighetsplan är en långsiktig plan som ger en målbild av hastighetsgränserna. 
Själva genomförandet av hastighetsplanen behöver dock delas upp i etapper. 
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Hastighetsförändringarna som kan behöva genomföras mer på sikt är främst åtgärder som 
förutsätter stora investeringar i form av ombyggnad eller fysiska åtgärder.  

En utvärdering som finns beskriven i rätt fart i staden visar att en sänkning av hastigheten 
från 50 km/h till 40 km/h har en betydande vinst i tätorter. Medelhastigheten sänks i snitt 
med 3 km/h, vilket innebär en minskad risk för dödsolyckor med 25–30 procent. Restiden 
påverkas mindre än en halv minut i restidsförlängning.3 

Körning i tätort orsakar även större bränsleförbrukning än till exempel landsvägskörning. 
Många stopp och accelerationer är en orsak. Lägre hastighet och framför allt ett jämnt 
körsätt ger vid körning i tätort mindre utsläpp av koldioxid och minskad bullernivå. 4 

Hastigheten har en stor inverkan på trafiksäkerheten, det gäller främst konsekvenserna av en 
kollision. Vid en sänkning från 50 km/h till 40 km/h minskas stoppsträckan markant vilket 
är direkt avgörande för konsekvenserna vid en olycka.5  

I Ulricehamns kommun pågår det en bullerutredning och vissa justeringar kan komma 
behöva göras i hastighetsplanen utefter resultatet från utredningen. 

7.1 Hastighetsplan Blidsberg 
Tätorten utgörs i huvudsak av bostadsområden och i södra delen av Blidsberg finns ett litet 
Industriområde. Genom tätorten går väg 46 som sträcker sig mellan Ulricehamn och Skövde, 
vägen domineras idag av genomfartstrafik och bedöms som integrerat transportrum. Väg 
1865 ansluter genom västra delen av samhället till väg 46 och bedöms också vara integrerat 
transportrum. Resterande vägar är mjuktrafikrum. 

Det finns gång- och cykelväg på västra sidan utmed väg 46. Det finns inget utbyggt gång- och 
cykelvägsnät inom lokalvägnätet utöver belagd banvall som går genom samhället.  

Gällande hastighetsbegränsning inom tätorten är 50 km/h utom vid skolan och förskolan, 
där det är 30 km/h.  

Kvalitetsavvikelse finns på övergångsstället utanför skolan på Falköpingsvägen. Detta 
övergångsstället är viktigt att hastighetssäkra.   

Karta över föreslagna hastighetsbegränsningar finns redovisat i bilaga 6.  

 

 

 

 

 
3 SKL och Vägverket.2008. Rätt fart i staden. Sveriges kommuner och landsting, Stockholm. 
4 Ibid 
5 Ibid. 
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7.2 Hastighetsplan Dalum 
Tätorten utgörs i huvudsak av bostadsområden. Genom tätorten går väg 46 som sträcker sig 
mellan Ulricehamn och Skövde, vägen domineras idag av genomfartstrafik och bedöms som 
integrerat transportrum. Resterande vägar bedöms som mjuktrafikrum. 

Det finns gång- och cykelväg på östra sidan utmed väg 46 men inget utbyggt gång- och 
cykelvägsnät inom lokalvägnätet.  

Gällande hastighetsbegränsning inom tätorten är 50 km/h.  

Kvalitetsavvikelser finns vid busshållplatserna på Centralvägen (väg 46), de platserna 
behöver hastighetssäkras. 

Karta över föreslagna hastighetsbegränsningar finns redovisat i bilaga 7.  

7.3 Hastighetsplan Timmele 
Tätorten Timmele utgörs i huvudsak av bostadsområden och i södra delen av tätorten finns 
skola och förskola, i norra delen finns ett industriområde. Genom tätorten går väg 46 som 
sträcker sig mellan Ulricehamn och Skövde, från väster ansluter väg 182 och väg 1835 till väg 
46, dessa bedöms som integrerat transportrum. Resterande vägar bedöms som 
mjuktrafikrum. 

Det finns gång- och cykelväg på östra sidan utmed väg 46 från skolan och söderut samt från 
väg 182 till plantvägen(idrottsplats). Gång- och cykelväg finns även utmed väg 1835 och del 
av väg 182. Det finns inget utbyggt gång- och cykelvägsnät inom lokalvägnätet utöver belagd 
banvall som går genom samhället.  

Gällande hastighetsbegränsning inom tätorten är 50 km/h. utom vid skolan och förskolan, 
där det är 30 km/h. 

Kvalitetsavvikelse finns på övergångsställe och busshållplats utanför skolan på 
Falköpingsvägen (väg 46) och korsningen vid Herrljungavägen. 

