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§ 

Svar på motion om underhåll av Stubos 
garagefastigheter vid Karlslätt 
Dnr 2016/553 

Sammanfattning 
Mikael Levander (NU) föreslår i en motion till kommunfullmäktige den 28 september 2016 
att Stubo snarast renoverar de förfallna garagelängorna vid Karlslätt alternativt att man river 
dem om de inte längre används. 

Stubo har ansökt och beviljats rivningslov för den garagelänga som ansågs vara i 
rivningsfärdigt skick och den är numer riven. Övriga längor bedöms vara i sådant skick att de 
kan användas. Genom dessa åtgärder vidtagits får motionens förslag anses vara tillgodosett. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-05-21 från kommunchef 
2 Motion om underhåll av Stubos garagefastigheter 

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionens förslag anses vara tillgodosett genom att den garagelänga som var i 
rivningsfärdigt skick är riven. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-05-21 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om underhåll av 
Stubos garagefastigheter vid Karlslätt 
Diarienummer 2016/553, löpnummer 301/2018 
 
Sammanfattning 
Mikael Levander (NU) föreslår i en motion till kommunfullmäktige den 28 september 2016 
att Stubo snarast renoverar de förfallna garagelängorna vid Karlslätt alternativt att man river 
dem om de inte längre används. 
 
Stubo har ansökt och beviljats rivningslov för den garagelänga som ansågs vara i 
rivningsfärdigt skick och den är numer riven. Övriga längor bedöms vara i sådant skick att de 
kan användas. Genom dessa åtgärder vidtagits får motionens förslag anses vara tillgodosett. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionens förslag får anses vara tillgodosett genom att den garagelänga som var i 
rivningsfärdigt skick är riven. 
 
 
Ärendet 
För att kunna erbjuda attraktiva boenden och omgivningar som är tilltalande, har Mikael 
Levander (NU) i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att Stubo snarast renoverar de 
förfallna garagelängorna vid Karlslätt alternativt att man river dem om de inte längre 
används.  
 
Det kan konstateras att Stubo årligen upprättar en plan för underhåll av sina fastigheter. Vid 
inventeringen av fastigheternas behov noterades att en av garagelängorna på Karlslätt var i 
rivningsfärdigt skick, varför Stubo hösten 2016 ansökte om rivningslov för denna. Därefter 
revs garaget under våren 2017. Övriga garagelängor har bedömts vara i användbart skick.  
Genom att vidta dessa åtgärder får motionens förslag anses vara tillgodosett. 
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om underhåll av Stubos garagefastigheter 

 
Beslut lämnas till 
Stubo AB 
Kommunchef   
 
 
 

Håkan Sandahl Erica Waller 
Kommunchef/ VD Stubo AB 
VD Ulricehamns Stadshus AB   
    



 
 

 

Kommunfullmäktige i Ulricehamn 
 

Motion om underhåll av Stubos garagefastigheter vid Karlslätt 
 
Stubo är vårt kommunala bostadsföretag som har cirka 1100 bostadslägenheter i 
Ulricehamns kommun. För att vara attraktiva gäller det att de har fräscha lägenheter och 
områden runt omkring som är tilltalande. Stubo ställer krav på sina hyresgäster att de ska 
vårda sina lägenheter. Precis samma krav hoppas jag att Stubo har på sig själva.  
 
Därför föreslår Nya Ulricehamn: 
 
Att Stubo snarast renoverar de förfallna garagelängorna vid Karlslätt alternativt att man river 
dem om de inte längre används. 
 
Ulricehamn 2016-09-28 
  
Mikael Levander  
Nya Ulricehamn 
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§  
 

Svar på motion om att ge hyresbidrag till Närhälsans 
vårdfilial i Dalum 
Dnr 2017/676 
 
 
Sammanfattning 
Jan-Olof Sundh (V) har i en motion föreslagit att förvaltningen snarast ska ges i uppdrag att 
kontakta de inblandade parterna i Västra Götalandsregionen och Stubo för att skapa en 
möjlighet till dialog kring hyran på Närhälsans vårdfilial i Dalum. Ulricehamns kommun ska 
i en förhandling kunna bidra med en subvention av hyreskostnaden så att kostnaden blir 
godtagbar för alla parter.  
 
Närhälsans vårdfilial i Dalum lades under våren 2018 ned och omvandlades till en 
distriktssköterskemottagning.  Efter förhandlingar mellan Västragötalandsregionen och 
Stubo byggdes lokalerna om och lokalytan minskades för att anpassas till den ändrade 
verksamheten. Även hyran för lokalerna reglerades och sänktes.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-06-27 från kommunchef 
2 Motion angående Vårdcentral i Dalum 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionens förslag får anses vara tillgodosett med hänvisning till att förhandlingar hållits 
mellan Västragötalandsregionen och Stubo som resulterat i anpassning av både lokaler och 
hyra.    



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-06-27 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om att ge 
hyresbidrag till Närhälsans vårdfilial i Dalum 
Diarienummer 2017/676, löpnummer 2224/2019 
 
Sammanfattning 
Jan-Olof Sundh (V) har i en motion föreslagit att förvaltningen snarast ska ges i uppdrag att 
kontakta de inblandade parterna i Västra Götalandsregionen och Stubo för att skapa en 
möjlighet till dialog kring hyran på Närhälsans vårdfilial i Dalum. Ulricehamns kommun ska 
i en förhandling kunna bidra med en subvention av hyreskostnaden så att kostnaden blir 
godtagbar för alla parter.  
 
Närhälsans vårdfilial i Dalum lades under våren 2018 ned och omvandlades till en 
distriktssköterskemottagning.  Efter förhandlingar mellan Västragötalandsregionen och 
Stubo byggdes lokalerna om och lokalytan minskades för att anpassas till den ändrade 
verksamheten. Även hyran för lokalerna reglerades och sänktes.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionens förslag får anses vara tillgodosett med hänvisning till att förhandlingar hållits 
mellan Västragötalandsregionen och Stubo som resulterat i anpassning av både lokaler och 
hyra. 
 
 
Ärendet 
Närhälsan har under ett flertal år drivit en vårdfilial i Stubos lokaler i Dalum bemannad av 
läkare och sjuksköterskor. Närhälsan ansåg dock att lokalerna inte var helt ändamålsenliga 
och behövde byggas om och minskas i storlek samt att hyran som Stubo erbjöd primärvården 
var för hög. Om inget nytt avtal mellan Närhälsan och Stubo slöts skulle vårdfilialen i Dalum 
tvingas att lägga ner.   

Jan-Olof Sundh (V) har därför i en motion daterad den 26 september 2017 framfört att 
förvaltningen snarast ska ges i uppdrag att kontakta de inblandade parterna i Västra 
Götalandsregionen och Stubo för att skapa en möjlighet till dialog. Ulricehamns kommun ska 
i en förhandling kunna bidra med en subvention av hyreskostnaden så att kostnaden blir 
godtagbar för alla parter.  
 
Dialog fördes mellan parterna, men regionens primärvårdsstyrelse beslutade i december 
2017 att lägga ned Närhälsans vårdfilial i Dalum. Filialen stängdes i mars 2018. Efter 
förhandlingar mellan Västragötalandsregionen och Stubo byggdes lokalerna om och 
lokalytan minskades för att anpassas till en distriktssköterskemottagning. Även hyran för 
lokalerna reglerades och sänktes.  
 
Mot bakgrund att ovanstående åtgärder vidtagits får förslaget i motionen anses vara 
tillgodosett. 
 
Beslutsunderlag 
1 Motion angående Vårdcentral i Dalum 

 
Beslut lämnas till 
Stubo AB 
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Kommunchef   
 
 
 
 
 

Håkan Sandahl Agneta Isacsson 
Kommunchef Kommunjurist 
 Kommunledningsstaben 
  

 



Från: Sundh Jan-Olof[Jan-Olof.Sundh@fv.ulricehamn.se]
Skickat: 26.09.2017 23:15:01
Till: Ulricehamns Kommun[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Motion angående Vårdcentral i Dalum

image1.png

Motion om att ge hyresbidrag till Närhälsans vårdfilial i Dalum.

Närheten till sjukvård är en mycket viktig del i människors upplevelse av
trygghet. Enligt uppgifter i Ulricehamns Tidning kan filialen i Dalum komma att
stängas på grund av hyreskostnaden.

Vid kontakt med Stubo har vi fått veta att en ombyggnad är nödvändig för att
anpassa utrymmet till filialens behov.
Hyreskostnaden är baserad på kostnaden för ombyggnad och
kvadratmeteryta.
Ulricehamns kommun är en landsbygdskommun, det är mycket viktigt för
invånarna att ha en god tillgång till samhällsservice.

Vi anser att det är en prioriterad fråga för kommuninnevånarna att ha en god
tillgång till sjukvård i hela kommunen.
När det gäller Dalum är det dessutom viktigt för äldreboendet Parkgården.

Vi anser att det är väl motiverat för kommunen att subventionera hyran för
filialen i Dalum

I ett längre perspektiv kan det bli lönsamt för kommunen att subventionera
hyran för filialen. Om Dalum med omnejd upplevs som positivt, kan vi få fler
invånare som betalar skatt. 
Förmodligen krävs det endast 1-3 nya invånare (beroende på deras inkomster)
för att betala den subventionerade hyran

Vänsterpartiet yrkar att:

Förvaltningen ges i uppdrag att snarast kontakta de inblandade parterna i
Västra Götalands-regionen och Stubo för att skapa en möjlighet till dialog 

Ulricehamns kommun ska i en förhandling kunna bidra med en subvention av
hyreskostnaden så att kostnaden blir godtagbar för alla parter.

Ulricehamn 2017-09-26

Jan-Olof Sundh
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§  
 

Svar på motion - namngivningsceremoni 
Dnr 2018/48 
 
 
Sammanfattning 
 
Mattias Bengtsson (SD) har i en motion föreslagit att fullmäktige ger förvaltningen i uppdrag 
att tillsammans med kommunens officianter ta fram ett enkelt förslag till hur en 
namngivningsceremoni skulle kunna se ut och presenterar förslaget för fullmäktige och att 
fullmäktige beslutar att kommunen, via sina officianter, ska erbjuda en så kallad 
namngivningsceremoni som ett alternativ till den kristna ceremonin dopet. 
 
Det finns inget lagkrav som tvingar kommunerna att erbjuda denna tjänst utan frågan rör 
helt kommunens egen ambitionsnivå gällande erbjudandet av tjänster till kommunens 
invånare.  
 
Några exempel på kommuner som erbjuder ett borgerligt alternativ är Tranås, Jönköping och 
Oskarshamn.        
 
De kommuner som inte erbjuder någon form av namngivningsceremoni motiverar detta 
utifrån ett juridiskt perspektiv. Då namngivningsceremonin inte har någon juridisk betydelse 
som vigsel, anser de att det inte åligger kommunen att erbjuda denna möjlighet. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-06-21 från kommunchef 
2 Motion angående namngivningscermoni 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att inga juridiska krav för namngivningsceremonier 
finns. Det får ankomma på föräldrarna själva att välja ceremoni och person som de anser 
lämpliga vid en namngivningsceremoni utan att detta ska hanteras via den kommunala 
administrationen.  



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-06-21 

Tjänsteskrivelse Svar på motion - 
namngivningsceremoni 
Diarienummer 2018/48, löpnummer 4366/2018 
 
Sammanfattning 
 
Mattias Bengtsson (SD) har i en motion föreslagit att fullmäktige ger förvaltningen i uppdrag 
att tillsammans med kommunens officianter ta fram ett enkelt förslag till hur en 
namngivningsceremoni skulle kunna se ut och presenterar förslaget för fullmäktige och att 
fullmäktige beslutar att kommunen, via sina officianter, ska erbjuda en så kallad 
namngivningsceremoni som ett alternativ till den kristna ceremonin dopet. 
 
Det finns inget lagkrav som tvingar kommunerna att erbjuda denna tjänst utan frågan rör 
helt kommunens egen ambitionsnivå gällande erbjudandet av tjänster till kommunens 
invånare.  
 
Några exempel på kommuner som erbjuder ett borgerligt alternativ är Tranås, Jönköping och 
Oskarshamn.        
 
De kommuner som inte erbjuder någon form av namngivningsceremoni motiverar detta 
utifrån ett juridiskt perspektiv. Då namngivningsceremonin inte har någon juridisk betydelse 
som vigsel, anser de att det inte åligger kommunen att erbjuda denna möjlighet. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att inga juridiska krav för namngivningsceremonier 
finns. Det får ankomma på föräldrarna själva att välja ceremoni och person som de anser 
lämpliga vid en namngivningsceremoni utan att detta ska hanteras via den kommunala 
administrationen.  
 
 
Ärendet 
Mattias Bengtsson (SD) har i en motion föreslagit att fullmäktige ger förvaltningen i uppdrag 
att tillsammans med kommunens officianter ta fram ett enkelt förslag till hur en 
namngivningsceremoni skulle kunna se ut och presenterar förslaget för fullmäktige och att 
fullmäktige beslutar att kommunen, via sina officianter, ska erbjuda en så kallad 
namngivningsceremoni som ett alternativ till den kristna ceremonin dopet. 
 
Det finns inget lagkrav som tvingar kommunerna att erbjuda denna tjänst utan frågan rör 
helt kommunens egen ambitionsnivå gällande erbjudandet av tjänster till kommunens 
invånare. Införandet av officianter för namngivningsceremonier och upplåtandet av lokaler i 
rådhuset eller andra kommunala lokaler skulle således vara ett frivilligt åtagande för 
kommunen och uppdraget som officiant skulle gå vid sidan om det uppdrag som 
vigselförrättarna förordnats för. För det första krävs således att någon är beredd att ta på sig 
uppdraget som namngivningsförrättare och för det andra kommer kommunen att få stå för 
de kostnader förrättandet av namngivningsceremonin skulle medföra. För det senare får 
kommunen ta ut en avgift motsvarande sina självkostnader.   
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Vid en namngivningsceremoni kommer officianten inte att ha de rättigheter och skyldigheter 
som följer av förordnandet enligt äktenskapsbalken samt förordningen (2009:63) om vigsel 
som förordnas av särskilt förordnad vigselförrättare. Oavsett om en familj väljer en 
namngivningsceremoni eller inte så måste barnets namn anmälas till Skatteverket av 
vårdnadshavaren inom tre månader.  
 
Några exempel på kommuner som erbjuder ett borgerligt alternativ är Tranås, Jönköping, 
och Oskarshamn. Deras erfarenheter har varit övervägande positiva.  I flertalet av 
kommunerna är det ordinarie vigselförrättare som i samråd med barnets föräldrar utformar 
namngivningsceremonin.  
 
Oskarshamn har valt att reglera officiantens ersättning för namngivningsceremonin utefter 
de regler som gäller för vigselförrättarna i kommunen. Detta betyder att Oskarshamns 
kommun ersätter officianten med 110 kronor per namngivningsceremoni samt 
reseersättning. Vid ceremonin får barnet ett minneskort och en gåva motsvarande belopp 
som vid inköp av blommor vid vigsel. 
 
De kommuner som inte erbjuder någon form av namngivningsceremoni motiverar detta 
utifrån ett juridiskt perspektiv. Då namngivningsceremonin inte har någon juridisk betydelse 
som vigsel, anser de att det inte åligger kommunen att erbjuda denna möjlighet.   
 
Vid ett eventuellt införande av borgerlig namngivningsofficiant i Ulricehamns kommun bör 
denna uppgift kopplas till de borgerliga vigselförrättarna. Detta för att hålla 
administrationskostnaden så låg som möjligt. En avgift bör tas ut som täcker kommunens 
administrativa kostnader samt arvode till namngivningsofficianten.  
 
Det ankommer på föräldrarna själva att välja ceremoni och person som de anser lämplig vid 
en namngivningsceremoni utan att detta ska hanteras via den kommunala administrationen 
då inga juridiska krav för sådana ceremonier finns.  
 
Beslutsunderlag 
1 Motion angående namngivningscermoni 

 
Beslut lämnas till 
Kommunchef 
Kanslichef   
 
 
 

Håkan Sandahl Agneta Isacsson 
Kommunchef Kommunjurist 
 Kommunledningsstaben 
  



  

 

Motion angående namngivningsceremoni.   2018-01-18 

 

Att få barn är för föräldrar något oerhört känslomässigt stort. Nyblivna föräldrar brukar välkomna sitt 
barn till världen med en ceremoni för familj, släktingar och vänner. Oftast sker detta i samband med 
att barnet får sitt namn. 

Officiellt och juridiskt finns det givetvis bara ett sätt att ge sitt barn ett namn och det är via 
skatteverket, MEN det som kanske är av största känslomässiga vikt är själva den symbolhandling, den 
ceremoni man valt, som utgör själva innebörden. 

En namngivningsceremoni kan se ut på många olika sätt men har alla en sak gemensamt, att man vill 
fira ankomsten av ett nytt barn och det namn man valt att ge barnet. 

För många är det kristna dopet, en rituell ceremoni, förknippat med just den stund där ett barn får 
sitt namn och ofta väljer man även då ut gudföräldrar. 

Ceremonin med dopet kring namngivningen är dock en kristen sådan och idag finns det många 
föräldrar som, även om de inte är troende och inte vill låta döpa sitt barn, ändå känslomässigt vill 
högtidlighålla detta genom ett alternativ till dop, en så kallad namngivningsceremoni. 

Precis som kommunen erbjuder en officiant om något par skulle önska borgerlig vigsel, som ett 
alternativ till kyrklig vigsel, vore det också något bra om kommunen även kunde erbjuda nyblivna 
föräldrar, som inte delar den kristna tron, möjlighet att anlita en av kommunens officianter för en 
namngivningsceremoni. 

Idag erbjuder flera kommuner detta som ett alternativ till nyblivna föräldrar. 

Sverigedemokraterna yrkar därför: 

ATT: fullmäktige beslutar ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans med kommunens officianter ta 
fram ett enkelt förslag till hur en sådan namngivningsceremoni skulle kunna se ut och presenterar 
förslaget för fullmäktige. 

ATT: fullmäktige beslutar att kommunen, via sina officianter, ska erbjuda så kallad 
namngivningsceremoni som ett alternativ till den kristna ceremonin dopet.   

 

Mattias Bengtsson, Sverigedemokraterna 
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§  
 

Svar på motion om övergång till Fria program 
Dnr 2018/128 
 
 
Sammanfattning 
Den 18 januari 2018 inkom en motion ifrån Ingvor Carlander (MP), Arne Fransson (MP) 
samt Ingemar Basth (MP) som föreslog att kommunfullmäktige inför en policy om att 
prioritera användandet av fria program och att den blir vägledande för kommunens policys 
gällande IT-säkerhet, kostnadseffektivitet och konkurrensfrämjande upphandling. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2019-05-22 från kanslichef 
2 Motion om övergång till Fria program 
3 IT säkerhetspolicy i Ulricehamns kommun 
4 Riktlinjer för ramuppdrag IT 2019 
5 Riktlinjer för upphandling 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Förvaltningen anser att delar av motionen är tillgodosedd med hänvisning till de befintliga 
styrdokumenten som behandlar motionens yrkanden och att delar av motionen avslås 
eftersom en implementering av motionens policy inte kan verkställas på grund av den stora 
omställningskostnaden och det begränsade utbudet av öppna programvaror. 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-05-22 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om övergång till Fria 
program 
Diarienummer 2018/128, löpnummer 1283/2018 
 
Sammanfattning 
Den 18 januari 2018 inkom en motion ifrån Ingvor Carlander (MP), Arne Fransson (MP) 
samt Ingemar Basth (MP) som föreslog att kommunfullmäktige inför en policy om att 
prioritera användandet av fria program och att den blir vägledande för kommunens policys 
gällande IT-säkerhet, kostnadseffektivitet och konkurrensfrämjande upphandling. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen anser att delar av motionen är tillgodosedd med hänvisning till de befintliga 
styrdokumenten som behandlar motionens yrkanden och att delar av motionen avslås 
eftersom en implementering av motionens policy inte kan verkställas på grund av den stora 
omställningskostnaden och det begränsade utbudet av öppna programvaror. 
 
 
Ärendet 
Den 18 januari 2018 inkom en motion ifrån Ingvor Carlander (MP), Arne Fransson (MP) 
samt Ingemar Basth (MP) som föreslog att kommunfullmäktige inför en policy om att 
prioritera användandet av fria program (Regeringen samt SKL använder terminologin öppna 
program som också kommer att användas i tjänsteskrivelsen) och att den blir vägledande för 
kommunens policys gällande IT-säkerhet, kostnadseffektivitet och konkurrensfrämjande 
upphandling. 
 
Vad som avses med en öppen programvara är att själva källkoden finns fri tillgänglig och kan 
gälla både datorprogram eller operativsystem. Källkoden är en byggsten och en logik som 
möjliggör för byggandet av program och behövs för att genomföra förändringar. Öppna 
programvaror är oftast gratis och finns att hämta på internet. Utvecklingen av de öppna 
programmen sker av både ideella krafter men även kommersiella företag. Licensavtalen för 
de öppna programvarorna varierar men det vanligaste är att vem som helst får lov att 
använda programmet men att det inte får säljas vidare som en färdig produkt. En annan 
vanlig variant är möjligheten till att utnyttja källkoden utan några begränsningar. Allt detta 
medför till att det finns öppna källkoder i alla stora operativsystem idag såsom Microsofts 
eller Apples operativsystem.  
 
Denna motionen är i enlighet med lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den 
offentliga förvaltningen (PSI-lagen) som bygger på att underlätta för enskilda individer att 
använda handlingar som tillhandahålls av offentliga verksamheter. I övrigt finns det inga 
juridiska krav på att kommunen ska implementera en policy som motionen föreslår. 
 
Idag har kommunen befintliga styrdokument i form av IT-säkerhetspolicy, Riktlinjer för 
ramuppdrag för IT-2019 och riktlinjer för upphandling. Styrdokumenten följer de nuvarande 
lagstiftningarna för de aktuella områdena och anger för hur kommunen skall agera. 
 
Vad gäller IT-säkerheten har kommunen en befintlig policy, IT-säkerhetspolicy som anger de 
långsiktiga målen, ansvarsfördelningen samt vilka rutiner som ska följas. Rörande 
kostnadseffektivitet och konkurrensfrämjande upphandling står det angivet i Ramuppdrag 
för IT-2019 att IT tillsammans med verksamheterna och upphandling ansvarar för inköp av 
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IT-program. Styrdokumentet, riktlinjer för upphandling anger gängse rutiner, hur 
kommunen ska agera och vilka juridiska krav som skall efterföljas. 
 
De fördelar som nämns med att utgå ifrån öppna programvaror är dels en bättre säkerhet av 
den anledningen att de är mer transparanta och öppna för granskning och bättre rustade om 
ett företag går i konkurs. Öppna programvaror underlättar även kommunikation med 
allmänheten då öppna program inte kräver att invånarna behöver specifika program för att 
tillhandahålla vad som publicerats. Andra fördelar som motionen lyfter fram är att öppna 
programvaror sliter mindre på hårdvaran vilket i längden föranleder till mindre kostnader. I 
och med att öppna programvaror har enklare licenser och gratis åtkomst till programmen 
utan restriktioner medför det också till att datan som hanteras av kommunen sker med en 
större kontroll och ett mindre beroende till större företag.  
 
Det går konstatera att det finns många fördelar med att utgå ifrån öppna programvaror men 
generellt är användningen av öppna programvaror inte vanlig på en offentlig 
förvaltningsnivå. Detta beror primärt på att det finns utmaningar och nackdelar som inte har 
att göra med öppna programvarorna i sig men snarare på implementering, resurskrav och 
krav på intern kompetens. 
 
Problematiken med att alltid utgå ifrån det öppna programmet beror i dagsläget på att det 
skulle kräva ett omfattande migrationsarbete i form av insatser i samband med installation 
och integration av nya program med den befintliga tekniska miljön. En annan problematik är 
att regeringens utredning om öppna program i offentlig förvaltning bedömer att öppna 
program inom exempelvis ekonomi, personaladministration och journalsystem inte har stora 
utvecklingsmöjligheter. Det innebär att utbudet av öppna programvaror som kan tillgodose 
verksamheternas krav är begränsade. Snarare bör verksamheternas behov komma före 
huruvida programmet är öppet eller ej.  
 
Gällande att den öppna programvaran skulle föranleda till en bättre IT-säkerhet bör en 
avvägning göras mellan transparens och den öppna programvaran eller ett tydligt 
ansvarsutkrävande och licenserade program. Vad som avses med detta är att majoriteten av 
de öppna programvarorna saknar en tydlig och ansvarig leverantör som verksamheter kan 
ställa krav och rikta frågor till. Således finns det i samband med öppna programvaror ett 
behov av att ha åtkomst till teknisk support och användarstöd. Detta kan till exempel erhållas 
igenom antingen en tredje part eller att en egen kompetens upprättas inom kommunen. 
Givet de nuvarande förutsättningarna för IT-funktionen är bedömningen att det saknas 
interna resurser för att lyckas implementera program med öppna källkoder. Det skulle kräva 
en investering i både befintlig personal samt fler anställningar eller en ansenlig summa för 
att använda en tredje part.  
 
En övergång till öppna programvaror skulle initialt mynna ut i höga kostnader under 
omställningsperioden där motionen bedömer att kostnaden i längden dock skulle vara 
mindre eftersom de öppna programmen sliter mindre på hårdvarorna. Både regeringens 
utredning samt SKL vidhåller vid att det inte finns något underlag för att det långsiktigt 
skulle vara en besparing, snarare är det en bedömning på basis av den öppna programvarans 
nuvarande utveckling. Från ett offentligt förvaltningsnivåperspektiv är det inga som endast 
utgår ifrån öppna program, det vanliga idag är snarare att det finns specifika selektiva 
program som är av öppen karaktär. Följaktligen är det svårt att konstatera att det faktiskt 
finns en reell nyttoeffekt såtillvida att det inte finns någon empiri på det utan att det är ett 
teoretiskt resonemang.  
 
En annan utmaning med att verksamheterna skulle utgå ifrån de öppna programvarorna är 
juridiska och så kallade interoperabilitetsproblem. Interoperabilitetsproblem är att få nya 
program att samarbeta med de befintliga, licenserade programmen, något som kommunen 
skulle vara tvungen att få till stånd då marknaden för de öppna programmen inte kan 
tillgodose alla verksamheters behov. Vad som då uppstår är en juridisk friktion i termer av att 
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licenserna för den öppna programvaran och den licenserade beblandas vilket inte hade 
möjliggjort för denna konstellation.  
 
Slutsatserna är att motionen är aktuell för samtiden och den digitala utvecklingen men att 
rådande styrdokument i form av IT-säkerhetspolicy, riktlinjer för ramuppdrag och riktlinjer 
för upphandling tillgodoser vad motionen efterfrågar. Vidare finns det inte i dagsläget ett 
adekvat utbud av öppna program, resurser eller kompetens för att implementera denna 
motion. Vad som måste komma i det främsta rummet är verksamheternas uppdrag där 
behoven bör diktera kommunens inköp av program. Förvaltningens bedömning är således att 
tröskeln till att övergå till öppna program är för hög i termer av kostnader och 
investeringsbehov där utfallet i den hypotetiska miljön är svår att bedöma. 
 
Beslutsunderlag 

1 Motion om övergång till Fria program 
2 IT säkerhetspolicy i Ulricehamns kommun 
3 Riktlinjer för ramuppdrag IT 2019 
4 Riktlinjer för upphandling 
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1 FÖRSLAG

Motion om övergång till fria program

1 Förslag
Datorer och system kopplade till datorer är en väsentlig del av våra liv och som
det ser ut så är det en ökande del. Det är därför viktigt att vi får kontroll över
de och inte tvärt om. Det finns system som användarna (enskilt eller kollektivt)
kontrollerar och system som kontrollerar användarna.
Därför finns fyra stora skäl till denna motion: Demokrati, vårt oberoende, gynnande
av en fri marknad samt av ekonomiska skäl. Dessa anledningar förklaras närmare i
bilaga C (Bakgrund).

Formellt beslutsförslag:
Vi föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

• Ulricehamns kommun inför en policy att prioritera användandet av fria pro-
gram (Fri som i frihet – inte gratis. Se B.3) före ofria (eller proprietära, dvs
där programkoden är ägd och hemlighållen. Se B.3) program.

• Denna policy blir vägledande för kommunens policys om IT-säkerhet, kost-
nadseffektivitet (inom IT) och konkurrensfrämjande upphandling.

Ulricehamn 18 januari 2018

Ingvor Carlander Arne Fransson Ingemar Basth

miljöpartiet i Ulricehamn
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Motion om övergång till fria program

B DATALOGI

Bilagor:

A Utvecklingar av vad förslagen innebär
A.1 Prioriteringar

A.1.1 Fri eller proprietär

Förstahandsvalet ska alltid vara fri programvara. Först om det inte finns fria pro-
gram med tillräcklig funktionalitet och eller säkerhet/stabilitet kan proprietära pro-
gram komma ifråga. I första hand väljs då lösningar från aktörer som inte har domi-
nant ställning. Vid beroende av proprietära program (så kallad inlåsning): Aktivt
deltagande (av IT) i eller ekonomiskt stöd till utvecklande av fritt eller fria alter-
nativ.

A.2 Vägledande

Med vägledande i andra policys menas att hänsyn till denna policy måste tas i det
att de andra är aktuella för ett agerande av kommunen. Hänsyn ska också tas i
uppdaterande av dessa policys eller dess utformande i de fall de inte redan finns.

A.2.1 IT-säkerhet

Här har kommunen en odaterad policy. Det finns en debatt om vilket som i princip
är säkrast – program skrivna med öppen respektive sluten källkod. Båda är skrivna
av människor och är därför lika potentiellt säkra eller osäkra. Är koden öppen så kan
många fler ögon granska den och upptäcka brister. Argumentet mot öppenhet är att
det också ger insyn för onda ögon. Praktisk erfarenhet visar dock att fria program
har en högre säkerhet än slutna. Säkerhetsbrister rättas till snabbare. Detta för att
behov kommer före vinst i fria program.

A.2.2 Kostnadseffektivitet

Kommunen är bra på ekonomi. Tyvärr så gynnas kortsiktigt tänkande av många
regler. Att gå över till fria program kan vara kostnadseffektivt på sikt. Men man
måste räkna med omställningskostnader. Och det är inte gratis, även om licenskost-
nader blir lägre. Man kanske måste tänka sig en annan utgiftspost istället: att betala
för utveckling och underhåll. Inköp av sådan tjänst kan dock konkurrensutsättas
på ett helt annat sätt än om man är bunden av ofria program.

A.2.3 konkurrensfrämjande upphandling

Det är inte bara hårdvara och programlicenser som kan upphandlas i IT-världen.
Även tjänster, som nämnts ovan. Med fria program har man chans att konkurrens-
utsätta inköpen i högre grad än vid ofria.

B Datalogi
Följande avsnitt handlar om begrepp som är viktiga för att förstå motionen.

4
miljöpartiet i Ulricehamn



B DATALOGI

Motion om övergång till fria program

B.1 Program mm

B.1 Program mm
Vad är program, system, protokoll, och filformat?
Program finns vanligtvis lokalt på en dator (eller som app i en smartphone). De
möjliggör för användaren att göra vissa saker som till exempel skriva dokument,
spela musik, redigera bilder mm. En fri svit av kontorsprogram som för de flesta helt
kan ersätta Microsofts Office-paket är LibreOffice (https://www.libreoffice.org/). I
denna text används program som övergripande begrepp och omfattar också system,
protokoll och filformat.
System är flera program som arbetar tillsammans, involverar ofta flera datorer som
till exempel en server och en eller flera datorer. Exempel är vår e-post, telefoni, be-
folkningsregister och lärplattform. Jämför gärna den öppna lärplattformen Moodle
(https://moodle.org/) med den proprietära Fronter (https://swe.fronter.com/).
Wikipedia skriver om protokoll så här:

Exempel på kommunikationsprotokoll för datorer är HTTP (överföring
av webbsidor över Internet), TCP/IP (för den grundläggande Internet-
kommunikationen) och SMTP (överföring av e-post). Om inte ett kom-
munikationsprotokoll för datorprogram är entydigt skulle det kunna lik-
nas vid att två personer från två olika länder skulle försöka prata med
varandra utan att förstå vad den andra säger, och i likhet med detta så
skulle t.ex. engelska kunna vara ett entydigt kommunikationsprotokoll
för människor.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kommunikationsprotokoll
Skype använder ett eget (proprietärt) protokoll för internettelefoni vilket gör att
man är tvingad att använda deras programvara. Det finns en öppen standard för
internettelefoni som heter SIP. En annan är H.323. De låter användaren välja, eller
skapa sitt eget program. Det finns många som erbjuder gratis sip-konto (se här för
några exempel: http://voip.about.com/od/sipandh323/tp/Free-Sip-Providers.htm).
Också filformat kan vara öppna, fria eller ägda. Även gratis och vitt spridda filformat
som .doc eller .mp3 är proprietära. Det gör långsiktig användbarhet svårplanerad.
Fria alternativ ökar tillgängligheten då det aldrig kräver av användaren att ha ett
speciellt program som hen kanske måste köpa. Fria alternativ till .doc är till exempel
.odt och i stället för .mp3 finns .ogg. Patentet för filformatet .mp3 gick ut 2012 i
Europa och 2017 i USA, och framtiden för formatet är oviss.

B.2 Källkod
Stallman förklarar tydligt på videon från TEDx vad källkod är för något. Kort kan
man kanske säga att det är de styrorder som formar ett program. Programmet i
sig består bara av en lång rad ettor och nollor. Det kan datorn förstå, men är svårt
för det mänskliga ögat att läsa. Styrorderna däremot följer ett så kallat program-
meringsspråk som man kan lära sig. Det är det man använder när man skapar och
utvecklar program. Till språket är kopplat ett särskilt program som omvandlar filen
med styrorderna (källfilen) till en programfil som datorn kan förstå sig på.

B.3 Fri — Proprietär
Ett programs frihet syftar till dess källkod (styrorderna). Ett program med fri eller
öppen källkod innebär att vem som helst får läsa källkoden. Det är användarens

miljöpartiet i Ulricehamn
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B.3 Fri — Proprietär

Motion om övergång till fria program

B DATALOGI

frihet som är det viktiga.

Är programmet proprietärt så innebär det att källkoden hålls hemlig av dess ägare.
Ägaren vill ju kunna tjäna pengar på att sälja användarlicenser. Det innebär ju
också att användaren inte äger programmet, utan bara en licens att använda det.
Den licensen talar om på vilket sätt användaren får använda programmet, hur länge
och på hur många datorer.

Den fria koden ägs inte av någon. Den kan betraktas som en gemensam resurs.
Utvecklingen styrs av en grupp intresserade, som samlas i ett projekt men kan
fysiskt vara spridda över världen och kommunicera över internet. Denna grupp
har har en projektledning som håller ihop det hela. Vid oenighet (eller om någon
eller några utomstående är intresserad av en annan utveckling av projektet) kan
det hända att projektet delar sig och en grupp bildar en så kallad ”fork” (gaffel).
LibreOffice är en sådan fork av OpenOffice. Användaren är alltså fri att göra egna
varianter av programmen eftersom ingen gör ägandeanspråk på koden.

Free Software Foundation Europes definition av fria program:
• Friheten att använda programmet, oavsett ändamål.
Att införa begränsningar på användandet av fri programvara, som till exem-
pel tidsbegränsningar (”30 dagars provperiod”, ”licensen går ut 1:a januari,
2004”), syfte (”nyttjande medges för forskning och icke-kommersiellt bruk”)
eller geografiskt område (”får inte användas i landet X”) gör ett program
ofritt.

• Friheten att studera hur programmet fungerar och att anpassa det
till dina behov.
Att applicera juridiska eller praktiska restriktioner mot att modifiera ett pro-
gram, som att kräva speciella licenser, kräva att ett Non-Disclosure-Agreement
(NDA) skrivs eller - för programspråk som kan presentera koden på olika sätt
- hemlighålla den mest lämpliga formen för en människa att läsa och ändra
ett program (”källkoden”), gör också programmet proprietärt (ofritt). Utan
friheten att förändra ett program, är man fortfarande beroende av en enskild
leverantör.

• Friheten att sprida kopior så att du kan hjälpa din granne.
Programvara kan kopieras och spridas i princip utan kostnad. Om du inte
har tillåtelse att ge ett program till en person som behöver det, så gör det
programmet i fråga ofritt. Att sprida ett program kan göras mot betalning
om du så önskar.

• Friheten att förbättra programmet och sprida dina förbättringar så
att hela samhället kan dra nytta av dem.
Få är en bra programmerare på alla områden. Vissa kan inte programmera
alls. Denna frihet låter dem som inte har tid eller kunskap att lösa ett problem
att indirekt få friheten att förbättra. Detta kan göras mot betalning.

Free Software Foundation Europes definition av öppna standarder: Finns
ännu inte på svenska. Det här är en preliminär översättning av Miljöpartiet i Ulri-
cehamn:
Format eller protokoll som är:

• allmänt tillgängliga utan begränsningar i kvalitet till alla;

6
miljöpartiet i Ulricehamn



C BAKGRUND

Motion om övergång till fria program

• utan komponenter eller tillägg som har beroenden till format eller protokoll
som i sig inte uppfyller dessa kriterier;

• fria från legala eller tekniska klausuler som begränsar användandet för perso-
ner, organisationer eller företagsmodeller;

• utvecklad och underhållen oberoende av en enskild aktör i en process öppen
för likställt deltagande av konkurrenter och tredje part;

• tillgänglig i implementeringar erbjudna av flera olika konkurrerande aktörer,
eller som en komplett implementering lika tillgänglig till alla parter.

Originalet på denna länk: https://fsfe.org/activities/os/def.html

C Bakgrund
Datorer och system kopplade till datorer är en väsentlig del av våra liv och som
det ser ut så är det en ökande del. Det är därför viktigt att vi får kontroll över
de och inte tvärt om. Det finns system som användarna (enskilt eller kollektivt)
kontrollerar och system som kontrollerar användarna.

I enlighet med kampanjen från Free Software Foundation Europe att program som
bekostas med offentliga medel också skall bygga på offentlig kod, föreslår vi att
kommunen håller sig till offentlig (dvs fri och öppen) kod. Se deras öppna brev
https://publiccode.eu/openletter/ och en kort information video här: https://vimeo.com/232524527.
Det av fyra stora skäl som vi strax ska gå in närmare på: Demokrati, vårt oberoende,
gynnande av en fri marknad samt av ekonomiska skäl.

C.1 Demokrati

C.1.1 Hoten mot

Hoten mot demokrati och de demokratiska värdena är för närvarande stora och
från flera håll. Visselblåsarna jagas av de som har makt, de befinner sig i fängelse,
landsflykt eller har begått självmord. Övervakningen via elektroniska media av oss
ökar. Det började långt före nine-eleven, men har genom rädslan för terrorhoten
ökat och fått förment legitimitet. Men integritet och yttrandefrihet hänger ihop.
Den som säger att den inte bryr sig så mycket om integriteten hotas eller ej på
grund av att man inte har nåt att dölja kan lika gärna säga att man inte bryr sig
om yttrandefriheten för man har inget att säga. . .

Makterna är inte bara stora stater, utan också stora multinationella företag. Se till
exempel denna artikel om Microsofts nya ”Privacy Policy”
https://edri.org/microsofts-new-small-print-how-your-personal-data-abused/

Vi är dock inte helt utlämnade åt makterna än så länge. En del i ledet att kämpa
för demokrati är att se till att vi har program som i största möjliga utsträckning
gynnar demokrati, integritet och yttrandefrihet. Vad proprietära program gör vet
vi inte.

C.1.2 Öppenhet och insyn

Öppenhet och insyn är fundamentalt för demokrati. Det är därför vi har offentlig-
hetsprincipen. En demokratisk inrättning som en kommun bör därför ha program

miljöpartiet i Ulricehamn
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C.2 Oberoende

Motion om övergång till fria program

C BAKGRUND

och system som är öppna och möjliggör insyn. Tillgänglighet är ett ledord för kom-
munen. Vår nya yttre web, ulricehamn.se är ett bra steg i rätt riktning. Dokument-
format och system som inte är tillgängliga för alla bör vi snarast lämna. Exempel
är dokument i Microsofts office-format (.doc, .docx).

C.1.3 Deltagande och inflytande

Att få vara delaktig och ha möjlighet att påverka sin situation är grundläggande
i en demokrati. I proprietära system är du utlämnad åt kodägarens godtycke. Om
nu datorerna tar allt större plats i våra liv så innebär ett beroende av proprietär
programvara en inskränkning av demokratin.

