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Nr Ärende  Dnr 
1. Information  
2. Inkomna motioner och medborgarförslag  
3. Inkomna interpellationer och frågor  
4. Sammanträdestider 2020 för kommunfullmäktige 2019/516 
5. Ansökan om investeringsmedel för projektering m.m. för gruppbostäder 2017/506 
6. Budget- och verksamhetsuppföljning augusti 2019 2019/171 
7. Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2019-08-31 2019/578 
8. Skattesats år 2020 för Ulricehamns kommun 2019/492 
9. Handlingsplan för hantering av extraordinära händelser i fredstid - 

mandatperioden 2019-2022 
2018/551 

10. Revidering av riktlinjer för tjänsteresor, logi och resfria möten 2019 2019/241 
11. Reviderade riktlinjer för politisk organisation för mandatperioden  

2019-2022 
2017/694 

12. Reviderade Riktlinjer för fullmäktigeberedningarnas arbete 2018/127 
13. Valnämndens reglemente 2019 2019/466 
14. Redovisning av uppdrag från kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige 2019 
2019/468 

15. Redovisning av motioner och medborgarförslag hösten 2019 2019/467 
16. Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 2, 2019 2019/455 
17. Svar på Ansökan om bidrag för kostnadskrävande projekt, Södra Vings 

IF 
2017/405 

18. Stiftelser och donationsfonder 2018 - bokslut och revisionsrapport 2019/464 
19. Svar på motion om underhåll av Stubos garagefastigheter vid Karlslätt 2016/553 
20. Svar på motion om att ge hyresbidrag till Närhälsans vårdfilial i Dalum 2017/676 
21. Svar på motion - namngivningsceremoni 2018/48 
22. Svar på motion om Utveckla Åsunden 2018/303 
23. Svar på motion om att införa "Grönt kort" på vår Återvinningscentral 

vid Övreskog 
2018/423 

24. Svar på motion om att utveckla stadskärnan i Ulricehamn 2019/66 
25. Svar på motion om Medborgarförslag - Demokrati mellan valdagarna 2019/210 
26. Svar på motion om ett kommunalt "Komhall" 2019/227 

 
 
 
I tur att justera 2019-10-29: Per Gustafsson (S) och Roland Eriksson (L) 
 Ers: Tommy Mårtensson (S) och Arne Fransson (MP) 
 Reserv: Evelina Karlsson (V) och Ingemar Basth (MP) 
 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska ledamot - eller ersättare som ska tjänstgöra i  
ledamots ställe - snarast möjligt anmäla förhinder att närvara vid sammanträdet.  
Skicka e-post till kommun@ulricehamn.se eller ring kansliet 0321-59 50 10 
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§ 227/2019

Sammanträdestider 2020 för kommunfullmäktige 
Dnr 2019/516 

Sammanfattning 
Förslag till sammanträdestider 2020 för kommunfullmäktige har tagits fram. Sammanträden 
i kommunfullmäktige genomförs med start klockan 18.00 i sessionssalen i stadshuset. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-09-11 från kanslichef 

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Följande sammanträdesdagar 2020 för kommunfullmäktige fastställs: 
30 januari 
27 februari 
26 mars 
23 april 
28 maj 
17 juni (onsdag) 
24 september 
22 oktober 
19 november 
17 december 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Följande sammanträdesdagar 2020 för kommunfullmäktige fastställs: 
30 januari 
27 februari 
26 mars 
23 april 
28 maj 
17 juni (onsdag) 
24 september 
22 oktober 
19 november 
17 december 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

2019-09-11 

Tjänsteskrivelse Sammanträdestider 2020 för 
kommunfullmäktige 
Diarienummer 2019/516, löpnummer 3024/2019 

Sammanfattning 
Förslag till sammanträdestider 2020 för kommunfullmäktige har tagits fram. Sammanträden 
i kommunfullmäktige genomförs med start klockan 18.00 i sessionssalen i stadshuset. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Följande sammanträdesdagar 2020 för kommunfullmäktige fastställs: 
30 januari 
27 februari 
26 mars 
23 april 
28 maj 
17 juni (onsdag) 
24 september 
22 oktober 
19 november 
17 december 

Ärendet 
Förslag till sammanträdestider 2020 för kommunfullmäktige har tagits fram. Sammanträden 
i kommunfullmäktige genomförs med start klockan 18.00 i sessionssalen i stadshuset. 