Karta över föreslagna hastighetsbegränsningar finns redovisat i bilaga 8.  
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7.4 Hastighetsplan Trädet 
Tätorten utgörs främst av bostadsområden och i östra delen av tätorten finns en skola. 
Genom tätorten går Väg 46 sträcker sig mellan Ulricehamn och Skövde som bedöms som 
integrerat transportrum. De allmänna vägarna 1859 och 1887 som korsar samhället i östlig-
västlig riktning bedöms även som integrerat transportrum. Dock är trafikmängden på dessa 
vägar relativt låg. Resterande vägar bedöms som mjuktrafikrum. 

Det finns gång- och cykelväg på östra sidan utmed väg 46. Det finns inget utbyggt gång- och 
cykelvägsnät inom lokalvägnätet utöver belagd banvall som går genom samhället.  

Gällande hastighetsbegränsning inom tätorten är 50 km/h.  

Kvalitetsavvikelse finns på de fyra övergångsställena längs Centralvägen (väg 46) samt vid 
busshållplatsen söder om industrigatan. 

Karta över föreslagna hastighetsbegränsningar finns redovisat i bilaga 9.  

 

7.5 Hastighetsplan Ulricehamn 
Det övergripande huvudvägnätet består av; Falköpingsvägen, Strandvägen och 
Marbäcksvägen som förbinder väg 46 med väg 157 i nord-sydlig riktning. Jönköpingsvägen 
och Rönnåsgatan som ansluter till väg 40 österut och Tre Rosors väg som till viss del 
fungerar som genomfartsled men som främst matar interntrafiken i tätorten. 
Falköpingsvägen bedöms som transportrum och övriga gator som integrerat transportrum 

Huvudvägnätet som i huvudsak samlar upp trafiken från bostadsområden, industriområden 
och centrumgator bedöms också som integrerat transportrum. Bostadsgator och övriga gator 
bedöms som mjuktrafikrum, med undantag för norra delen av Storgatan och till de 
anslutande gator som bedöms som frirum respektive integrerat frirum. 

Det finns gång- och cykelvägar utmed större delen av huvudvägnätet, på några sträckor ligger 
dock inte är gång- och cykelvägen utmed huvudvägen men i dessa fall finns alternativ väg för 
gående och cyklister.  

Gällande hastighetsbegränsning inom tätorten är 50 km/h. I vissa bostadsområden är det 
idag 30 km/h och på vissa sträckor runt skolor är det tidsbegränsad 30 km/h. 

Kvalitetavvikelser finns på övergångställena och gång-och cykelpassager på Tre Rosors väg, 
Grönahögsvägen och Strandgatan.  

Karta över föreslagna hastighetsbegränsningar finns redovisat i bilaga 10.  
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8 Genomförande i etapper 
Med beaktning av inkomna yttrande föreslås hastighetsplanen införas stegvis. Ulricehamns 
kommuns ställningstagande är att 40 km/h ska vara bashastighet inom tättbebyggt område, 
men för att samtidigt uppnå en acceptabel efterlevnad krävs fysiska åtgärder. Det tar 
generellt lång tid för att genomföra den här typen av åtgärder, då kommunen inte råder över 
frågan eftersom det rör statlig väg (väg 46). Det krävs att kommunen har en fortsatt dialog 
med Trafikverket i frågan och att kommunen prioriterar åtgärder på väg 46 vid inspel till 
regional plan. 

Som första steg i ett genomförande utförs etapp 1 där 50 km/h bibehålls på en del av de 
sträckor som kommunen på sikt avser införa 40 km/h på. Införandet av 40 km/h på dessa 
sträckor avses därefter genomföras i etapp 2 i samband med att de fysiska åtgärderna 
genomförs. I ett första genomförande av planen kommer nya hastighetsgränser införas i 
enlighet med bilagor 1–5. 

Kostnaden för omskyltning till de nya hastighetsgränser som omfattas av den kortsiktiga 
planen beräknas uppgå till 300 000 kr. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 Stegvis övergång från 50 km/h till 40 km/h
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9 Bilagor 
 

1. Hastighetsplan Blidsberg etapp 1 

2. Hastighetsplan Dalum etapp 1 

3. Hastighetsplan Timmele etapp 1 

4. Hastighetsplan Trädet etapp 1 

5. Hastighetsplan Ulricehamn etapp 1 

6. Hastighetsplan Blidsberg etapp 2 

7. Hastighetsplan Dalum etapp 2 

8. Hastighetsplan Timmele etapp 2 

9. Hastighetsplan Trädet etapp 2 

10. Hastighetsplan Ulricehamn etapp 2  
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Bilaga 1 Hastighetsplan Blidsberg etapp 1
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Bilaga 2 Hastighetsplan Dalum etapp 1
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Bilaga 3 Hastighetsplan Timmele etapp 1
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   Bilaga 4 Hastighetsplan Trädet etapp 1
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Bilaga 5 Hastighetsplan Ulricehamn etapp 1
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Bilaga 6 Hastighetsplan Blidsberg etapp 2
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Bilaga 7 Hastighetsplan Dalum etapp 2
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Bilaga 8 Hastighetsplan Timmele etapp 2
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Bilaga 9 Hastighetsplan Trädet etapp 2
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Bilaga 10 Hastighetsplan Ulricehamn etapp 2
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