C.1.4 Frihet

Frihet är en grundläggande aspekt av demokrati. Varför ska vi inte vara fria i för-
hållande till våra datorer? I nedanstående länk förklaras frihet för datoranvändare:

http://fsfe.org/about/basics/freesoftware.sv.html.

Se också Richard Stallman tala på TEDx: https://www.fsf.org/blogs/rms/20140407-
geneva-tedx-talk-free-software-free-society.

C.1.5 Integritet

I vilken mån finns bakdörrar för övervakning i våra datorer? Med proprietär pro-
gramvara kan du inte veta. Med öppen och fri källkod har du möjlighet att kolla.
Din kunskap är din enda begränsning.

C.2 Oberoende

C.2.1 Ej inlåsning

Med proprietära program är risken för så kallad inlåsning stor. Inlåsning innebär att
bara program som är godkända av en programleverantör fungerar ihop. Användaren
blir då inte fri att använda kombinationer efter eget huvud. Den risken är betydligt
mindre om man håller sig till program med fri källkod. Visserligen kan en del vara
svåra att kombinera rent tekniskt, men det finns ingen som av affärsmässiga skäl
försvårar några kombinationer. En annan betydelse av inlåsning är att support
bara kan ges av leverantören av en programvara eller av denne godkänd firma. Vid
användandet av fri programvara är man fri att använda vilken support man vill.

C.2.2 Långsiktighet

Genom leverantörsoberoendet av support och möjligheten att själv ha koll på käll-
kod är det lättare att ha en långsiktig framförhållning och planering. Man behöver
inte vara orolig för att program och filformat blir ”omoderna” och därmed utan
support.

Fria drivrutiner innebär också att man kan utnyttja hårdvaran (dvs datorer och
skrivare mm) längre tid. Leverantörer av hårdvara vill att man byter ut mot nyare.
Genom att inte tillhandahålla uppdatering av drivrutiner får man ett tryck att byta
hårdvara innan den är fysiskt utsliten.
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Motion om övergång till fria program

C.3 Marknad

C.3 Marknad
C.3.1 konkurrens
De stora aktörerna Microsoft, Apple och Google har alla dominanta ställningar. Att
gynna dem missgynnar därför konkurrens och ökar risken för inlåsning och (höga)
okontrollerade framtida kostnader. Vid användandet av fri programvara kan man
gynna mångfald av supportörer och lokala företag.

C.4 Ekonomi och miljö
C.4.1 Kontroll
Kontrollen över programmen är redan berörd. Genom att man är fri att använda den
support man vill får man också mindre risk att utsättas för godtycklig prissättning.

C.4.2 Kostnader
Att använda fri programvara är inte gratis. Men det ger ingen licenskostnad. Du
har kvar kostnader för support, underhåll och utbildning. Under en övergångsfas
kan man förvänta sig en något minskad produktivitet då människor inte lärt sig
de nya programmen än. Men ofta är till exempel operativsystem med Linux mind-
re resurskrävande än Windows och sliter mindre på hårdvaran, vilket gör att man
kan ha en längre förväntad livslängd på datorerna. Man kan minska utbytestakten
från 3 år till 5 år. Tillsammans med fria drivrutiner är det ett plus för miljön.
Många organisationer som gått över till Linux ser också att de är mindre underhåll-
skrävande än Windows. Dessa saker tillsammans bör efter en övergångstid ge lägre
totalkostnader för IT jämfört med om man fortsatt med proprietära program.
Microsoft kan presentera kalkyler där de visar att det är billigare att använda deras
produkter jämfört med fria program. De har naturligtvis skäl att få det att framstå
som så. Det kan kanske också vara så i en övergångsfas. Men i längden kan det
tvärt om bli dyrare.

C.5 Ansvaret för kommande generationer
Ska vi verkligen fostra våra barn till att använda och därmed bli använda av Micro-
soft och Google? Har vi inte både ansvar för och skyldighet enligt skollag att fostra
dem till självständiga, ansvarstagande samhällsmedborgare? För självständighet
och ansvarstagande krävs frihet. Och den digitala världen kommer att vara än vik-
tigare för kommande generation än för dagens vuxengeneration.
Det kommer krav på programmeringskunskap i skolan. Se https://www.skolverket.
se/laroplaner-amnen-och-kurser/nyhetsarkiv/nyheter-2016/nyheter-2016-1.247899/
digital-kompetens-och-programmering-ska-starkas-i-skolan-1.247906. Då är elever-
nas tillgång till fria program i skolan tillsammans med en kultur av fri programkod
en styrka för kommunen.

D Vad förslagen medför
D.1 Övergång
För att en övergång ska bli bra är det viktigt att den planeras noga och ges tillräcklig
tid och tillräckligt med resurser. Även om man kan förvänta sig lägre kostnader för
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D.2 Deltagande

Motion om övergång till fria program

D VAD FÖRSLAGEN MEDFÖR

IT efter en övergång måste själva övergången få kosta. En misslyckad övergång
är bara dyrt. Fallgroparna kan vara många. Det är naturligtvis viktigt att se de
tekniska faktorerna som till exempel att tillräcklig funktionalitet och kvalitet finns
i alternativen, men vi får inte glömma att ge utrymme för de mänskliga faktorerna.

D.1.1 Att sätta igång

IT får uppdrag att börja omedelbart med att planera för en övergång. Dvs kartlägga
vilka program mm med proprietär kod som används idag, se vilka fria alternativ
som finns och deras utvecklingsnivå. Därefter planera kompetensutveckling för IT-
avdelningen och övriga insatser som behövs i övergången och beräkna kostnader.

D.1.2 Enkla förändringar först

Börja tidigt med vad som går relativt enkelt att göra. Till exempel byta doku-
mentstandard till open document format (.odt). Man kan då också gradvis börja
använda alternativa kontorsprogram som till exempel OpenOffice eller LibreOffice.
Ett annat exempel på tidiga möjligheter är att förhandla med leverantörerna till
dagens (proprietära) system att släppa dem under en fri licens. Vi kan fortfarande
betala dem för att underhålla och utveckla programmen, men vi är inte bundna till
att just de gör det (när licensen är fri). Man kan också betala andra för att utveckla
och underhålla. Skaparna har ju fortfarande konkurrensfördel genom att grundligt
känna koden (åtminstone den första tiden). Om de inte går med på det så tittar vi
efter alternativ.

D.1.3 Mänskliga faktorn

Svårare än de tekniska och ekonomiska frågorna är de mänskliga. Folk ändrar inte
så lätt sina vanor. Det är därför viktigt att medarbetarna får förståelse för vad över-
gången är och syftar till, att de får utbildning i sina nya program och datormiljöer.
Viktigt också att inte trycka på för hårt. Låt de som vill och är nyfikna börja, så de
tveksamma får se i praktiken hur det funkar. Det är viktigt att ledning och medar-
betare har medvetenhet om och förståelse för att problem kan uppstå i övergången.
Låt därför också supporten vara god.

D.2 Deltagande

Eftersom användandet av fri programvara inte handlar om att vara kund, utan om
att delta i projekt, så bör kommunen vara beredd att ”betala tillbaka” sitt nyttjande
genom att medverka i projektens utveckling. Självklart inte i alla, utan i utvalda.
Vilka premisser vi ska ha för den prioriteringen kan man diskutera. Bidragandet till
projekten kan naturligtvis också begränsas till ekonomiskt. Dvs allt arbete behöver
inte utföras av anställda i kommunen. Man kan rikta upphandlingar av utvecklings-
och underhållstjänster av programvara som behövs för kommunen. Projekten är i
princip öppna för vem som helst att delta alltefter vilja och förmåga. Vad vi tar
upp här är förslag på hur kommunen som aktör kan delta.

D.2.1 Nivå

Man kan delta i projekt på olika nivåer av kompetens eller involvering:
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E FÖREGÅNGARE

Motion om övergång till fria program

1. Här behövs ingen programmeringskunskap. Det handlar om att ge konstruktiv
kritik, delta i automatisk rapportering av programfunktionalitet samt lämna
idéer och förslag.
Alla, ev via IT: Det finns program med automatisk buggrapportering (bugg
= egentligen skalbagge, i datorvärlden betyder det felaktighet i källkoden).
Att ha den påslagen (man kan alltid välja det) är ett enkelt sätt att deltaga.
Att utifrån sitt användande av programmet i sitt yrke ge feedback och och
förslag till programutvecklarna är ett något mer insatskrävande deltagande.
Kan det kanaliseras via IT så blir kommunen en kraftig pådrivare av program-
utvecklingen. Möjligheten för enskilda att bidra finns alltid utifrån projektens
synvinkel. Det bör vara en arbetsledningsfråga i vilken mån man kan göra det
i sin tjänst.

2. Granska källkod. Här behövs självklart kompetens i programspråk. Man kan
se logiska brister, oren kod och andra svagheter samt rapportera in dem till
projektansvariga.
IT – verksamhetskritiska system: På nivå två är det viktigt att kommu-
nens IT-folk deltar aktivt. Det är vår bästa kvalitetsgaranti. Det inte bara
utvecklar och förbättrar programmen, det ger en kontinuerlig kompetenshöj-
ning av vår IT-personal. Det grundar för gott deltagande på nivå 3 och 4.

3. Bidra med så kallade ”patchar” o dyl. Dvs om man hittar felaktigheter, skri-
va ihop något som ”lagar” hålet. Det kan röra sig om säkerhet, men också
funktionalitet. Dessa kan man använda själva enbart eller så skickar man den
till projektledningen. Om den blir godtagen så skickas uppdateringen till alla
användare av programmet.
IT – utvecklings- och utbildningssyfte:Kommunens deltagande på denna
nivån bör avgöras av vilka behov vi har av säkerhet och stabilitet i program-
men. Det är också bra ur utvecklings- och utbildningssynvinkel. Ju bättre vår
egen personal är på att upptäcka brister i programkod, desto tryggare kan
vi vara i att sådant verkligen upptäcks. Vi får därmed också kompetens att
granska kod som ett led i avgörandet av vilka program som kommunen ska
satsa på.

4. Man kan bli invald av projektledningen som aktiv utvecklare. Då arbetar man
tillsammans med andra för att utveckla programmet. I vissa delar behövs inte
programmeringskunskap här heller. Många projekt är glada om man kan bidra
med översättning och annat som har med språk att göra samt grafisk design.
Att utveckla gränssnitt mellan program och människa är också väsentliga
aspekter där programmeringskunskap inte är nödvändigt.
IT (plus ev andra intresserade) – något eller några program: Andra
intresserade kan vara till exempel elever i våra skolor. Frågan här är i vilken
mån det ska vara organiserat via kommunen.

E Föregångare
Det är bra att se vad andra har gjort och lära av deras framgångar och misstag.
Vad är stötestenarna? Vad är framgångsfaktorer?

Alingsås kommun har gått över till att använda LibreOffice som kontorsprogram.

Rom (Italiens huvudstad) är i startgroparna att använda fria program.

miljöpartiet i Ulricehamn
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E.1 Inspiration – Politiska och/eller praktiska initiativ:

Motion om övergång till fria program

E FÖREGÅNGARE

Barcelona har beslutat att gå över till fria program.

I Spanien finns flera kommuner och regioner som använder fria program. Där är ett
av skälen att lokala språk kan vara för små för att vara intressant för Microsoft att
supporta.

E.1 Inspiration – Politiska och/eller praktiska initiativ:

E.1.1 Jeremy Corbyns Digitala plattform

Hans tal:
http://labourlist.org/2016/08/full-text-jeremy-corbyns-speech-at-digital-democracy-
manifesto-launch/

”Secondly, as part of Labour’s plans for a universally accessible National
Education Service, we will create a free-to-use online hub which we’re
calling an ”Open Knowledge Library”, a digital repository of lessons,
lectures, curricula.

Manifestet:
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/corbynstays/pages/329/attachments/
original/1472552058/Digital_Democracy.pdf

E.1.2 Föreningen Fripost

Från föreningens hemsida kan man bland annat läsa:
Teknologi är inte och har aldrig varit någonting neutralt. På Internet
koncentreras makten alltmer i händerna på ett fåtal. Många servrar och
stora delar av nödvändig infrastruktur kontrolleras av några få, stora
aktörer. Samtidigt blir fler och fler medvetna om hur Google och andra
som levererar ”gratis” e-post har gjort spioneri på sina användare till
en mycket lönsam affär. Vi är många som upplever ett starkt obehag
inför den här utvecklingen.

och vidare:
Vår idé är väldigt enkel. Låt oss ta steget från att bara prata om in-
tegritetsproblemen till att faktiskt göra någonting. Genom att skapa ett
alternativ tar vi tillbaka makten över en viktig del av vår kommunika-
tion: vår e-post.

https://fripost.org/

E.1.3 Tallindeklarationen

Den 6 oktober 2017 undertecknade 32 ministrar från EU (bland andra Sveriges mi-
nister för offentlig förvaltning Ardalan Shekarabi) denna deklaration. Där framhålls
vikten av öppenhet i system och programvaror för offentlig förvaltning. Länk till
deklarationen (pdf): http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=47559

E.1.4 Riksdagsmotion (S)

Motionären Monica Green säger bland annat i motionen: ”Öppna program och öp-
pen standard är viktiga inslag för att effektivisera den offentliga förvaltningen, dels
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E FÖREGÅNGARE

Motion om övergång till fria program

E.1 Inspiration – Politiska och/eller praktiska initiativ:

genom en bättre resursanvändning, dels genom att det tas fram fler och bättre an-
passade program. Samtidigt ökar förutsättningarna för nya små företag att etablera
sig, vilket i sin tur leder till lokal och regional tillväxt.”

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/fri-programvara-
inom-forvaltningar-och-kommuner-i_H102Fi292
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1 Inledning 
 
IT-säkerhet är en del i organisationens lednings- och kvalitetsprocess som ska bidra till att ett IT-
system kan användas på avsett sätt och med avsedd funktionalitet. KBM:s rekommendationer om 
basnivå för IT-säkerhet (BITS) ska gälla som ramverk för IT-säkerhetsarbetet. 
 
Denna IT-säkerhetspolicy är en del av Ulricehamns kommuns och dess bolags IT-verksamhet och 
redovisar ledningens viljeinriktning och stöd för IT-säkerhetsarbetet och syftar till att klarlägga: 
 
• mål för IT-säkerhetsarbetet  
• organisation, ansvar och roller inom IT-säkerhetsområdet 
• eventuella riktlinjer för områden av särskild betydelse 
 
Policyn konkretiseras i IT-säkerhetsinstruktionerna, Förvaltning, Drift och Användare samt i 
Systemsäkerhetsplaner. I dokumentet står det ”organisationen” vilket syftar på Ulricehamns 
kommun och dess bolag. 
 

 
Bild 1 Styrande dokument 
 
 
 
IT-säkerhetsinstruktionerna fastställs enligt bestämmelserna i organisationens arbetsordning. 
 
 

2 Mål för IT-säkerhetsarbetet  

2.1 Långsiktiga mål 

För organisationens IT-säkerhetsarbete ska gälla att: 

• lagar och föreskrifter följs 

• det stöder utvecklingsarbetet  

• krishanteringsförmågan säkerställs 

• det förebygger oväntade händelser i IT-systemen som kan leda till negativa konsekvenser  

• det säkrar en effektiv informationsförsörjning som bidrar till ökat skydd och stöd för 
medarbetare, samverkande partners och tredje man 

• alla investeringar både i form av information (data) och teknisk utrustning skyddas i 
tillräcklig grad 

• informationen ses som en tillgång och skyddas i paritet med dess värde 

• all personal ges kunskap om gällande IT-säkerhetsregler 

• det finns tillgång till en gemensam, säker och väl definierad infrastruktur för extern och 
intern datakommunikation 

• hotbilden för varje enskilt samhällsviktig IT-system analyseras fortlöpande 
 
 
De långsiktiga målen ska säkerställa att organisationen kan tillhandahålla relevant information 
som:  
• endast delges behöriga personer och kan levereras vid rätt tidpunkt och till skäliga kostnader  
• är riktig, komplett och aktuell  
• efterfrågas och som organisationen har ett ansvar att tillhandahålla 

IT-säkerhetspolicy

IT-säkerhetsinstruktion 
Drift

IT-säkerhetsinstruktion 
Användare

IT-säkerhetsinstruktion 
Förvaltning

Systemsäkerhetsplan
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2.2  Årliga mål  
IT-säkerhetsarbetet ska bedrivas som en integrerad del av organisationens normala verksamhet. 
Årliga mål för arbetet ska därför beslutas och framgå av verksamhetsplaneringen. 
 
För de årliga målen bör anges: 
• vad ska göras under året 
• tidplan (när och hur, sluttidpunkt) 
• resurser för arbetet (personella och ekonomiska) 
• när och hur uppföljning, utvärdering och avrapportering ska ske  
• när och hur organisationens medarbetare ska informeras och utbildas. 
 

3 Organisation, roller och ansvar 

3.1  Övergripande ansvar  

Det övergripande ansvaret för säkerheten i organisationens IT-verksamhet vilar på kommunchefen. 

3.2  Roller och ansvar 
Organisation, roller och fördelning av ansvar ska säkerställa att ett IT-system kan administreras 
och hanteras på ett sådant sätt att det under hela sin livstid bidrar till att stödja avsedd 
verksamhet och uppfylla IT-säkerhetspolicyns mål. Detta innebär att ett IT-system med alla dess 
delar är en resurs i en verksamhet på samma sätt som personal, lokaler, kontorsmaterial mm.  
 
Samtliga IT-system ska vara identifierade och förtecknade och kommunchefen utser systemägare 
för dessa. Organisationens IT-system ska klara den basnivå för IT-säkerhet som KBM:s 
rekommendationer beskriver. För de samhällsviktiga IT-systemen ska en systemsäkerhetsplan vara 
upprättad i enlighet med KBM:s IT-säkerhetsguide. Planen ska utgöra underlag för utsedd 
systemägares beslut om driftgodkännande.  
 
IT-säkerhetssamordnaren ansvarar för att samordna uppföljningen av kommunens och bolagens 
IT-säkerhetsarbete och rapportera till IT-styrgrupp och kommunchef. 
 
Den interna organisationen för IT-säkerhetsarbetet, roller, fördelning av ansvar och arbetssätt 
framgår av IT-säkerhetsinstruktion: Förvaltning. 
 

4 Särskilda rutiner 

Vissa områden inom området IT-säkerhet är av särskild betydelse för organisationens verksamhet. 
Av IT-säkerhetsinstruktionerna ska nedanstående områden och de särskilda riktlinjer, regler och 
rutiner som gäller för dessa framgå enligt följande:  

- IT-säkerhetsinstruktion Förvaltning: Områdena Behörighetsadministration, 
behörighetskontroll, loggning och sårbarhet, distansarbete, drift- och förvaltning, tillträdesskydd, 
säkerhetskopiering och lagring, Avveckling av datamedia och datakommunikation. 

- IT-säkerhetsinstruktion Användare; Områdena Informationsklassning, distansarbete, IT-
incidenthantering, säkerhetskopiering och lagring, e-post och användning av Internet. 

- IT-säkerhetsinstruktion Drift: Områdena system- och driftdokumentationer, förvaring av 
datamedia, bemanning, tillträdes- och brandskydd, elförsörjning, regler för säkerhetskopiering och 
förvaring av datamedia. 
 

5 Revidering och uppföljning  
 
Uppföljning är en viktig del i IT-säkerhetsarbetet.  
Uppföljningen ska bevaka  
- att beslutade åtgärder är genomförda 
- årliga mål är uppfyllda 
- att riktlinjer följs 
- att systemsäkerhetsplaner och policydokument vid behov revideras 
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Policy, Säkerhetsinstruktioner och Systemsäkerhetsplaner ska löpande följas upp och vid behov 
revideras. 
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Bakgrund 
Kommunerna Tranemo och Ulricehamn har sedan 2010 en samverkan kring It-frågor. En 
gemensam samverkansnämnd för IT har skapats med ledarmöte från båda kommunerna. 
Nämndens uppdrag styrs i grund och botten av reglemente och samverkansavtal. Då It är ett 
förändligt område gör årligen en beställning från kommunstyrelsen i båda kommunerna till 
samverkansmänden genom detta ramuppdrag. 
Syfte 
Ramuppdraget är beställningen från Tranemo och Ulricehamns kommuner till 
samverkansnämnd It utifrån It-samverkan. Ramuppdraget beskriver hur förhållningssättet 
mellan kommunerna och It ska fungera. 

Inledning 
 
It ansvarar för att tillsammans med verksamheterna och med upphandling sköta de 
avtalsområden som ligger inom ramuppdraget. Till dessa områden räknas i första hand det 
som It själva är systemägare för dvs. teknisk It-infrastruktur (se nästa stycke) inkl. fast och 
mobil telefoni. It är tillsammans med verksamheterna ansvariga för att avropsbara avtal 
finns för produktförsörjning inom området för t ex skrivare, kopiatorer, datorarbetsplatser, 
skoldatorer, mobila enheter som smartphones och surfplattor. 
It:s kompetenser krävs även i de upphandlingar som verksamheterna genomför. Här ska It 
medverka vid behov. It-enhetens resurser skall stödja de utvecklingsuppdrag som prioriteras 
i It-styrgruppen. 
 
Till teknisk It-infrastruktur räknas nätverk (aktiv utrustning inkl. UPS, mjukvara och 
kommunikation till Internet, plattform för fjärråtkomst/distansarbete), telefonväxel inkl. 
hänvisningssystem, e-postsystem, Office-svit med chat-program, katalogtjänst (den 
användare loggar in och tilldelas behörighet i), struktur för lagring (av filer) samt system för 
säkerhetskopiering och serverrum med reservkraft (UPS). It räknas som systemägare och 
förvaltare  av teknisk It-infrastruktur (TIS). I arbetet ingår att jobba proaktivt med 
informationssäkerhet. 
 
Ändringar i ramuppdrag och sk. utvecklingsärenden/projekt 

Större ändringar i detta ramuppdrag sker en gång per år eller vid akuta behov (lagändring). 
Förslag på ändringar förs genom processen för beställar-It det vill säga bereds av It-forum 
utveckling och lyfts vidare till It-styrgrupp, för att slutligen föras vidare för politisk 
behandling i respektive kommunstyrelse. Sedan förs uppdrag och tjänstekatalog upp för 
beslut i samverkansnämnd It.  
 
Mindre förändringar utifrån detta ramuppdrag och dess beskrivningar sker kontinuerligt, det 
är It-strategens uppgift att bedöma verksamheternas önskemål om förändring. Mindre 
förändringar beslutas av It-strateg. En mindre ändring kan aldrig betyda att kostnaden för 
kommunerna eller It påverkas. Ej heller kan en förändring av It-tjänst ske vilket skulle 
betyda omfattande förändringar av de arbetssätt som använts inom kommunerna under en 
längre tid. Denna typ av förändringar måste gå via It-styrgrupp.  
 
Detta är definitionen av vad ett ”utvecklingsärende/projekt” är:  
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Leder ett förslag till påverkan på ekonomi och påverkan på verksamhet så är det ett 
utvecklingsärende om det inte ryms inom en aktivitet som redan pågår eller beslutats om 
sedan tidigare. 
 
It-styrgrupp/kommunchef beslutar om ett utvecklingsärende kan hanteras 
tjänstemannavägen eller om det ska gå in i budgetprocess/ramuppdrag. 
 
Utvärdering av ny teknik så kallade pilotprojekt ska även de passera It-forum utveckling och 
förses med ett uppdrag utifrån vilket de finansieras och utvärderas. Detta gäller både för It 
och för övriga verksamheter. 
 
Utvärdering av ny smartphone eller t ex ny version av Office-svit ingår som en del av 
uppdraget att tillhandahålla en befintlig funktion/It-tjänst/produkt. Detta gäller så länge 
utvärderingen kan göras via avrop inom upphandlade avtal. 

Molntjänster 

Vid övergång till molntjänst är det viktigt att It och verksamheten samråder. Det är viktigt att 
både säkerhetsmässiga (knutna till kommunens förmåga), verksamhetsmässiga, It-tekniska 
och de juridiska aspekterna ses över innan en förändring igångsätts. Detta görs genom 
informationsklassning i KLASSA och molntjänstanalys. Ekonomisk kostnadsanalys skall 
genomföras då en applikation kan medföra kostnader internt även då applikationen är 
installerad externt hos leverantör. Om kostnader uppstår internt ska ett applikationsavtal 
upprättas.  

Förändringar från tidigare ramuppdrag 

Under "Bakgrund" har en mer utförlig förklaring av samverkansorganisationen gjorts. 

Under "Inledning" har Its uppdrag att stödja utvecklingsuppdrag under året förtydligats samt 
arbetet med att jobba proaktivt med It-säkerhet. 

Under "Ändringar i ramuppdrag..." har It-strategens mandat skrivits in. 

Under "Molntjänster" har förtydligande skett om informationsklassning samt ett 
förtydligande skett hur interna kostnader ska regleras. 

Under "Installationer i fastigheter" Hänvisning har lagts till för It-teknisk plattform för 
kravställan. 

I bilaga 1 under ”Accesspunkt – trådlöst nätverk” har det förtydligats att verksamheten 
bekostar installation av nya accesspunkter. 

I bilaga 1 har sista stycket om kameraövervakning lagts till. 

It och relation med fastighetsägare 
 
För att få en smidighet i arbetet krävs en god dialog mellan It och respektive fastighetsägare 
vid förändringar. It ska kallas till projektmöten av fastighetsägaren när så behövs. 

Datakommunikation 
 
För att It-stöd ska fungera krävs att It har fast nätverksanslutning till varje 
verksamhetsadress. Fiber fram till verksamhetsadress och nät i byggnad (data + el) bekostas 
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av respektive kommun i samband med etablering. Underhåll av fiber och nät i byggnad 
bekostas av respektive kommun.  

Installationer i fastighet 
 
It talar om vad för skåp, stativ eller liknande som önskas. It ska vare sig montera eller anvisa 
var fast installation ska ske i byggnad. Detta åvilar fastighetsägaren. It monterar sedan aktiv 
utrustning i dessa av fastighet monterade skåp/stativ. Beskrivningar och krav beskrivs i 
dokumentet It-teknisk plattform. 

Reservkraft, kyla och brandskydd 
 
Det finns inga krav på lokal reservkraft utifrån It-stöd på någon verksamhetsadress. 
Undantagen är: Kommunkontoret Tranemo och Stadshuset Ulricehamn som är 
ledningsplatser vid kommunernas krishantering. 
 
Knutpunkter i kommunnät och driftplatser måste prioriteras avseende UPS. Detta för att 
delar av kommunnät inte ska slås ut vid kortare lokalt strömavbrott i knutpunkt. Fyra 
timmars driftreserv är tillfyllest för knutpunkt. För driftplats krävs även reservkraft matad 
med diesel som ständigt är beredd att utan manuell betjäning gå in och ta över 
spänningsmatningen till driftplats. 
 
Kylanläggning tillhandahålls av fastighetsägaren. It har rätt att påverka utformningen av 
denna. 
 
Brandskydd tillhandahålls av fastighetsägaren. It har rätt att påverka utformningen av detta. 
 
Dessa installationer ska uppfylla de krav som för närvarande ställs av Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap eller motsvarande krav som blivit gängse praxis. 

System för ärenderegistrering It 
 
Det helpdesksystem som It använder ska kunna användas av övriga verksamheter om så 
önskas. Detta kräver givetvis överenskommelser med It utifrån resurs/kostnad. It är 
systemägare för detta system.  

Driftmeddelanden 
 
It ska använda kommunernas respektive Intranät (eller den plats som kommunerna anvisar) 
som plats för sin information gällande driftinformation, tjänster, avtal och priser. 

Incidentrapportering 
 
It ska självständigt rapportera It-incident på det sätt som kommunerna anvisar. De 
kommunala verksamheterna rapporterar incidenter för sin verksamhet. 

Val samt avrop av terminaltyper och registerhållning 
 
Kommunerna eftersträvar ett definierat utbud av datorer, smartphones och surfplattor. Detta 
utbud förvaltas av It utifrån arbetet i It-forum drift. Den ram som finns för detta arbete är de 
upphandlade avtal till vilka kommunerna är avropsberättigade. Alla inköp av denna typ av 
utrustning ska skötas av It eller ske med It:s kännedom. Vid val av utrustning ska utrustning 
med en längre livstid prioriteras framför utrustning med kortare kalkylerad livslängd 
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(tillverkarens standardgaranti). Detta för att uppnå en balans mellan konsekvens för miljö 
och konsekvens för ekonomi. All utrustning som kan lagra information ska utan undantag 
registerhållas av It. Vidare ska arbetet kring produktförsörjning vara i balans med krav på 
god ekonomisk hushållning. 
 
Datorarbetsplats (stationär/bärbar), skrivare/kopiatorer, skärmar ska väljas utifrån krav på 
en teknisk livslängd av tre år. Denna typ av utrustning hyrs ut till verksamheterna. Hyran 
består av kostnaden för utrustningen och supporten av den. It meddelar i prislistan vad som 
gäller. 
 
 
Fakturering 
 
It fakturerar tillbehör/tjänster som t ex USB-minnen andra åtaganden (t ex persontid) etc 
löpande. 
It fakturerar It-stöd/fast telefoni/applikation varje tertial (jan-maj-sep). 
It fakturerar central kostnad en gång per år. 
 
De debiteringsunderlag som levereras med It-fakturor avseende funktion/utrustning ska 
upplysa om vad som förändras från tidigare faktura utifrån funktion/utrustning. 
Fakturering sker ned på enhetsnivå utifrån kommunernas gottfinnande. 
Kommunernas verksamheter är ansvariga för att uppdatera inventarieregistret 
(tillhandahållet av It) vid personalomsättning eller flytt. 
It är ansvariga för att se till att bara aktiv (levererad) utrustning debiteras (se till att inaktiv 
utrustning avförs utan dröjsmål). 
Utrangerad utrustning ägs av It och hämtas av It. Uttjänt smartphone/surfplatta returneras 
till It för miljöåtervinning. 
It har rätt att tillämpa uppsägningstid/bindningstid för tjänst när det ligger finansiering av 
produkt i avtalet. När kund önskar säga upp utrustning i förtid (hyra kvar) försöker It fördela 
om en utrustning till annan kund, dock ligger kostnaden kvar på den nuvarande 
kostnadsbäraren (kund) till dess att omfördelning av utrustning skett. 
 
Vid stöld (eller annan försäkringsskada) av utrustning sköter den som har 
arbetsmiljöansvaret för respektive lokal polisanmälan av It:s utrustning. Dialog sker sedan 
med It utifrån hur skadan kan regleras. 
 
En uppsagd applikation debiteras inte från och med kommande tertial. En ny applikation 
debiteras från och med kommande tertial.  

Avslut och eventuellt utköp av utrustning 
 
Utrustning som ligger på hyra (utrustning i aktivt finansavtal/eller i aktiv investering) ska 
inte* köpas ut.  Av skattemässiga skäl kan endast elev köpa ut sin utrustning.  
 
*Försäljning av begagnad dator eller annan utrustning till personal kan bli föremål för 
förmånsbeskattning. För att undvika förmånsbeskattning finns krav på marknadsmässig 
prissättning av begagnad utrustning. Detta gör att personals utköp blir ointressant 
(priserna blir för höga). Den anställde kan lika gärna köpa en dator privat, ny eller 
begagnad och få garanti, vilket aldrig en kommun kan ge. 
 
Faktura eller kvitto ska ställas ut från kommunen till köparen som bevis för att inventariet 
övergått i privat ägo. Detta då kommunernas logotyp finns på utrustningen. 
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Hantering av utrustning utifrån informationssäkerhet vid försäljning 
 
Viktig regel: Vid utköp har användaren bara rätt att köpa loss den utrustning han/hon 
stadigvarande använt under utrustningens livslängd vid kommunen. Detta för att säkerställa 
att annan persons brev/arbetsmaterial INTE finns på utrustningen. 
 
All It-relaterad utrustning som använts vid kommunerna ska raderas av certifierad 
leverantör innan vidareförsäljning till någon annan än den ursprungliga användaren sker. 
Protokoll för radering ska kunna uppvisas vid anmodan. 
 
I övrigt beskrivs krav på denna hantering av kommunernas resp. It-säkerhetspolicy. 

Beskrivning av applikationer (verksamhetssystem) 

Applikationsavtal tas fram av It tillsammans med respektive systemägare för alla 
applikationer som It driftar. För mindre applikationer, integrationer och molntjänster kan 
det räcka med en kostnadsbeskrivning. Avtalen stäms av och revideras vid möte en gång per 
år. It kallar verksamheten till dessa möten. 
 
Avtalet skall innehålla: 
 
En beskrivning av applikationen. 

Kostnader för drift av applikationen nedbruten på: 
Server 
Databas 
Integrationer 
Lagring 
Kommunikation 
Backup 
Support (personal) 
Supportverktyg 

It:s ansvar (arbetsuppgifter utifrån teknisk systemförvaltning) 
 
Verksamhetens ansvar (arbetsuppgifter utifrån systemförvaltning) 

Systemskiss som beskriver applikationens olika komponenterna i relation till varandra. 

 
Kostnaderna räknas fram utifrån en matematisk schablonmodell som tillsammans tagits 
fram av kommunernas ekonomer och It utifrån de kostnader som finns. I samband med 
införandet av den nya kostnadsmodellen 1 januari 2016 fördelades It:s ram ut till befintliga 
verksamheters applikationer. Prislistan revideras en gång per år i samband med årsskifte. 
 
Aktuella kostnader för applikationsdrift beskrivs i prislista på intranätet. 
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Bilaga 1 

Krav och funktionsbeskrivning för It-support och It-stöd 
 
It-support 

Öppettider helgfria dagar: 

måndag-torsdag  7.30–16.30  
fredag   7.30–16.00 

Supportärenden som inkommer registreras av It som någon av följande ärendetyper: 
 
Beställning, av exempelvis utrustning, behörighet eller funktion 
Användarstöd, kunds upplevelse av att behöva stöd 
Felanmälan, kunds upplevelse av att en It-tjänst inte fungerar 
Underhåll  
Utveckling 
 

Supportärenden ska i möjligaste mån lösas av helpdesk vid första kontakt. Om inte går 
ärendet vidare till tekniker i second line.  

 

Målsättningen är att 35 % av ärendena ska lösas i first line. Detta ska följas upp tertialsvis. 

Handläggningstider för felanmälan gällande ”intefunktion” ska om möjligt hålla sig inom en 
(1) arbetsdag. It skall sträva efter att lösa problem så fort som möjligt.  

Med ”intefunktion” menas att något enligt listan nedan inte fungerar: 

• Datorarbetsplats, enheten skall starta och du skall kunna logga in. 
• Behörighet till rätt information utifrån din roll som elev, anställd, förtroendevald, 

konsult eller liknande 
• Skriva ut, gäller nätverksskrivare 
• Spara information på anvisade lagringsplatser, personlig mapp eller gemensam 

utifrån tillhörighet i grupp (exempelvis P och G) 
• Kunna få återställt information från anvisade lagringsplatser, personlig mapp eller 

gemensam utifrån tillhörighet i grupp (exempelvis P och G) 
• Skydd av information, uppdaterat virus och spamskydd 
• Trådlöst nätverk 
• Fast telefon och hänvisningssystem 
• Epost med kalenderfunktion 
• Procydo, att plattformen för guiderna fungerar 
• Office programmen skall gå att starta 
• Mobil åtkomst på distans (på kommunägd dator) 
• Distribution av programvaror, att plattformen för att installera program fungerar 

 

Vid pågående ärende kan kund kontakta tilldelad tekniker direkt. 

Åtgärdstiden ska maximalt uppgå till en (1) arbetsdag för ärenden gällande ”intefunktion” 
och följas upp tertialsvis utifrån respektive kommun. 

Slumpenkät ska skickas ut till 25 % av alla avslutade ärenden för att följa upp: 
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 Anser du att It löste ditt ärende/problem tillfredsställande? 
 Hur upplevde du It-personalens bemötande i samband med ditt ärende? 

 

Nöjdheten ska följas upp tertialsvis och ska uppgå till 97 % gällande respektive fråga. 

 

Supportnivåer 

Det finns tre olika supportnivåer. 

1. Hanterad datorarbetsplats  

För hanterad dator ansvarar It för supportkedjan. 

2. Hanterad datorarbetsplats utan support (lärardator) 

För hanterad dator utan support fördelas ansvaret för supportkedjan:  

Its åtagande: 

 Åtkomst till wifi, nätverk, intranät, internet 
 Användarens konto och e-post 
 Åtkomst till G och P 
 Programpaketering vid fler installationer än fem 
 Utskrift 

Verksamhetens åtagande: 

 Användarstöd 
 Påbörja felsökning, samt fortsätta med stöd från it 
 Ominstallation 
 Felanmälan av hårdvara 
 Programinstallationer 

 
3. 1:1 (elevdator) 

För 1:1 dator fördelas ansvaret för supportkedjan: 

Its åtagande: 

 Åtkomst till wifi, nätverk, internet 
 Användarens konto och e-post 

Verksamhetens åtagande: 

 Användarstöd 
 Påbörja felsökning, samt fortsätta med stöd från it 
 Ominstallation med Usb 
 Felanmälan av hårdvara 
 Programinstallationer 
 Utskrift 
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Övriga funktioner/tjänster 

It-beredskap 

Tillgänglighet, övrig tid dygnet runt då inte it-supporten har öppet. Gäller problem som 
påverkar driften av verksamheten och inte kan vänta till IT-supportens ordinarie öppettider. 
Ärenden inkomna under beredskapstid faktureras verksamheten. Minsta debiterbara tid är 
en halvtimma.  

Beredskapsärenden ska följas upp tertialsvis. 

Grundläggande tillgänglighetskrav till funktioner 

Det ska eftersträvas en teknisk tillgänglighet till It-funktioner till 99,45% av tiden på ett år. 
Det skapar utrymme för ett servicefönster per månad á fyra timmar. Detta infaller tredje 
tisdagen varje månad kl 18.00–22.00. Tid för oplanerade strömavbrott räknas ej.  

Avbrott/incidenter ska följas upp tertialsvis. Avbrott och incidenter ska inte överstiga tio (10) 
stycken per år. 

Användarkonto för ej anställd 

Användarkonto till personal/person som inte är anställd i kommunen beställs via formulär 
på intranätet. Får ansökas av chef eller assistent. 

Upplägg av funktionsadress 
 
Funktion inom en verksamhet/enhet, som ur ett medborgarperspektiv har behov av en direkt 
e-postadress. Funktionsdresser beställs via supporten. 
 
Administratör för en dag 

Anställd kan beställa detta via supporten. Gäller fram till kl 24.00 aktuell kalenderdag. 

Datorarbetsplats  

Debiteras via hyra. Förnyas automatiskt med ny hårdvara efter senast 40 månader. 
Modellutbud med priser ligger på intranätet. Nybeställning sker via supporten. 

Datorarbetsplats 1-1  

Debiteras via hyra. Modellutbud med priser ligger på intranätet. Beställs via supporten. 

Skrivare  

Debiteras via hyra. Modellutbud med priser ligger på intranätet. Beställs via supporten.  

Till nätverksskrivare finns också möjlighet att koppla tjänsten ”follow me print” vilken 
möjliggör utskrift till alla skrivare med denna funktion i hela kommunen. 

Accesspunkt – trådlöst nätverk 

Debiteras via hyra. Beställs via supporten. Debiteras beställande/nyttjande verksamhet. Den 
beställande verksamheten bekostar installation av accesspunkter.  
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Mobiltelefon 

Debiteras som löpande inköp. Modellutbud med priser ligger på intranätet. Beställs via 
supporten. 

Tillbehör 

Debiteras som löpande inköp. Exempelvis väskor, fodral, skal, hörlurar mm. Beställs via 
supporten. 

Mobiltäckningen i kommunerna 

Tjänst på webb tillhandahålls av annan part. Uppgifterna uppdaterades vid senaste 
upphandlingen av telefoni. 

Korttidshyra bärbar Pc 

Ett antal bärbara datorer, att hyra på korttid, finns i respektive kommun på Its kontor. 
Minsta debitering är en vecka. Beställs via supporten. Prislista finns tillgänglig på intranätet. 

Fysisk flytt av datorutrustning på plats 

Görs i första hand i verksamheten. Beställs det av It via supporten debiteras verksamheten 
per timme. Prislista finns tillgänglig på intranätet. 

Introduktion surfplatta gäller grupper 

Möjlighet finns att It håller introduktionen för en grupp. 
Introduktion innehåller bl. a hjälp med att konfigurera iPad, skapa Apple-konto, konfigurera 
trådlöst nätverk (Wi-Fi) och e-postinställningar. 
Debitering per timme. Beställs via supporten. Prislistan ligger på intranätet. 
 
Övervakningskameror 
Lösningar för övervakningskameror ska integreras i befintlig infrastruktur. Kameror ansluts 
till nätverket, information lagras hos It och åtkomst till lagrad information sker via den 
anställdes dator. Debitering sker enligt fastställd prislista som ligger på intranätet. Nya 
systemuppsättningar drivs som utvecklingsärenden, komplettering i befintliga lösningar kan 
beslutas av It-strateg.
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1 BAKGRUND OCH SYFTE 
 

1.1 Bakgrund 
 

All upphandling i kommunen, inklusive de kommunala bolagen, omfattas av lagen om 
offentlig upphandling (LOU). Genom att efterleva LOU uppfylls de skyldigheter som följer av 
både EG-direktiv för offentligt upphandling och GPA-avtalet inom ramen för samarbetet 
inom världshandelsorganisationen WTO. 

Andra lagar som styr offentlig upphandling är Lag om upphandling inom områdena vatten, 
energi, transporter och posttjänster (LUF) och Lag om valfrihetssystem (LOV). 

Hur framgångsrik upphandlingsverksamheten kan bli beror bland annat på storleken på 
upphandlingsvolymer och den egna kunskapen. God kunskap om den komplexa och ofta 
ändrade upphandlingslagstiftningen är en förutsättning för att upphandlingarna görs så 
korrekt som möjligt så att upphandlingsskadeavgift undviks och att upphandlingar inte 
riskerar att behöva göras om. Genomarbetade upphandlingsunderlag har också visat sig 
innebära att fördelaktigare anbud erhålls. 

 
1.2 Syfte 
Detta dokument innehåller riktlinjer om dels hur upphandlingar ska genomföras i 
Ulricehamns kommun genom kompletterande förtydligande av lagen om offentlig 
upphandling och dels hur upphandlingar administreras organisatoriskt. 

Kommunens upphandlingsverksamhet ska ha följande inriktning; 

 

• Kommunen ska uppfattas som en attraktiv kund på marknaden genom kompetent 
och modernt agerande i inköps- och upphandlingsfrågor 
 

• Kommunen ska besitta god beställarkompetens vilket ska leda till väl utformade avtal 
som stödjer kommunens processer 

 

• Upphandlingar skall genomföras på ett sätt som medför optimal nytta ekonomiskt 
och kvalitetsmässigt 

 
• Upphandlingarnas fokus ska ligga på livscykelkostnad 

 
• Vid upphandlingar ska miljömässiga hänsyn tas i enlighet med Miljöstyrningsrådets 

baskrav, högre krav såsom avancerade krav och spetskrav kan ställas vid behov. 
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• Delta i regional samverkan av upphandlingsverksamheten och därigenom uppnå 
effektiva och rationella administrativa upphandlingsrutiner samt totalekonomiskt 
låga inköpspriser för upphandlingar där ett kommungemensamt behov föreligger 

 

• Delta i nationella upphandlingar när detta är motiverat 
 

• Vid upphandlingar ska etiska hänsyn tas enligt ILO:s åtta kärnkonventioner och FN:s 
barnkonvention där så är möjligt. 

 
• Leverantörer som inte betalat socialförsäkringsavgifter och skatter skall ej anlitas 

 
• Kommunen ska ha en strävan att möjligöra för fler företag att efter 

konkurrensutsättning bli leverantörer till kommunen 
 

• Kommunen ska underlätta för mindre företag genom att tillämpa kommunens 
direktupphandlingsregler korrekt 

 

• Vid upphandlingar ska sociala aspekter och hänsyn tas enligt lagen om offentlig 
upphandling (LOU kap. 6) 

 
 

2 ORGANISATION OCH ANSVAR 

2.1  Organisation 
Upphandlande myndigheter är Ulricehamns kommun (myndigheter och beslutande 
församlingar) samt kommunala bolag, stiftelser och föreningar definierade enligt LOU. 

Ulricehamns kommun har en centraliserad upphandlingsorganisation som handhar i första 
hand upphandling av ramavtal och andra verksamhetsövergripande avtal. Ansvar och 
befogenheter för upphandlingar och inköp är decentraliserade till kommunens verksamheter. 

För varor och tjänster där ett kommunöverskridande behov föreligger och där affärsmässiga 
eller andra fördelar uppnås, sker central upphandling av upphandlingsfunktionen eller i 
samverkan med annan kommun. 

Gemensamma nationella upphandlingar utförs bland annat av SKL Kommentus 
Inköpscentral (SKI) och Statens Inköpscentral vid Kammarkollegiet. Kommunen kan ansluta 
sig till SKI:s avtal utan att ha föranmäl detta. Kammarkollegiets ramavtal kan utnyttjas av 
hela den offentliga sektorn, utom bolagen, om deltagande anmälts i förväg. Ersättning för 
upphandlingsadministration utgår i förhållande till inköpt volym och tas ut från 
leverantörerna.  

Upphandlingsenheten ansvarar för samarbetet med Borås Stads upphandlingsavdelning och 
har till uppgift att samordna de gemensamma upphandlingarna och informera kommunens 
verksamheter/bolag om nya upphandlingar. Verksamheterna är skyldiga att ställa 
referenspersoner till förfogande för att säkerställa verksamhetskompetens i upphandlingen 
och det kommande avtalet. Aktuella avtal publiceras på kommunens intranät. 
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Varje verksamhet svarar för sina egna upphandlingar. Hjälp av upphandlingsenheten eller 
extern part ska vara ett alternativ vid komplicerade upphandlingar men ska ställas mot 
kostnaden för att utveckla den egna kompetensen.  

Samtliga verksamheter ska utse inköpsansvariga och avropare. Varje verksamhetschef samt 
kommunchef beslutar om hur inköpsverksamheten ska ske inom respektive verksamhet. 
Följande krav ska tillgodoses; 

• Avrop ska ske hos avtalade leverantörer 
• Kommunens inköpssystem (när implementerat) ska ovillkorligen användas för inköp 

hos de leverantörer som finns upplagad i systemet. 
• Minst en attestansvarig för verksamhetens inköp/inköpsordrar/adminstration av 

inköpssystemet i övrigt ska utses av verksamhetschefen. Attestansvarig ska 
rapporteras till ansvarig för den centrala upphandlingsenheten. Alla attestansvariga 
ska ha genomgått en grundkurs avseende administration av inköp. 

 

Utbildningar inom upphandlingsområdet ska hållas i upphandlingsenhetens regi. 

 
2.2  Ansvar 
Upphandlingsbeslut fattas av delegat i enlighet med kommunstyrelsens gällande 
delegationsordning. 

Upphandlingsbeslut inom ramen för upphandlingssamarbetet med Borås Stad fattas av 
upphandlingschefen (enligt delegation). Borås Stad tecknar ramavtal med antagna 
leverantörer efter att fullmakt lämnats från Ulricehamns kommun.  

Deltagande i nationella upphandlingar som berör flera verksamheter beslutas av 
upphandlingschefen medan deltagande i verksamhetsspecifik nationell upphandling beslutas 
av respektive verksamhetschef/chef för stabsfunktion. 

Respektive kommunchef/verksamhetschef beslutar i övrigt om befogenheter för anställda att 
göra upphandlingar och inköp inom kommunen och när direktupphandling får tillämpas 
samt har att tillse att föreskrifterna i LOU och kommunens regler för upphandling iakttas.  

Varje bolag beslutar inom sin verksamhet om befogenheter för anställda att göra 
upphandlingar och inköp. 

2.3 Upphandlar- och beställarkompetens 
Upphandlingslagstiftningen är detaljrik samtidigt som den är förhållandevis ny och ändras 
ofta. För att göra upphandlingar krävs således god kännedom om lagtexten och avgjorda 
rättsfall som kan påverka hanteringen. 

Ingen anställd bör administrera en upphandling, utan att först genomgått en 
grundutbildning, som kompletterats med kunskaper om förändringar i lagstiftningen i det 
fall sådana skett efter grundutbildningen. 

Mer komplicerade upphandlingar och upphandlingar till stora värden bör skötas av erfarna 
upphandlare. 
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Varje verksamhet/bolag, som gör upphandlingar, bör ha minst en person som har kompetens 
att genomföra enklare upphandlingar och som kan publicera upphandlingsannonser i 
allmänt tillgänglig elektronisk databas. 

Kunskap om kommersiella villkor och avtalskonstruktioner är också viktig för att uppnå en 
jämbördig relation med säljare/leverantör. Förutom kunskaper om LOU bör upphandlare 
vara orienterad om relevanta delar av konkurrenslagen, köplagen, avtalslagen, 
produktansvarslagen, produktsäkerhetslagen, offentlighets- och sekretesslagen samt 
bestämmelser om jäv, mutor och bestickning.  

Verksamheter och bolag svarar för beställarkompetensen då den är hårt knuten till respektive 
verksamhet. Det innebär att kravspecifikationer vid upphandling arbetas fram av 
verksamheterna med stöd av upphandlingsenheten. 

 

3 UPPHANDLINGSANVISNINGAR   

3.1 Allmänt 
Det åligger den som ska upphandla att försäkra sig om att bestämmelserna i LOU efterföljs 
samt att iaktta de mål och anvisningar som anges i dessa riktlinjer.  

God planering och framförhållning är mycket viktig. Bristande planering är enligt LOU inget 
skäl som godtas för att göra en direktupphandling som överstiger gränsvärdet för 
direktupphandling. 

Upphandlingar ska genomföras affärsmässigt och på ett affärsetiskt korrekt sätt. 

Berörs flera verksamheter ska samordning ske där affärsmässiga och/eller andra fördelar kan 
uppnås samt för att tillse att reglerna om tröskelvärden och direktupphandling iakttas. 

Upphandlande myndigheter ska behandla leverantörer på ett likvärdigt och 
ickediskriminerande sätt samt genomföra upphandlingar på ett öppet sätt. Vid 
upphandlingar ska vidare principerna om ömsesidigt erkännande och proportionalitet 
iakttas. 

Vid upphandlingar ska ställas krav på leverantörer med anställd personal som ej har 
kollektivavtal, att leverantörens anställda omfattas av arbetskadeförsäkring, sjukförsäkring 
och tjänstepension/avtalspension. 

Krav på efterlevande av ILO:s åtta grundkonventioner och FN:s Barnkonvention ska ställas 
vid upphandling där produktionen utförs i länder var dessa konventioner inte kan anses 
allmänt gällande. Kontroll och uppföljning sker samordnat med andra upphandlande 
myndigheter eller inköpscentraler. Bristande uppfyllelse av skyldigheterna innebär ett 
kontraktsbrott. Sker inte rättelse eller om rättelsen är bristfällig finns grund för 
skadeståndsanspråk som står i proportion till beställarens intresse av att kraven följs, 
uppsägning eller hävning från kommunens sida. Valet av påföljd får inte vara 
oproportionerligt i förhållande till kontraktsbrottet.  

 

3.2 Grundläggande principer för offentlig 
upphandling 
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EG-direktiven som måste följas finns beskrivna i LOU och är baserade på följande 
gemenskapsrättsliga principer. 

1. Principen om icke-diskriminering 

Principen om icke-diskriminering innebär att det är förbjudet att direkt eller indirekt 
diskriminera leverantörer främst på grund av nationalitet. Även om den upphandlande 
myndigheten inte förväntar sig några utländska anbud får den vid utformningen av 
förfrågningsunderlaget inte införa krav som enbart svenska företag känner till eller kan 
utföra. Den upphandlande myndigheten får t.ex. inte ge ett lokalt företag företräde med 
anledning av dess geografiska läge. 

2. Principen om likabehandling 

Principen om likabehandling innebär att alla leverantörer ska behandlas lika och ges lika 
förutsättningar. Alla måste exempelvis få samma information och vid samma tillfälle. 

3. Principen om transparens 

Principen om transparens medför främst skyldigheten för den upphandlande myndigheten 
att skapa öppenhet, att lämna information om upphandlingen och det praktiska 
tillvägagångssättet vid denna. För att anbudsgivarna ska ges samma förutsättningar för 
anbudsgivning måste förfrågningsunderlaget vara klart och tydligt och innehålla samtliga 
krav på det som ska upphandlas.  

4. Proportionalitetsprincipen 

Med proportionalitetsprincipen avses att kraven på leverantören och kraven i 
kravspecifikationen måste ha ett naturligt samband med och stå i rimlig proportion till det 
som upphandlas. De krav som ställs ska vara både lämpliga och nödvändiga för att uppnå 
syftet. Om det finns flera alternativ bör det alternativ väljas som är minst ingripande eller 
belastande. 

5. Principen om ömsesidigt erkännande 

Principen om ömsesidigt erkännande innebär att intyg och certifikat som har utfärdats av en 
medlemsstats behöriga myndigheter ska gälla också i övriga EU/EES-länder. 

 

3.3  Annonsering 
Som huvudregel gäller att all upphandling oavsett värde, utom direktupphandling 
understigande 100 000 kr, ska annonseras i en elektronisk databas som är allmänt 
tillgänglig, upphandlingsfunktionen stödjer de medarbetare som annonserar på egen hand. 
Annonsering skall göras hos aktör med vilken kommunen har avtal. 

Upphandlingar ska genomföras i kommunens elektroniska upphandlingssystem. 

Den som genomför upphandling ska ovillkorligen tillse att efterannonsering utförs i den 
utsträckning som är föreskrivet i LOU.  

Utöver vad LOU föreskriver om annonsering bör aktuella upphandlingar publiceras på 
kommunens webbplats.  

Publicering av upphandlingsannonser ska i övrigt följa de bestämmelser som 
regering/riksdag kan komma att besluta om. 
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3.4  Rekommenderade avtalstider 
Ett ramavtal får löpa under längre tid än fyra år endast om det finns särskilda skäl. 

Normalt bör ett leveransavtal avseende standardvaror och tjänster löpa under ett till tre år 
jämte en eventuell förlängningsoption om ett till två år. Förlängning av avtal får inte ske om 
det inte finns en förlängningsklausul i avtalet.  

 
3.5 Direktupphandling 
Med direktupphandling menas ett förfarande utan särskilda krav på hur anbud ska utformas 
och bedömas. Från 2014-07-01 gäller nya regler avseende beloppsgränser, och 
dokumentation vid direktupphandling. Se särskilt beslutade regler, KS 2014-10-06.  

 

3.6 Insyn för allmänheten vid entreprenader  
Bestämmelser om insyn för allmänheten vid entreprenader finns inskrivet i kommunallagen. 
Då verksamhet avses lämnas ut på entreprenad ska redan i förfrågningsunderlaget anges hur 
allmänheten ska tillförsäkras information som gör det möjligt att få insyn i hur 
angelägenheten utförs. 

 

3.7 Facklig information vid upphandling 
De fackliga organisationerna skall ges information om de upphandlingar som kan ha 
betydelse för dess medlemmar och anställda i kommunen. Ex. upphandling av 
Företagshälsovård. Vid vissa upphandlingar regleras den fackliga medverkan enligt lag, där 
medlemmarnas anställningsvillkor och arbetsmiljö kan komma att påverkas. Som exempel, 
upphandling av en verksamhet (entreprenadupphandling) som inte ska bedrivas i egen regi. 

 

3.8  E-fakturering och e-handel 
Upphandlingsunderlag ska utformas så att e-handel kan tillämpas med vald leverantör. 
Främst gäller detta vid avtal som omfattar frekventa inköp av varor. E-fakturering bör 
tillämpas vid alla inköp. 

 
3.9  Sekretessbestämmelser 
Enligt offentlighets- och sekretesslagen råder absolut sekretess fram tills att 
tilldelningsbeslut meddelas eller när ärendet dessförinnan slutförts. 

Det betyder bland annat att inga uppgifter om hur många anbud som lämnats in eller vilka 
som lämnat anbud får röjas under tiden sekretess råder. 
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En sekretessprövning ska göras beträffande vilka handlingar som får lämnas ut när 
handlingarna blivit allmänna. Hänsyn ska tas till lagens bestämmelser så att allmänt och 
enskilt intresse ej lider skada.  

 

3.10  Uppföljning 
Kommunens avtalsleverantörer ska löpande följas upp avseende skatter och avgifter.  
 
Avtalen ska följas upp avseende prissättning, leveransprecision och kvalitet på varor och 
tjänster. Det åligger upphandlingschef att ansvara för att utformningen av 
uppföljningsprocessen håller god kvalitet inom hela kommunorganisationen.  
 
Upphandlingsenheten ska följa upp de verksamhetsövergripande avtalen och respektive 
verksamhet ska följa upp de verksamhetsspecifika avtalen.  
 
 

3.11  Dokumentation 
Bestämmelser om dokumentation och förvaring av handlingar som rör upphandling finns i 
LOU och arkivlagen samt i kommunens dokumenthanteringsplan. 

Även kommunala företag och stiftelser där kommunen enligt offentlighets- och sekretesslag 
äger ett rättsligt bestämmande inflytande, omfattas av dessa råd. 

Allmänt gäller att dessa råd tar sikte på handlingar som är huvudexemplar. Övriga exemplar 
och kopior kan gallras vid inaktualitet, dvs. när de inte längre behövs. 

Handlingar skall förvaras på ett betryggande sätt. 
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§  
 

Svar på motion om Utveckla Åsunden 
Dnr 2018/303 
 
 
Sammanfattning 
I en motion till fullmäktige föreslår Wiktor Öberg (M) att kommunstyrelsen får i uppdrag att 
utveckla sjön Åsunden och att öka tillgängligheten så att besöksnäringen stimuleras och att 
invånarna bättre kan nyttja sjön. I den genomgång som förvaltningen gjort kring motionens 
olika yrkanden är slutsatsen att två yrkande inte kan bejakas medan ett yrkande anses vara 
tillgodosedd då detta finns med i den dagliga driften inom verksamhet kultur och fritid.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-09-03 från tf servicechef 
2 Motion om Utveckla Åsunden 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionens första yrkande avslås med hänvisning till att det i dagsläget inte finns någon 
efterfrågan. 
 
Motionens andra yrkande anses vara tillgodosett med hänvisning till att detta ingår i den 
dagliga driften inom verksamhet kultur och fritid. 
 
Motionens tredje yrkande avslås med hänvisning till att det anses vara allt för kostsamt. 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-09-03 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om Utveckla 
Åsunden 
Diarienummer 2018/303, löpnummer 2610/2019 
 
Sammanfattning 
I en motion till fullmäktige föreslår Wiktor Öberg (M) att kommunstyrelsen får i uppdrag att 
utveckla sjön Åsunden och att öka tillgängligheten så att besöksnäringen stimuleras och att 
invånarna bättre kan nyttja sjön. I den genomgång som förvaltningen gjort kring motionens 
olika yrkanden är slutsatsen att två yrkande inte kan bejakas medan ett yrkande anses vara 
tillgodosedd då detta finns med i den dagliga driften inom verksamhet kultur och fritid.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionens första yrkande avslås med hänvisning till att det i dagsläget inte finns någon 
efterfrågan. 
 
Motionens andra yrkande anses vara tillgodosett med hänvisning till att detta ingår i den 
dagliga driften inom verksamhet kultur och fritid. 
 
Motionens tredje yrkande avslås med hänvisning till att det anses vara allt för kostsamt.  
 
 
Ärendet 
I en motion till fullmäktige föreslår Wiktor Öberg (M) att kommunstyrelsen får i uppdrag att 
utveckla sjön Åsunden och att öka tillgängligheten så att besöksnäringen stimuleras och att 
invånarna bättre kan nyttja sjön. Han hänvisar till dokumentet ”Utvecklingsplan för sjön 
Åsunden” som togs fram av beredningen för samhällsutveckling 2011. I motionen yrkar 
motionären på: 
 

- Att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en exploateringsplan för tänkbara 
platser där man kan angöra och göra strandhugg. 

- Att kommunstyrelsen får i uppdrag att se över våra ramper och åtgärda dem, samt 
utreda om de behöver flyttas eller tillsättas fler. 

- Att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda kostnaderna för att bygga en 
permanent hamn i betong som innehåller minst 300 platser 
 

I den genomgång som förvaltningen gjort kring motionens olika yrkanden är slutsatsen att 
två yrkande inte kan bejakas medan ett yrkande anses vara tillgodosedd då detta finns med i 
den dagliga driften inom verksamhet kultur och fritid.  
 
En exploateringsplan, som per definition avser plan för utbyggnad av ett område för bostäder 
eller verksamheteter, anses inte aktuell då det i dagsläget inte finns någon efterfrågan på att 
angöra eller göra strandhugg, det finns heller inga medel avsatta för att utreda tänkbara 
platser. 
 
Att se över ramper och åtgärda dem görs redan idag. 
 
Att utreda kostnader för en permanent hamn som innehåller minst 300 båtplatser anses inte 
behövas. Efter en enkel kostnadsberäkning skulle kostnaden vara minst 60 mkr, vilket gör 
det ekonomiskt orealistiskt att genomföra.  



  2018/303, 2610/2019 2(2) 

 
Beslutsunderlag 
1 Motion om Utveckla Åsunden 

 
Beslut lämnas till 
Tf Servicechef 
Verksamhetschef kultur och fritid   
 

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

 



 !

Motion om Utveckla Åsunden 


Ulricehamn kallas ofta ”Åsundens pärla”. En slogan som har både funnits och 
använts länge. Sjön har ett stort värde för såväl Ulricehamnare som för besökare. 
Därför är det dags att utveckla Åsunden och dess tillgänglighet så att såväl 
besöksnäringen stimuleras och vi Ulricehamnare bättre kan nyttja sjön. 


Det har länge varit efterfrågan på fler platser längs sjökanten där man kan gå iland 
utan att riskera båt och passagerare. Men tyvärr har ingenting hänt. Det är på tiden 
att vi tar tag i vår sjö och gör den mer tillgänglig. Det behövs bra och tydliga platser 
för att ta i och upp båtar från biltrailers. De iläggningsramper som finns i dag är för 
grunda, ojämna och mer eller mindre uttjänta för det syfte de en gång byggdes för. 


I dokumentet ”Utvecklingsplan för sjön Åsunden” som togs fram av beredningen för 
samhällsutveckling år 2011 var detta ett av förslagen men som ännu ej är genomfört. 
Det finns fortfarande många bra förslag som bör utföras från den utredningen. Det är 
nu dags att ta ett helhetsgrepp om Åsunden så att sjön kan bli en ännu större 
tillgång.


Jag yrkar därför:


	 - Att. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en exploateringsplan för 		
	 tänkbara platser där man kan angöra och göra strandhugg.


	 - Att. Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över våra ramper och åtgärda 	
	 dem, samt utreda om de behöver flyttas eller tillsättas fler.

	 

	 - Att Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda kostnaden för att bygga en 	
	 permanent hamn i betong som innehåller minst 300 platser.


2018-04-24


Wiktor Öberg (M)
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§  
 

Svar på motion om att införa "Grönt kort" på vår 
Återvinningscentral vid Övreskog 
Dnr 2018/423 
 
 
Sammanfattning 
Arne Fransson (MP), föreslår i en motion av den 14 jun1 2018 att ett ”Grönt kort” införs på 
återvinningscentralen vid Övreskog liknande Askersunds modell. 
 
På den nya återvinningscentralen i Askersund har ett system införts där privatpersoner kan 
besöka ÅVC:n alla dagar i veckan om man har ett s.k. ”Grönt kort”. För att få "Grönt kort" 
måste man gå en kortare utbildning i hur återvinningscentralen fungerar och sedan 
registreras man som användare och kan använda sitt körkort som nyckel till grinden. Grönt 
kort är till för privathushåll som är kunder hos Sydnärkes kommunalförbund. 
 
Om ”grönt kort” införs vid Övreskogs återvinningscentral kommer det att resultera i en 
höjning av taxan och en del svårigheter att bedriva arbetet på anläggningen. Sammantaget 
görs bedömningen att kundnyttan inte motsvarar den kostnad och de nackdelar och risker 
som systemet skulle föra med sig varför motionen bör avslås. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-05-31 från kommunchef 
2 Motion om grönt kort 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till de kostnader, nackdelar och risker som ”Grönt kort” 
skulle föra med sig vid ett införande liknande det i Askersunds kommun. 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-05-31 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om att införa "Grönt 
kort" på vår Återvinningscentral vid Övreskog 
Diarienummer 2018/423, löpnummer 4203/2018 
 
Sammanfattning 
Arne Fransson (MP), föreslår i en motion av den 14 jun1 2018 att ett ”Grönt kort” införs på 
återvinningscentralen vid Övreskog liknande Askersunds modell. 
 
På den nya återvinningscentralen i Askersund har ett system införts där privatpersoner kan 
besöka ÅVC:n alla dagar i veckan om man har ett s.k. ”Grönt kort”. För att få "Grönt kort" 
måste man gå en kortare utbildning i hur återvinningscentralen fungerar och sedan 
registreras man som användare och kan använda sitt körkort som nyckel till grinden. Grönt 
kort är till för privathushåll som är kunder hos Sydnärkes kommunalförbund. 
 
Om ”grönt kort” införs vid Övreskogs återvinningscentral kommer det att resultera i en 
höjning av taxan och en del svårigheter att bedriva arbetet på anläggningen. Sammantaget 
görs bedömningen att kundnyttan inte motsvarar den kostnad och de nackdelar och risker 
som systemet skulle föra med sig varför motionen bör avslås. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen avslås med hänvisning till de kostnader, nackdelar och risker som ”Grönt kort” 
skulle föra med sig vid ett införande liknande det i Askersunds kommun. 
 
 
Ärendet 
Arne Fransson (MP), föreslår i en motion av den 14 juni 2018 att ett ”Grönt kort” införs på 
återvinningscentralen vid Övreskog liknande Askersunds modell. 
 
På den nya återvinningscentralen i Askersund har ett system införts där privatpersoner kan 
besöka ÅVC:n alla dagar i veckan om man har ett s.k. ”Grönt kort”. För att få "Grönt kort" 
måste man gå en kortare utbildning i hur återvinningscentralen fungerar och sedan 
registreras man som användare och kan använda sitt körkort som nyckel till grinden. Grönt 
kort är till för privathushåll som är kunder hos Sydnärkes kommunalförbund. 
 
För att genomföra grönt kortsystem på återvinningscentralen Övreskog krävs investeringar i 
bom, inpassagesystem, kameraövervakning på grind och varje fraktion, personal för 
införande och utbildning av kunderna, drift av systemet m.m. Ett staket för att avskilja 
deponin, deponigasanläggning, stirlingmotorer, lakvattenreningsanläggning, våg, trähög, 
slam m.m. måste också sättas upp för att ta bort säkerhetsriskerna. Detta staket kommer att 
försvåra transport och behandlingsmöjligheterna för personal, entreprenörer och företag. 
Eftersom Askersund enbart har en mottagningscentral för återvinning, uppstår inte dessa 
problem för dem.  
 
Mottagningshallen kan inte heller hållas öppen dygnet runt p.g.a. den ökade risken för 
brand/explosionsrisker med farligt avfall, stöldrisk av verktyg, maskiner och inlämnad 
elektronik m.m. Det innebär att besökande inte kan lämna farligt avfall, batterier, elektronik, 
däck, textilier, lampor/lysrör samt föremål för återbruk exempelvis till överskottslagret 
utanför ordinarie öppettider. Risken finns att detta läggs i olika containrar istället.  
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Det finns också en ökad risk för att ”soptunneavfall” lämnas i containrarna samtidigt som 
annat avfall slängs för att minska den egna vikttaxekostnaden. Askersund har inte någon 
vikttaxa, så de behöver inte ta hänsyn till detta. 
  
Det finns således för- och nackdelar med föreslaget system. Det ökar kundernas möjlighet att 
lämna avfall men också ökad risk för felsortering m.m.  
 
Om ”grönt kort” införs vid Övreskogs återvinningscentral kommer det att resultera i en 
höjning av taxan och en del svårigheter att bedriva arbetet på anläggningen med 
mullberedning, sluttäckning, flisning m.m. på grund av inhägnaden.  
 
Sammantaget görs bedömningen att kundnyttan inte motsvarar den kostnad och de 
nackdelar och risker som systemet skulle föra med sig. Vidare så har Övreskogs 
återvinningscentral redan bra öppettider. Jämfört med Askersunds återvinningscentral är 
Övreskog öppet tre gånger så många timmar i veckan, vilket kan förklara Askersunds behov 
av ”Grönt kort”. Vad gäller öppettiderna i övrigt är detta något som är under kontinuerlig 
utveckling utifrån kundernas behov och önskemål parat med en önskan om en återhållsam 
taxa.  
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om grönt kort 

 
Beslut lämnas till 
Ulricehamns Energi AB 
Kommunchef   
 
 
 

Håkan Sandahl Per Ingloff 
Kommunchef/VD Ulricehamns Stadshus AB VD Ulricehamns Energi AB 
  
  

 



Motion  om att införa  ” Grönt kort ”  på vår Återvinningscentral   
vid Övreskog 

Ett lyckat införande av ”Grönt kort ” finns numera I Askersund. Sedan hösten 
2017 har nu 500 personer fått detta sk gröna kort 

Hur detta fungerar har jag tagit med  nedan . Har nu Askersund lyckats så borde 
även Ulricehamn kunna .Jag hoppas verkligen att förvaltning och Ulricehamn 
Energi  inte kommer  att säga  : ”Detta är inte möjligt och är för krångligt ”. 

 Mitt  yrkande är  att: 

Kommunen   inför ”Grönt kort ” liknande Askersunds modell 

Ulricehamn  2018-06-14 

Arne Fransson .MP 

 

________________________________________________________________________________ 

Grönt kort 

 

Ett nytt system har införts på den nya återvinningscentralen i Askersund, där 
privatpersoner kan besöka ÅVC:n alla dagar i veckan om man har ett sk ”Grönt kort”. 

För att få "Grönt kort" måste man gå en kortare utbildning i hur återvinningscentralen 
fungerar och sedan registreras man som användare och kan använda sitt körkort som 
nyckel till grinden. Grönt kort är till för privathushåll som är kunder hos Sydnärkes 
kommunalförbund. 

  



 

För att registrera sig "Grönt kort-utbildning" klicka på denna länk:  

                      Grönt kort-utbildning  

Vi kallar dig därefter via ett SMS-meddelande till utbildningen som tar cirka 
en timme, och sker på återvinningscentralen. 

  
 

Under utbildningen går vi igenom regler du måste följa för att få tillgång till det "Gröna 
kortet". 

Du godkänner att du registreras när du åker in och att du dessutom är kameraövervakad. 
Detta innebär också att du godkänner att vi hanterar dina personuppgifter enligt  
gällande lagstiftning. Om du vill att dina personuppgifter skall tas bort, upphör även 
tillträde till centralen på "Grönt kort". 

Om du kommer kvällstid när det är mörkt på centralen så tänds lamporna upp när du 
drar ditt körkort. De lyser då en timme. Efter kl:21.00 går det ej att tända lamporna igen. 

Vid problem dagtid, kontakta vår kundtjänst och kvällstid Securitas. 

Om du spiller något farligt avfall så finns det absorberingsmedel att tillgå under 
skärmtaket vid Farligt avfall/Elektronik. 

Lämna platsen så som du själv vill besöka den, alltså rent från skräp. Det finns borstar 
och spadar att låna! 

Det är förbjudet att ta med saker från platsen, även sånt som någon annan slängt 

   

http://snkf.gkey.se/


Riktlinjer Grönt kort 
 Vid inpassering, väntar man innanför grindarna till grindarna stängts, innan man 

kör vidare, för att förhindra att någon annan smiter in på dennes inloggning. 
 Vid utpassering, väntar man utanför grinden till grinden stängts, innan man kör 

vidare, för att förhindra att någon annan smiter in vid utfartsgrinden. 
 Asbest och däck får ej lämnas under Grönt kort-tid. 
 Har man tappat ut något eller skräpat ner, så städar man efter sig. 
 Ser man att man slängt i något fel, så finns en krok man kan använda för att 

försöka få upp det felslängda. 
 Man kör alltid i motsols riktning. Har man inget att slänga uppe på rampen så kör 

man runt (bakom) den. 
 Kemikalier ställs i Kemikalieskåpet. Övrigt sorteras i respektive behållare. 
 Förbjudet att plocka med saker ifrån återvinningscentralen. 
 Företagsavfall får ej lämnas under Grönt kort-tid. 

Felsortering 
 När felsortering i container upptäckts, kontrolleras om materialet/säcken kan 

härledas till den som kastat fel. 
 Om personuppgifter finnes, kontaktas denne av samordnare som i sin tur beslutar 

om åtgärd. 

Vad är en åtgärd? 

1. En tillsägelse och en notis i personens kommentarsfält. 
2. Markerad GUL och får gå en ny kurs. 
3. Markerad RÖD och får då ej besöka ÅVC:n under Grönt kort-tid. Det gäller i 6 

månader sen får personen gå en ny kurs. 

 Om material inte kan härledas till den som kastat fel, skickas ett SMS till de som 
besökt ÅVC:n under aktuell Grönt kort öppettid, då personal ej funnits på plats. 

GUL 

 Tillräcklig kunskap saknas för att få tillgång till återvinningscentralen när personal 
ej finns på plats. 

RÖD 

 Farligt avfall har lämnats på fel plats. 
 Upprepade förseelser. 
 Åverkan på anläggningen utan att förbundet meddelats. 
 Stöld 
 Lämnat otillåtet material. 
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Svar på motion om att utveckla stadskärnan i 
Ulricehamn 
Dnr 2019/66 
 
 
Sammanfattning 
Lars Holmin (M) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att kommunen tar 
initiativ till att en arbetsgrupp tillsätts för att gemensamt komma med konkreta förslag för att 
stärka och utveckla vår stadskärna tillsammans med fastighetsägare och näringsidkare. 
 
Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB) har fått i uppdrag att svara på motionen.  
 
Det konstateras att Ulricehamns kommun, genom NUAB precis påbörjat ett visionsarbete för 
Ulricehamns centrum tillsammans med kommunen, fastighetsägare och cityförening. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-06-14 från kommunchef 
2 Motion om att utveckla stadskärnan i Ulricehamn 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionens förslag anses vara under genomförande med hänvisning till det visionsarbete för 
Ulricehamns centrum som inletts av en den styrgrupp som utsetts bestående av politiska 
representanter, NUAB, fastighetsägare och Cityföreningen. 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-06-14 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om att utveckla 
stadskärnan i Ulricehamn 
Diarienummer 2019/66, löpnummer 1935/2019 
 
Sammanfattning 
Lars Holmin (M) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att kommunen tar 
initiativ till att en arbetsgrupp tillsätts för att gemensamt komma med konkreta förslag för att 
stärka och utveckla vår stadskärna tillsammans med fastighetsägare och näringsidkare. 
 
Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB) har fått i uppdrag att svara på motionen.  
 
Det konstateras att Ulricehamns kommun, genom NUAB precis påbörjat ett visionsarbete för 
Ulricehamns centrum tillsammans med kommunen, fastighetsägare och cityförening. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionens förslag anses vara under genomförande med hänvisning till det visionsarbete för 
Ulricehamns centrum som inletts av en den styrgrupp som utsetts bestående av politiska 
representanter, NUAB, fastighetsägare och Cityföreningen. 
 
 
Ärendet 
Lars Holmin (M) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att kommunen tar 
initiativ till att en arbetsgrupp tillsätts för att gemensamt komma med konkreta förslag för att 
stärka och utveckla vår stadskärna tillsamman med fastighetsägare och näringsidkare. 
 
En styrgrupp bestående av Wiktor Öberg (M), Roland Karlsson (C), Fredrik Ståhl 
(Hökerum Bygg), Björn Nyberg (Cityföreningen) och Camilla Palm (NUAB) har bildats för att 
arbeta med vision för Ulricehamns centrum. Gruppen ska ta fram en gemensam målbild för 
centrum. Arbetet har inletts med en studieresa till Falkenberg som på ett lyckat sätt utvecklat 
sin stadskärna. När styrgruppen utfört sitt uppdrag är det viktigt att arbetet inte stannar av, 
utan att alla parter även är delaktiga i arbetet med stadskärnan när man går vidare i nästa 
steg från vision till handling. För att utvecklingen ska kunna genomföras, kommer det att 
krävas finansiella insatser från alla parter.  
 
Genom att bilda denna styrgrupp får motionens förslag anses vara under genomförande. 
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om att utveckla stadskärnan i Ulricehamn 

 
Beslut lämnas till 
Näringsliv Ulricehamn AB 
Kommunchef   
 
 
 

Håkan Sandahl Camilla Palm 
Kommunchef/VD Ulricehamns Stadshus AB VD Näringsliv Ulricehamn AB 
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Ulricehamn	den	25	januari	2019	

	

Motion	 	 	 	 	 	

	

Utveckla	stadskärnan	Ulricehamn	

	

Utvecklingen	går	med	rasande	fart.	Vem	hade	för	några	år	sedan	kunnat	tro	att	e-handeln	
skulle	slå	rekord	på	rekord	och	där	handlare	säger	upp	sina	avtal	med	Postnord	för	att	de	
inte	får	plats	med	alla	varor	och	försändelser	som	vi	konsumenter	köper	via	nätet.	Handeln	
ser	inte	ut	som	den	gjorde	förr	och	kommer	troligtvis	heller	aldrig	att	bli	likadan	igen.	Våra	
köpvanor	förändras	och	det	är	en	naturlig	del	av	utvecklingen	oavsett	vad	vi	tycker	om	den.	

Vi	har	en	lång	tradition	i	vår	kommun	av	att	vår	stadskärna	är	en	mötesplats	av	olika	slag.	
Från	forna	tiders	kreatursmarknader	till	dagens	lördagsfika	på	något	av	alla	våra	caféer.	Men	
tyvärr	ser	vi	en	likande	utveckling	här	som	i	många	städer	av	vår	storlek.	Det	blir	allt	svårare	
för	fastighetsägare	att	få	långsiktiga	hyresgäster	och	med	det	medföljer	en	hel	del	problem.	

För	några	år	sedan	fanns	det	kontinuerliga	möten	mellan	kommun,	fastighetsägare	och	
näringsidkare	på	Storgatan.		Där	diskuterades	olika	lösningar	på	gemensamma	frågor	där	vi	
ibland	hittade	konkreta	lösningar	och	gemensam	finansiering.	Mig	veterligen	är	detta	inget	
som	längre	förekommer	i	organiserad	form	men	som	vi	ser	som	en	nödvändighet	att	
återuppta.	Låt	oss	prata	om	problem	och	möjligheter	och	tillsammans	se	hur	vi	ska	lösa	dem	
eller	ta	till	vara	dem.	För	att	gruppen	ska	ha	ett	rejält	mandat	och	kraft	att	faktiskt	
åstadkomma	något	ser	vi	det	som	självklart	att	kommunstyrelsens	ordförande	leder	arbetet.	
I	gruppen	bör	förutom	fastighetsägare	och	näringsidkare	även	vårt	kommunala	bolag	NUAB	
självklart	finnas	med.	

	

Därför	yrkar	vi	

- Att	kommunen	tar	initiativ	till	att	en	arbetsgrupp	tillsätts	för	att	gemensamt	komma	
med	konkreta	förslag	för	att	stärka	och	utveckla	vår	stadskärna	tillsammans	med	
fastighetsägare	och	näringsidkare.	

	

För	moderaterna	

Lars	Holmin	
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Svar på motion om rekryteringsstrategi 
Dnr 2019/205 
 
 
Sammanfattning 
Emma Magnusson har 2019-03-28 inkommit med en motion där hon föreslår att 
förvaltningen tar fram ett strategidokument för rekrytering av ny personal bland annat inom 
förskola och skola. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-08-20 från personalchef 
2 Motion om rekryteringsstrategi 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionens förslag anses i vissa delar vara tillgodosett genom nedanstående redovisning, 
motionen anses i övriga delar vara under genomförande inom ramen för uppdraget att vara 
”Sjuhärads bästa offentliga arbetsgivare” (Se kommunalpolitisk handlingsplan 2019-2022 
KF § 72/2019)   
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-08-20 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om 
rekryteringsstrategi 
Diarienummer 2019/205, löpnummer 2782/2019 
 
Sammanfattning 
Emma Magnusson har 2019-03-28 inkommit med en motion där hon föreslår att 
förvaltningen tar fram ett strategidokument för rekrytering av ny personal bland annat inom 
förskola och skola. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionens förslag anses i vissa delar vara tillgodosett genom nedanstående redovisning, 
motionen anses i övriga delar vara under genomförande inom ramen för uppdraget att vara 
”Sjuhärads bästa offentliga arbetsgivare” (Se kommunalpolitisk handlingsplan 2019-2022 
KF § 72/2019)   
 
 
Ärendet 
Emma Magnusson har inkommit med en motion där hon föreslår att förvaltningen tar fram 
ett strategidokument för rekrytering av ny personal bland annat inom förskola och skola. 
 
Förvaltningen har ett kontinuerligt behov av att rekrytera ny personal. Arbetslösheten är för 
tillfället låg och förväntas fortsätta att vara det under de närmaste åren. Det innebär att 
konkurrensen om arbetskraft har ökat och att den har gått från att gälla ett fåtal 
yrkesgrupper till att vara generell. Bristen på utbildad personal gör sig särskilt påmind inom 
läraryrket där prognoserna tyder på att möjligheten att utbilda antalet lärare för att täcka 
behoven kommer att vara otillräckliga. Det är bland annat mot denna bakgrund av stor vikt 
att förvaltningen arbetar vidare med strategier för att långsiktigt säkerställa 
personalförsörjningen och därmed också kommunens möjligheter att leverera tjänster till 
kommuninvånarna.  
 
Bristen på arbetskraft är en nationell utmaning och SKL har på ett övergripande plan 
formulerat nio strategier för att möta denna utmaning. Förvaltningen har tagit ställning för 
att de ska ligga till grund för utvecklingsarbetet i dessa frågor. I denna skrivelse beskriver 
förvaltningen ett utgångsläge för det fortsatta arbetet och pekar också på de behov av 
utveckling som föreligger inom respektive område. Förvaltningen kommer arbeta vidare för 
att utveckla kommunens rekryteringsstrategier inom ramen för uppdraget ”Sjuhärads bästa 
offentliga arbetsgivare”. 
 
Kommunens rekryteringstrategier 
 
Använd kompetens rätt 
Förvaltningen ser kontinuerligt över möjligheterna att organisera verksamheten så att den 
tillgängliga kompetensen används optimalt. Det kan innebära att ersätta avgående 
kompetens med yrkesgrupper som är mer lättrekryterade men också att arbetsuppgifter 
fördelas på ett annat sätt för att nyttja den kompetens som finns mer optimalt. 
 
Bredda rekryteringen 
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Fler kan bidra till vår gemensamma välfärd. Förvaltningen behöver utveckla former för att 
öka rekryteringen av nyanlända men också för öka antalet manliga sökande till våra tjänster. 
Ett steg i detta sammanhang är att förvaltningen organiserat ett lokalt arbetsmarknadsråd 
som ska underlätta samarbetet med arbetsförmedlingen när det gäller rekrytering av 
nyanlända och personer med arbetsmarknadsstöd. 
 
Låt fler jobba mer 
Förvaltningen arbetar aktivt med införandet av ”Heltid som norm”. Enligt SKLs bedömning 
skulle tillgången på arbetskraft i kommunen öka med ca 400 årsarbetare om alla, som vid 
projektets start år 2016 arbetade deltid, i stället skulle arbeta heltid. Projektet kommer 
samtidigt att medföra ökade möjligheter för våra medarbetare att försörja sig, erhålla rimliga 
pensionsvillkor samt att utjämna de skillnader i förutsättningar som föreligger mellan 
kvinnliga och manliga anställda. 
 
Förläng arbetslivet 
I förvaltningen arbetar f.n. ca 32 medarbetare som är 65 år eller äldre. Förvaltningen behöver 
se över förutsättningarna för att behålla fler i arbete under längre tid. 
  
Visa på karriärmöjligheter 
Förvaltningen innefattar redan idag stora möjligheter att göra karriär men dessa behöver 
marknadsföras och utvecklas ytterligare. Det kan handla om att underlätta för den som vill ta 
steget från medarbetare till chef genom att inrätta utbildnings- och introduktionsprogram för 
dessa och att skapa möjligheter för unga ledare att ha tillgång till mentorskap osv. Mera 
angeläget är kanske att ge den som vill komplettera sin utbildning, till nivåer som bidrar till 
att säkerställa tillgången på kompetens samt höja kvaliteten i våra tjänster, möjligheter att 
göra det. Förvaltningen behöver därför utreda förutsättningarna för att underlätta för 
medarbetare att komplettera sin utbildning. Det kan exempelvis handla om vårdpersonal 
som vill tillgodogöra sig en undersköterskekompetens, sjuksköterskor som vill läsa in en 
specialistsjuksköterskekompetens eller personal i pedagogisk verksamhet som vill validera 
till barnskötare. 
 
Skapa engagemang 
Förvaltningen har sedan länge ett väl utvecklat samverkanssystem som ger medarbetare på 
alla nivåer möjligheter att engagera sig och att vara delaktiga i verksamhetens utveckling. 
Samverkanssystemet kommer att ses över och aktualiseras under år 2019-2020.  
För att förvaltningens chefer ska få rätt förutsättningar för ett framgångsrikt ledarskap som 
främjar engagemang, kvalitet och god arbetsmiljö erbjuds redan idag utbildningar relaterat 
till olika delar inom ledarskapet. Utöver dessa utbildningar genomför förvaltningen ett 
chefsutvecklingsprogram som verkar för helhetssyn i organisationen enligt vår 
kulturpyramid och ledningsfilosofi. 
Förvaltningen behöver därutöver arbeta vidare med förutsättningarna för ett tydligt och 
närvarande ledarskap där det finns förutsättningar för t.ex. regelbundna medarbetarsamtal. 
Detta innebär bl.a. att utreda hur många medarbetare som ska utgöra en rimlig övre nivå för 
antalet underställda samt att se över vår ledningsfilosofi och utreda förutsättningarna för att 
införa s.k. ”Tillitsbaserad ledning och styrning”.  
Dessutom, en effektiv och väl fungerande internkommunikation ger engagerade 
medarbetare. Framgångsrik internkommunikation inspirerar, skapar delaktighet och 
möjliggör bättre arbetsinsatser. Det bygger lojalitet och stolthet, vilket bidrar till att 
motivera, behålla och attrahera medarbetare. Under 2019 pågår ett projekt kring införande 
av ett nytt intranät för kommunen. Det nya intranätet ger möjligheter att på ett mer modernt 
sätt arbeta med dialog, spridning av information och kunskap. Det kommer att bidra till att 
förstärka och förbättra vår interna kommunikation och, i förlängningen, vårt 
arbetsgivarvarumärke – internt och externt. 
 
Utnyttja tekniken 
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Digitalisering utgör ett av de områden som förvaltningen har prioriterat inför den kommande 
mandatperioden. Förvaltningen är väl medvetna om att digitaliseringen utgör en möjlighet 
när det gäller att öka effektiviteten, minska behovet av arbetskraft och samtidigt leverera 
tjänster med hög kvalitet. Det ligger i varje chefs grunduppdrag att bidra till att vi upptäcker 
de möjligheter som utvecklas i vår omvärld och i att tillvarata dem. Det ställer samtidigt krav 
på att förvaltningen rekryterar personal som har den kompetens som krävs för att delta i det 
digitala utvecklingsarbetet samt att tillhandahålla den kompetensutveckling som krävs för att 
vår personal ska kunna hantera en alltmer digitaliserad arbetsplats. 
 
Marknadsför jobben 
Förvaltningen är idag synlig på kommunens hemsida, på Facebook och på Linkedin. 
Annonsering av samtliga vakanta tjänster sker förutom på kommunens hemsida och intranät 
även på Arbetsförmedlingens platsbank, offentligajobb.se och Blocket jobb. Det finns även 
möjlighet att annonsera i sociala medier eller i press. Förvaltningen deltar därutöver på, för 
verksamheterna, relevanta arbetsmarknadsmässor på högskolor och universitet.  
Förvaltningen behöver utveckla en övergripande strategi för hur och var vi ska synas för att 
stärka vårt arbetsgivarvarumärke, dels för att säkerställa exponering mot studenter och 
arbetssökande men också för att attrahera kandidater som inte är aktivt arbetssökande. 
Förvaltningen ser över möjligheten till förvaltningsövergripande samordning av kommunens 
närvaro vid arbetsmarknadsmässor, med målsättning att ha en sammanhållen representation 
från de verksamheter som berörs. Förvaltningen behöver fortlöpande se över 
personalförmåner, så att de som erbjuds efterfrågas och nyttjas av medarbetare. 
Marknadsföring av vårt arbetsgivarvarumärke, inklusive personalförmåner, ökar intresset för 
oss som arbetsgivare och därmed också möjligheterna att erhålla kompetenta kandidater till 
våra vakanta tjänster. 
 
Underlätta lönekarriär 
Kommunens lönepolitik tar tydligt ställning för att lönen ska vara individuell och 
differentierad och att den ska premiera den som presterar väl. Det ger medarbetare stora 
möjligheter att påverka sin löneutveckling och att göra lönekarriär. Förvaltningens utmaning 
ligger i att ingångslönerna vid nyanställningar stiger mer än utvecklingen för de som arbetat i 
kommunen länge. Detta ställer särskilda krav på att förvaltningen även arbetar med att skapa 
förutsättningar för en långsiktigt hållbar lönestruktur.   
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om rekryteringsstrategi 
 
Beslut lämnas till 
Personalchef   
 
 
 

Roland Ödh 
Personalchef 
Kommunledningsstaben 

 



 Ulricehamn 
2019-03-26 

 
 

Rekryteringsstrategi 
Större folkmängd via inflyttning är en stor orsak till det ökade trycket på förskola och skola då 
andelen barn i en årskull som placeras på förskola har vuxit. Efterfrågan på förskoleplatser 
medför att vi behöver bygga fler förskolor samtidigt som behovet av ytterligare en F-6 skola i 
centralorten är akut. Socialdemokraterna har under tidigare mandatperioder arbetat för att 
storleken på barngrupperna inom förskolan ska minska. Förskolan ska vara en plats där alla barn 
får en bra start i livet och vara en miljö där vårdnadshavarna tryggt kan lämna sina barn. Det ska 
finnas tillräckligt med pedagoger i förhållande till barn och skolan ska fokusera på tidiga insatser 
efter barnens behov. 

Varje år arrangerar Högskolan i Borås arbetsmarknadsdagar, STARK-dagar, som riktar sig 
gentemot studenter och arbetsgivare. Det är en mässa där arbetsgivare från både den privata och 
den offentliga sektorn ställer ut och marknadsför sin verksamhet. I år, 2019, fanns representanter 
från två av Ulricehamns kommuns sektorer på plats för att marknadsföra sina verksamheter, 
sektor välfärd och sektor miljö och samhällsbyggnad. Det utbildas och examineras många 
förskollärare och lärare vid Högskolan i Borås varje år och för att vid ett tidigt skede fånga dessa 
studenters intresse måste Ulricehamns kommuns alla sektorer aktivt delta på denna typ av 
arrangemang. 

Hela Sverige står inför en rekryteringsutmaning. Det gäller inte minst inom förskola, skola och 
fritidshem. Bristen på förskollärare, lärare och fritidspedagoger är redan idag ett faktum och 
Ulricehamns kommun måste därför fortsätta arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare. Detta 
för att vi i framtiden ska kunna ge barnen och eleverna den stöttning och den starten i livet de 
har rätt att få genom att ha tillräcklig och utbildad personal inom dessa yrkesområden. 
 

Socialdemokraterna yrkar härmed: 

Att  förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett strategidokument för rekrytering av ny 
personal 

 

Emma Magnusson (S) 
Socialdemokraterna 
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§  
 

Svar på motion om Medborgarförslag - Demokrati 
mellan valdagarna (KD) 
Dnr 2019/210 
 
 
Sammanfattning 
Cristina Bernevång (KD) har 2019-03-24 inkommit med en motion där hon föreslår 
förändringar i hanteringen av medborgarförslag i Ulricehamns kommun. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-06-26 från kanslichef 
2 Motion om Medborgarförslag - Demokrati mellan valdagarna 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås i sin första del med hänvisning till KL 5 kap. 1 §. 
Motionens andra del anses vara under utredning med hänvisning till förvaltningens 
pågående utredning kring medborgarförslag. 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-06-26 

Tjänsteskrivelse svar på motion om Medborgarförslag 
- Demokrati mellan valdagarna (KD) 
Diarienummer 2019/210, löpnummer 2486/2019 
 
Sammanfattning 
Cristina Bernevång (KD) har 2019-03-24 inkommit med en motion där hon föreslår 
förändringar i hanteringen av medborgarförslag i Ulricehamns kommun. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen avslås i sin första del med hänvisning till KL 5 kap. 1 §. 
Motionens andra del anses vara under utredning med hänvisning till förvaltningens 
pågående utredning kring medborgarförslag. 
 
 
Ärendet 
Cristina Bernevång (KD) har 2019-03-24 inkommit med en motion där hon föreslår 
förändringar i hanteringen av medborgarförslag i Ulricehamns kommun. 
Motionären föreslår att alla medborgarförslag som väckts i kommunfullmäktige också ska 
besvaras och beslutas av kommunfullmäktige, inte som idag av kommunstyrelsen eller den 
nämnd vars verksamhetsområde det berör.  
 
Enligt Kommunallagen (KL 2017:725) 5 kap. 1 § beslutar kommunfullmäktige i ärenden som 
är av principiell beskaffenhet eller av större vikt för kommunen. I de fall ett 
medborgarförslag skulle behandla ett ämne som är av principiell beskaffenhet eller av större 
vikt för kommunen, besvaras dessa av kommunfullmäktige, detta anges i § 30 Arbetsordning 
för kommunfullmäktige Ulricehamns kommun, antagen 2019-01-31. Övriga 
medborgarförslag överlämnas till kommunstyrelsen eller berörd nämnd för beslut i enlighet 
med KL 5 kap. 2 §. 
 
Motionären föreslår vidare att den person som lämnat in ett medborgarförslag ges möjlighet 
att presentera sitt förslag i kommunfullmäktige i samband med att det väcks, dock ej delta i 
eventuell debatt. 
 
Förvaltningen anser att motionens första delförslag avslås med hänvisning till KL 5 kap. 1 §.  
 
En pågående utredning tittar på hur Ulricehamns kommun på ett bättre och enklare sätt kan 
ta tillvara invånarnas förslag till förändringar och förbättringar, förvaltningen anser därför 
att motionens andra delförslag är under utredning. 
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om Medborgarförslag - Demokrati mellan valdagarna 

 
Beslut lämnas till 
Kanslichef   
 
 
 
 
 



  2019/210, 2486/2019 2(2) 

 
Lena Brännmar Ida Josefsson 
Kanslichef Utredare 
Kommunledningsstab Kanslifunktion 
 Kommunledningsstab 

 



 
     

    2019-03-24 

 

 

Motion till Ulricehamns kommunfullmäktige 

MEDBORGARFÖRSLAG – DEMOKRATI MELLAN VALDAGARNA 

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i en kommun. Och vart fjärde år kan 

kommunens röstberättigade invånare välja sina representanter, ledamöter, till just 

kommunfullmäktige. Invånarna har däremot inte någon påverkan på vem som väljs till övriga politiska 

förtroendeuppdrag i kommunen. 

Naturligtvis är invånarnas ingång till kommunfullmäktige och därmed möjlighet att påverka inte 

begränsad bara till valdagen, utan det är just genom de ledamöter som valts in som invånarna kan ha 

en värdefull dialog. Men utöver att gå via partirepresentanterna finns i vår kommun ytterligare en 

möjlighet. I Ulricehamns kommuns dokument ”Arbetsordning för kommunfullmäktige” står det i 30§ 

att den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärende i kommunfullmäktige, dvs lämna in 

medborgarförslag. Detta är en viktig demokratisk möjlighet! 

Vid i stort sett varje kommunfullmäktigesammanträde finns det nya medborgarförslag inlämnade. Och 

så har det varit i ett antal år nu. 

I ovan nämnda arbetsordning anges det att dessa medborgarförslag skickas vidare till 

kommunstyrelsen (eller annan nämnd) för beredning och för beslut. Men eftersom ett 

medborgarförslag är att ”väcka ett ärende i kommunfullmäktige” borde också besvarandet och 

beslutet tas i kommunfullmäktige. Detta ser Kristdemokraterna som en demokratisk självklarhet. 

Naturligtvis ska ärendet till kommunstyrelsen (eller annan nämnd) för beredning, men sen ska ärendet 

tillbaka till kommunfullmäktige. 

Förslaget är därför att ändra arbetsordningen så att medborgarförslagen kommer tillbaka till 

kommunfullmäktige för beslut där. 

För att ytterligare öka demokratin föreslår vi också att den som skrivit och lämnat in 

medborgarförslaget ges möjlighet att presentera sitt förslag i kommunfullmäktige men ej delta i 

efterföljande debatt. Detta innebär en komplettering av arbetsordningen. 

 

 

 

Cristina Bernevång, Kristdemokraterna 
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§  
 

Svar på motion om ett kommunalt "Komhall" 
Dnr 2019/227 
 
 
Sammanfattning 
I en motion till fullmäktige föreslog Ingemar Basth (MP) att kommunen ska utreda 
möjligheten till att skapa ett Ulricehamnskt ’’Komhall’’ vars syfte ska vara att skapa 
möjligheter för arbetssökande som står långt ifrån marknaden. Vidare föreslår motionen att 
kommunen utreder de ekonomiska medel som eventuellt behöver tillföras och vilka resurser 
som kan komma att krävas i form av utökade personalresurser och lokaler.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-08-07 från kanslichef 
2 Motion om ett kommunalt "Komhall" 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen anses vara tillgodosedd med hänvisning till den verksamhet kommunen bedriver 
och medverkar i.  
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-08-07 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om ett kommunalt 
"Komhall" 
Diarienummer 2019/227, löpnummer 2108/2019 
 
Sammanfattning 
I en motion till fullmäktige föreslog Ingemar Basth (MP) att kommunen ska utreda 
möjligheten till att skapa ett Ulricehamnskt ’’Komhall’’ vars syfte ska vara att skapa 
möjligheter för arbetssökande som står långt ifrån marknaden. Vidare föreslår motionen att 
kommunen utreder de ekonomiska medel som eventuellt behöver tillföras och vilka resurser 
som kan komma att krävas i form av utökade personalresurser och lokaler.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen anses vara tillgodosedd med hänvisning till den verksamhet kommunen bedriver 
och medverkar i.  
 
 
Ärendet 
I en motion till fullmäktige föreslog Ingemar Basth (MP) att kommunen ska utreda 
möjligheten till att skapa ett Ulricehamnskt ’’Komhall’’ vars syfte ska vara att skapa 
möjligheter för arbetssökande som står långt ifrån arbetsmarknaden. Vidare föreslår 
motionen att kommunen utreder de ekonomiska medel som eventuellt behöver tillföras och 
vilka resurser som kan komma att krävas i form av utökade personalresurser och lokaler.  
 
Arbetsmarknadsenheten inom Ulricehamns kommun ansvarar för frågor berörande 
integration och arbetsmarknad. Verksamheten stödjer individer som inte har kommit in på 
arbetsmarknaden eller förlorat kontakten med den, är i behov av en längre introduktionstid 
eller har försörjningsstöd. Verksamheten har ett nära samarbete med individ- och 
familjeomsorgen, Arbetsförmedlingen, Vuxenutbildningen, Försäkringskassan, det lokala 
näringslivet, föreningar och andra kommunala enheter.  
 
I kommunen bedrivs även Pre-rehab som är en verksamhet avsedda för individer som av 
olika skäl står långt ifrån arbetsmarknaden. Denna verksamhet stödjer individerna genom 
förberedande insatser med syfte att öka aktivitetsförmåga och delaktighet, öka 
självförtroende och självkänsla, samt förbättra hälsan och livskvalitén. I samarbete med 
Sjuhärads samordningsförbund erbjuds aktiv hälsa och ny kraft som är program som ämnar 
att föra individer närmare arbetsmarknaden.  
 
Vägledningscenter är en annan verksamhet som hjälper arbetssökande med stöd av 
arbetskonsulenter och arbetsmarknadscoacher. Det sker igenom en individuell kartläggning 
och planeringssamtal. Mer konkret får individer som söker sig till denna verksamhet stöd i 
form av yrkesprofilering, söka jobbaktiviteter, matchning mot arbete och praktikplatser, 
arbetsförberedande anställningar och kontakt med vuxenutbildningen. Vidare stödjer 
Vägledningscentret invånarna i Ulricehamns kommun i form av en öppen rådgivning. Där 
kan en individ få stöd genom vägledningssamtal, hjälp att söka och sortera information, 
utbildningskataloger och ansökningsblanketter samt information om studievägar, 
behörigheter och studieekonomi. 
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Kommunen har även ett aktivitetsansvar som innebär ett ansvarstagande för ungdomar 
mellan 16–20 år som inte går eller inte slutfört gymnasiet med examensbevis. Kommunen är 
rättsligt förpliktigat i enlighet med skollagen 29 kap. 9§.  
 
Ulricehamns kommun är därutöver en av ägarna till Sjuhärads samordningsförbund 
tillsammans med övriga sjuhäradskommuner samt Västra Götalandsregionen, 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.  Verksamheten bedrivs enligt lagen om finansiell 
samordning av rehabiliteringsinsatser med insatser som syftar till att personer ska få, behålla 
eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta.  
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om ett kommunalt "Komhall" 

 
Beslut lämnas till 
Kanslichef   
 
 
 

Lena Brännmar Quang Nguyen 
Kanslichef Utredare 
Kommunledningsstab Kanslifunktion 
 Kommunledningsstab 

 



Motion gällande ett kommunalt ”Komhall”

Under många år har Arbetsförmedlingen varit en myndighet som funnits i stort sett i hela Sverige. 
Den kartan håller nu på att ritas om mycket snabbt. Den servettskissbudget som (M) och (KD) med 
stöd av (SD) lagt har i kombination med januariöverenskommelsen mer eller mindre dragit undan 
mattan för verksamheten, som nu allt snabbare förändras och där många fysiska kontor kommer att 
läggas ner. 
Det innebär troligen på sikt att många av de samarbetsformer och projekt som drivs och drivits i 
samverkan mellan kommun och Arbetsförmedlingen samt andra myndigheter på olika sätt kan 
komma att avslutas eller förändras. 
Vidare kommer många av de som är inskrivna på AF att inte kunna få samma stöd på samma sätt som 
tidigare då verksamheten ändrar karaktär. I framtiden kan det innebära att den kommunala 
verksamheten kan komma att belastas betydligt mer med krav på stödåtgärder av olika slag för de 
som är arbetslösa. Detta gäller såväl ekonomiskt som sysselsättningsmässigt.
 
I en del kommuner i Sverige drivs det idag något som ibland kallas ”Komhall”. Smedjebacken är en 
kommun och även Boxholm har en liknande verksamhet. Första stegen mot liknande verksamhet har 
Svenljunga/Tranemo kommun tagit. Det man vill göra är att erbjuda de som står längst från 
arbetsmarknaden ett sammanhållet stöd från flera olika intressenter/aktörer.

I Kinda kommun i Östergötland uttrycker man det på följande sätt:
”Uppstart av verksamhet som genom praktisk sysselsättning får fler individer, som står 
utanför arbetsmarknaden med behov av aktiviteter och rehabiliterande insatser samt 
nyanlända med behov av språkträning, att nå egen försörjning genom arbete, utbildning 
eller företagande ”

Miljöpartiet yrkar därför följande:

• Att Kommunen skyndsamt utreder möjligheten att skapa ett eget Ulricehamnskt 
”Komhall” där man kan tillskapa möjligheter för arbetssökande som står långt från 
arbetsmarknaden.Där man också i utredningen tar hänsyn till att morgondagens 
arbetsmarknadspolitik och dess parter troligen inte är densamma som idag.  

• Att kommunen omgående tittar på de resurser ett skapande av ett eget ”Komhall” 
kan komma att krävas i form av utökad personalresurs samt lokaler och utreder de 
ekonomiska medel som kan komma att behöva tillföras. 

För miljöpartiet de gröna i Ulricehamn

Ingemar Basth
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§  
 

Sammanträdestider 2020 för kommunstyrelsen 
Dnr 2019/515 
 
 
Sammanfattning 
Förslag till sammanträdesdagar 2020 för kommunstyrelsen har tagits fram. Sammanträden i 
kommunstyrelsen genomförs med start klockan 08.00 i sessionssalen i stadshuset. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-09-11 från kanslichef 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Följande sammanträdesdagar 2020 för kommunstyrelsen fastställs: 
13 januari (måndag) 
6 februari 
5 mars 
6 april (måndag) 
7 maj 
1 juni (måndag) 
20 augusti (reservtillfälle) 
3 september 
1 oktober 
2 november (måndag) 
26 november 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-09-11 

Tjänsteskrivelse Sammanträdestider 2020 för 
kommunstyrelsen 
Diarienummer 2019/515, löpnummer 3023/2019 
 
Sammanfattning 
Förslag till sammanträdesdagar 2020 för kommunstyrelsen har tagits fram. Sammanträden i 
kommunstyrelsen genomförs med start klockan 08.00 i sessionssalen i stadshuset. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Följande sammanträdesdagar 2020 för kommunstyrelsen fastställs: 
13 januari (måndag) 
6 februari 
5 mars 
6 april (måndag) 
7 maj 
1 juni (måndag) 
20 augusti (reservtillfälle) 
3 september 
1 oktober 
2 november (måndag) 
26 november 
 
 
Ärendet 
Förslag till sammanträdesdagar 2020 för kommunstyrelsen har tagits fram. Sammanträden i 
kommunstyrelsen genomförs med start klockan 08.00 i sessionssalen i stadshuset. 
 
Beslut lämnas till 
Kanslichef   
 
 
 

Lena Brännmar Karin Bergdahl 
Kanslichef Kommunsekreterare 
Kommunledningsstaben Kommunledningsstaben 
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§  
 

Sammanställning av kränkningar som anmälts till 
huvudmannen läsåret 2018/2019 
Dnr 2019/55 
 
 
Sammanfattning 
Under läsåret 2018/2019 har sammanlagt 91 händelser anmälts till huvudmannen. Av dessa 
lämnades 44 in under höstterminen och 47 under vårterminen. 
 
Förskolan anmälde en händelse under läsåret och inom särskolan gjordes ingen anmälan. 
Vid Tingsholmsgymnasiet anmäldes sex händelser. 
 
Samtliga grundskoleenheter har anmält händelser under läsåret och här noteras två 
förhållandevis kraftiga förändringar. Inom F-6 anmäldes sammanlagt 71 händelser (sex 
händelser var kopplade till fritidshemmet), vilket kan jämföras med de 43 anmälningar som 
gjordes föregående år. Inom grundskolans årskurs 7-9 anmäldes 13 händelser, jämfört med 
de 49 händelser som anmäldes föregående år. 
 
De händelser som rapporterats har i samtliga fall utretts, varefter åtgärder har sats in. 
Åtgärderna har följts upp. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-09-02 från barn- och utbildningschef 
2 Rapport - Sammanställning av kränkningar som anmälts till huvudmannen under 

läsåret 2018_2019 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Sammanställningen av kränkningar som anmälts till huvudmannen under läsåret 2018/2019 
läggs till handlingarna. 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-09-02 

Tjänsteskrivelse Sammanställning av kränkningar som 
anmälts till huvudmannen läsåret 2018/2019 
Diarienummer 2019/55, löpnummer 2923/2019 
 
Sammanfattning 
Under läsåret 2018/2019 har sammanlagt 91 händelser anmälts till huvudmannen. Av dessa 
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1 Sammanfattning 
Under läsåret 2018/2019 har sammanlagt 91 händelser anmälts till huvudmannen. Av dessa 

lämnades 44 in under höstterminen och 47 under vårterminen. 

Förskolan anmälde en händelse under läsåret och inom särskolan gjordes ingen anmälan. 

Vid Tingsholmsgymnasiet anmäldes sex händelser. 

Samtliga grundskoleenheter har anmält händelser under läsåret och här noteras två 

förhållandevis kraftiga förändringar. Inom F-6 anmäldes sammanlagt 71 händelser (sex 

händelser var kopplade till fritidshemmet), vilket kan jämföras med de 43 anmälningar som 

gjordes föregående år. Inom grundskolans årskurs 7-9 anmäldes 13 händelser, jämfört med 

de 49 händelser som anmäldes föregående år. 

De händelser som rapporterats har i samtliga fall utretts, varefter åtgärder har sats in. 

Åtgärderna har följts upp. 

2 Uppdraget  
Skollagen klargör att personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för 

kränkande behandling, ska anmäla detta till förskolechefen eller rektorn som i sin tur då har 

en skyldighet att anmäla detta till huvudmannen. 

6 kap. 10 § 

Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling 

En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en 

elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är 

skyldig att anmäla detta till rektorn. En rektor som får kännedom om att ett barn eller en 

elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är 

skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda 

omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de 

åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. 
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3 Begreppet kränkande behandling 
Kränkande behandling ska tolkas snävt i strikt skolrättslig mening. Enligt skollagens 

definition är kränkande behandling ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs 

värdighet. 

Det kan till exempel röra sig om verbala kränkningar där en elev får ta emot tillmälen om 

vikt, hårfärg eller att eleven är studiemotiverad (plugghäst). Fysiska kränkningar där en elev 

utsätts för knuffar eller slag eller blir dragen i håret. Psykiska kränkningar genom exempelvis 

utfrysning. Kränkningarna ska vara märkbara och tydliga. 

Av förarbetena (SOU 2004:50) framgår att kravet på att ett uppträdande ska vara kränkande 

för elevens person därmed innebär att man bör kunna utesluta mera bagatellartade 

företeelser som är naturliga på det stadium där de förekommer, till exempel mer ordinära 

bråk mellan barn i förskolan eller elever i de lägre årskurserna. 

4 Anmälningar till huvudmannen 
Under läsåret 2018/2019 har sammanlagt 91 händelser anmälts till huvudmannen. Av dessa 

lämnades 44 in under höstterminen och 47 under vårterminen. 

Två förändringar som är tydliga är att antalet anmälningar inom F-6 ökade kraftigt under 

året, medan antalet anmälningar inom grundskolans årkurs 7-9 mer än halverades jämfört 

med läsåret 2017/2018. 

Antalet anmälda händelser inom förskolan, särskolan och gymnasieskolan ligger på samma 

nivå som läsåret 2017/2018. 

 

4.1 Förskolan 
Med hänvisning till vad som sägs i förarbetena (SOU 2004:50) har Skolinspektionen bland 

annat uttalat att situationer där ett barn slår, knuffar eller puttar ett annat barn i viss mån är 

en del i den utvecklingsfas som barn runt 3-årsåldern befinner sig i. I dessa fall kan slag, 

knuffar och puttar ses som ett sätt att uttrycka sig för barn i den åldern. 

Beroende på barnens ålder kan även en situation där ett barn bitit ett annat barn bedömas 

som en situation där barnet som blivit bitet inte utsatts för kränkande behandling. Däremot 

ska en sådan händelse bedömas utifrån förskolans tillsynsansvar. 
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Då många situationer mellan små barn i förskolan lämnas utanför det som enligt skollagen 

definieras som kränkande behandling ligger det i sakens natur att färre situationer mellan 

barn i förskolan anmäls. 

 

4.1.1 Anmälningar inom förskolan 
 

Enhet Höst-

terminen 

2018 

Vår-

terminen 

2019 

Samman-

lagt 

2018/2019 

Läsåret 

2017/ 

2018 

Läsåret 

2016/ 

2017 

Gällstad förskola 0 0 0 0 1 

Hästhovens förskola i Hössna 0 0 0 0 0 

Hökerums förskola 1 0 1 0 0 

Junibackens förskola i 

Gällstad 

0 0 0 0 0 

Kvarnlyckans förskola i 

Ulricehamn 

0 0 0 1 0 

Lingontuvans förskola i 

Grönahög 

0 0 0 0 0 

Marbäcks förskola 0 0 0 0 0 

Nitta förskola 0 0 0 0 0 

Nyckelpigans förskola i 

Timmele 

0 0 0 0 0 

Pastellens förskola i 

Blidsberg 

0 0 0 0 0 

Regnbågens förskola i Dalum 0 0 0 0 0 

Stadsskogens förskola i 

Ulricehamn 

0 0 0 0 0 

Totus förskola i Ulricehamn 0 0 0 0 0 
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Tre Rosors förskola i 

Ulricehamn 

0 0 0 0 0 

Trollskogens förskola i 

Älmestad 

0 0 0 0 0 

Träskons förskola i Trädet 0 0 0 0 0 

Tvärreds förskola 0 0 0 0 0 

Åsundavys förskola i 

Ulricehamn 

0 0 0 0 0 

Ängsgårdens förskola i 

Timmele 

0 0 0 0 0 

Totalt 1 0 1 1 1 

 

4.2 Skolan  
Inom skolan är det mer vanligt inom grundskolan att det uppstår situationer där elever 

utsätts för kränkande behandling. En majoritet av anmälningarna som gjordes under läsåret 

rör just grundskoleelever. 

 

4.2.1 Anmälningar inom grundskolan F-6 
 

Enhet Höst-

terminen 

2018 

Vår-

terminen 

2019 

Samman-

lagt 

2018/2019 

Läsåret 

2017/ 

2018 

Läsåret 

2016/ 

2017 

Blidsbergs skola 0 1 1 0 5 

Bogesundsskolan 131 8 21 10 3 

Dalums skola 3 5 8 0 1 

Gällstads skola 0 22 2 5 2 

Hökerums skola 4 1 5 8 1 

 
1 En händelse är kopplad till fritidshemmet 
2 En händelse är kopplad till fritidshemmet 
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Hössna skola 0 1 1 0 5 

Marbäcks skola 43 0 4 1 1 

Timmele skola 1 3 4 0 0 

Tvärreds skola 64 2 8 1 8 

Ulrikaskolan 7 75 14 17 8 

Vegby skola 1 2 3 0 1 

Totalt 39 32 71 43 35 

 

 

4.2.2 Anmälningar inom grundskolan 7-9 
 

Enhet Höst-

terminen 

2018 

Vår-

terminen 

2019 

Samman-

lagt 

2018/2019 

Läsåret 

2017/ 

2018 

Läsåret 

2016/ 

2017 

Stenbocksskolan 1 6 7 20 11 

Ätradalsskolan 1 5 6 29 62 

Totalt 2 11 13 49 73 

 

4.2.3 Anmälningar inom särskolan 
 

Enhet Höst-

terminen 

2018 

Vår-

terminen 

2019 

Samman-

lagt 

2018/2019 

Läsåret 

2017/ 

2018 

Läsåret 

2016/ 

2017 

Grundsärskolan 

Ulrika 

0 0 0 0 1 

 
3 Vid två av händelserna anger eleven att personal agerat kränkande 
4 Tre av händelserna är kopplade till fritidshemmet. Efter utredning bedömdes två av dessa som att det inte rörde 
sig om en kränkning. 
5 En händelse är kopplad till fritidshemmet 
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Grundsärskolan 

Stenbock 

0 0 0 0 0 

Gymnasiesärskolan 0 0 0 0 1 

Totalt 0 0 0 0 2 

4.2.4 Anmälningar inom gymnasieskolan 
 

Enhet Höst-

terminen 

2018 

Vår-

terminen 

2019 

Samman-

lagt 

2018/2019 

Läsåret 

2017/ 

2018 

Läsåret 

2016/ 

2017 

Tingsholmsgymnasiet 2 4 6 7 0 

 

5 Typ av kränkning 
Nedanstående siffror visar en sammanställning över händelser där det framkommit uppgifter 

om att ett barn, eller en elev under läsåret utsatts för kränkande behandling fördelade på 

vilken typ av kränkning som skett. 

Enhet Antal 
verbala 
kränkningar 

Antal 
fysiska 
kränkningar 

Antal 
psykiska 
kränkningar 

Kombination 
av 
kränkningar 
- antal 

Blidsbergs skola 1    

Bogesundsskolan 5 1 6 9 

Dalums skola  4  4 

Gällstads skola 1 1   

Hökerums skola 3   2 

Hökerums förskola   1  

Hössna skola    1 

Marbäcks skola 3   1 

Stenbocksskolan 1 4 2  

Timmele skola 1 1 2  

Tingsholmsgymnasiet 2 1 2 1 
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Tvärreds skola 1 46  3 

Ulrikaskolan 1 3 7 3 

Vegby skola 1 1 1  

Ätradalsskolan 3 1 2  

Totalt 23 21 23 24 

 

Verbala kränkningar delas upp i könsrelaterade kommentarer, rasistiska kommentarer och 

övriga verbala kränkningar. 

Psykiska kränkningar kan förutom att de anges som just psykiska kränkningar, även anges 

som hot om våld eller nätbaserade kränkningar.  Anledningen till denna uppdelning är att 

kränkningar som sker i form av hot om våld eller via nätet (sociala medier) behöver hanteras 

på ett annat sätt och det är således av vikt att dessa typer av kränkningar specificeras. 

Nätbaserade kränkningar sker oftast under tider då eleverna inte är i skolan, men ska 

hanteras av skolan om det kommer till skolans kännedom. 

6 Åtgärder 

6.1 En övergripande beskrivning av vidtagna 
åtgärder 

Samtliga förskolor och skolor arbetar kontinuerligt med värdegrundsfrågor. Förskolorna har 

under året även arbetat med normkritik och normkreativitet vid varje enhet. 

Vid de enheter där elever utsatts för kränkande behandling samtalar personalen med de 

elever som varit involverade i händelsen. Samtal förs även med elevernas vårdnadshavare. 

Vid tre av skolenheterna är en majoritet av anmälningarna kopplade till en enskild elev med 

ett utåtagerande beteende. Då det finns en risk att eleven kan identifieras redovisas 

åtgärderna övergripande och inte i anslutning till berörd skolenhet. 

Förstärkning i klassen och genomtänkta gruppindelningar i syfte att den elev som varit utsatt 

ska känna sig trygg. 

Skolan arbetar kontinuerligt med värdegrund, trygghet och studiero. Under en tid kopplades 

fältarbetare från individ- och familjeomsorgen till årskurs 4-6 för att bland annat arbeta med 

frågor om attityder och olika kulturer. 

 
6 Tre av händelserna är kopplade till fritidshemmet. Efter utredning bedömdes två av anmälningarna som att det 
inte rörde sig om en kränkning 
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Alvarsamtal med kränkande elev och dennes vårdnadshavare. Personal från individ- och 

familjeomsorgen deltog också i samtalet. Stöd för att kränkande elev ska hitta strategier för 

att hantera frustration och impulsstyrda handlingar. 

6.2 En beskrivning av åtgärder vidtagna på 
enhetsnivå 

Vid sju enheter har fler än fem anmälningar om kränkande behandling gjorts under läsåret. 
Här nedan beskrivs arbetet vid dessa enheter närmare. 

6.2.1 Bogesundsskolan 
De händelser som anmäldes till huvudmannen under läsåret rörde främst verbala och 

psykiska kränkningar, samt en kombination av verbala, fysiska och psykiska kränkningar. 

I samtliga fall kopplades skolans trygghetsteam in och personalen samtalade med de 

inblandade eleverna och med deras vårdnadshavare. 

Under året förekom situationer där elever utsatts för kränkande behandling via social medier 

(nätet). Då dessa kom till skolans kännedom initierades ett samarbete med fältsekreterare 

vid individ- och familjeomsorgen, samt med polisen. Kommunens säkerhetssamordnare 

informerades och fanns med som rådgivare. 

Skolans kurator blev inkopplad för att i en klass arbeta med kompisrelationer och etik och 

moral, samt för att förebygga händelser. 

Regelbundet arbete kring värdegrund och vad som är acceptabelt beteende.  

Samtliga händelser har följts upp under läsåret. 

 

6.2.2 Dalums skola 
Samtliga åtta händelser som anmäldes under läsåret rörde sig om fysiska kränkningar, samt 

en kombination av kränkningar där det handlade om verbala, fysiska och psykiska 

kränkningar. 

Skolans trygghetsteam kopplades in i samtliga fall. Personalen samtalade med berörda elever 

och deras vårdnadshavare. Vid behov erbjöds elev som utsatts för kränkningen stöttning och 

samtalsstöd av skolans kurator. 

Skolans trygghetsteam och kurator har arbetat med eleverna i mindre grupper. Vid dessa 

tillfällen fokuserades arbetet på att koppla händelse – val – konsekvenser för att på så sätt 

medvetandegöra. 
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Uppföljningar har gjorts i skolans elevhälsoteam (EHT). 

 

6.2.3 Stenbocksskolan 
De sju händelser som rapporterades under läsåret är jämnt fördelade mellan verbala, fysiska 

och psykiska kränkningar.  

Samtliga händelser har hanterats av personal genom att samtal har hållits med inblandade 

elever och deras vårdnadshavare. 

Skolan arbetar regelbundet med värdegrundsfrågor för att förebygga att situationer uppstår 

där någon elev utsätts för kränkande behandling. 

Samtliga händelser har följts upp under läsåret. 

 

6.2.4 Tingsholmsgymnasiet 
De sex händelser som anmäldes under läsåret fördelades jämnt mellan verbala, fysiska och 

psykiska kränkningar, samt en kombination av dessa. 

Samtliga händelser har hanterats av personal genom att samtal har hållits med inblandade 

elever. 

Uppföljningar har gjorts i samtliga fall. 

 

6.2.5 Tvärreds skola 
De händelser som anmäldes under läsåret rörde situationer där en elev utsatts för en fysisk 

kränkning eller en kombination av verbala, fysiska och psykiska kränkningar. 

I samtliga situationer samtalade personal vid skolan med berörda elever och deras 

vårdnadshavare. Personalen har även samtalat med andra elever som var närvarande då 

händelsen inträffade. 

Personalen har arbetat förebyggande genom att förekomma situationer där elev som utsatts 

för kränkande behandling riskerat att känna sig trängd. Rutiner har skapats för att 

kränkande elev och den elev som utsatts för kränkningen inte ska lämnas ensamma utan 

någon vuxen närvarande. 

Tre av de åtta händelserna som anmäldes under läsåret inträffade under tid då den elev som 

upplevt sig utsatt för kränkande behandling var vid fritidshemmet. Efter det att 
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utredningarna i dessa tre fall avslutats gjordes bedömningen att två av de tre händelserna 

inte kunde bedömas som att eleven varit utsatt för kränkande handling. 

Uppföljningar har gjorts i samtliga fall där kränkning har konstaterats. 

 

6.2.6 Ulrikaskolan 
Av de fjorton händelser som anmälts till huvudmannen under läsåret har sju handlat om 

situationer där en elev varit utsatt för psykisk kränkning. Övriga sju händelser är jämnt 

fördelade på verbala, fysiska samt en kombination av kränkningar. 

I samtliga fall har personalen hanterat det som inträffat genom samtal med elever och 

vårdnadshavare. Personalen arbetar kontinuerligt med värdegrundsfrågor. 

Personal har hållit coachande samtal med utsatt elev. I något fall har en elev erbjudits samtal 

med skolpsykolog. 

Efter de händelser där elever varit utsatta för nätbaserade kränkningar då de har blivit 

fotograferade eller filmade har skolan bland annat ändrat rutinerna för användning av 

mobiltelefoner i omklädningsrum. 

En händelse inträffade då den elev som utsattes för kränkningen var i fritidshemmet. 

Uppföljningar har gjorts i samtliga fall för att säkerställa att den elev som utsatts för 

kränkande behandling ska känna sig trygg. 

 

6.2.7 Ätradalsskolan 
De sex händelser som rapporterades under läsåret är jämnt fördelade mellan verbala, fysiska 

och psykiska kränkningar. 

Personalen har hanterat samtliga händelser genom att prata med de elever som varit 

inblandade och med dessa elevers vårdnadshavare. Utöver samtalen arbetar skolan 

kontinuerligt med värdegrundsfrågor i syfte att förebygga att situationer där elever utsätts för 

kränkande behandling uppstår. 
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I en utredning framkom att en elev varit utsatt för nätbaserade kränkningar i klassens chatt i 

skolans Google-konto. Eleven hade även varit utsatt för kränkningar via mobiltelefon på 

social medier. Med anledning av detta fördes diskussioner kring hur man uttrycker sig och 

behandlar andra på nätet, exempelvis i de chattforum som man deltar i, i den aktuella 

klassen.  

Samtliga händelser har följts upp under läsåret. 
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Kommunens planering inför och under höjd 
beredskap 
Dnr 2019/481 
 
 
Sammanfattning 
Alla kommuner ska påbörja arbetet med de förberedelser som behövs för verksamheten 
under höjd beredskap (beredskapsförberedelser), så att de på sikt kan fullgöra sin uppgift 
inom totalförsvaret i händelse av krigsfara och krig. 
 
Under höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen för ledningen av den del av det civila 
försvaret som kommunen ska bedriva. Kommunstyrelsen får därför på detta sätt möjlighet 
att ge startdirektiv för arbetet samt möjlighet till återkommande återrapportering av hur 
arbetet fortskrider. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-08-30 från kanslichef 
2 Projektstartsdirektiv - beredskapsplanering Ulricehamns kommun 2019-2020 
3 2018-06-19 Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Projektstartsdirektivet fastställs. 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-08-30 

Tjänsteskrivelse - Kommunens planering inför och 
under höjd beredskap 
Diarienummer 2019/481, löpnummer 2796/2019 
 
Sammanfattning 
Alla kommuner ska påbörja arbetet med de förberedelser som behövs för verksamheten 
under höjd beredskap (beredskapsförberedelser), så att de på sikt kan fullgöra sin uppgift 
inom totalförsvaret i händelse av krigsfara och krig. 
 
Under höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen för ledningen av den del av det civila 
försvaret som kommunen ska bedriva. Kommunstyrelsen får därför på detta sätt möjlighet 
att ge startdirektiv för arbetet samt möjlighet till återkommande återrapportering av hur 
arbetet fortskrider. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Projektstartsdirektivet fastställs. 
 
 
Ärendet 
Enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap ska en kommun vidta de förberedelser som behövs 
för verksamheten under höjd beredskap. Under höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen 
för ledningen av den del av det civila försvaret som kommunen ska bedriva. 
 
I Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar - 2018-2020 mellan 
Sveriges kommuner och landsting och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap står 
följande:  
 
Alla kommuner ska påbörja arbetet avseende de förberedelser som behövs för verksamheten 
under höjd beredskap (beredskapsförberedelser) så att de på sikt kan fullgöra sin uppgift 
inom totalförsvaret i händelse av krigsfara och krig. 
 
Prioriterade uppgifter för kommunerna under perioden är: 

- Kompetenshöjning gällande totalförsvar 
- Säkerhetsskydd 
- Krigsorganisation och krigsplacering 

 
På regional nivå har Länsstyrelsen och Försvarsmakten, militärregion Väst, tagit fram 
dokumentet Regional grundsyn för Västra Götalands län 2019 – 2021 som ger vägledning i 
det kommande arbetet.  
 
Kommunstyrelsen får på detta sätt möjlighet att ge startdirektiv för arbetet samt möjlighet 
till återkommande återrapportering av hur arbetet fortskrider. 
 
Arbetet med denna beredskapsplanering omfattas av sekretess och i vissa fall av reglerna om 
Sveriges säkerhet i Säkerhetsskyddslagen. Detta gör att detaljerna i planeringen inte kommer 
vara tillgängliga för en bredare krets än ett fåtal i kommunen.  
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Beslutsunderlag 
1 Projektstartsdirektiv - beredskapsplanering Ulricehamns kommun 2019-2020 
2 2018-06-19 Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar 
 
Beslut lämnas till 
Kommunchef 
Personalchef 
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Projektstartsdirektiv – Kommunens planering 
inför och under höjd beredskap  
 
Beställare 
Kommunstyrelsen. 
 

Bakgrund/situationsanalys 
I Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap och i Förordning (2006:637) om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap regleras 
kommunens ansvar för att ha en planering inför höjd beredskap eller krig i Sverige.  
 
I ett sådant läge utgör kommunen en del av det civila försvaret. Det civila försvaret är således 
ingen organisation, utan är den verksamhet som bedrivs av statliga myndigheter, regioner, 
kommuner, privata aktörer och frivilligorganisationer. Om dessa civila aktörer har en god 
krisberedskap så finns möjligheten att bygga ett väl fungerande civilt försvar. Det civila försvaret 
och det militära försvaret utgör tillsammans totalförsvaret. 
 
Det polariserade världsläget efter andra världskriget, 1939-1945, med militär upprustning och det 
så kallade kalla kriget mellan öst och väst medförde att Sveriges civila och militära beredskap 
ökade i omfång och förmåga, fram till slutet av 1980-talet. Efter Sovjetunionens och 
Warszawapaktens1 fall 1991 bedömdes behovet av denna typ av planering och beredskap mindre 
viktig. En förhoppning om en fredligare värld och ett svenskt fokus på civilt och militärt 
samarbete inom EU och FN medförde att försvaret minskades och beredskapslager avvecklades. 
Kommunernas planering slutade uppdateras och föll till slut i glömska då handläggare med 
kunskap om dessa frågor gick i pension. 
 
Sveriges riksdag och regering vill nu att Sverige ska återuppta beredskapsplaneringen. I 
försvarsberednings rapport Motståndskraft från december 2017 (Ds 2017:66) konstateras att ett 
väpnat angrepp på Sverige inte kan uteslutas. Ett antal utredningar genomförs nu på nationell 
nivå, baserade på försvarsberedningens rapport. Att återskapa ett totalförsvar som motsvarar 
behovet beräknas ta många år.  
 
En omvärld i förändring har således visat på behov av att återupprätta en militär förmåga som på 
allvar kan försvara Sverige mot ett fientligt angrepp. Återupptagen värnplikt och nystart av 
Gotlands regemente är exempel på åtgärder som vidtagits de senaste åren. Förutsättningarna är 
dock andra idag. Försvarsmakten är betydligt mindre sett till antal regementen, anställd personal 
och tillgänglig utrustning. Det gör att civila resurser behövs för att stödja försvarsmakten vid ett 
läge med höjd beredskap. Dessutom har mycket annat hänt sedan 1980-talet, utmaningarna och 
förutsättningarna har förändrats. Inte minst i spåren av globalisering och digitalisering. 
Cyberattacker, gråzonsproblematik och icke-linjär krigföring/hybridkrigföring är några av de 
begrepp vi på senare år har fått bekanta oss med via nyhetsflöden. 
 

 
1 Warszawapakten var en militär försvarsallians under åren 1955-1991, som upprättades av Sovjetunionen under kalla kriget som en 
motreaktion mot NATO som bildades 1949. Medlemmar var Sovjetunionen, Tjeckoslovakien, Östtyskland (DDR), Polen, Ungern, 
Bulgarien och Rumänien. 
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Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har ingått en överenskommelse med 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) om kommunernas arbete med civilt försvar 2018-2020. 
Med överenskommelsen följer en finansiering via statsbidrag. Återrapportering om hur pengarna 
använts sker till Länsstyrelsen. 
 
Enligt överenskommelsen ska kommunerna fokusera på tre prioriterade uppgifter: 
 

 Kompetenshöjning gällande totalförsvar 
 Säkerhetsskydd 
 Krigsorganisation och krigsplacering 

 
På regional nivå har Länsstyrelsen och Försvarsmakten, militärregion Väst, tagit fram 
dokumentet Regional grundsyn för Västra Götalands län 2019 – 2021 som också ger vägledning 
i det kommande arbetet. 

 

Effektmål 
Målet för det civila försvaret är att under höjd beredskap eller väpnat angrepp: 
 

 Värna civilbefolkningen 
 Säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna 
 Bidra till försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld 

 

Projektmål 
Kommunens återupptagna beredskapsplanering ska fullgöra de prioriterade uppgifter som anges 
i ovan beskrivna överenskommelse mellan MSB och SKL. Tyngdpunkten i arbetet kommer ligga 
på att ta fram planer för den verksamhet kommunen ska bedriva under höjd beredskap i enlighet 
med gällande lagstiftning, klargöra hur kommunen ska vara organiserad och ledas under höjd 
beredskap, inventera vilken utrustning som finns att tillgå i kommunkoncernen och hos andra 
lokala aktörer samt bereda nödvändiga krigsplaceringsbeslut.  

Beredskapsplaneringen genomförs i projektform då den är komplex och kommer involvera flera 
av kommunkoncernens verksamheter och andra samhällsaktörer, i olika skeden. Samtidigt ska 
planeringen ta hänsyn till Sveriges säkerhet och vederbörlig sekretess.  

Förväntat resultat 
Utifrån projektstartsdirektivet ska en projektbeskrivning tas fram av projektledaren.  
Projektbeskrivningen ska beskriva hur projektet ska genomföras för att nå projektmålen. 
Projektbeskrivningen ska utformas i enlighet med kommunens projektmodell. 
 

Projektorganisation 

Beställare 
Kommunstyrelsen fastställer detta projektdirektiv. Styrgruppen fastställer projektbeskrivningen. 
Hur redovisning av projektet ska ske får bestämmas senare, med hänvisning till att mer kunskap 
om formerna för detta ska inhämtas under projekttiden. 
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Styrgrupp 
Kommunchef, kanslichef (säkerhetsskyddschef), kommunikationschef, personalchef och 
ekonomichef utgör styrgrupp för projektet. Styrgruppen fastställer projektbeskrivningen med 
tidplan.  

Rapportering av läget i projektet 
Rapportering av läget i projektet ska ske till kommunstyrelsen en gång under våren 2020 och en 
gång under hösten 2020. Rapporteringen sker via förvaltningens information i samband med 
kommunstyrelsens sammanträde, alternativt på kommunstyrelsens gemensamma arbetsgrupp. 

Projektledare och arbetsgrupp 
Pehr Johansson, krisberedskapssamordnare, utses till projektledare och är föredragande vid 
avrapportering till styrgruppen. Projektledaren ska arbeta med detta projekt på 40% av en 
heltidstjänst under projekttiden. Projektledaren är ansvarig för kontakter och samverkan med 
andra aktörer som exempelvis Länsstyrelsen, Försvarsmakten och Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund. Under olika steg av planeringen behövs deltagande av olika 
kompetenser i kommunen. Kommunens säkerhetssamordnare och representanter från UEAB, 
verksamhet fastighet och personalfunktionen utses att ingå i en arbetsgrupp/referensgrupp  
 

Tidplan 
En del av de prioriterade arbetsuppgifterna är redan påbörjade. Projektet startar 14 oktober 2019 
och avslutas senast 31 december 2020. Detta direktiv beslutas av kommunstyrelsen den 3 oktober 
2019. Därefter tar projektledaren fram en projektplan som redovisas på första styrgruppsmötet 
under hösten 2019.  
 

Kostnadsram 
Kommunen har tilldelade statsbidrag för arbetet med civilt försvar enligt ovan angivna 
överenskommelse. Dessa medel är i första hand tänkt att täcka arbetstidskostnader för 
handläggare (projektledare) samt kompetenshöjande åtgärder och mindre inköp av utrustning. 
Inga andra kostnader bedöms uppkomma i projektet. Investeringar som kan krävas till följd av 
projektet hanteras i ordinarie budgetprocess.
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1. Överenskommelse 
Denna överenskommelse mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) reglerar ersättning och 
uppgifter och därtill kopplat stöd för kommunernas arbete med civilt försvar 
under perioden 2018-2020. Åtgärderna ska påbörjas och i vissa fall genomföras 
under perioden 2018 fram till 31 december 2020. 

Kommunerna, länsstyrelserna och MSB ska arbeta tillsammans för att öka 
samhällets robusthet och beredskap på lokal nivå. En god beredskapsutveckling 
ska bygga på ett nära samarbete mellan staten,  SKL samt kommunerna.  

Uppgifterna utgår från: 

• lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH)  

• förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och 
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (FEH)  

• säkerhetskyddslagen (1996:627) och den kommande 
säkerhetsskyddslagen (2018:585)  

Utgångspunkten för arbetet med civilt försvar är krisberedskapen. 
Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar är ett 
komplement till Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 
diarienummer SKL 12/6159 och MSB 2012–5541. 

Överenskommelsen utesluter inte arbete med andra åtgärder avseende 
förberedelser för och verksamhet under höjd beredskap (civilt försvar) enligt 
LEH. Denna överenskommelse reglerar de förberedelser som kommunen ska 
vidta inför höjd beredskap. Överenskommelsen reglerar inte förhållanden 
mellan stat och kommun vid höjd beredskap. Detta förhållande regleras enligt 
lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap.  

Denna överenskommelse gäller från och med undertecknat datum och tillsvidare 
men kan justeras eller sägas upp, dock tidigast fr.o.m. 2021. Justering och 
uppsägning kan även ske om det föranleds av ändring eller upphävande av LEH 
eller FEH. Vid uppsägning eller ändring av överenskommelsen ska detta ske i 
samordning med eventuella övergångsbestämmelser i lag och förordning.  

 
Stockholm den 19 juni 2018  Stockholm den 19 juni 2018 
 
MSB   SKL 
 
 
 
Dan Eliasson   Vesna Jovic 
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1.1 Målbild för perioden 2018 till 2020 

Enligt regeringens försvarspolitiska inriktning 2016-2020 ska planeringen för 
civilt försvar återupptas. Det civila försvaret syftar till att samhället ska fungera 
vid höjd beredskap och krig i Sverige. Civilt försvar bedrivs inom ramen för 
verksamheten i statliga myndigheter, kommuner, landsting, privata företag och 
frivilligorganisationer. Det civila och militära försvaret bildar tillsammans 
totalförsvaret. 

Målet för det civila försvaret är att: 

• Värna civilbefolkningen 

• Säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna  

• Bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår 
omvärld 

Alla kommuner ska påbörja arbetet avseende de förberedelser som behövs för 
verksamheten under höjd beredskap (beredskapsförberedelser) så att de på sikt 
kan fullgöra sin uppgift inom totalförsvaret i händelse av krigsfara och krig.  

Prioriterade uppgifter för kommunerna under perioden är: 

• Kompetenshöjning gällande totalförsvar 

• Säkerhetsskydd  

• Krigsorganisation och krigsplacering  

Arbetet med de prioriterade uppgifterna kompetenshöjning gällande 
totalförsvar och säkerhetsskydd ska genomföras under perioden 2018 till 2020-
12-31. Arbetet med framtagande av krigsorganisation och krigsplacering av 
personal ska vara påbörjat men behöver inte vara avslutat till 2020-12-31. 

Statens förväntningar på kommunens arbete ska stå i paritet med den ersättning 
som kommunen erhåller. 

1.2 Ersättning  

De ekonomiska medlen fördelas på ett sådant sätt att alla kommuner kan komma 
igång med arbetet med beredskapsförberedelser. En del av de ekonomiska 
medlen styrs till kommuner som ligger i eller i anslutning till militärstrategiskt 
viktiga områden. 

Kommunerna är placerade i två kategorier: 

Kategori 1: Kommuner som ligger i eller i anslutning till militärstrategiskt 
viktiga geografiska områden i händelse av en säkerhetspolitisk kris eller krig 

Kategori 2: Övriga kommuner 

Kommuner i kategori 1, som erhåller en högre ersättning, ska hålla ett högre 
tempo i arbetet med beredskapsförberedelser utifrån de prioriterade 
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uppgifterna. Kommunerna i kategori 1 bör också under perioden kunna inleda 
arbete med övriga uppgifter – d.v.s. ledningsansvar, geografiskt områdesansvar 
och rapportering.  
 
Den del av ersättningen som baseras på invånarantal ska för år 2018 till 2020 
utgå från invånarantalet i respektive kommun den 31 december 2017. 
Ersättningen betalas ut senast den 30 juni respektive år. Inför första 
utbetalningen får kommunen reda på storleken på sin årliga ersättning. 
Principer för beräkning av ersättning finns i bilaga 1. Bilaga 1 omfattas av 
försvarssekretess (15 kap. 2§ offentlighets- och sekretesslagen 2009:400). 
 

1.3  Myndigheternas stöd till kommunerna 

Enligt denna överenskommelse ska MSB och andra myndigheter stödja 
kommunernas arbete med civilt försvar. Stödet ska kopplas direkt till de 
åtgärder som beskrivs i överenskommelsen. Stödet till kommunerna kommer, i 
samverkan mellan kommuner, länsstyrelser och myndigheter, att utvecklas 
under perioden. Kommunerna ska involveras och bidra i arbetet. 
Beredskapsförberedelserna i kommunerna bör sedan genomföras i takt med att 
stöd i form av bl.a. vägledningar och utbildningar finns på plats.  

För de tre prioriterade uppgifterna lämnas följande inriktning för stödet: 

(1) Kompetenshöjning gällande totalförsvar: De regionala 
totalförsvarskonferenserna genomförs under 2018. Kartläggning av 
lagstiftning och framtagande av systematiskt koncept för 
kunskapsspridning beräknas vara klart i början av 2019. Kommunen kan 
påbörja arbetet med uppgifterna under 2018 och genomföra dem 2019.  

(2) Säkerhetsskydd: De regionala utbildningarna i säkerhetsskydd 
genomförs under 2018. Vägledningarna väntas vara klara i början av 
2019. Kommunerna kan påbörja uppgifterna under 2018 och genomföra 
dem under 2019 och 2020.  

(3) Krigsorganisation och krigsplacering: Vägledning och 
planeringsförutsättningar ska vara klara från andra halvan av 2019. 
Kommunerna kan påbörja uppgifterna under andra halvan av 2019 och 
under 2020.   

MSB kommer på sin webbplats med start hösten 2018 att publicera arbetsläget i 
utvecklingen av stöd, samt befintliga vägledningar m.m. 

1.4 Kristidsverksamhet 

Uppgifter enligt LEH 3 kap. 3 § avseende kristidsverksamhet finns inte med i 
denna överenskommelse för perioden 2018-2020. Kristidsverksamheten 
kommer att lyftas in i arbetet med civilt försvar när förutsättningarna för detta 
finns på plats.  
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2. Prioriterade uppgifter 
Nedan följer en beskrivning av de för perioden 2018 till 2020 prioriterade 
uppgifterna som kommunerna särskilt ska arbeta med avseende civilt försvar. 

 

2.1 Kompetenshöjning gällande totalförsvar 

Förtroendevalda och tjänstemän i kommunerna behöver ha grundläggande 
kunskaper om de författningar och arbetssätt som gäller vid höjd beredskap, 
krigsfara och krig. Det är angeläget att kunskapen om totalförsvaret ökar. 

Kommunens uppgift:  

• Nyckelpersoner1 i kommunens organisation ska under perioden genom 
utbildning ges kunskaper om höjd beredskap och totalförsvar.  

Statliga myndigheters stöd: 

- Länsstyrelsen bör genomföra regionala utbildningar och konferenser för 
att höja kompetensen gällande totalförsvar. 

- MSB ska i samverkan med Försvarsmakten och kommunala företrädare 
ta fram ett koncept för systematisk kunskapsspridning om totalförsvaret 
och planeringen inför höjd beredskap. I konceptet kan ingå seminarier, 
webb-utbildningar, kurser samt utbildningsmaterial. 

- MSB ska göra en sammanställning och ta fram grundläggande 
utbildning avseende det regelverk som gäller för kommuner inför och vid 
höjd beredskap.  

 

  

                   
1 Med nyckelpersoner avses minst kommunstyrelsen och kommunledningen. 



  7 (13) 

  Diarienr 

SKL 18/01807 
MSB 2018-05681 

 

 

2.2 Säkerhetsskydd 

Arbetet med beredskapsförberedelser inom det civila försvaret skapar behov av 
ett utökat och stärkt arbete med säkerhetsskydd. Säkerhetsskydd handlar om att 
skydda verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet mot spioneri, 
sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten. 

Uppgifter enligt lag: 

Kommunen ska vidta nödvändiga förberedelser för att i arbetet med 
beredskapsförberedelser, enligt 3 kap. 1-5§ LEH på ett säkert sätt kunna hantera 
frågor som är av vikt för Sveriges säkerhet. Säkerhetsskyddslagens (1996:627) 
och den kommande säkerhetsskyddslagens (2018:585) bestämmelser ska kunna 
tillämpas i erforderlig omfattning. 

Kommunens uppgifter: 

• Kommunen ska ha en säkerhetsskyddschef.  

• Kommunen ska ha rutiner och materiel (säkerhetsskåp m.m.) för att 
kunna hantera uppgifter som omfattas av sekretess och som rör Sveriges 
säkerhet utan att de röjs, ändras eller förstörs. 

• Kommunen ska under perioden 2018-2020 etablera en process för 
säkerhetsskyddsanalys samt analysera prioriterade delar av kommunens 
verksamhet. 

Statliga myndigheters stöd: 

- Länsstyrelsen bör stödja kommunens arbete med säkerhetsskydd. 

- MSB ska med stöd av Säkerhetspolisen ta fram en vägledning för 
kommuners arbete med säkerhetsskyddsanalys. 

- MSB ska ta fram en vägledning i praktiskt arbete med säkerhetsskydd 
och signalskydd (säkerhetsskåp, datorer, lokaler m.m.). 

- MSB ska genomföra regionala utbildningar avseende säkerhetsskydd.  

- MSB ska tillhandahålla en grundläggande interaktiv utbildning i 
säkerhetsskydd. 

Förtydliganden: 

Enligt säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) ska alla kommuner ha en 
säkerhetsskyddschef, om det inte är uppenbart obehövligt. Enligt denna 
överenskommelse ska samtliga kommuner ha en säkerhetsskyddschef, då detta 
är en förutsättning för att kommunerna ska kunna samverka med länsstyrelsen 
och Försvarsmakten avseende totalförsvarsfrågor. 

Den 1 april 2019 träder en ny säkerhetsskyddslag (2018:585) i kraft. Uppgifterna 
i överenskommelsen är formulerade utifrån den terminologi som används i den 
nya lagen.   



  8 (13) 

  Diarienr 

SKL 18/01807 
MSB 2018-05681 

 

 

2.3 Krigsorganisation och krigsplacering 

Uppgifter enligt lag: 

Kommuner och landsting ska vid höjd beredskap, enligt 7 § lagen (1992:1403) 
om totalförsvar och höjd beredskap, vidta de särskilda åtgärder i fråga om 
planering och inriktning av verksamheten, tjänstgöring och ledighet för personal 
samt användning av tillgängliga resurser som är nödvändiga för att de under de 
rådande förhållandena ska kunna fullgöra sina uppgifter inom totalförsvaret.  

Kommuner ska enligt, 4 § FEH, ha de planer som behövs för att kunna 
upprätthålla sin verksamhet under höjd beredskap. Planerna ska innehålla 
uppgifter om den verksamhet som ska bedrivas under höjd beredskap med 
information om bl.a. krigsorganisation och vilken personal som ska tjänstgöra i 
organisationen.  

Kommunens uppgifter: 

• Kommunen ska under perioden påbörja en planering för sina uppgifter 
inom totalförsvaret. Planeringen ska avse den verksamhet som 
kommunen ska bedriva under höjd beredskap samt dess 
krigsorganisation och krigsplaceringar. 

Statliga myndigheters stöd: 

- Länsstyrelsen bör genomföra utbildning i metod kring 
beredskapsplanläggning och krigsplacering samt stödja kommunen i 
planeringen. 

- MSB ska tillsammans med företrädare för länsstyrelserna och för 
kommunerna ta fram en vägledning för krigsorganisation och 
krigsplacering i kommun. 

- MSB ska tillsammans med Försvarsmakten och företrädare för 
kommunerna ta fram övergripande planeringsförutsättningar för den 
planering för det civila försvaret som kommunerna ska genomföra enligt 
överenskommelsen.  

Förtydligande: 

Kommuner i kategori 1 ska delta i länsstyrelsens analysarbete avseende stöd till 
Försvarsmakten vid höjd beredskap samt bör delta i arbetsgrupper anordnade 
av MSB och Försvarsmakten. 
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  Diarienr 

SKL 18/01807 
MSB 2018-05681 

 

 

3. Övriga uppgifter 

3.1 Ledningsansvar 

Uppgifter enligt lag: 

Vid höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen enligt, 3 kap. 2 § LEH, för 
ledningen av den del av det civila försvaret som kommunen ska bedriva.  

Kommunens uppgifter: 

• Kommunen bör utbilda och öva kommunstyrelsen i uppgiften att under 
höjd beredskap ansvara för kommunens ledning.  

• Kommunen bör inom ramen för den statliga ersättningen medverka i 
utbildningar och övningar som anordnas av länsstyrelsen och delta i 
övning anordnad av annan statlig myndighet.  

Statliga myndigheters stöd: 

- Länsstyrelsen bör stödja kommunen bl.a. med övningar och 
utbildningar för ledning av verksamhet under höjd beredskap. 

- Länsstyrelsen ges möjlighet att söka medel från anslag 2:4 
Krisberedskap för kommunens förberedelser och deltagande i större 
övningar (t.ex. TFÖ 2020) där extra ersättning till kommunen är 
motiverad. 

- MSB ska utveckla sitt koncept för samverkan och ledning för höjd 
beredskap/civilt försvar. 

- MSB ska ta fram färdiga övningar för att öva kommunstyrelsen att leda 
verksamhet vid höjd beredskap enligt konceptet ”Öva enkelt”. 

Förtydligande: 

Rådgivning och vägledning angående ledningsplatser samt ekonomiskt bidrag 
för tekniska åtgärder för ledningsplats ingår inte i överenskommelsen, utan 
hanteras vid behov i en egen process hos MSB. 
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  Diarienr 

SKL 18/01807 
MSB 2018-05681 

 

 

3.2 Geografiskt områdesansvar  

I det geografiska områdesansvaret finns en förberedande del som är nödvändig 
för att såväl fredstida krishantering som den verksamhet som ska bedrivas under 
höjd beredskap ska fungera. Många kommuner har ett samverkansorgan för 
krisberedskap, som används för den förberedande delen av det geografiska 
områdesansvaret.  

Formerna för hur det geografiska områdesansvaret ska tillämpas inför och vid 
höjd beredskap kommer att utvecklas under de kommande åren. 

Uppgifter enligt lag: 

Kommuners geografiska områdesansvar, som regleras i 3 kap. 4 § LEH, innebär 
att kommunstyrelsen under höjd beredskap ska verka för att den verksamhet 
som bedrivs i kommunen av olika aktörer samordnas och för att samverkan 
kommer till stånd mellan dem som bedriver verksamheten.  

Kommunens uppgifter: 

• Kommunen bör informera berörda lokala aktörer om arbetet med 
beredskapsförberedelser och möjligheter till samverkan på lokal nivå. 

Statliga myndigheters stöd: 

- Länsstyrelsen bör stödja kommunen i utvecklingen av geografiskt 
områdesansvar inför och vid höjd beredskap. 

- MSB ska i samverkan med Försvarsmakten och kommunala företrädare 
ta fram ett informationsmaterial som är anpassat till ovanstående 
åtgärd.  
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  Diarienr 

SKL 18/01807 
MSB 2018-05681 

 

 

3.3 Rapportering 

Uppgifter enligt lag: 

Kommuner ska under höjd beredskap, enligt 3 kap, 5 § LEH hålla den myndighet 
som regeringen bestämmer (länsstyrelsen) informerad om beredskapsläget och 
de övriga förhållanden som har betydelse för det civila försvaret i kommunen. 

Kommunens uppgifter: 

• Kommunen ska medverka vid införandet av ett tilldelat tekniskt system 
för informationsutbyte.  

• Kommunen ska i samverkan med länsstyrelsen implementera rutiner för 
rapportering och för lägesbilder.  

Statliga myndigheters stöd: 

- Länsstyrelsen och MSB ska utveckla och implementera en etablerad 
lösning som omhändertar kraven såväl tekniskt, fysiskt som 
administrativt för att kommunen ska kunna utbyta information som rör 
Sveriges säkerhet med respektive länsstyrelse och inom länet med 
kommuner och privata aktörer.  

- Länsstyrelsen och MSB ska återföra information från andra statliga 
myndigheter till kommunerna i de frågor som har påverkan på 
kommunernas beredskapsplanering. 

Förtydligande: 

Kommunen ska medverka vid införandet av ett tilldelat tekniskt system för 
informationsutbyte, under förutsättning att införandet inte medför några större 
kostnader för kommunen. 
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  Diarienr 

SKL 18/01807 
MSB 2018-05681 

 

 

Bilaga 1 – Ersättning 

Bilaga 1 omfattas av försvarssekretess (15 kap. 2§ offentlighets- och 
sekresslagen 2009:400). 
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  Diarienr 

SKL 18/01807 
MSB 2018-05681 

 

 

Bilaga 2 - Uppföljning 

Uppföljningen ska ske gentemot de uppgifter som kommunerna har enligt LEH 
och särskilt de prioriterade uppgifter som anges i denna överenskommelse. 
Fokus i uppföljningen ska ligga på att kommunen har påbörjat uppgifter. 

Uppföljning av kommunens arbete med civilt försvar ska samordnas med 
uppföljning av Överenskommelse om kommunernas krisberedskap.  

Hela ersättningen ska användas till uppgifterna i denna överenskommelse. Det 
är möjligt att inom överenskommelsens period spara en större del av 
ersättningen till kommande år i syfte att genomföra denna överenskommelses 
uppgifter. Kommunen ska då ha en plan för hur ersättningen ska användas 
kommande år. Däremot är det inte möjligt att spara denna periods ersättning 
till efter perioden. I enlighet med de principer som gäller för när ersättningen 
kan reduceras eller falla bort, kan MSB besluta om en lägre ersättning för en 
kommun som inte har en plan för hur oförbrukade medel ska användas. 

MSB kommer att ta fram och distribuera anvisningar för den ekonomiska 
hanteringen i kommunerna i anslutning till överenskommelsen. MSB kommer 
vidare komplettera befintlig processbeskrivning för uppföljning av 
kommunernas krisberedskap med vad som gäller för arbetet med civilt försvar. 

Principer för när ersättningen kan reduceras eller falla bort 

Länsstyrelsen kan i enlighet med FEH föreslå för MSB att en del av 
ersättningen ska reduceras eller falla bort. MSB fattar beslut om reducerad 
ersättning utifrån länsstyrelsens rapportering. Hur mycket som ska reduceras 
eller falla bort avgörs från fall till fall. Reduktion av den ersättning som 
kommunen får för utförandet av uppgifter enligt LEH ska ske i proportion till 
hur stor del av arbetet som utförts.   

Följande principer ligger till grund för beslutet om att en del av ersättningen 
för uppgifterna ska reduceras eller falla bort:  

• om en kommun inte påbörjat arbetet med de prioriterade uppgifterna i 
denna överenskommelse  

• om ersättningen finansierar annan verksamhet än den som är 
beskriven som ersättningsgill i lagen eller denna överenskommelse  

• om en kommun 12 månader efter periodens slut har oförbrukade medel 
ska dessa återbetalas 

MSB:s beslut om reducerad ersättning kan överklagas i enlighet med 8 kap. 1 § 
LEH. För formerna för överklagande samt fastställande och beräkning av 
överklagandetid hänvisas till förvaltningslagen (2017:900).  

Länsstyrelsen ska uppmärksamma kommunen på de brister som identifierats i 
uppföljningsarbetet. Kommunen ska med stöd av länsstyrelsen upprätta en 
åtgärdsplan för hur bristerna ska hanteras.    
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Verksamhetsplan för gemensamt folkhälsoarbete 
2020 
Dnr 2019/495 
 
 
Sammanfattning 
Ulricehamns kommun ska enligt avtal med Södra hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-2020 
årligen göra en verksamhetsplan med budget för det gemensamma folkhälsoarbetet. 
 
Enligt avtalet ska Södra hälso- och sjukvårdsnämnden årligen avsätta 14 kr per invånare och 
år för gemensamma folkhälsoinsatser samt 382 000 kr för samfinansiering av 
folkhälsostrategtjänst, beloppet indexuppräknas årligen under avtalsperioden. 
Finansieringen av detta avtal sker genom 50/50 principen. Detta innebär att Södra hälso- 
och sjukvårdsnämnden och kommunen står för var sin lika stor del av den totala 
finansieringen. Som finansiering kan räknas direkt avsatta medel eller tjänst riktad mot 
insats. 
 
Förslag till verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet 2020 med budget har 
tagits fram efter dialogmöte mellan politiska företrädare för Södra hälso- och 
sjukvårdsnämnden och Ulricehamns kommun samt i samråd med berörda 
verksamhetschefer. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2019-09-04 från kanslichef 
2 Verksamhetsplan för gemensamt folkhälsoarbete 2020 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet 2020, inklusive budget, antas. 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-09-04 

Tjänsteskrivelse Verksamhetsplan för gemensamt 
folkhälsoarbete 2020 
Diarienummer 2019/495, löpnummer 2954/2019 
 
Sammanfattning 
Ulricehamns kommun ska enligt avtal med Södra hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-2020 
årligen göra en verksamhetsplan med budget för det gemensamma folkhälsoarbetet. 
 
Enligt avtalet ska Södra hälso- och sjukvårdsnämnden årligen avsätta 14 kr per invånare och 
år för gemensamma folkhälsoinsatser samt 382 000 kr för samfinansiering av 
folkhälsostrategtjänst, beloppet indexuppräknas årligen under avtalsperioden. 
Finansieringen av detta avtal sker genom 50/50 principen. Detta innebär att Södra hälso- 
och sjukvårdsnämnden och kommunen står för var sin lika stor del av den totala 
finansieringen. Som finansiering kan räknas direkt avsatta medel eller tjänst riktad mot 
insats. 
 
Förslag till verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet 2020 med budget har 
tagits fram efter dialogmöte mellan politiska företrädare för Södra hälso- och 
sjukvårdsnämnden och Ulricehamns kommun samt i samråd med berörda 
verksamhetschefer. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet 2020, inklusive budget, antas. 
 
 
Ärendet 
Ulricehamns kommun ska enligt avtal med Södra hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-2020 
årligen göra en verksamhetsplan med budget för det gemensamma folkhälsoarbetet. 
Verksamhetsplan för kommande verksamhetsår ska vara parterna tillhanda senast den 31 
oktober och fastställas av ansvarig styrelse/nämnd i kommunen och Södra hälso- och 
sjukvårdsnämnden. 
 
Enligt avtalet ska Södra hälso- och sjukvårdsnämnden årligen avsätta 14 kr per invånare för 
gemensamma folkhälsoinsatser samt 374 500 kr för samfinansiering av folkhälsstrategtjänst, 
beloppet index uppräknas ärligen under avtalsperioden. Finansieringen av detta avtal sker 
genom 50/50 principen. Detta innebär att Södra hälso- och sjukvårdsnämnden och 
kommunen står för var sin lika stor del av den totala finansieringen. 
 
Kommunen och Södra hälso- och sjukvårdsnämnden samfinansierar folkhälsoinsatser, som 
regleras genom en årlig verksamhetsplan och budget, enligt 50/50 principen. Som 
finansiering kan räknas direkt avsatta medel eller tjänst riktad mot insats. 
 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för folkhälsoarbetet.  
Verksamhetsplanen innebär en kraftsamling kring målet fullföljd grundskola och 
gymnasieutbildning för att skapa goda livsvillkor för flickor/pojkar och kvinnor/män upp till 
20 år som skapar en förutsättning för god och jämlik hälsa och social hållbarhet. 
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Förslag och budget till verksamhetsplan folkhälsa 2020 har tagits fram efter dialogmötet 
mellan politiska företrädare för Södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Ulricehamns 
kommun samt i samråd med berörda verksamhetschefer.  
 
Enligt avtalet ska antagen verksamhetsplan översändas till Södra hälso- och 
sjukvårdsnämnd. 
 
Beslutsunderlag 

1 Verksamhetsplan för gemensamt folkhälsoarbete 2020 
 
Beslut lämnas till 
Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden 
Kanslichef   
 
 
 

Lena Brännmar Felix Lekare 
Kanslichef Folkhälsostrateg 
Kommunledningsstaben Strategi- och utvecklingsenheten 
 Kommunledningsstaben 
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1 Bakgrund 
Verksamhetsplan för gemensamt folkhälsoarbete 
Kommunen tar årligen fram en verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet med 
budget, mål, planerade insatser samt hur dessa ska följas upp. Kommunens folkhälsostrateg 
sammanställer planen i dialog med Västra Götalandsregionens avdelning folkhälsa. 
Kommunens ansvariga nämnd, och södra hälso- och sjukvårdsnämnden, fastställer planen.   

2 Syfte 
Verksamhetsplanen beskriver hur det gemensamma folkhälsoarbetet 2020, mellan Södra 
hälso- och sjukvårdsnämnden och Ulricehamns kommun, ska bedrivas. 

3 Mål för det gemensamma 
folkhälsoarbetet 

3.1 Det övergripande nationella folkhälsomålet 
Det övergripande nationella folkhälsomålet ändrades något till följd av Regeringens 
proposition 2017/18:249, God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik. Det nya 
målet är ”att folkhälsopolitiken ska skapa samhälleliga förutsättningar för en god och 
jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en 
generation”. Folkhälsopolitikens sektorsövergripande mål- och uppföljningsstruktur 
har omvandlats från elva till åtta målområden. En medveten folkhälsopolitik kan och 
bör förbättra villkoren för de grupper som är socialt och ekonomiskt mest utsatta och 
som därmed löper störst risk att drabbas av ohälsa och för tidig död. 

3.2 Västra Götalandsregionens utgångspunkter och 
mål 

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att företräda befolkningen och att verka för 
en god hälsa och vård på lika villkor. Nämndens mål- och inriktningsdokument 2020 är 
utgångspunkten för nämndens beställningsarbete och för de avtal som nämnderna 
tecknar med vårdgivare och andra huvudmän. Dokumentet lyfter fram vad nämnden 
vill prioritera inför 2020 för att uppnå en förbättring av befolkningens hälsa och 
säkerställa att invånarna får tillgång till en god hälso- och sjukvård på olika vårdnivåer, 
tandvård, insatser vid funktionsnedsättning och folkhälsoinsatser.  
 
Regionfullmäktiges budget 2020, med dess prioriterade mål och fokusområden, är det 
överordnade styrdokumentet och utgångspunkten för nämndens mål- och 
inriktningsdokumentet. En förbättrad folkhälsa är en viktig strategisk framtidsfråga för 
hela Västra Götaland. Förutsättningarna för bästa möjliga fysiska och psykiska hälsa på 
lika villkor påverkas av flera faktorer där arbete, utbildning, ekonomisk och social 
trygghet samt omgivande livsmiljöer är de mest grundläggande. En av utmaningarna är 
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de sociala skillnaderna i folkhälsa och att hälsan i vissa utsatta grupper inte utvecklats 
på samma positiva sätt som i befolkningen som helhet. Den psykiska ohälsan ska 
minska, utanförskap och segregation ska brytas och kopplingen mellan utbildning och 
arbetsliv stärkas. Skillnaderna i livsvillkor och hälsa ska också minska. Södra hälso- och 
sjukvårdsnämnden fokuserar på barn och unga med särskilt fokus på psykisk ohälsa 
och sjukdom, mest sjuka äldre samt personer med funktionsnedsättning.  
 
Andra viktiga styrdokument är Vision Västra Götaland – Det goda livet, Västra 
Götaland 2020 – strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014–2020, 
Strategi för hälso- och sjukvårdens omställning i Västra Götaland, Handlingsplanen det 
goda livet för de mest sjuka äldre, Handlingsplan för psykisk hälsa 2018–2020, 
Handlingsplan fullföljda studier samt Handlingsplan för det systematiska arbetet med 
mänskliga rättigheter.  
 

3.3 Ulricehamns kommuns mål 
Det övergripande nationella målet för folkhälsa är ”att folkhälsopolitiken ska skapa 
samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de 
påverkbara hälsoklyftorna inom en generation”, detta gäller också för Ulricehamns 
kommun. 
 
Kommunala Styrdokument 

 Översiktsplan för Ulricehamns kommun 
 Ulricehamns kommuns verksamhetsplan 
 Handlingsplan för Jämställdhet 

Förvaltningens planer 
 Åtgärder mot kriminalitet bland unga i Ulricehamn 

 

Strategier för folkhälsoarbetet i Ulricehamns kommun 
Folkhälsoarbetet har integrerats i ordinarie styr- och ledningssystem.  
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4 Gemensam folkhälsobudget för 
verksamhetsåret 2020 

Budgeten för folkhälsoinsatserna baseras på ”Samverkansavtal avseende lokalt 
folkhälsoarbete 2017-2020” där respektive part avsätter 14 kronor/invånare. 
Folkhälsotjänsten finansieras enligt ”Samverkansavtal avseende folkhälsotjänst från 2017 och 
tills vidare”.  

Budget med planerade insatser enligt 50/50 principen 
Intäkter HSNS Kommun Övrigt* Totalt 
Ingående från föregående år 30 000**   30 000 
     
Folkhälsotjänst,  
- lön (inkl. lönebikostnader) 

382 000 278 000  660 000 

- omkostnader (admin., kostnader, 
resor, kurser etc.) 

   24 000    24 000 

     

Folkhälsoinsatser     

Goda livsvillkor för flickor/pojkar och 
kvinnor/män upp till 20 år 

    

Huvudmål: Fullföljd grundskola och 
gymnasieutbildning 

    

Erbjuda föräldrastöd för alla föräldrar 
med barn upp till 18 år 

60 000 430 000 
 

 490 000 

Ökad skolnärvaro 60 000    60 000 
Ökad psykisk hälsa 40 000    40 000 
Minska bruket av alkohol, narkotika, 
dopning, tobak och spel om pengar 

30 000   30 000 

     
Hälsofrämjande livsvillkor, livsmiljöer 
och levnadsvanor totalt     

    

Ökad Jämställdhet och trygghet 40 000 100 000  140 000 
Främja goda levnadsvanor, ökad fysisk 
aktivitet och främja goda matvanor 

50 000   50 000 

Tandprojekt i förskolan med 
folktandvården 

7 000   7 000 

Stärkt arbete med hållbar utveckling 
kopplat till barns levnadsvanor och 
miljö. 

13 000   13 000 

Senior Sport School 40 000   40 000 
     
Öka antalet folkhälsoinsatser i 
frivilligorganisationer och föreningar  

32 230 15 000  47 230 

14 kr/inv (24 296) =342 230kr     

Totalt kronor 754 230 847 000  1 601 230 
*= Vänligen skriv om det finns övriga medel och var de i så fall kommer ifrån. 
**= Under förutsättning att Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden beviljar förfrågan om att föra över 
medel.
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4.1 Gemensamma insatser 
Insatsområde  Vad? 

Uppdrag  
Hur? 
Insats 

Indikatorer 

Goda livsvillkor 
för 
flickor/pojkar 
och 
kvinnor/män 
upp till 20 år. 

Huvudmål: 
Fullföljd 
grundskola och 
gymnasie- 
utbildning. 

Se nedan. Andel behöriga elever 
till något nationellt 
program på gymnasiet 
(%). 

 Erbjuda 
föräldrastöd till 
alla med barn upp 
till 18 år. 

Strategiskt arbete för samverkan kring 
föräldrastöd. Det kräver 75 % tjänst 
föräldrastödsutvecklare som 
samordnar och utvecklar 
föräldrastödet.  
Att utveckla föräldrastöd för föräldrar 
till tonåringar är prioriterat. 

Antal kvinnor och 
män på 
föräldrastödsträffar. 
 

 Ökad 
skolnärvaro. 

Arbeta med ökad skolnärvaro med 
fokus på åk 1-9 för att minska antalet 
hemmasittare. 

Antal hemmasittare 
(skolverkets 
definition). 

 Ökad psykisk 
hälsa. 

Projekt psykisk hälsa på gymnasiet.  Genomfört projekt. 

 Minska bruket av 
alkohol, 
narkotika, 
dopning och 
tobak och spel om 
pengar. 

Insatser för att stärka föräldrar genom 
att genomföra metoden EFFEKT i åk 
7-9, baserat på resultatet i CAN 
drogvaneundersökning 2019. 
 
Minska tillgängligheten genom att 
upprätthålla åldersgränser och arbeta 
med insatser mot langning. 
 
Tematisk föreläsning för åk 1 på 
gymnasiet. 

Antal genomförda  
EFFEKT – 
föräldramöten. 
 
CAN 
drogvaneundersök-
ning 2019. 
Andel flickor och 
pojkar som är 
intensivkonsumenter 
av alkohol i åk 9. 
 
Andel flickor och 
pojkar som röker åk 9. 

Hälsofrämjande 
livsvillkor, 
livsmiljöer och 
levnadsvanor. 

Ökad 
jämställdhet och 
trygghet. 

Genom trygghetsskapande arbete och 
brottsförebyggande arbete och 
samverkansavtal med polisen. 
 
20 % tjänst Brottsförebyggande 
samordnare 
 
Jämställdhetskarta och 
trygghetskartan som verktyg. 

Jämställdhetskarta 
 
 
 
KKIK mått 9 Hur 
trygga och säkra 
känner sig 
medborgarna i 
kommunen. 
 

 Främja goda 
levnadsvanor, 
ökad fysisk 
aktivitet och 

Årlig folkhälsovecka. 
I samverkan med föreningar, 
studieförbund, näringsliv och andra 
arrangörer erbjuda kostnadsfria 
föreläsningar och prova på aktiviteter. 

Genomförd 
folkhälsovecka. 
 
 
Hälsa på lika villkor. 
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främja goda 
matvanor. 
 

 Tandprojekt i 
förskolan ned 
folktandvården. 

Ett pilotprojekt med tandborstning på 
Sagans förskola i samarbete med 
folktandvården. Skapa en ny rutin 
med tandborstning en gång varje dag i 
förskolan. 

Genomfört 
pilotprojekt på Sagans 
förskola.  

 Stärkt arbete med 
hållbar utveckling 
kopplat till barns 
levnadsvanor och 
miljö. 

Förstärka förskolans arbete med 
hållbar utveckling kopplat till barns 
levnadsvanor samt förståelse för 
miljö.  
 

Integrerad i den 
befintliga 
verksamheten.  

 Senior Sport 
School. 

Genomföra två Senior Sport School 
för 60+. Senior Sport School pågår i 
tolv veckor med två träffar i veckan. 
Tematräffar med fokus på hälsa 
varvas med att prova på olika 
aktiviteter. Sker i samarbete med 
Västra Götalands idrottsförbund och 
SISU Idrottsutbildarna. 
 

Genomfört två Senior 
Sport School 

Öka antalet 
folkhälsoinsatser 
i 
Frivillig- 
organisationer 
och föreningar. 

Säkerställa medel 
som 
frivilligorganisati
oner och 
föreningar kan 
söka för 
folkhälsoinsatser. 
Minimum två 
beviljade 
ansökningar. 

 Antalet beviljade 
ansökningar. 
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§  
 

Riktlinjer för utbyggnad av allmän plats 
Dnr 2019/388 
 
 
Sammanfattning 
Ulricehamns kommun antog år 2013 riktlinjer för utbyggnad av gator inom 
exploateringsområden, riktlinjerna gällde då endast gator och inte övrig allmän plats.  
Riktlinjer för utbyggnad av allmän plats har tagits fram för att tydliggöra 
ansvarsfördelningen vid iordningställandet av allmän platsmark. Riktlinjerna ger även 
externa aktörer och exploatörer möjligheten att ta del av kommunens syn på frågeställningar 
som är kopplade till ansvar, finansiering och utbyggnad av allmän platsmark. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2019-08-22 från samhällsbyggnadschef 
2 Riktlinjer för utbyggnad av allmän plats 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Riktlinjerna för utbyggnad av allmän plats antas och ersätter riktlinjer för utbyggnad av gator 
inom exploateringsområden. 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-08-22 

Tjänsteskrivelse Riktlinjer för utbyggnad av allmän 
plats 
Diarienummer 2019/388, löpnummer 2416/2019 
 
Sammanfattning 
Ulricehamns kommun antog år 2013 riktlinjer för utbyggnad av gator inom 
exploateringsområden, riktlinjerna gällde då endast gator och inte övrig allmän plats.  
Riktlinjer för utbyggnad av allmän plats har tagits fram för att tydliggöra 
ansvarsfördelningen vid iordningställandet av allmän platsmark. Riktlinjerna ger även 
externa aktörer och exploatörer möjligheten att ta del av kommunens syn på frågeställningar 
som är kopplade till ansvar, finansiering och utbyggnad av allmän platsmark. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Riktlinjerna för utbyggnad av allmän plats antas och ersätter riktlinjer för utbyggnad av gator 
inom exploateringsområden. 
 
 
Ärendet 
Ulricehamns kommun antog år 2013 riktlinjer för utbyggnad av gator inom 
exploateringsområden, riktlinjerna gällde då endast gator och inte övrig allmän plats.   
Riktlinjer för utbyggnad av allmän plats har tagits fram för att tydliggöra 
ansvarsfördelningen vid iordningställandet av allmän platsmark. Riktlinjerna ger även 
externa aktörer och exploatörer möjligheten att ta del av kommunens syn på frågeställningar 
som är kopplade till ansvar, finansiering och utbyggnad av allmän platsmark. 
Huvudmannaskapet för allmänna platser i en detaljplan kan antingen vara kommunalt eller 
enskilt. Huvudregeln är att kommunen ska vara huvudman för de allmänna platserna.  
 
I områden med kommunalt huvudmannaskap är det kommunen som ansvarar för att de 
allmänna platserna iordningställs i enlighet med detaljplanen och allteftersom området byggs 
ut. Kommunen ansvarar även för framtida skötsel och underhåll för dessa områden. I 
undantagsfall kan en exploatör ges möjlighet att utföra iordningställandet av allmän plats. 
 
I genomförandeskedet bör kommunen i första hand använda möjligheten att träffa 
exploateringsavtal med de exploatörer/fastighetsägare som bedöms ha nytta av detaljplanen, 
för att finansiera utbyggnad av allmän plats inom planområdet. Upprättandet av 
exploateringsavtal bör följa detaljplanearbetet och avtalet ska vara undertecknat innan dess 
att detaljplanen tas upp för antagande. Detta för att finansieringen av allmän plats ska vara 
tryggad. 
 
Beslutsunderlag 

1 Riktlinjer för utbyggnad av allmän plats 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
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Sebastian Olofsson Sanna Andersson 
Samhällsbyggnadschef Utredare 
Sektor miljö och samhällsbyggnad Planenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 
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1 Bakgrund 
Ulricehamns kommun antog år 2013 riktlinjer för utbyggnad av gator inom 
exploateringsområden, riktlinjerna gällde då endast gator och inte övrig allmän plats. I de 
reviderade riktlinjerna vill kommunen ta fram ett mer heltäckande styrdokument som även 
inkluderar allmän plats, det kan till exempel innefatta en gata, park eller torg. 

Riktlinjer för utbyggnad av allmän plats med kommunalt huvudmannaskap ska verka 
vägledande i arbetet på Miljö och samhällsbyggnad. Riktlinjerna är även tänkt att utgöra 
underlag för politiska beslut. 

2 Syfte 
Syftet med riktlinjerna är att redovisa hur ansvarsfördelningen vid iordningställandet av 
allmän platsmark såsom kommunala gator och grönområden bör fördelas. Riktlinjerna ger 
även externa aktörer och exploatörer möjligheten att ta del av kommunens syn på 
frågeställningar som är kopplade till ansvar, finansiering och utbyggnad av allmän platsmark.  

3 Definitioner  

3.1 Detaljplan 
En detaljplan reglerar användningen av mark-och vattenområden. Den reglerar även 
rättigheter och skyldigheter, inte bara mellan markägare och samhället utan också 
markägarna emellan. I detaljplanen finns bland annat planbestämmelser som visar om ett 
område är allmän platsmark eller kvartersmark. De allmänna platserna är avsett för ett 
gemensamt behov och av detaljplanen ska det framgå hur ansvaret för de allmänna platserna 
ska ordnas, ett så kallat huvudmannaskap. Valet mellan allmän plats eller kvartersmark 
respektive kommunalt eller enskilt huvudmannaskap har rättsliga och ekonomiska 
konsekvenser. 

3.2 Allmän plats 
Allmänna platser är avsedda för gemensamt behov och kommunen bestämmer hur de 
allmänna platserna ska användas och utformas, det kan till exempel gälla en gata eller park. 
Innehållet i detaljplanen kommer påverka det praktiska genomförandet men även det 
ekonomiska utfallet för kommunen, exploatörer och för enskilda fastighetsägare.  

Allmänna platser ska vara tillgängliga för allmänheten och får endast tillfälligt upplåtas för 
enskild verksamhet.  
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3.3 Huvudmannaskap 
Huvudmannaskapet för allmänna platser i en detaljplan kan antingen vara kommunalt eller 
enskilt. Huvudregeln är att kommunen bör vara huvudman för de allmänna platserna vilket 
framgår av Plan- och bygglagen 4 kap 7§. 

I områden med kommunalt huvudmannaskap är det kommunen som ansvarar för att de 
allmänna platserna iordningställs i enlighet med detaljplanen och allteftersom området byggs 
ut. Kommunen ansvarar även för framtida skötsel och underhåll för dessa områden. Det är 
kommunen som avgör standarden med utgångspunkt i framkomlighet för kollektivtrafik, 
renhållning och räddningstjänst. 

Finns särskilda skäl kan det i detaljplanen beslutas att någon annan än kommunen ska vara 
huvudman, ett så kallat enskilt huvudmannaskap.  

3.4 Storkvatersplaner 
Storkvatersplaner kännetecknas av att de helt eller delvis inrymmer kvarter med omfattande 
innehåll av offentliga ytor, men där ytorna inte utgörs av allmän plats. Ett storkvarter som i 
och för sig inte behöver vara stor till arealen innehåller vanligtvis kommunikationsytor och 
friytor.  

4 Utbyggnad vid kommunalt 
huvudmannaskap 

Kommunen ansvarar för att de allmänna platserna byggs ut och iordningställs. Kommunen 
ansvarar även för framtida drift och underhåll för dessa områden. Huvudregeln är att 
kommunen bör vara byggherre vid utbyggnad av allmän plats med kommunalt 
huvudmannaskap. I undantagsfall kan en exploatör ges möjlighet att utföra 
iordningställandet av allmän plats. I sådant fall bör det finnas en uppenbar fördel av att 
exploatören iordningsställer den allmänna platsen. 

I det fall kommunen väljer att låta exploatör ombesörja utförandet bör frågor om till exempel 
utformning, standard, utförandetid och krav på ekonomisk säkerhet för exploatörens 
åtaganden regleras i ett avtal. Formerna för kommunens kontroll och övertagande av den 
färdigställda anläggningen regleras i avtalet. I de fall exploatören tillåts ansvara för 
utbyggnaden kan annonseringsskyldighet i enlighet med LOU förekomma. 

Kommunen får enligt Plan- och bygglagen besluta att de som äger fastigheter inom en 
detaljplan bör betala kostnaderna för att anlägga eller förbättra gator där kommunen är 
huvudman. Ersättningen kan avse kommunens kostnader för att förvärva mark, genomföra 
erforderlig fastighetsbildning, anlägga eller förbättra gator. Ersättning kan däremot inte tas 
ut för anläggningarnas framtida drift och underhåll.  

I plan-och bygglagen 6 kap står skrivet om fastighetsägares skyldighet att betala för att 
kommunen anlägger eller förbättrar allmän plats. Det går även att utläsa att kommunen kan 
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besluta att fastighetsägarna bör stå för kostnader som är förenade med att anlägga eller 
förbättra allmän plats. Kostnaderna bör fördelas på ett skäligt och rättvist sätt och hänsyn 
bör tas till fastighetens nytta av anläggningarna.  

4.1 Genomförande 
Kommunen bör i första hand använda möjligheten att träffa exploateringsavtal med de 
exploatörer/fastighetsägare som bedöms ha nytta av detaljplanen. De bör även vara med för 
att finansiera utbyggnad av allmän plats inom planområdet. I vissa fall även anläggningar 
som finns utanför detaljplaneområdet, som är nödvändiga för att genomföra detaljplanen. 
Exempel på sådana nödvändiga anläggningar kan vara avfarter, rondeller eller annan teknisk 
infrastruktur.  

Målsättningen bör vara att kommunen ska få full kostnadstäckning för de 
exploateringskostnader som uppstår i samband med detaljplanen. 

Kommunen kräver en säkerhet för exploatörens fullgörande av de ekonomiska åtagandena, 
vilket motiveras genom att anta en detaljplan (med kommunalt huvudmannaskap) där 
kostnader för att iordningställa allmän plats redovisas. Denna säkerhet bör vara ställd innan 
en detaljplan antas. Kommunen bör kräva en säkerhet i form av bankgaranti, kommunen kan 
dock efter särskild prövning kunna godta likvärdig säkerhet. 

Upprättandet av exploateringsavtal ska följa detaljplanearbetet och avtalet tas upp för beslut 
samtidigt med detaljplanen. Det är viktigt att en detaljplan inte tas upp för antagande innan 
finansieringen av allmän plats är tryggad.  

I de fall full kostnadstäckning inte kan uppnås via exploateringsavtal bör kommunen som 
alternativ använda sig av möjligheten att besluta att de som äger fastigheter inom en 
detaljplan betalar kostnaderna för att anlägga eller förbättra allmän plats i enlighet med 6 
kap 24,33§§ PBL, så kallad gatukostnadsersättning. 

En kostnadsfördelning bör kunna tillämpas vid iordningställande av allmän plats som 
genererar en samordningsvinst, eller bidrar till en bättre helhetslösning för flera områden. 
Det kan till exempel medverka till en högre standard än det aktuella detaljplaneområdet 
genererar eller trafikanläggningar såsom rondeller etc. utanför detaljplaneområdet. En 
individuell prövning bör göras i varje planområde. 

När ett större område som omfattas av ett planprogram byggs ut i etapper genom flera 
detaljplaner kan kommunen komma att ålägga exploatören att bekosta åtgärder. Det gäller 
då åtgärder som vidtagits före det att exploateringsavtal ingåtts, om detaljplanen som 
exploateringsavtalet är kopplat till avser ett steg i en etappvis utbyggnad av området. 
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Ekonomiskt stöd för elitidrott - tillägg 
Dnr 2019/496 
 
 
Sammanfattning 
Ett behov av tillägg till kriterierna för ekonomiskt stöd till elitidrott som antogs i 
kommunstyrelsen 2009, § 123, har uppmärksammats. Förvaltningen föreslår att även de 
föreningar i kommunen som kan likställas med medlemmar inom Riksidrottsförbundet och 
uppfyller övriga krav på föreningen, dock med avsteg från kravet på aktiv 
ungdomsverksamhet, får möjlighet att söka stöd för arrangemang som är till gagn för 
Ulricehamns kommun, huvudsakligen ur ett PR och marknadsföringshänseende. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2019-08-29 från kanslichef 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Kriterierna för ekonomiskt stöd till elitidrott kompletteras med följande, 
 
Stödet gäller endast för föreningar som är medlemmar inom Riksidrottsförbundet eller kan 
jämställas därmed. 
 
Max-summa, för föreningar som inte är medlemmar i Riksidrottsförbundet, att söka för 
stöd till annan verksamhet som är till gagn för Ulricehamns kommun, är 10 000 kr, per 
stöd och år. 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-08-29 

Tjänsteskrivelse ekonomiskt stöd för elitidrott - 
tillägg 
Diarienummer 2019/496, löpnummer 2906/2019 
 
Sammanfattning 
Ett behov av tillägg till kriterierna för ekonomiskt stöd till elitidrott som antogs i 
kommunstyrelsen 2009, § 123, har uppmärksammats. Förvaltningen föreslår att även de 
föreningar i kommunen som kan likställas med medlemmar inom Riksidrottsförbundet och 
uppfyller övriga krav på föreningen, dock med avsteg från kravet på aktiv 
ungdomsverksamhet, får möjlighet att söka stöd för arrangemang som är till gagn för 
Ulricehamns kommun, huvudsakligen ur ett PR och marknadsföringshänseende. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kriterierna för ekonomiskt stöd till elitidrott kompletteras med följande, 
 
Stödet gäller endast för föreningar som är medlemmar inom Riksidrottsförbundet eller kan 
jämställas därmed. 
 
Max-summa, för föreningar som inte är medlemmar i Riksidrottsförbundet, att söka för 
stöd till annan verksamhet som är till gagn för Ulricehamns kommun, är 10 000 kr, per 
stöd och år. 
 
 
Ärendet 
2009 togs kriterier för ekonomiskt stöd till elitidrottsföreningar fram, där betonas vikten av 
PR och marknadsföring av kommunen.  
Ett behov av tillägg till kriterierna för ekonomiskt stöd till elitidrott som antogs i 
kommunstyrelsen 2009, § 123, har uppmärksammats.  
Förvaltningen föreslår att även de föreningar i kommunen som kan likställas med 
medlemmar inom Riksidrottsförbundet och uppfyller övriga krav på föreningen, dock med 
avsteg från kravet på ungdomsverksamhet, får möjlighet att söka stöd för arrangemang som 
är till gagn för Ulricehamns kommun, huvudsakligen ur ett PR och 
marknadsföringshänseende. 
 
Beslut lämnas till 
Kommunchef    
 
 
 

Lena Brännmar Ida Josefsson 
Kanslichef Utredare 
Kommunledningsstaben Kanslifunktionen 
 Kommunledningsstaben 
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Ansökan om investeringsmedel för gata, lekplats och 
lantmäterikostnader 2019 
Dnr 2019/365 
 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för upprustning av lekplats, utbyggnad av gata 
och lantmäterikostnader. Totalt omfattar ansökan 795 tkr.  
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2019. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
Övriga driftskostnadskonsekvenser beaktas i budget 2020. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2019-08-13 från samhällsbyggnadschef 
2 investeringskalkyl, lantmäterikostnader 
3 investeringskalkyl, lekplats 
4 investeringskalkyl, okvägen 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel för investeringar i upprustning av 
lekplats, utbyggnad av gata och lantmäterikostnader, på totalt 795 tkr, kan finansieras via 
avsatta medel för genomförande av detaljplaner i investeringsbudgeten för 2019. 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-08-13 

Tjänsteskrivelse Ansökan om investeringsmedel för 
gata, lekplats och lantmäterikostnader 2019 
Diarienummer 2019/365, löpnummer 2199/2019 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för upprustning av lekplats, utbyggnad av gata 
och lantmäterikostnader. Totalt omfattar ansökan 795 tkr.  
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2019. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
Övriga driftskostnadskonsekvenser beaktas i budget 2020. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för investeringar i upprustning av lekplats, utbyggnad av gata och 
lantmäterikostnader, på totalt 795 tkr, kan finansieras via avsatta medel för genomförande av 
detaljplaner i investeringsbudgeten för 2019. 
 
 
Ärendet 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för upprustning av lekplats, utbyggnad av gata 
och lantmäterikostnader, på totalt 795 tkr.  
 
Investeringen kan finansieras via avsatta medel för upprättande och genomförande av 
detaljplaner i investeringsbudgeten för 2019. Övriga driftskostnadskonsekvenser, 10 tkr per 
år för underhåll av lekplats samt 10 tkr per år för drift och underhåll av gata, beaktas i budget 
2020. 
 
Förvaltningen föreslår att fördela investeringsmedlen för investering i upprustning av 
lekplats, utbyggnad av gata och för lantmäterikostnader enligt följande: 
 
Upprustning av lekplats vid Okvägen i Hökerum   250 tkr 
Utbyggnad av gata, Okvägen i Hökerum    245 tkr 
Lantmäterikostnader     300 tkr 
 
De planerade åtgärderna beskrivs nedan. 
 
Utbyggnad av gata, Okvägen i Hökerum 
Investeringsmedel behövs för upprustning av beläggningsyta samt för belysningsstolpar 
utmed Okvägen där åtta nya bostadstomter har avstyckats. 
 
Upprustning av lekplats vid Okvägen i Hökerum 
Befintlig lekplats behöver rustas upp. Lekplatsen är belägen i anslutning till de nya 
bostadstomterna och är i ett dåligt skick. 
 
Lantmäterikostnader 
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Kostnader för pågående och kommande lantmäteriförrättningar under 2019 i samband med 
genomförande av detaljplaner.  
 
 
Ekonomichefens yttrande 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
genomförande av detaljplaner finns avsatt i investeringsbudgeten för 2019. Kompensation 
för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för 
kapitalkostnader. 
Övriga driftskostnadskonsekvenser beaktas i budget 2020. 
 
Beslutsunderlag 

1 investeringskalkyl, lantmäterikostnader 
2 investeringskalkyl, lekplats 
3 investeringskalkyl, okvägen 

 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
Ekonomichef  
 
 
 

Sebastian Olofsson Niklas Anemo 
Samhällsbyggnadschef Ekonomichef 
Sektor miljö och samhällsbyggnad Kommunledningsstab 
  

 

Angelica Augustsson 
Mark- och exploateringsingenjör 
Exploateringsenheten 
Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 



Ansökan om investeringsmedel Projektnr:

Uppgiftslämnare Verksamhet

Andreas Ekman MSB

Investeringen tas i bruk år: 1
Beräknad avskrivningstid: 0 (Ange 3,  5, 10, 15,  20,  33 eller 50 år)

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

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

Lantmäterikostnader 300
Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

300 300
./. Statsbidrag 0
Investeringsutgift, netto 300 0 0 0 0 0 300

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

7
Summa

Personalkostnader 0
Övriga kostnader 0
Avskrivningar 0
Internränta 5 0 0 0 0 0 5
Summa kapitalkostnader 5 0 0 0 0 0 5
Summa kostnader 5 0 0 0 0 0 5
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 5 0 0 0 0 0 5

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:

Ärendegången



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

Avslås T SEK / ÅR:

Info om kalkylränta:
Investeringskalkylens ränta är angiven utifrån ett kortsiktigt perspektiv i enlighet med gällande budget.

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

Avstyckning av 17 tomter från Marbäck 13:43.
Avstyckning av bostadshus med ekonomibyggnader från Gällstad 1:132.
Fastighetsreglering Hester 5:6, Duvered 5:2, Ubbarp 8:16 och Hössna s:3.
Inrättande av gemensamhetsanläggning Lönnebergsvägen.
3D- fastighetsbildning, Chile 2.
Fastighetsreglering Bogesund 1:86 och Osdal 8.
Avstyckning och fastighetsreglering Rönneskog 1 och Ubbarp 8:16.



Ansökan om investeringsmedel Projektnr:

Uppgiftslämnare Verksamhet

Peter Kinde Kommunservice

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

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

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

Lekplats Hökerum 250
Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

250 250
./. Statsbidrag 0
Investeringsutgift, netto 250 0 0 0 0 0 250

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

7
Summa

Personalkostnader 0
Övriga kostnader 10 10 10 10 10 10 60
Avskrivningar 25 25 25 25 25 25 150
Internränta 4 4 3 3 3 2 19
Summa kapitalkostnader 29 29 28 28 28 27 169
Summa kostnader 39 39 38 38 38 37 229
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 39 39 38 38 38 37 229

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:

Ärendegången

Verksamhet kommunalservice kommer att få 10 tkr i ökad driftskostnad årligen avseende skötsel av
lekplatsen. Detta beaktas i budget 2020.



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

Avslås T SEK / ÅR:

Info om kalkylränta:
Investeringskalkylens ränta är angiven utifrån ett kortsiktigt perspektiv i enlighet med gällande budget.

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



Ansökan om investeringsmedel Projektnr:

Uppgiftslämnare Verksamhet

Andreas Ekman MSB

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

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

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

Okvägen, Hökerum 245
Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

245 245
./. Statsbidrag 0
Investeringsutgift, netto 245 0 0 0 0 0 245

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

7
Summa

Personalkostnader 0
Övriga kostnader 10 10 10 10 10 10 60
Avskrivningar 12 12 12 12 12 12 74
Internränta 4 4 4 4 3 3 22
Summa kapitalkostnader 16 16 16 16 16 15 95
Summa kostnader 26 26 26 26 26 25 155
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 26 26 26 26 26 25 155

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:

Ärendegången

Verksamhet MSB kommer få 10 tkr i ökad driftskostnad årligen avseende drift och underhåll av
Okvägen samt för gatubelysning. Detta beaktas i budget 2020.



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

Avslås T SEK / ÅR:

Info om kalkylränta:
Investeringskalkylens ränta är angiven utifrån ett kortsiktigt perspektiv i enlighet med gällande budget.

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



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2019-09-23 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§  
 

Ansökan om investeringsmedel för park och lekplats 
Stadsskogen 
Dnr 2019/412 
 
 
Sammanfattning 
I detaljplan för del av Stadsskogen 1:1 anges att parkytan mitt i området ska ge möjlighet till 
närlek och rekreation genom planbestämmelsen ”lek”. Färdigställandet av parkytan har 
avvaktats på grund av att området varit under byggnation en längre period.  
 
I området bor en stor andel barnfamiljer. Närmsta lekplats ligger vid Stadsskogens förskola, 
vilken dock är avstängd för allmänheten när verksamheten pågår. Lekplatsen som avses 
anläggas är för småbarn. För att nå andra lekplatser i närområdet behöver man korsa vägar, 
vilket bedöms som möjligt för större barn. 
 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för utbyggnad av park och lekplats i 
Stadsskogens bostadsområde, inom pågående projekt 52502, totalt 650 tkr. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
genomförande av detaljplaner finns avsatt i investeringsbudgeten för 2019. Kompensation 
för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för 
kapitalkostnader. 
 
Övriga driftkostnadskonsekvenser, 35 tkr per år, beaktas i budget 2020. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-09-04 från samhällsbyggnadschef 
2 Investeringskalkyl för park och lekplats Stadsskogen 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel för utbyggnad av park och 
lekplats i Stadsskogens bostadsområde, totalt 650 tkr, kan finansieras via avsatta medel för 
upprättande och genomförande av detaljplaner i investeringsbudgeten för 2019. Övriga 
driftkostnadskonsekvenser, 35 tkr per år, beaktas i budget 2020. 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-09-04 

Tjänsteskrivelse ansökan om investeringsmedel för 
park och lekplats Stadsskogen 
Diarienummer 2019/412, löpnummer 2481/2019 
 
Sammanfattning 
I detaljplan för del av Stadsskogen 1:1 anges att parkytan mitt i området ska ge möjlighet till 
närlek och rekreation genom planbestämmelsen ”lek”. Färdigställandet av parkytan har 
avvaktats på grund av att området varit under byggnation en längre period.  
 
I området bor en stor andel barnfamiljer. Närmsta lekplats ligger vid Stadsskogens förskola, 
vilken dock är avstängd för allmänheten när verksamheten pågår. Lekplatsen som avses 
anläggas är för småbarn. För att nå andra lekplatser i närområdet behöver man korsa vägar, 
vilket bedöms som möjligt för större barn. 
 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för utbyggnad av park och lekplats i 
Stadsskogens bostadsområde, inom pågående projekt 52502, totalt 650 tkr. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
genomförande av detaljplaner finns avsatt i investeringsbudgeten för 2019. Kompensation 
för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för 
kapitalkostnader. 
 
Övriga driftkostnadskonsekvenser, 35 tkr per år, beaktas i budget 2020. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för utbyggnad av park och lekplats i Stadsskogens bostadsområde, totalt 
650 tkr, kan finansieras via avsatta medel för upprättande och genomförande av detaljplaner 
i investeringsbudgeten för 2019. 
 
Övriga driftkostnadskonsekvenser, 35 tkr per år, beaktas i budget 2020. 
 
 
Ärendet 
I detaljplan för del av Stadsskogen 1:1 anges att parkytan mitt i området ska ge möjlighet till 
närlek och rekreation genom planbestämmelsen ”lek”. Färdigställandet av parkytan har 
avvaktats på grund av att området varit under byggnation en längre period.  
 
I samband med tidigare investeringsansökningar för genomförande av detaljplanen har inte 
utbyggnad av lekplats prioriterats. Planens intention är att det ska finnas en yta för närlek 
inom området och det har efterhand som området byggts ut, varit en efterfrågan av en 
lekplats. 
 
I området bor en stor andel barnfamiljer. Närmsta lekplats ligger vid Stadsskogens förskola, 
vilken dock är avstängd för allmänheten när verksamheten pågår. Lekplatsen som avses 
anläggas är för småbarn. För att nå andra lekplatser i närområdet behöver man korsa vägar, 
vilket bedöms som möjligt för större barn. 
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Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för utbyggnad av park och lekplats i 
Stadsskogens bostadsområde, inom pågående projekt 52502, totalt 650 tkr. Investeringen 
omfattar iordningställande av parkmark och anläggande av lekplats mellan kvarteren 
Klibbalen och Gråalen i Stadsskogen. Genomförandet sker i enlighet med detaljplan för del 
av Stadsskogen 1:1. 
 
Investeringen kan finansieras via avsatta medel för upprättande och genomförande av 
detaljplaner i investeringsbudgeten för 2019. Övriga driftkostnadskonsekvenser, 35 tkr per år 
för lekplats och grönyteskötsel, beaktas i budget 2020. 
 
Förvaltningen föreslår att fördela investeringsmedlen enligt följande: 
 
Iordningsställande av parkmark 350 tkr 
Anläggande av lekplats 250 tkr 
Anläggande av gångväg   50 tkr 
 
Inom 2019 års investeringsbudget har 7,5 mnkr avsatts för upprättande och genomförande 
av detaljplaner. Kvarstående belopp efter investeringar för utbyggnad av park och lekplats i 
Stadsskogens bostadsområde blir 2,15 mnkr. 
 
Ekonomichefens yttrande 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
genomförande av detaljplaner finns avsatt i investeringsbudgeten för 2019. Kompensation 
för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för 
kapitalkostnader. 
 
Övriga driftkostnadskonsekvenser, 35 tkr per år, beaktas i budget 2020. 
 
Beslutsunderlag 
1 Investeringskalkyl för park och lekplats Stadsskogen 

 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
Ekonomichef  
 
 
 

Sebastian Olofsson Niklas Anemo 
Samhällsbyggnadschef Ekonomichef 
Sektor miljö och samhällsbyggnad Kommunledningsstaben 

 

Mats Kindlund 
Gatuingenjör 
Exploateringsenheten 
Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 



Ansökan om investeringsmedel  Projektnr: 52 502

Uppgiftslämnare Verksamhet

Andreas Ekman/Mats Kindlund MSB

Investeringen tas i bruk år: 13
Beräknad avskrivningstid: 20 (Ange 3,  5, 10, 15,  20,  33 eller 50 år)

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

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

Park och lekplats Stadsskogen 4 000 650
Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

650 650
./. Statsbidrag 0
Investeringsutgift, netto 650 0 0 0 0 0 650

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

7
Summa

Personalkostnader 0
Övriga kostnader 35 35
Avskrivningar 33 33 33 33 33 33 195
Internränta 10 10 10 9 9 8 57
Summa kapitalkostnader 43 43 42 42 41 41 252
Summa kostnader 78 43 42 42 41 41 287
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 78 43 42 42 41 41 287

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:

Ärendegången

Avskrivningstider:
Lekutrustning 10 år (150 tkr)
Parkmark resterande belopp - ingen avskrivning

Ökade driftkostnader för Park och skog: 35 000kr
Avser:Gräsklippning, skötsel lekplats, skötsel träd



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

Avslås T SEK / ÅR:

Info om kalkylränta:
Investeringskalkylens ränta är angiven utifrån ett kortsiktigt perspektiv i enlighet med gällande budget.

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



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2019-09-23 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§  
 

Ansökan om investeringsmedel - Inventarier till 
förskolor 
Dnr 2019/483 
 
 
Sammanfattning 
Till följd av att invånarantalet i Ulricehamns kommun ökar, samt med beaktande av aktuell 
målprognos för befolkningsutvecklingen så har antalet platser inom förskoleverksamheten i 
Ulricehamns kommun utökats. 
 
Genom en om- och tillbyggnad samt tillbyggnader utökas antalet platser vid Hästhovens 
förskola, Hökerums förskola och förskolan Tre Rosor. Därutöver tillkommer förskolan 
Lyckan som är en planerad nybyggnation. 
 
Med anledning av det utökade platsantalet inom förskoleverksamheten så finns ett behov av 
nyanskaffning av inventarier. Förvaltningen ansöker således om investeringsmedel om 
sammanlagt 2,6 mnkr för inköp av inventarier till de fyra förskolorna fördelat enligt nedan: 
 
Hästhovens förskola 0,4 
Hökerums förskola 0,2 
Tre Rosors förskola 0,8 
Lyckans förskola 1,2 
Summa 2,6 

 
Nivån på investeringen innebär att beslutet kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2019. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
Inga övriga driftkostnader förväntas. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-09-03 från barn- och utbildningschef 
2 Investeringskalkyl - Inventarier Hästhovens förskola 
3 Investeringskalkyl - Inventarier Hökerums förskola 
4 Investeringskalkyl - Inventarier Tre Rosor 
5 Investeringskalkyl - Inventarier Lyckan 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel för inventarier till förskolor, 2,6 
mnkr, kan finansieras via avsatta medel för ändamålet i investeringsbudgeten för 2019. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-09-03 

Tjänsteskrivelse Ansökan om investeringsmedel - 
Inventarier till förskolor 
Diarienummer 2019/483, löpnummer 2875/2019 
 
Sammanfattning 
Till följd av att invånarantalet i Ulricehamns kommun ökar, samt med beaktande av aktuell 
målprognos för befolkningsutvecklingen så har antalet platser inom förskoleverksamheten i 
Ulricehamns kommun utökats. 
 
Genom en om- och tillbyggnad samt tillbyggnader utökas antalet platser vid Hästhovens 
förskola, Hökerums förskola och förskolan Tre Rosor. Därutöver tillkommer förskolan 
Lyckan som är en planerad nybyggnation. 
 
Med anledning av det utökade platsantalet inom förskoleverksamheten så finns ett behov av 
nyanskaffning av inventarier. Förvaltningen ansöker således om investeringsmedel om 
sammanlagt 2,6 mnkr för inköp av inventarier till de fyra förskolorna fördelat enligt nedan: 
 
Hästhovens förskola 0,4 
Hökerums förskola 0,2 
Tre Rosors förskola 0,8 
Lyckans förskola 1,2 
Summa 2,6 

 
Nivån på investeringen innebär att beslutet kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2019. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
Inga övriga driftkostnader förväntas. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för inventarier till förskolor, 2,6 mnkr, kan finansieras via avsatta medel 
för ändamålet i investeringsbudgeten för 2019. 
 
 
Ärendet 
Till följd av att invånarantalet i Ulricehamns kommun ökar, samt med beaktande av aktuell 
prognos för befolkningsutvecklingen så har antalet platser inom förskoleverksamheten i 
Ulricehamns kommun utökats. 
 
Hästhovens förskola är om- och tillbyggd med plats för ytterligare 30 barn. Byggnationen 
omfattar även matsal, kök, personalutrymmen och kontor.  
 
Hökerums förskola är tillbyggd med en modul med plats för 20 barn. 
 
Förskolan Tre Rosor byggs till med plats för ytterligare 80 barn, inklusive plats för barn som 
har omsorg på obekväm tid. Tillbyggnaden omfattar även kök, matsal, personalutrymmen 
och kontor. 
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Förskolan Lyckan är en planerad nybyggnation där verksamheten beräknas starta under 
läsåret 2019/2020. 
 
Med anledning av det utökade platsantalet inom förskoleverksamheten så finns ett behov av 
nyanskaffning av inventarier. Förvaltningen ansöker således om investeringsmedel om 
sammanlagt 2,6 mnkr för inköp av inventarier till de fyra förskolorna. 
 
Investeringen kan finansieras via avsatta medel för ändamålet i investeringsbudgeten för 
2019.  
 
Ekonomichefens yttrande 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2019. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
Inga övriga driftkostnader förväntas. 
 
Beslutsunderlag 
1 Investeringskalkyl - Inventarier Hästhovens förskola 
2 Investeringskalkyl - Inventarier Hökerums förskola 
3 Investeringskalkyl - Inventarier Tre Rosor 
4 Investeringskalkyl - Inventarier Lyckan 

 
Beslut lämnas till 
Barn- och utbildningschef 
Ekonomichef  
 
 
 

Gülsen Özdenkos Niklas Anemo 
Barn- och utbildningschef Ekonomichef 
Sektor lärande Kommunledningsstaben 
  

 

Malin Molid Svenningsson Per Lindahl 
Verksamhetschef förskola Lokalsamordnare 
Sektor lärande Skolutveckling- och stöd 
 Sektor lärande 

 



Ansökan om investeringsmedel Projektnr:

Uppgiftslämnare Verksamhet

Malin Molid Svenningsson/ Cecilia Thor Förskolan

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

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

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

Inventarier Hästhovens förskola, Hössna 400
Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

400 400
./. Statsbidrag 0
Investeringsutgift, netto 400 0 0 0 0 0 400

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

7
Summa

Personalkostnader 0
Övriga kostnader 0
Avskrivningar 40 40 40 40 40 40 240
Internränta 7 6 5 5 4 3 31
Summa kapitalkostnader 47 46 45 45 44 43 271
Summa kostnader 47 46 45 45 44 43 271
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 47 46 45 45 44 43 271

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:

Ärendegången

Verksamheten kommer att få bära kapitalkostnader.



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

Avslås T SEK / ÅR:

Info om kalkylränta:
Investeringskalkylens ränta är angiven utifrån ett kortsiktigt perspektiv i enlighet med gällande budget.

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



Ansökan om investeringsmedel Projektnr:

Uppgiftslämnare Verksamhet

Malin Molid Svenningsson/ Shila Shekari Förskolan

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

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

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

Inventarier Hökerums förskola 200
Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

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

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

7
Summa

Personalkostnader 0
Övriga kostnader 0
Avskrivningar 20 20 20 20 20 20 120
Internränta 3 3 3 2 2 2 15
Summa kapitalkostnader 23 23 23 22 22 22 135
Summa kostnader 23 23 23 22 22 22 135
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 23 23 23 22 22 22 135

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:

Ärendegången

Verksamheten kommer att få bära kapitalkostnader.



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

Avslås T SEK / ÅR:

Info om kalkylränta:
Investeringskalkylens ränta är angiven utifrån ett kortsiktigt perspektiv i enlighet med gällande budget.

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



Ansökan om investeringsmedel Projektnr:

Uppgiftslämnare Verksamhet

Malin Molid Svenningsson/ Siv Åkesson Förskolan

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

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

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

Inventarier Tre rosor 800
Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

800 800
./. Statsbidrag 0
Investeringsutgift, netto 800 0 0 0 0 0 800

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

7
Summa

Personalkostnader 0
Övriga kostnader 0
Avskrivningar 80 80 80 80 80 80 480
Internränta 14 12 11 10 8 7 61
Summa kapitalkostnader 94 92 91 90 88 87 541
Summa kostnader 94 92 91 90 88 87 541
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 94 92 91 90 88 87 541

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:

Ärendegången

Verksamheten kommer att få bära kapitalkostnader.



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

Avslås T SEK / ÅR:

Info om kalkylränta:
Investeringskalkylens ränta är angiven utifrån ett kortsiktigt perspektiv i enlighet med gällande budget.

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



Ansökan om investeringsmedel  Projektnr:

Uppgiftslämnare Verksamhet

Malin Molid Svenningsson/ Sandra Karlsson Förskolan

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

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

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

Inventarier Lyckan 1 200
Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

1 200 1 200
./. Statsbidrag 0
Investeringsutgift, netto 1 200 0 0 0 0 0 1 200

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

7
Summa

Personalkostnader 0
Övriga kostnader 0
Avskrivningar 120 120 120 120 120 120 720
Internränta 20 18 16 14 12 10 92
Summa kapitalkostnader 140 138 136 134 132 130 812
Summa kostnader 140 138 136 134 132 130 812
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 140 138 136 134 132 130 812

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:

Ärendegången

Verksamheten kommer att få bära kapitalkostnader.



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

Avslås T SEK / ÅR:

Info om kalkylränta:
Investeringskalkylens ränta är angiven utifrån ett kortsiktigt perspektiv i enlighet med gällande budget.

Beskrivning av objektet, prestation, kvalitetsmässiga förändringar etc samt övriga kommentarer. Beskriv
eventuella delinvesteringar till följd av investeringen:
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Behovsutredning 2020-2022- Miljö- och 
byggnämnden, byggenheten 
Dnr 2019/522 
 
 
Sammanfattning 
Miljö och byggnämnden har antagit en behovsutredning och begärt medel kopplat till 
behovsutredning av kommunstyrelsen. Av behovsutredningen framgår vilka resurser som 
krävs för att nämnden bland annat ska kunna utföra sitt tillsynsansvar.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-09-13 från kommunchef 
2 Behovsutredning_bygg 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Behovsutredningen för 2020-2022 för byggenheten och miljö- och byggnämndens begäran 
tas med för beaktande i budgetprocessen. 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-09-13 

Tjänsteskrivelse Behovsutredning 2020-2022 Miljö-
 och byggnämnden, byggenheten 
Diarienummer 2019/522, löpnummer 3069/2019 
 
Sammanfattning 
Miljö och byggnämnden har antagit en behovsutredning och begärt medel kopplat till 
behovsutredning av kommunstyrelsen. Av behovsutredningen framgår vilka resurser som 
krävs för att nämnden bland annat ska kunna utföra sitt tillsynsansvar.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Behovsutredningen för 2020-2022 för byggenheten och miljö- och byggnämndens begäran 
tas med för beaktande i budgetprocessen. 
 
 
Ärendet 
Enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) ska det hos en operativ tillsynsmyndighet finnas 
en utredning om tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde enligt miljöbalken. 
Behovsutredningen ska avse en tid om tre år. Utredningen ska ses över vid behov och minst 
en gång per år. Behovsutredningen ska i fråga om en kommunal nämnds tillsyn beslutas av 
nämnden enligt 1 kap. 6 § miljötillsynsförordningen. För den verksamhet som bedrivs inom 
ramen för byggenheten finns inga krav på behovsutredning men då det bedömts som ett gott 
stöd inför efterföljande processer har förvaltning och politisk ledning bestämt att sådan även 
ska tas fram för byggenhetens verksamhet. Miljö- och byggnämndens behovsutredning 
omfattar hela byggenheten inklusive dess administration. Det totala ökade resursbehovet 
motsvarar 4,4 tjänster för byggenheten. 
 
Beslutsunderlag 
1 Behovsutredning_bygg 
 
Beslut lämnas till 
Miljö- och byggnämnden 
Kommunchef 
Samhällsbyggnadschef   
 
 
 

Håkan Sandahl Lena Brännmar 
Kommunchef Kanslichef 
 Kommunledningsstaben 
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BEHOVSUTREDNING 2020-2022 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN, byggenheten 

1 Inledning 
Det är lämpligt att hos tillstånds- och tillsynsmyndigheten finns en utredning om 
handläggnings- och tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde enligt plan- och 
bygglagen. Behovsutredningen avser en tid om tre år. Utredningen ska ses över vid behov och 
minst en gång varje år. Kravet på behovsutredning återfinns inte som ett uttryckligt krav i 
plan- och bygglagen men anses vara ett lämpligt planerings- och styrdokument för miljö- och 
byggnämndens ansvarsområde. Det är viktigt att myndigheten även beskriver behovet i övrig 
för att åskådliggöra vilka resurser som krävs för att leva upp till den lagstiftning som finns 
inom hela miljö- och byggnämndens ansvarområde.  

Denna utredning visar beräknat behov för byggenhetens arbete inom plan- och bygglagens 
område. I utredningen ingår en bedömning av vilka resurser som krävs för att svara upp mot 
kraven på en kompetent och effektiv myndighetsutövning samt ett rättssäkert och enhetligt 
myndighetsarbete. Även konsekvenserna av om en fullgod verksamhet inte kan upprätthållas 
lyfts. 

Behovsutredningen fastställs av miljö- och byggnämnden, vilken sedan delger 
behovsutredningen och äskar medel av kommunstyrelsen som har budgetansvaret för 
verksamheten. Behovsutredningen ska sedan ligga tillgrund för tillsynsplan som kopplas till 
verksamhetsplanen för byggenheten för 2020 med utblick till 2022. 

2 Utredningen 
Behovsutredning omfattar till största delen en uppskattad mängd ansökningar, anmälningar, 
klagomål och remisser eftersom det i förväg inte går att veta hur stort detta behov blir under 
de kommande åren. Den innefattar även ett antal öppna tillsynsärenden som måste hanteras, 
samt en uppskattning av det behov av tillsyn som skulle behövas. En svårighet i 
behovsutredningen är att en stor del av tillsynsarbetet är händelsestyrt. Större händelser som 
inträffar kan snabbt omkullkasta de uppskattade behoven. Ett omfattande klagomålsärende 
med flera inblandade, är sådant som kan behöva prioriteras och kan då ta mycket tid i 
anspråk. Dessutom kan oförutsedda, tillkommande uppdrag och annat påverka 
verksamheten under året. 

Total tillgänglig tid per heltidstjänst har bestämts till 1500 timmar/år, efter det att avdrag 
gjorts för semester, sjukdagar och annan typ av frånvaro. Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL) anger tillgänglig arbetstid till mellan 1350 och 1450 timmar. SKL anger 1000 timmar 
som förslag i sin modell för risk- och resursbaserad taxa för miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd. Ulricehamns kommun har bestämt tillsynstiden till 1100 timmar, dvs 100 
timmar mer än vad SKL föreslår, för handläggning och 1500 timmar för administrativa 
uppgifter. 



Behovsutredning 2020-2022 Miljö- och byggnämnden, Byggenheten

Sida 5 av 9 

Någon tidsättning för bygg har inte tagits fram utan utgångspunkterna för miljötillsyn har 
använts. Övrig tid har avsatts till lednings- och övergripande arbete, koordination samt 
handläggarnas administrativa tid. Slutligen sammanställs det totala behovet och jämförs med 
tillgängliga resurser, vilket sedan ligger till grund för kommande prioriteringar samt därefter 
påföljande tillsynsplan och planering.  

3 Verksamhet 

3.1 Handläggning 

3.1.1 Verksamhetsbeskrivning 
Inom ramen för handläggningsavsnittet behandlas samtliga ansökningar om bygglov, 
förhandsbesked samt de inom miljö- och byggnämndens verksamhetsområde förekommande 
anmälningsärenden.  

Här omfattas samtliga moment från inkommet ärende till beslut, t ex rådgivning, 
bedömningar, utredning, kommunicering, sammanställning av information samt 
beslutsfattande, på delegation eller i nämnd. Inom ramen för handläggning omfattas här 
även inspektörernas arbete med t ex platsbesök. 

3.2 Tillsyn enligt plan- och bygglagen 

3.2.1 Verksamhetsbeskrivning 
Bra service och god kommunikation mot medborgarna är ledord i tillsynsarbetet. Tillsynen 
kan delas in i olika skeden som kräver olika resurser. Information till allmänhet kan ses som 
en proaktiv del av tillsynsarbetet.  

Miljö- och byggnämnden ansvarar för bevakning av att den byggda miljön är säker, tillgänglig 
och användbar för alla. Den byggda miljön ska även skötas och underhållas enligt 
samhällskraven. Misstänkta förseelser ska utredas och förseelser inom tillsynsområdet ska 
innebära påföljder och rättas till. Tillsynsområdet omfattar allmänna platser och publika 
lokaler, byggnadsverk och tomter, installationsanläggningar, såsom ventilation och 
hissar/portar, tillståndspliktiga åtgärder. 

 Exempel på miljö- och byggnämndens tillsyn:   

 En lovpliktig/ anmälningspliktig åtgärd är påbörjad utan startbesked eller tagen i 
bruk utan slutbesked.  

 En åtgärd strider mot beviljat lov.   

 En åtgärd strider mot något tekniskt egenskapskrav.  

 Motordrivna anordningar i byggnadsverk inte kontrolleras.  

 Ventilationssystem inte kontrolleras på föreskrivet sätt, obligatorisk 
ventilationskontroll (OVK).    
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3.3 Samhällsplanering 

3.3.1 Verksamhetsbeskrivning 
Arbetet innebär bl a att delta vid samhällsplanering och bidra med kunskap inom de egna 
kompetensområdena för att försöka säkerställa ett gott underlag. 

Det innebär bl a deltagande i samhällsplaneringsarbete, där vi ger våra frågor en 
framträdande plats och påverkar all samhällsplanering. Företrädare från miljö och bygg 
deltar aktivt i kommunens arbete med detaljplaner, översiktsplaner och annan övergripande 
planering. 

4 Administration 

4.1 Verksamhetsbeskrivning 
Administration är ett viktigt område som berör alla medarbetare i det dagliga arbetet. Det är 
viktigt med dokumenterade rutiner och en tydlig arbetsfördelning för att det administrativa 
arbetet ska kunna fungera så bra som möjligt. Dokumentation av vad ärendehanteringen 
kräver av personal och administrativt stöd ger en bra utgångspunkt till en behovsutredning.  

Ökande krav på kommunikation i ärendehantering samt olika rapporteringsskyldigheter är 
några av faktorerna som kräver en väl fungerande och effektiv administration, liksom ett 
arbete i riktning mot mer kvalitetssäkrad myndighetsutövning. Tillgång till en effektiv 
administration är viktig och påverkar tiden som kan avsättas för till exempel handläggning 
och det operativa tillsynsarbetet. 

Det nya ärendehanteringssystemet Vision kommer fortsatt att kräva resurser för utveckling, 
där en ny nämndmodul är planerad, vilken förhoppningsvis tas i drift under 2019. 

Mer administrativt arbete kan komma att läggas över från handläggare till administrationen 
vilket på sikt kan innebära att tiden som handläggare och inspektörer i dag lägger på 
administration kan minskas och i stället läggas på handläggning och operativa arbetet. Den 
administration som tillhör själva tillsynen och ärendehanteringen såsom kommunikation, 
planering av besök och att besvara frågor mm relaterat till ärenden eller sakområden 
kommer dock till stor del att ligga kvar på handläggarna tills vidare. 
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5 Resursbehov  

5.1 Inledning 
Tiden avser beräknat behov av tidsåtgång i ärenden för ett rättssäkert, effektivt, utvecklande 
och kvalitetssäkrat resultat av miljö- och byggnämndens myndighetsutövning inom bygg. 
Antal ärenden är baserat på ett snitt mellan inkomna och beslutade ärenden 2018, med 
beaktande av avvecklingen av samverkan med Tranemo kommun, men även ärenden som 
inte är beslutade men har inneburit en arbetsinsats för byggenheten.  

Handläggare ca 1100 timmar/år, administration ca 1500 timmar/person och år.  

5.2 Budgeterade resurser 
I budget för 2019 är 13 årsarbetskrafter beräknade. I denna ingår en enhetschef, en 
systemförvaltare, 4 administratörer samt 7 handläggare. I tid blir det 6000 timmar för 
administration och 7700 timmar för handläggning.  

5.3 Beräknat behov 
Arbetsuppgift Handläggning Admin Antal Handläggning Admin 
  tim/ärende tim/ärende ärenden      
TILLSTÅND           
Lovskede enkla 7 4 78 546 312 
Lovskede normala 14 6 133 1862 798 
Lovskede 
komplicerade 58 11 46 2668 506 

Summa lovskede       5076 1616 

Bygg enkla 2 2,5 106 212 265 

Bygg normala 12 5 106 1272 530 

Bygg komplicerade 24 9 42 1008 378 

Anmälan 3 1,5 102 306 153 

Summa byggskede - - - 2798 1326 

 

TILLSYN   Handläggning 
tim/obj. 

Admin 
tim/obj 

Antal 
objekt  Handläggning tid Admin 

        

Ventilation 0,1 0,25 700 70 175 

Hissar/portar 0,5 0,25 182 91 45,5 
Allmänna 
platser  0,4 0,2 455 182 91 

Pågående 
byggarb. 0,2 0,1 350 70 35 

Byggnadsv. 
tomter - - 26600 400 120 

Utredning 10 5 127 1270 635 

Ingripande 35 9 25 875 225 

Total tidsåtgång           
tillsynsarbete       2958 1327 
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Övrigt arbete (tim/år) Lov Bygg Adm 

Rådgivning 665 336 820 

Nämnd/presidie 115 77 364 

Fysisk planering (DP, ÖP, kart) 532     
Verksamhetsutveckling     525 
Summa övrigt arbete 1312 413 1709 

 

I nedanstående tabell sammanställs resursbehov relaterat till budgeterade resurser och med 
balanssammanställningar.  

Nedanstående behov baseras på att hålla verksamheten i fas med nyinkomna ärenden men 
på intet sätt hantera den skuld med oavslutade byggärenden och tillsynsärenden som finns.  

 

Område Resursbehov 

Inrättade 
tjänster, st 
enligt 
budget 

Inrättade 
tjänster, 
h enligt 
budget 

Balans 
Behov av 
ytterligare 
tjänster, st 

Bygglovsverk-samhet 6388         

Byggnads-inspektion 3211         

Tillsyns-verksamhet 2958         

Totalt behov 
handläggning 12557 7  7700  -4857 4,4 

Administration 5978 4     0 
System-förvaltning och 
ledning 3000 2 3000 0 0 

Totalt         4,4 

  

Tittar man tillbaka på det resursbehov som framställdes inför 2019 så ligger behoven på 
ungefär samma nivå, för att kunna bedriva en enhetlig, rättssäker och effektiv handläggning 
och tillsyn. Enheten har dock ökade ambitioner både vad gäller kvalitet på handläggning och 
tillsyn, enhetlighet och rättssäkerhet såväl som en ökad service till våra kunder, både internt 
inom kommunen och externt gentemot våra kunder och fastighetsägare. 

6 Konsekvenser vid bristande resurser 
De övergripande konsekvenserna vid bristande resurser är att det kan bli svårt att uppfylla 
kraven på likabehandling och rättssäkerhet vid handläggning och övrig ärendehantering, 
tillsynsarbete kan behöva prioriteras bort, även sådant som är författningsstadgat. Service 
gentemot kund kan påverkas vad gäller handläggningstider och svarstider, vilket kan riskera 
att leda till att nya verksamhetsutövare väljer att förlägga sin verksamhet i andra kommuner. 

Historiskt har följden blivit att oaktsamma byggherrar och fastighetsägare kan fortsätta 
missköta sig under åratal utan konsekvenser. Skötsamma får därigenom samma behandling 
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som vårdslösa konkurrenter och målen likabehandling, kundfokus och rättssäkerhet uppfylls 
inte. 

Kontroll och uppföljning inte har kunnat utföras under en längre tid i enlighet med fastställt 
behov och en tillsynsskuld har därför uppkommit och risk finns att den ökar. Förutom de 
direkta verksamhetsrelaterade konsekvenserna kan risk finnas att medarbetarnas välmående 
försämras med risk för ökade sjukskrivningstal.  

Inskolning av ny personal är resurskrävande och dessa resurser tas från den direkta 
verksamheten. Vid en långsiktig strategi skulle dessa resurser kunna sparas och i stället 
läggas på handläggning och tillsyn. 

Byggenheten lägger i dag resurser på att stötta andra verksamheter i Ulricehamns kommun 
när deras uppdrag och ärenden har med PBL att göra. Kommunen växer och det kräver 
internt samarbete och att byggenheten har resurser för att inte hämma utvecklingen i 
kommunen. Har byggenheten tillräckligt med resurser så skapar det ökade förutsättningar 
för kommunen att möta den efterfrågan och de behov som finns kopplat till byggnation av 
exempelvis bostäder, industrier och kommunal service.  

 

Gunilla Kock-Hansson 

Tf enhetschef byggenheten 
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Tillköp av skoltrafik inom den allmänna 
kollektivtrafiken 
Dnr 2019/376 
 
 
Sammanfattning 
Västtrafik har gått igenom dagens linjetrafik inom den allmänna kollektivtrafiken utifrån hur 
den ser ut och nyttjas. De har identifierat turer på linjerna 262, 263 och 267 inom Ulrice-
hamns kommun av tydlig skolskjutskaraktär och med lågt allmänresande. Västtrafik anser 
inte att kostnaderna för dessa turer ingår i deras uppdrag från Västra Götalandsregionen och 
kommer upphöra med trafiken vid tidtabellsskiftet i december 2020. 
 
Västtrafik erbjuder kommunen att finansiera fortsatt trafik på aktuella turer genom 
tillämpning av kommunalt tillköp. Det innebär att linjerna fortsatt körs som allmän kollektiv-
trafik i Västtrafiks regi och att kommunen står för kostnaden, 1 404 180 kronor per år.  
 
Som alternativ till fortsatt allmän kollektivtrafik för aktuella turer kan dessa köras i 
kommunens regi som skolskjutstrafik. Vid detta alternativ blir konsekvensen att andra 
resenärer än skolelever stängs ute från trafiken eftersom kommunen inte får ägna sig åt 
allmän kollektivtrafik. Skolskjutsverksamheten inom kommunen har uppskattat kostnaden 
för motsvarande turer till ca 800 000 :- per år. Nuvarande avtal för skolskjutstrafiken går ut 
2021 och en ny upphandling kommer att ske varför prisnivån därefter är osäker. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2019-08-26 från samhällsbyggnadschef 
2 Offert om tillköp av trafik del av linje 262 
3 Offert om tillköp av trafik linje 263 
4 Offert om tillköp av trafik del av linje 267 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Kommunen tackar nej till Västtrafiks erbjudande att genom kommunalt tillköp finansiera 
fortsatt trafik på utpekade turer med linje 262, 263 och 267 då det allmänna resandet är litet 
och kostnaden bedöms bli lägre om kommunen själv handlar upp turerna som 
skolskjutstrafik.  
 
Förstärkning av budgeten för skolskjuts hanteras i kommande arbete med årsbudgeten för 
2021.  



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-08-26 

Tjänsteskrivelse Tillköp av skoltrafik inom den 
allmänna kollektivtrafiken 
Diarienummer 2019/376, löpnummer 2867/2019 
 
Sammanfattning 
Västtrafik har gått igenom dagens linjetrafik inom den allmänna kollektivtrafiken utifrån hur 
den ser ut och nyttjas. De har identifierat turer på linjerna 262, 263 och 267 inom Ulrice-
hamns kommun av tydlig skolskjutskaraktär och med lågt allmänresande. Västtrafik anser 
inte att kostnaderna för dessa turer ingår i deras uppdrag från Västra Götalandsregionen och 
kommer upphöra med trafiken vid tidtabellsskiftet i december 2020. 
 
Västtrafik erbjuder kommunen att finansiera fortsatt trafik på aktuella turer genom 
tillämpning av kommunalt tillköp. Det innebär att linjerna fortsatt körs som allmän kollektiv-
trafik i Västtrafiks regi och att kommunen står för kostnaden, 1 404 180 kronor per år.  
 
Som alternativ till fortsatt allmän kollektivtrafik för aktuella turer kan dessa köras i 
kommunens regi som skolskjutstrafik. Vid detta alternativ blir konsekvensen att andra 
resenärer än skolelever stängs ute från trafiken eftersom kommunen inte får ägna sig åt 
allmän kollektivtrafik. Skolskjutsverksamheten inom kommunen har uppskattat kostnaden 
för motsvarande turer till ca 800 000 :- per år. Nuvarande avtal för skolskjutstrafiken går ut 
2021 och en ny upphandling kommer att ske varför prisnivån därefter är osäker. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunen tackar nej till Västtrafiks erbjudande att genom kommunalt tillköp finansiera 
fortsatt trafik på utpekade turer med linje 262, 263 och 267 då det allmänna resandet är litet 
och kostnaden bedöms bli lägre om kommunen själv handlar upp turerna som 
skolskjutstrafik.  
 
Förstärkning av budgeten för skolskjuts hanteras i kommande arbete med årsbudgeten för 
2021. 
 
 
Ärendet 
Västtrafik har gått igenom dagens linjetrafik inom den allmänna kollektivtrafiken utifrån hur 
den ser ut och nyttjas. De har identifierat turer på tre linjer inom Ulricehamns kommun av 
tydlig skolskjutskaraktär och med lågt allmänresande. Västtrafik anser inte att kostnaderna 
för dessa turer ingår i deras uppdrag från Västra Götalandsregionen och kommer upphöra 
med trafiken vid tidtabellsskiftet i december 2020. 
 
De turer som berörs är 3 turer med linje 262 Vegby - Ulricehamn som angör Stenbocksskolan 
7:40 och går åter 15:18. 2 turer samt 2 förstärkningsturer med Linje 263 Tolkabro – 
Ulricehamn som angör Ätradalsskolan 7:35 och går åter 15:00. 2 turer med linje 267 
Ölsremma – Ulricehamn som angör Stenbocksskolan 9:13 och går åter 15:11. 
 
Västtrafik kommer fortsätta köra 2 turer på linje 262 och 3 turer på linje 267 som är bättre 
anpassade för gymnasieelever och arbetspendling. 
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Västtrafik erbjuder kommunen att finansiera fortsatt trafik på aktuella turer genom 
tillämpning av kommunalt tillköp. Det innebär att linjerna fortsatt körs som allmän 
kollektivtrafik i Västtrafiks regi och att kommunen står för kostnaden enligt följande:  
 
Linje 262:  623 160:- 
Linje 263:  159 950:- 
Linje 267:  621 070:- 
 
Totalt per år:  1 404 180:- 
 
Som alternativ till fortsatt allmän kollektivtrafik för aktuella turer kan dessa köras i 
kommunens regi som skolskjutstrafik. Vid detta alternativ blir konsekvensen att andra 
resenärer än skolelever stängs ute från trafiken eftersom kommunen inte får ägna sig åt 
allmän kollektivtrafik. Skolskjutsverksamheten inom kommunen har uppskattat kostnaden 
för motsvarande turer till ca 800 000 :- per år. Nuvarande avtal för skolskjutstrafiken går ut 
2021 och en ny upphandling kommer att ske varför prisnivån därefter är osäker. 
 
Beslutsunderlag 

1 Offert om tillköp av trafik del av linje 262 
2 Offert om tillköp av trafik linje 263 
3 Offert om tillköp av trafik del av linje 267 

 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef  
 
 
 

Sebastian Olofsson Johan Persson 
Samhällsbyggnadschef Infrastruktur- och trafikplanerare 
Sektor miljö och samhällsbyggnad Exploateringsenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 
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Offert om Tillköp av Trafik  
 
Mottagare 

 
Ulricehamns kommun  
 

Datum: 2019-05-28 

VT d-nr: 
[] 

Om denna offert accepteras kommer den att som bilaga 2 ingå i det Uppdragsavtal som parterna tecknar. För 
Uppdragsavtalet gäller Västtrafiks Allmänna Villkor. Såväl Uppdragsavtal som Allmänna Villkor bilägges denna offert. 
 
Offererad Trafik 

Offerten omfattar turer på linje 262 (Hulu-Tvärred-Ulricehamn). Turerna är specificerade i bifogad tidtabell. 
 
Den nedan redovisade beräknade nettokostnaden visar kostnaden för Västtrafiks åtaganden samt beräknade/bedömda 
intäkter enligt följande: 
a) Direkta trafikkostnader baserat på beräknad ersättning till det av Västtrafik anlitade trafikföretaget enligt avtalet med 
trafikföretaget. Den direkta trafikkostnaden justeras årligen med de index som gäller för aktuellt trafikavtal. Uppgift om 
ingående index framgår av de Allmänna villkoren.  
b) Beräknade intäkter på avtalad trafik räknas av från de direkta trafikkostnaderna ovan. Intäkterna beräknas utifrån 
bedömt ökat resande och en snittintäkt. 
c) Trafiknära kostnader, som bl.a. innefattar tidtabeller, kundservice, tekniska system och infrastruktur för hållplatser, 
beräknas genom ett procentuellt påslag om fyra procent av de direkta trafikkostnaderna.  
d) Försäljningsomkostnader, som bl.a. innefattar kostnader för försäljningsombud och tekniska system, beräknas genom 
ett procentuellt påslag om fem procent av beräknad intäkt.  
e) Administrationskostnad: en fast årlig avgift som utgörs av centrala administrationskostnader för att hantera tillköp. 
Kostnaden fastställs utifrån den direkta trafikkostnadens omfattning enligt följande trappa: För avtal med direkta 
trafikkostnader som är mindre än 2 mkr är kostnaden 6 tkr, för direkta trafikkostnader i intervallet 2-10 mkr är kostnaden 
15 tkr och i intervallet 11-20 mkr är kostnaden 30 tkr. 
 
Den totala beräknade nettokostnaden utgör den årliga ersättningen till Västtrafik i 2020 års prisnivå. Ersättningen kommer 
att vara föremål för årlig justering  i enlighet med vad som anges i de Allmänna Villkoren.  

Beräknad nettokostnad 

  Belopp per år 

Direkta trafikkostnader  714 000 

Beräknade intäkter  -132 000 

Andel av Trafiknära kostnader 4% av trafikkostnaden 28 560 

Försäljningsomkostnader 5% av beräknad ökad intäkt 6 600  

Underhåll av tillköpsunika hållplatser 

(baserat på befintliga hållplatser, vid förändring 

kan kostnad tillkomma) 

 0 

Administrationskostnad Fast avgift per år 6000 

Total beräknad nettokostnad  623 160 
 

Fakturering, betalningsvillkor och avtalstid m.m. 
Se bilagt Uppdragsavtal samt villkorsbilaga. 
 
Allmänt 

Ovanstående trafik bedöms vara förenlig med målen för kollektivtrafikens utveckling enligt Trafikförsörjningsprogrammet 
och påverkar inte kollektivtrafiksystemet negativt. I samband med den årliga processen för trafikförsörjningen ska 
Beställarens kostnadsåtagande för offererad trafik ska årligen prövas och ställas mot andra utökningar i trafiken. Om 
denna trafik vid prövning bedöms vara av den angelägenhetsgrad att åtgärden ska genomföras tar Västtrafik på sig 
kostnaden framöver. 
 

Offerten är giltig 30 dagar  Offerten accepteras 

 

Göteborg den_________________  Ort och datum___________________ 
 
____________________________  ___________________________ 
Behörig firmatecknare eller enligt delegation/fullmakt  Behörig firmatecknare eller enligt deligation/fullmakt 

    
____________________________  ___________________________  
Namnförtydligande  Namnförtydligande 
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Offert om Tillköp av Trafik  
 
Mottagare 

 
Ulricehamns kommun  
 

Datum: 2019-05-28 

VT d-nr: 
[] 

Om denna offert accepteras kommer den att som bilaga 2 ingå i det Uppdragsavtal som parterna tecknar. För 
Uppdragsavtalet gäller Västtrafiks Allmänna Villkor. Såväl Uppdragsavtal som Allmänna Villkor bilägges denna offert. 
 
Offererad Trafik 

Offerten gäller hela linje 263 (Dållebo-Ulricehamn). Linjens omfattning är specificerad i bifogad tidtabell. 
 
Den nedan redovisade beräknade nettokostnaden visar kostnaden för Västtrafiks åtaganden samt beräknade/bedömda 
intäkter enligt följande: 
a) Direkta trafikkostnader baserat på beräknad ersättning till det av Västtrafik anlitade trafikföretaget enligt avtalet med 
trafikföretaget. Den direkta trafikkostnaden justeras årligen med de index som gäller för aktuellt trafikavtal. Uppgift om 
ingående index framgår av de Allmänna villkoren.  
b) Beräknade intäkter på avtalad trafik räknas av från de direkta trafikkostnaderna ovan. Intäkterna beräknas utifrån 
bedömt ökat resande och en snittintäkt.  
c) Trafiknära kostnader, som bl.a. innefattar tidtabeller, kundservice, tekniska system och infrastruktur för hållplatser, 
beräknas genom ett procentuellt påslag om fyra procent av de direkta trafikkostnaderna.  
d) Försäljningsomkostnader, som bl.a. innefattar kostnader för försäljningsombud och tekniska system, beräknas genom 
ett procentuellt påslag om fem procent av beräknad intäkt. 
e) Administrationskostnad: en fast årlig avgift som utgörs av centrala administrationskostnader för att hantera tillköp. 
Kostnaden fastställs utifrån den direkta trafikkostnadens omfattning enligt följande trappa: För avtal med direkta 
trafikkostnader som är mindre än 2 mkr är kostnaden 6 tkr, för direkta trafikkostnader i intervallet 2-10 mkr är kostnaden 
15 tkr och i intervallet 11-20 mkr är kostnaden 30 tkr. 
 
Den totala beräknade nettokostnaden utgör den årliga ersättningen till Västtrafik i 2020 års prisnivå. Ersättningen kommer 
att vara föremål för årlig justering  i enlighet med vad som anges i de Allmänna Villkoren.  

Beräknad nettokostnad 

  Belopp per år 

Direkta trafikkostnader  768 000 

Beräknade intäkter  -187 000 

Andel av Trafiknära kostnader 4% av trafikkostnaden 30 720 

Försäljningsomkostnader 5% av beräknad ökad intäkt 9 350 

Underhåll av tillköpsunika hållplatser 

(baserat på befintliga hållplatser, vid förändring 

kan kostnad tillkomma) 

 0 

Administrationskostnad (om endast denna 

offert godkänns tillkommer avgift) 

Fast avgift per år  

Total beräknad nettokostnad  621 070 
 

Fakturering, betalningsvillkor och avtalstid m.m. 
Se bilagt Uppdragsavtal samt villkorsbilaga. 
 
Allmänt 

Ovanstående trafik bedöms vara förenlig med målen för kollektivtrafikens utveckling enligt Trafikförsörjningsprogrammet 
och påverkar inte kollektivtrafiksystemet negativt. I samband med den årliga processen för trafikförsörjningen ska 
Beställarens kostnadsåtagande för offererad trafik ska årligen prövas och ställas mot andra utökningar i trafiken. Om 
denna trafik vid prövning bedöms vara av den angelägenhetsgrad att åtgärden ska genomföras tar Västtrafik på sig 
kostnaden framöver. 
 

Offerten är giltig 30 dagar  Offerten accepteras 

 

Göteborg den_________________  Ort och datum___________________ 
 
____________________________  ___________________________ 
Behörig firmatecknare eller enligt delegation/fullmakt  Behörig firmatecknare eller enligt deligation/fullmakt 

    
____________________________  ___________________________  
Namnförtydligande  Namnförtydligande 



Offert Tillköp av Trafik 
 

 



Offert Tillköp av Trafik 
 

Offert om Tillköp av Trafik  
 
Mottagare 

 
Ulricehamns kommun  
 

Datum: 2019-05-28 

VT d-nr: 
[] 

Om denna offert accepteras kommer den att som bilaga 2 ingå i det Uppdragsavtal som parterna tecknar. För 
Uppdragsavtalet gäller Västtrafiks Allmänna Villkor. Såväl Uppdragsavtal som Allmänna Villkor bilägges denna offert. 
 
Offererad Trafik 

Offerten omfattar turer på linje 267 (Grönahög-Ulricehamn). Turerna är specificerade i bifogad tidtabell. 
 
Den nedan redovisade beräknade nettokostnaden visar kostnaden för Västtrafiks åtaganden samt beräknade/bedömda 
intäkter enligt följande: 
a) Direkta trafikkostnader baserat på beräknad ersättning till det av Västtrafik anlitade trafikföretaget enligt avtalet med 
trafikföretaget. Den direkta trafikkostnaden justeras årligen med de index som gäller för aktuellt trafikavtal. Uppgift om 
ingående index framgår av de Allmänna villkoren.  
b) Beräknade intäkter på avtalad trafik räknas av från de direkta trafikkostnaderna ovan. Intäkterna beräknas utifrån 
bedömt ökat resande och en snittintäkt.  
c) Trafiknära kostnader, som bl.a. innefattar tidtabeller, kundservice, tekniska system och infrastruktur för hållplatser, 
beräknas genom ett procentuellt påslag om fyra procent av de direkta trafikkostnaderna.  
d) Försäljningsomkostnader, som bl.a. innefattar kostnader för försäljningsombud och tekniska system, beräknas genom 
ett procentuellt påslag om fem procent av beräknad intäkt. 
e) Administrationskostnad: en fast årlig avgift som utgörs av centrala administrationskostnader för att hantera tillköp. 
Kostnaden fastställs utifrån den direkta trafikkostnadens omfattning enligt följande trappa: För avtal med direkta 
trafikkostnader som är mindre än 2 mkr är kostnaden 6 tkr, för direkta trafikkostnader i intervallet 2-10 mkr är kostnaden 
15 tkr och i intervallet 11-20 mkr är kostnaden 30 tkr. 
 
Den totala beräknade nettokostnaden utgör den årliga ersättningen till Västtrafik i 2020 års prisnivå. Ersättningen kommer 
att vara föremål för årlig justering  i enlighet med vad som anges i de Allmänna Villkoren.  

Beräknad nettokostnad 

  Belopp per år 

Direkta trafikkostnader  215 000 

Beräknade intäkter  -67 000 

Andel av Trafiknära kostnader 4% av trafikkostnaden 8 600 

Försäljningsomkostnader 5% av beräknad ökad intäkt 3 350 

Underhåll av tillköpsunika hållplatser 

(baserat på befintliga hållplatser, vi förändirng kan 

kostnad tillkomma) 

 0 

Administrationskostnad  Fast avgift per år  

Total beräknad nettokostnad  159 950 
 

Fakturering, betalningsvillkor och avtalstid m.m. 
Se bilagt Uppdragsavtal samt villkorsbilaga. 
 
Allmänt 

Ovanstående trafik bedöms vara förenlig med målen för kollektivtrafikens utveckling enligt Trafikförsörjningsprogrammet 
och påverkar inte kollektivtrafiksystemet negativt. I samband med den årliga processen för trafikförsörjningen ska 
Beställarens kostnadsåtagande för offererad trafik ska årligen prövas och ställas mot andra utökningar i trafiken. Om 
denna trafik vid prövning bedöms vara av den angelägenhetsgrad att åtgärden ska genomföras tar Västtrafik på sig 
kostnaden framöver. 
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Förslag till budget och verksamhetsplan 2020-2022 
Tolkförmedling Väst 
Dnr 2019/381 
 
 
Sammanfattning 
Tolkförmedling Väst har översänt förslag till budget och verksamhetsplan 2020-2022 för 
samråd innan beslut av förbundets direktion.  
 
Ulricehamns kommun ser positivt på förbundets mål att öka distanstolkningen vilket medför 
flera positiva effekter. Genom att öka distanstolkningen kan tolkens tid användas mer 
effektivt till tolkning, miljöpåverkan blir mindre och medlemmarnas tolkkostnader minskar. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-08-14 från kommunchef 
2 Förslag på budget och verksamhetsplan 2020-2022 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Förslag till budget och verksamhetsplan 2020-2022 för Tolkförmedling Väst godkänns. 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-08-14 

Tjänsteskrivelse Förslag till budget och 
verksamhetsplan 2020-2022 Tolkförmedling Väst 
Diarienummer 2019/381, löpnummer 2737/2019 
 
Sammanfattning 
Tolkförmedling Väst har översänt förslag till budget och verksamhetsplan 2020-2022 för 
samråd innan beslut av förbundets direktion.  
 
Ulricehamns kommun ser positivt på förbundets mål att öka distanstolkningen vilket medför 
flera positiva effekter. Genom att öka distanstolkningen kan tolkens tid användas mer 
effektivt till tolkning, miljöpåverkan blir mindre och medlemmarnas tolkkostnader minskar. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förslag till budget och verksamhetsplan 2020-2022 för 
Tolkförmedling Väst 
 
 
Ärendet 
Tolkförmedling Väst har översänt förslag till budget och verksamhetsplan 2020-2022 för 
samråd innan beslut av förbundets direktion. Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund 
och dess ändamål är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk. Förbundet levererar 
även översättningstjänster. Som medlem, tillika ägare, av förbundet köper 
medlemsorganisationernas verksamheter samtliga språktolktjänster av Tolkförmedling Väst. 
 
Enligt förbundsordningen ska förbundets årliga kostnader minst täckas av årets intäkter. 
Förbundet ska debitera medlemmarna för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. 
Medlemmarnas behov för år 2020 beräknas till ca 340 000 uppdrag för 2020. För en budget 
i balans bedöms prisjusteringen för 2020 resultera i en snitthöjning om 2 %. Förbundet 
bedömer dock att utfallet för 2019 kommer att bli något högre än budgeterat. Det tros bero 
på nya medlemskommuner i kombination med att befintliga medlemmar lojalt köper tjänster 
av förbundet. Därefter bedöms efterfrågan sjunka något för att sedan plana ut de närmaste 
åren och hålla en mer stabil nivå. 
 
Ulricehamns kommun ser positivt på förbundets mål att öka distanstolkningen vilket medför 
flera positiva effekter. Genom att öka distanstolkningen kan tolkens tid användas mer 
effektivt till tolkning, miljöpåverkan blir mindre och medlemmarnas tolkkostnader minskar. 
 
Beslutsunderlag 
1 Förslag på budget och verksamhetsplan 2020-2022 

 
Beslut lämnas till 
Tolkförmedling Väst  
Kanslichef   
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Ordförande har ordet 

Förbundets ständiga utmaning är att förutse och på bästa sätt tillgodose medlemmarnas behov av 

tolk. Som ny ordförande för Tolkförmedling Väst är jag verkligen glad över att möta det mycket 

konstruktiva arbete och den vilja att alltid vara ledande inom tolkverksamheten som jag upplever 

kännetecknar utvecklingen inom förbundet.  

 

Förbundet har senaste två och ett halvt åren genomgått ett flertal förändringar och är fortfarande 

inne i en stark utvecklingsprocess. Omfattande kvalitetsutvecklingsarbete pågår inom förbundet 

och certifiering i enlighet med kvalitetsledningssystemet FR2000 bedöms kunna ske under 2020. 

Arbetet med framtagandet och implementeringen av förbundets värdegrund och ledord har givit 

mycket goda effekter i verksamheten, inte minst för utvecklingen av arbetsmiljön. Som 

ordförande ser jag att den ständiga förbättringsprocessen och ambitionen att konsekvent erbjuda 

en mycket hög kvalitet ger oss de bästa möjligheterna att möta de förväntningar våra 

medlemskommuner har. 

 

Sedan start av förbundet har försök gjorts att upphandla ett nytt verksamhetssystem. Under 

sommaren 2018 påbörjades för fjärde gången upphandling av nytt verksamhetssystem. Även 

denna upphandling överklagades och är i skrivande stund ännu inte avgjord. Min förhoppning är 

dock att ett nytt verksamhetssystem kommer kunna implementeras under 2019 då det är en viktig 

del av förbundets utveckling och målsättningen att vara en verksamhet i framkant. 

 

En verksamhet lyhörd för sina kunder, med stor utvecklingsvilja och med budget i balans skapar 

goda förutsättningar för nya spännande verksamhetsår. Med dessa ord ser jag fram emot 

uppdraget som ordförande i Tolkförmedling Väst  

 

 

 

Göteborg 2019-04-17 

 

Åke Björk 

Ordförande 
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Vision 

Genom att erbjuda kvalitativa språktolktjänster bidrar Tolkförmedling Väst till en ökad 

integration i samhället. 

 

Övergripande strategi 

Vårt uppdrag är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk. Detta gör vi genom att vara 

lyhörda för medlemmarnas behov. 

 

Vi ska kontinuerligt kartlägga, utreda och analysera vår verksamhet, kundernas behov och 

uppdragstagarnas synpunkter för att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten. Vi ska fortsätta 

utveckla de tjänster som förbundet i dag levererar för att möta kundernas framtida behov. 

 

Vi ska vara det självklara valet för professionella uppdragstagare, en förmedling där 

uppdragstagare ges förutsättningar att utföra kvalitativa uppdrag. 

 

Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna kan påverka, tar ansvar och känner 

engagemang i arbetet. Tillsammans med medarbetarna och dess fackliga företrädare åstadkommer 

vi detta. 

 

Vi ska ha en budget i balans. Ingen beslutad aktivitet ska sakna finansiering. Varje aktivitet ska 

syfta till att medlemmarnas behov av språktolk kan tillgodoses. Varje möjlighet till effektivisering 

som inte går ut över kvaliteten ska tillvaratas. 

 

Övergripande mål 

Tolkförmedling Väst tillgodoser medlemmarnas behov av språktolk och är det självklara valet av 

förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet är en attraktiv arbetsgivare där alla 

medarbetare vet sitt uppdrag och vem vi är till för. Tolkförmedling Väst ska vara i framkant och 

en förebild för andra. Verksamheten ska genomsyras av professionalitet, tillgänglighet och 

trygghet i alla led. 

 

Tolkförmedling Väst 

 har god tillgänglighet vid beställning och likvärdig service till förbundets kunder 

 hanterar och tillvaratar såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för 

verksamhetens kvalitetssäkring och utveckling 

 har en god ekonomisk medvetenhet och arbetar kostnadseffektivt 

 arbetar miljömedvetet 

 verkar för ökad kunskap om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i 

samhället. 
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Verksamhetsmål 2020 

Målen för 2020 har justerats i relation till tidigare utfall och prognosen för kommande period. 

Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål: 

 

Kvalitetsmål 

Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans 
Indikator Utfall 

2018 

Målvärde 

2019 

Målvärde 

2020 

Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 % 99,2 % ≥99 % ≥99 % 

Andel tillfällen tolkar kommit sent eller uteblivit från 

bokade uppdrag ska understiga 1 % 

0,8% <1 % <1 % 

 

Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar 

Indikator 
Utfall 

2018 

Målvärde 

2019 

Målvärde 

2020 

Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av 

auktoriserade sjukvårdstolkar ska uppgå till minst 5 %. 

4,5 % ≥7 %  ≥5 % 

Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska 

uppgå till minst 14 %.  

13 % ≥13 % ≥14 % 

Andel uppdrag som utförs av tolkar med utbildningsnivå 

1C ska uppgå till minst 60 %. 

56,3 % ≥48 % ≥60 % 

 

Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verka för att verksamheten utvecklas 
Indikator Utfall 

2018 

Målvärde 

2019 

Målvärde 

2020 

Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska 

uppgå till minst 50 % . 
40 % ≥55 %  ≥50 % 

 

Arbetsmiljömål 

Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare 

Indikatorer 
Utfall 

2018 

Målvärde 

2019 

Målvärde 

2020 

Sjukfrånvaron ska understiga 6 %. 6,8 % <5 %  <6 % 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska överstiga 79 69 - >79 

 

Miljömål 

Tolkförmedling Västs verksamhet ska vara långsiktig och hållbar 
Indikatorer Utfall 

2018 

Målvärde 

2019 

Målvärde 

2020 

Tolkning på distans ska utgöra minst 50 % av antal 

utförda tolkuppdrag. 

40,4 % ≥50 %  ≥50 % 
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Verksamhetsbeskrivning 

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose medlemmarnas 

behov av språktolk. Förbundet levererar även översättningstjänster. Som medlem, tillika ägare, av 

förbundet köper medlemsorganisationernas verksamheter samtliga språktolktjänster av 

Tolkförmedling Väst.  

 

Tolkförmedling Väst har varit i drift sedan 1 april 2013 och bildades av Västra 

Götalandsregionen, Göteborgs Stad, samt kommunerna Borås, Mariestad, Trollhättan och 

Uddevalla. I januari 2015 utökades förbundet med 28 nya medlemskommuner. Ytterligare 12 nya 

medlemskommuner tillkom januari 2019. Förbundet består nu av totalt 40 medlemmar; Västra 

Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, Borås, Bollebygd, Dals-Ed, Essunga, Falköping, 

Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, 

Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, Skövde, Strömstad, 

Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, 

Ulricehamn, Vara, Vårgårda och Öckerö. 

 

Förbundet erbjuder språktolkning och översättning av text. Tolktjänsterna innefattar tolkning på 

plats och på distans. Förbundet levererar tolk- och översättningsuppdrag på fler än 100 olika 

språk. Drygt 1 000 tolkar och knappt 100 översättare utför uppdrag åt Tolkförmedling Väst. 

Uppdragstagarna är inte anställda utan arvoderas per utfört uppdrag. 

Figur 1 Karta över medlemsorganisationerna 
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Förbundets organisation 

Direktion 

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras i 

kommunallagen och i den förbundsordning som medlemmarna har antagit. Direktionen 

sammanträder fem gånger per år. 

Tjänstemannaorganisation och medarbetare  

På uppdrag av Direktionen leds verksamheten av en förbundsdirektör. 

Tjänstemannaorganisationen består i övrigt av ett kansli med förbundsövergripande verksamhet 

samt fyra lokala förmedlingskontor och en översättningsenhet. Lokalkontoren är placerade i 

Göteborg, Borås, Mariestad och Trollhättan och respektive kontor leds av en verksamhetschef. 

Kansliet leds av förbundsdirektören och har sitt säte i Göteborg. 

 

Förbundet har ca 60 årsarbetare samt ett varierat antal visstidsanställda medarbetare. Den största 

gruppen medarbetare är förmedlingspersonal.  

 

Administrativa stödfunktioner inom IT, ekonomi, HR och lön köps av Mariestad, Töreboda och 

Gullspångs kommuner. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och verksamhetsanpassat telefonisystem 

köps separat av extern leverantör.  

 

Förmedlingsverksamheten har öppet vardagar under kontorstid. Övrig tid kan tolk beställas via 

TolkNu-tjänsten alternativt via den externa jourtjänsten inom Västra Götalandsregionen. 

 

Ekonomiska förutsättningar  

Sammanfattning 

Behovet av förbundets tjänster har en direkt koppling till den rådande flyktingsituationen och 

migrationspolitiken i världen. Antalet flyktingar som söker sig till Sverige påverkar till stor del 

behovet av språktolk- och översättningstjänster. 

 

UNHCRs årliga rapport visar att flyktingströmmarna i världen är de största sedan andra 

världskriget. 68,5 miljoner människor lever idag på flykt i världen och under 2017 ökade antalet 

tvångsfördrivna med 2,9 miljoner. Två tredjedelar av alla flyktingar kommer från Syrien, 

Afghanistan, Sudan, Myanmar och Somalia.  

 

Figur 2 Organisationsschema 
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Migrationsverkets resultat för 2018 visar att knappt 22 000 personer sökte asyl i Sverige vilket är 

ca 4 000 färre jämfört med 2017. Flest asylsökande kom från Syrien, Irak, Iran, Georgien och 

Eritrea. Jämfört med föregående år har antalet asylsökande halverats från både Syrien och 

Afghanistan medan antalet asylsökande från Iran och Georgien har ökat. Kommunmottagandet 

har jämfört med föregående år nästintill halverats.  

 

Migrationsverkets tidigare prognos utgick ifrån att den tillfälliga lagen om gränskontroll skulle 

upphöra sommaren 2019, vilket skulle medföra ett ökat antal asylsökande andra halvan av 2019. 

Migrationsverkets prognos i februari påvisar dock att regeringens förväntade beslut om att 

fortsätta förlänga den tillfälliga lagen om gränskontroll ger en minskad osäkerhet gällande 

prognosen för antalet asylsökande till Sverige 2019. Tidsbegränsade uppehållstillstånd kommer 

enligt regeringen fortsatt vara huvudregel vilket gör att Migrationsverket förväntar en fortsatt 

stabil utveckling av antalet asylsökande. Planeringsantagandet för 2019 är 21 000 asylsökande och 

22 000 asylsökande för 2020.  

 

Intäkter erhålls genom förmedling av tolk- och översättningstjänster. Största kostnaden för 

förbundet är arvoden och ersättningar till tolkar. Den totala kostnaden för arvoden och de totala 

intäkterna är beroende av hur många tolk- och översättningsuppdrag som levereras.  

 

Efterfrågan på tolk har svängt i linje med senaste årens flyktingsituation. Den långsiktiga 

prognostiseringen är osäker då migrationssituationen i världen snabbt kan förändras. Förbundet 

har till skillnad mot flera andra tolkförmedlingar ökat sin leverans sista året. Detta bedöms bero 

på en ökad avtalslojalitet hos medlemmarna men även en viss del är effekten av nya medlemmar. 

Efterfrågan på förbundets tjänster förväntas stabiliseras under 2019 och 2020.  

 

God ekonomisk hushållning 

I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha god ekonomisk hushållning. Verksamheten ska 

genomsyras av god ekonomisk hushållning både i ett kort- och i ett långsiktigt perspektiv. Då 

både verksamhetsmålen och de finansiella målen bedöms uppfyllas i budget anses förbundet ha 

god ekonomisk hushållning. 

 

Utgångsläge inför planering av budget 2020 

Direktionen ska enligt förbundsordningen årligen fastställa budget och verksamhetsplan för den 

kommande treårsperioden. Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter och 

som övergripande verksamhetsmål anges att verksamheten ska ha en god ekonomisk 

medvetenhet och arbeta kostnadseffektivt. Budgetförslaget ska samrådas med 

förbundsmedlemmarna och budgeten ska fastställas senast den 30 september före 

verksamhetsåret.  

 

Som utgångsläge för planeringen av 2020-2022 finns gällande plan för 2019-2021, utfallet av de 

senaste åren samt prognoser för de kommande åren. Flyktingsituationen och migrationspolitiken 

i omvärlden samt Migrationsverkets prognoser tas även i beaktan i planeringen av budget 2020.  

 



  10 (14) 

Årsprognos 2019 i jämförelse med budget  

Budget 2019 baseras på att förbundet utför 345 000 uppdrag. Medlemmarnas ökade avtalslojalitet 

bidrog under hösten 2018 till att antalet utförda uppdrag ökade. Efterfrågan på förbundets 

tjänster under 2019 års första månader visade på en fortsatt ökning. I årsprognosen förväntas 

förbundet därför utföra 350 000 uppdrag under 2019. 

 

Brytpunkten för budget 2019 i balans beräknas till 337 000 utförda uppdrag.  

 

Arvodesutveckling 

Som ett led i att säkerställa försörjningen av uppdragstagare samt kvalitetssäkra förbundets 

tjänster, bör arvodena för såväl tolkar som översättare årligen ses över. Arvodesutvecklingen 

bedöms ha viss följsamhet med arbetsmarknadens generella löneutveckling. 

 

Personalbemanning och löneutveckling 

Såväl bemanning som arbetsprocesser har under senaste två åren setts över och anpassats efter 

organisationens förändrade behov. Införande av nytt verksamhetssystem beräknas ske under 

slutet av 2019, vilket innebär en ökad digitalisering och ytterligare förändringar av arbetsprocesser 

och bemanning. Detta kan innebära förändrade kompetenskrav och därmed förändrad 

lönestruktur. Såväl anställningsform som marknadsmässiga löner bedöms som viktiga parametrar 

för att förbundet ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och därmed både kunna rekrytera 

och behålla rätt personal.  

 

Pension 

Förbundets pensionsförvaltare är KPA och lagstadgade premier för tillsvidareanställda betalas 

löpande. Löneskatt på 24,26% ingår i pensionskostnaden. Löneskatten betalas årsvis och regleras 

genom inbetalning via preliminärskatten varje månad och resterande skuld/fordran regleras vid 

deklarationen varje år. Ingen ansvarsförbindelse finns då intjänandet och kostnaden tas löpande.  

 

Prisutveckling  

Indexuppräkningar och centrala löneavtal har ökat förbundets drifts- och personalkostnader. För 

att säkerställa försörjningen av uppdragstagare bör arvodena till tolkar och översättare ha 

följsamhet med den allmänna löneutvecklingen i samhället vilket också påverkar förbundets 

kostnader.  

 

I enlighet med självkostnadsprincipen har förbundets tjänster inför 2019 prisjusterats med 2,5 %. 

För en budget i balans bedöms prisjusteringen för 2020 resultera i en snitthöjning om cirka 2 %. 

 

Förväntad utveckling avseende verksamhet och ekonomi 

Nuläge 

Tolkuppdrag 
Under 2018 utförde förbundet 337 000 uppdrag, vilket var en ökning med 1 000 uppdrag jämfört 

med 2017. Första kvartalet 2019 visar på en ökning jämfört med motsvarande period 2018. 

Förbundet har under de senaste två åren arbetat för en ökad avtalslojalitet från medlemmarna. 

Detta arbete bedöms ha bidragit till förbundets ökning av antalet utförda uppdrag under 2018 när 

efterfrågan på tolk generellt sjunkit hos andra förmedlingar.  
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Framtida efterfrågan på förbundets tjänster är svårbedömd. Troligt är dock att utfallet för 2019 

kommer att bli något högre än budgeterat. Detta tros bero på nya medlemskommuner i 

kombination med att befintliga medlemmar lojalt köper tjänster av förbundet. Därefter bedöms 

efterfrågan sjunka något för att sedan plana ut de närmaste åren och hålla en mer stabil nivå.  

 

År 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Budgeterat 

antal uppdrag 
180 000 210 000 285 000 380 000 335 000 345 000 340 000 335 000 330 000 

Utfall antal 

uppdrag 
270 000 307 000 355 000 336 000 337 000 

Prognos 

350 000 

Prognos 

340 000 

Prognos 

335 000 

Prognos 

330 000 

Budgetutfall 

(tkr) 
13 966 5 227 2 344 79 5 295 2 200 0 0 0 

Tabell 1 Utfall och prognos för antalet uppdrag och budgetutfall 

Tillgång, utbildning och auktorisation av tolkar  
Rekrytering av nya uppdragstagare och vidareutbildning av framförallt befintliga tolkar kommer 

fortgå för att möta de förväntade språkbehoven. Förbundet har en utmaning i att attrahera, 

rekrytera och behålla rätt tolkar. Utmaningen är även att säkerställa kvaliteten på de tjänster som i 

dag levereras samt tillgodose medlemmarnas föränderliga tolkbehov. 

 

De statligt finansierade tolkutbildningsplatserna täcker inte behovet. I syfte att säkerställa den 

egna tolkförsörjningen erbjuder därför förbundet grundutbildning till tolk samt 

kompetensutveckling och förberedande utbildning inför auktorisation för, av förbundet, anlitade 

tolkar.  

 

Kammarkollegiet ansvarar för auktorisationen av tolkar och erbjuder endast auktorisation i 

knappt en fjärdedel av de språk som talas i Sverige. Med minskningen av antalet asylsökande 

förväntas tillgången på kvalificerade tolkar inom de mest efterfrågade språken öka inom 

förbundet.   

 

Utvecklingsfrågor 

Organisation och bemanning 
Organisation 

Med införande av nytt verksamhetssystem kommer förmedlingsarbetet över tid att bli mer 

digitaliserat. Troligt är att framtida kompetensnivå samt bemanningsomfattning inom 

förmedlingsarbetet kommer att påverkas. En eventuell övertalighet förväntas lösas genom 

naturlig avgång över tid. 

 

Medlemmarnas föränderliga behov av förbundets tjänster kan komma att ställa andra krav på 

organisation och bemanning. Det utesluts därför inte att ytterligare förändringar kan komma att 

ske närmaste året.   

 

Under 2019 uppnår en medarbetare ålderspension och ytterligare två medarbetare beräknas gå i 

pension under 2020. Denna vetskap beaktas i det pågående arbetet av organisationsöversynen. 

 

Medarbetarenkät 

Under 2020 beräknas en medarbetarenkät att genomföras. 
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Verksamhet 
Nytt verksamhetssystem 

Under sommaren 2018 påbörjades för fjärde gången upphandling av nytt verksamhetssystem. 

Detta efter att Högsta Förvaltningsrätten tilldömt förbundet att göra om den tidigare 

upphandlingen. Under våren 2019 överklagades även den nya upphandlingen, dock förväntas ett 

nytt verksamhetssystem kunna implementeras under andra halvan av 2019. Det nya 

verksamhetssystemet bedöms komma att förenkla och effektivisera befintliga arbetsprocesser. 

 

Kvalitetsledningssystem, FR2000 

Arbetet med FR2000 under 2018 resulterade bland annat i implementering av värdegrund och 

ledord. Det fortsatta arbetet med genomgång av förbundets samtliga styrdokument beräknas pågå 

under hela 2019. Ytterligare insatser för fortsatt god utveckling av arbetsmiljön med samtliga 

medarbetare är planerade under året. Arbetet har varit mer omfattande än vad som först 

bedömdes. Själva processen med kvalitetsarbetet bedöms ha varit mycket gynnsamt för 

utveckling av förbundets arbetsmiljö varför processen givits tid och själva certifieringen fått stå 

tillbaka. En certifiering bedöms först kunna ske under 2020. 

 

Utveckling av distanstolkning 

Förbundet har som mål att öka distanstolkningen. Genom att öka distanstolkningen kan tolkens 

tid användas mer effektivt till tolkning, miljöpåverkan blir mindre och medlemmarnas 

tolkkostnader minskar. Under 2019 kommer förbundet arbeta mer fokuserat för att öka 

medvetenheten hos kunden gällande distanstolkning. 

 

Kundarbete 

Under 2019 har ett mer medvetet kundarbete påbörjats. Under 2020 förväntas detta arbete 

utvecklas ytterligare. 

 

Finansiella mål 2020 

 Den löpande verksamheten ska ha ett positivt resultat.  

 Checkkrediten ska ej nyttjas. 

 

Budget 2020  

Enligt förbundsordningen ska förbundets årliga kostnader minst täckas av årets intäkter. 

Förbundet ska debitera medlemmarna för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen.  

 

Budget 2020 är lagd utifrån idag gällande förutsättningar och efter samråd med förbundets 

medlemmar. Medlemmarnas behov beräknas till ca 340 000 uppdrag för 2020. För en budget i 

balans bedöms prisjusteringen för 2020 resultera i en snitthöjning om 2 %. 

 
 Budget 2020 tkr 

Verksamhetens intäkter 221 000 

Verksamhetens kostnader 221 000 

Årets resultat 0 
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Budget 2020, specifikation 

 Intäkter (tkr)    
Intäktsslag Belopp Kommentar 

Försäljning av förmedlingstjänster 221 000 Tolk- och översättningstjänster 

Summa verksamhetens intäkter 221 000  
 Kostnader (tkr)    
Kostnadsslag Belopp Kommentar 

Personalkostnad 32 076 Personalkostnader inkl PO  

Ersättning direktionen 1 100 Ersättning direktionen 

Arvoden uppdragstagare 174 590 Arvoden och kostnadsersättningar inkl PO 

Tolkutbildning 1 500 Utbildning, material, handledning 

Lokalkostnader 3 625 Lokalhyra, lokalvård, larm, el 

Hyra IT-utrustning 2 849 IT-kostnader, licenser, telefoni & porto 

Förbrukningsinventarier, förbrukningsmaterial 403 Förbrukningskostnader 

Administrativa tjänster 3 373 Adm. tjänster, konsulttjänster, jouravtal 

Finansiella kostnader 1 485 Avskrivning, ränta, övriga bankkostnader 

Summa verksamhetens kostnader 221 000  
 

Investeringsbudget 2020 

Det finns inga investeringar planerade under budgetåret och planperioden. 

 

Ekonomisk plan 2020-2022  

För 2020-2022 är budgeten gjord på motsvarande sätt som för föregående period med en 

minskning av efterfrågan av tolktjänster. 

 

Budget 2020 (tkr) 2021 (tkr) 2022 (tkr) 
Intäkter 221 000 222 100 223 100 

Kostnader 221 000 222 100 223 100 

Budgeterat resultat 0 0 0 
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§  
 

Svar på medborgarförslag om att bygga ut den nya 
skateparken vid Tingsholm 
Dnr 2015/145 
 
 
Sammanfattning 
Vid kommunstyrelsens sammanträde 4 maj 2016 behandlades ett svar på medborgarförslag 
från Jacob Ogeryd Linard att skateparken ska utökas genom större asfalterad yta med diverse 
ramper. Ärendet återremitterades med motivering att förvaltningen fick i uppdrag att utreda 
kostnad och förutsättningar för en utbyggnad, § 158/2016.  
 
Förvaltningen har utrett vad det skulle kosta att utöka den asfalterade ytan från 220 kvm till 
440 kvm med asfalt, men också kostnad att byta ut det till betong. 
Kostnaden för att utöka ytan med asfalt är cirka 100 tkr. 
Kostnaden för att dels byta ut, dels utöka ytan, med betong är cirka 600 tkr. 
Det finns inga medel avsatta för att utöka ytan i budget. 
 
I möten med den nystartade skateföreningen har frågan lyfts. Föreningen ser att behovet av 
en inomhuslokal för skate är att prioritera framför utbyggnad av befintlig skatepark.  
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2019-08-23 från tf servicechef 
2 Medborgarförslag om att bygga ut den nya skateparken vid Tingsholm 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till ekonomi, samt att behovet av utökad yta i 
första hand handlar om en inomhushall.  
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

 2019-08-23 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om att 
bygga ut den nya skateparken vid Tingsholm 
Diarienummer 2015/145, löpnummer 3949/2018 
 
Sammanfattning 
Vid kommunstyrelsens sammanträde 4 maj 2016 behandlades ett svar på medborgarförslag 
från Jacob Ogeryd Linard att skateparken ska utökas genom större asfalterad yta med diverse 
ramper. Ärendet återremitterades med motivering att förvaltningen fick i uppdrag att utreda 
kostnad och förutsättningar för en utbyggnad, § 158/2016.  
 
Förvaltningen har utrett vad det skulle kosta att utöka den asfalterade ytan från 220 kvm till 
440 kvm med asfalt, men också kostnad att byta ut det till betong. 
Kostnaden för att utöka ytan med asfalt är cirka 100 tkr. 
Kostnaden för att dels byta ut, dels utöka ytan, med betong är cirka 600 tkr. 
Det finns inga medel avsatta för att utöka ytan i budget. 
 
I möten med den nystartade skateföreningen har frågan lyfts. Föreningen ser att behovet av 
en inomhuslokal för skate är att prioritera framför utbyggnad av befintlig skatepark.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till ekonomi, samt att behovet av utökad yta i 
första hand handlar om en inomhushall.  
 
 
Ärendet 
Vid kommunstyrelsens sammanträde 4 maj 2016 behandlades ett svar på medborgarförslag 
från Jacob Ogeryd Linard att skateparken ska utökas genom större asfalterad yta med diverse 
ramper. Ärendet återremitterades med motivering att förvaltningen fick i uppdrag att utreda 
kostnad och förutsättningar för en utbyggnad, § 158/2016.   
 
Vid anläggningen finns idag en asfalterad yta på 220 kvm med diverse ramper på. Asfalt är 
inte optimalt underlag för skateboard, det slits fort och skadas av åkningen vilket innebär att 
det är dyrt att underhålla. Betong har längre hållbarhet och är tåligare. 
 
Förvaltningen har utrett vad det skulle kosta att utöka den asfalterade ytan från 220 kvm till 
440 kvm med asfalt, men också kostnad att byta ut det till betong. 
Kostnaden för att utöka ytan med asfalt är cirka 100 tkr. 
Kostnaden för att dels byta ut, dels utöka ytan, med betong är cirka 600 tkr. 
Kostnad för drift är ungefär den samma för de båda ytorna, men skillnaden är att en 
asfalterad yta har kortare livslängd och behöver göras om snabbare.  
Det finns inga medel avsatta för att utöka ytan i budget.  
 
I möten med den nystartade skateföreningen har frågan lyfts. Föreningen ser att behovet av 
en inomhuslokal för skate är att prioritera framför utbyggnad av befintlig skatepark.  
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag om att bygga ut den nya skateparken vid Tingsholm 
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Beslut lämnas till 
Jacob Ogeryd Linard  
Tf servicechef 
Verksamhetschef kultur och fritid 
 
 
 

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

Verksamhet kultur och fritid 
Sektor service 
 
 
 

  
 
 

 



Fra:  kommun@ulricehamn.se[kommun@ulricehamn.se] 
Dato:  11.05.2015 19:00:45 
Til:  kommun@ulricehamn.se[kommun@ulricehamn.se] 
Tittel:  Formulärdata från "Medborgarförslag" (Ulricehamns kommun) 
 
 
 
 
 
Meddelande: Hej. Den nya skateparken vid Tingsholm har blivit mycket 
populär. Så pass att det blir trångt väldigt ofta. Till följd av detta 
blir det lätt att man krockar med andra åkare, och att mindre åkare inte 
vågar ta för sig. Jag och många andra som spenderar mycket av sin fritid 
vid skateparken tycker att man borde bygga ut den. Nu blir det ofta att 
man måste gå dit sent på kvällen för att kunna åka någorlunda "fritt",och 
för att inte behöva oroa sig om att bli påkörd eller att köra på en annan 
åkare. 
En större asfalterad yta med diverse ramper är vårat förslag. 
Detta kommer göra den ännu mer attraktiv och uppskattad av en större 
åldersgrupp. 
 
Mvh Jacob 
Årskurs 1 Tingsholm 
Namn: Jacob 
epost: jacobogerydlinard@hotmail.com 
adress: 
postadress: 
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§  
 

Svar på medborgarförslag om ny väg till Hökerums 
industriområde 
Dnr 2019/372 
 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslår Carl-Åke Alsing och Tommy Johansson att en ny väg bör 
planeras söder om befintlig bebyggelse till industriområdet samt till ett nytt bostadsområde 
för sjönära boende i Hökerum då de upplever den befintliga vägen som otrygg. 
 
En ny väg i enlighet med förslaget saknar stöd i gällande detaljplan och kräver därför ny 
planläggning.  
 
Kommunen arbetar med att ta fram en ny kommunövergripande översiktsplan som ska vara 
vägledande för beslut om hur mark- och vattenresurser ska användas. En avvägning kring 
behov och lämplighet av en ny väg i enlighet med förslaget hanteras med fördel inom arbetet 
med ny översiktsplan.   
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2019-08-21 från samhällsbyggnadschef 
2 Medborgarförslag om ny väg till Hökerums industriområde 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget anses vara under utredning med hänvisning till det pågående arbetet 
med att ta fram en ny kommunövergripande översiktsplan. 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-08-21 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om ny väg 
till Hökerums industriområde 
Diarienummer 2019/372, löpnummer 2772/2019 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslår Carl-Åke Alsing och Tommy Johansson att en ny väg bör 
planeras söder om befintlig bebyggelse till industriområdet samt till ett nytt bostadsområde 
för sjönära boende i Hökerum då de upplever den befintliga vägen som otrygg. 
 
En ny väg i enlighet med förslaget saknar stöd i gällande detaljplan och kräver därför ny 
planläggning.  
 
Kommunen arbetar med att ta fram en ny kommunövergripande översiktsplan som ska vara 
vägledande för beslut om hur mark- och vattenresurser ska användas. En avvägning kring 
behov och lämplighet av en ny väg i enlighet med förslaget hanteras med fördel inom arbetet 
med ny översiktsplan.   
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget anses vara under utredning med hänvisning till det pågående arbetet 
med att ta fram en ny kommunövergripande översiktsplan. 
 
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag föreslår Carl-Åke Alsing och Tommy Johansson att en ny väg bör 
planeras söder om befintlig bebyggelse till industriområdet samt till ett nytt bostadsområde 
för sjönära boende i Hökerum då de upplever den befintliga vägen som otrygg. 
 
En ny väg i enlighet med förslaget saknar stöd i gällande detaljplan och kräver därför ny 
planläggning.  
 
Kommunen arbetar med att ta fram en ny kommunövergripande översiktsplan som ska vara 
vägledande för beslut om hur mark- och vattenresurser ska användas. En avvägning kring 
behov och lämplighet av en ny väg i enlighet med förslaget hanteras med fördel inom arbetet 
med ny översiktsplan.   
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag om ny väg till Hökerums industriområde 
 
Beslut lämnas till 
Carl-Åke Alsing 
Tommy Johansson 
Samhällsbyggnadschef 
  
 

Sebastian Olofsson Johan Persson 
Samhällsbyggnadschef Infrastruktur- och trafikplanerare 
Sektor miljö och samhällsbyggnad Exploateringsenheten 
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 Sektor miljö och samhällsbyggnad 



Ny väg till Hökerums industriområde 

Hökerums industriområde är återigen ett attraktivt arbetsområde med mycket tung trafik. 

Det är ju positivt att företag vill etablera sig på orten vilket skapar arbetstillfällen och på sikt en ökad 

service i bygden. Det finns fortfarande plats för fler företag att etablera sig vilket är positivt för 

tillväxten i bygden.  

Hökerum har i och med motorvägen blivit en mer attraktiv plats både för företag samt för 

bosättning.  Vi har bland annat pekat ut ett nytt område för sjö-nära boende på sluttningen ner mot 

Mogden. Vi har redan i dag en fin skola, bra fritids samt förskola vilket med säkerhet gör att fler 

barnfamiljer kan tänka sig att bosätta sig här. 

Med ovan i åtanke är det oroväckande med den tunga trafiken till industriområdet som nu måste 

köra i villaområden där många barn vistas. Det finns varken gångbanor eller sidovägar som alternativ 

för gående. Dessutom är det på många ställen väldigt smalt och skarpa kurvor och korsningar. Allt 

det här skapar en otrygghet för boende vid gatan, gatorna. Ibland hittar ju inte den tunga trafiken 

”rätt” väg utan kör in på sidogator mm. 

En ny väg till industriområdet bör planeras och kan med bra planering även utgöra väg till ett nytt 

bostadsområde för sjönära boende vid Mogden. Det bör ske ganska omgående innan det händer en 

allvarlig olycka vilket skulle vara förödande, inget som någon förälder vill vara med om. 

Vi skickar med vårt förslag på ny dragning av väg. 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mvh. Carl-Åke Alsing  

          Tommy Johansson 

Ny väg för tung trafik samt 

möjlig väg till nytt sjönära 

boende 

Nytt tomtområde för 

sjönära boende. 
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§  
 

Svar på medborgarförslag om buss till Lassalyckans 
fritidsområde 
Dnr 2019/390 
 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslår barn ur Förskoleklassen och Mullarna vid Myrstackens 
förskola att linjelagd kollektivtrafik återigen ska angöra Lassalyckans fritidsområde, 
alternativt att anropsstyrd trafik införs till hållplatsen. 
 
Busstrafiken, linje 71, till Lassalyckans friluftsområde drogs in i december 2018 efter att 
linjen under längre tid haft få resenärer, i genomsnitt färre än en passagerare per tur. 
 
Idag finns inget system för anropsstyrd kollektivtrafik i Ulricehamns centralort. 
 
Ansvaret för den allmänna kollektivtrafiken har Västra Götalandsregionen och planeringen 
av trafiken och enskilda hållplatser hanteras av regionens bolag Västtrafik. Det är de som kan 
besluta att trafiken ska återupptas. Om trafiken på grund av för litet resandeunderlag inte 
anses vara av den angelägenhetsgrad att den kan motiveras i enlighet med regionens 
trafikförsörjningsprogram kan Västtrafik ändå besluta trafikera sträckan under förutsättning 
att kommunen svarar för finansieringen.    
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2019-08-21 från samhällsbyggnadschef 
2 Medborgarförslag om  buss till Lassalyckans fritidsområde 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det är Västra Götalandsregionen och inte 
kommunen som ansvarar för den allmänna kollektivtrafiken och beslut om trafikering måste 
fattas av regionens bolag Västtrafik. Då linjen nyligen tagits bort på grund av att antalet 
resande i genomsnitt varit färre än en per tur är kommunen inte beredd att finansiera 
trafiken då den bedöms ha liten nytta i förhållande till andra angelägna kommunala utgifter. 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-08-21 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om buss 
till Lassalyckans fritidsområde 
Diarienummer 2019/390, löpnummer 2771/2019 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslår barn ur Förskoleklassen och Mullarna vid Myrstackens 
förskola att linjelagd kollektivtrafik återigen ska angöra Lassalyckans fritidsområde, 
alternativt att anropsstyrd trafik införs till hållplatsen. 
 
Busstrafiken, linje 71, till Lassalyckans friluftsområde drogs in i december 2018 efter att 
linjen under längre tid haft få resenärer, i genomsnitt färre än en passagerare per tur. 
 
Idag finns inget system för anropsstyrd kollektivtrafik i Ulricehamns centralort. 
 
Ansvaret för den allmänna kollektivtrafiken har Västra Götalandsregionen och planeringen 
av trafiken och enskilda hållplatser hanteras av regionens bolag Västtrafik. Det är de som kan 
besluta att trafiken ska återupptas. Om trafiken på grund av för litet resandeunderlag inte 
anses vara av den angelägenhetsgrad att den kan motiveras i enlighet med regionens 
trafikförsörjningsprogram kan Västtrafik ändå besluta trafikera sträckan under förutsättning 
att kommunen svarar för finansieringen.    
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det är Västra Götalandsregionen och inte 
kommunen som ansvarar för den allmänna kollektivtrafiken och beslut om trafikering måste 
fattas av regionens bolag Västtrafik. Då linjen nyligen tagits bort på grund av att antalet 
resande i genomsnitt varit färre än en per tur är kommunen inte beredd att finansiera 
trafiken då den bedöms ha liten nytta i förhållande till andra angelägna kommunala utgifter. 
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag föreslår barn ur Förskoleklassen och Mullarna vid Myrstackens 
förskola att linjelagd kollektivtrafik återigen ska angöra Lassalyckans fritidsområde, 
alternativt att anropsstyrd trafik införs till hållplatsen. 
 
Busstrafiken, linje 71, till Lassalyckans friluftsområde drogs in i december 2018 efter att 
linjen under längre tid haft få resenärer, i genomsnitt färre än en passagerare per tur. 
 
Idag finns inget system för anropsstyrd kollektivtrafik i Ulricehamns centralort. 
 
Ansvaret för den allmänna kollektivtrafiken har Västra Götalandsregionen och planeringen 
av trafiken och enskilda hållplatser hanteras av regionens bolag Västtrafik. Det är de som kan 
besluta att trafiken ska återupptas. Om trafiken på grund av för litet resandeunderlag inte 
anses vara av den angelägenhetsgrad att den kan motiveras i enlighet med regionens 
trafikförsörjningsprogram kan Västtrafik ändå besluta trafikera sträckan under förutsättning 
att kommunen svarar för finansieringen.    
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag om  buss till Lassalyckans fritidsområde 
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Beslut lämnas till 
Agnes Wallin 
Samhällsbyggnadschef 
 
 
 

Sebastian Olofsson Johan Persson 
Samhällsbyggnadschef Infrastruktur- och trafikplanerare 
Sektor miljö och samhällsbyggnad Exploateringsenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 
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Medborgarförslag.
Buss nummer 71 har gått till Lassalyckans
fritidsområde, men har slutat att gå. Vi
använde den.
Vi önskar att linjen ska gå att boka om den
ej går att få permanent.
Vi vill att bussen ska fortsätta gå till
Lassalyckan, så vi inte behöver gå så
långt
Vi som skrev detta brev:
Förskoleklassen och mullarna. l Ur och
Skur Myrstackens förskola
Doktorsvillan Sanatorieskogen 940
52333 Ulricehamn



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2019-09-23 
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Informationsärenden till kommunstyrelsen 
2019-10-03 
Dnr 2018/787 
 
 
Sammanfattning 
1 KommunForskning i Västsverige Protokoll 2019-05-21 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2019-08-20 

 

Tjänsteskrivelse Informationsärenden till 
kommunstyrelsen 2019-10-03 
2018/787, löpnummer 2778/2019 
 
Sammanfattning 
1 KommunForskning i Västsverige Protokoll 2019-05-21 
 
Förslag till beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
 
 
Beslutsunderlag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karin Bergdahl 
Kommunsekreterare 
Kommunstyrelsens förvaltning 
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