Beslut lämnas till 
Kanslichef  

Lena Brännmar Karin Bergdahl 
Kanslichef Kommunsekreterare 
Kommunledningsstaben Kommunledningsstaben 
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§ 228/2019 
 

Ansökan om investeringsmedel för projektering m.m. 
för gruppbostäder 
Dnr 2017/506 
 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel, 11,5 mnkr, för om- och tillbyggnation och 
projektering av gruppbostäder. Investeringen möjliggör om- och tillbyggnad av 
Fållornavägens gruppbostad (bedömd utgift: 10.750 tkr) och projektering för gruppbostad 
vid Markuslyckedreven (bedömd utgift: 750 tkr). Projekteringen av Fållornavägens 
gruppbostad är nästan genomförd och ombyggnad kan påbörjas under hösten. 
Gruppbostaden vid Markuslyckedreven har visat sig för dyr att bygga om- och till med 
nuvarande detaljplan. Ursprunglig plan att bygga om två gruppbostäder samtidigt kan därför 
inte fullföljas. Däremot är det fördelaktigt att projektera klart nu så att bygglov kan sökas när 
justeringen av detaljplan är klar.  
 
Nivån på investeringen innebär att beslut ska fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2019. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
Övriga driftkostnadskonsekvenser beaktas i budget 2020. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-06-29 från tf servicechef 
2 Investeringskalkyl för om- och tillbyggnad av gruppbostad Fållornavägen 1A 
3 Översiktskarta gruppboende A-40-1-0100-5755A 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel för projektering och om- och 
tillbyggnation av gruppbostäder, 11,5 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för 
ombyggnation gruppbostäder i investeringsbudgeten för 2019.     
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel för projektering och om- och 
tillbyggnation av gruppbostäder, 11,5 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för 
ombyggnation gruppbostäder i investeringsbudgeten för 2019.     
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-06-29 

Tjänsteskrivelse Ansökan om investeringsmedel för 
projektering m.m. för gruppbostäder 
Diarienummer 2017/506, löpnummer 2362/2019 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel, 11,5 mnkr, för om- och tillbyggnation och 
projektering av gruppbostäder. Investeringen möjliggör om- och tillbyggnad av 
Fållornavägens gruppbostad (bedömd utgift: 10.750 tkr) och projektering för gruppbostad 
vid Markuslyckedreven (bedömd utgift: 750 tkr). Projekteringen av Fållornavägens 
gruppbostad är nästan genomförd och ombyggnad kan påbörjas under hösten. 
Gruppbostaden vid Markuslyckedreven har visat sig för dyr att bygga om- och till med 
nuvarande detaljplan. Ursprunglig plan att bygga om två gruppbostäder samtidigt kan därför 
inte fullföljas. Däremot är det fördelaktigt att projektera klart nu så att bygglov kan sökas när 
justeringen av detaljplan är klar.  
 
Nivån på investeringen innebär att beslut ska fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2019. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
Övriga driftkostnadskonsekvenser beaktas i budget 2020. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för projektering och om- och tillbyggnation av gruppbostäder, 11,5 mnkr, 
kan finansieras via avsatta medel för ombyggnation gruppbostäder i investeringsbudgeten för 
2019. 
 
 
Ärendet 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel, 11,5 mnkr, för om- och tillbyggnation och 
projektering av gruppbostäder. Investeringen möjliggör om- och tillbyggnad av 
Fållornavägens gruppbostad och projektering för gruppbostad vid Markuslyckedreven. 
Projekteringen av Fållornavägens gruppbostad är nästan genomförd och kan börja byggas om 
till hösten. Gruppbostaden vid Markuslyckedreven har visat sig för dyr att bygga om- och till 
med nuvarande detaljplan. Ursprunglig plan att bygga om två gruppbostäder samtidigt kan 
därför inte fullföljas. Däremot är det fördelaktigt att projektera klart nu så att bygglov kan 
sökas när justeringen av detaljplan är klar. Utgift till om- och tillbyggnation av 
Fållornavägens gruppbostad bedöms uppgå till 10,75 mnkr. Utgiften för projekteringen vid 
Markuslyckedreven bedöms uppgå till 750 tkr. 
 
Förvaltningen arbetar med förprojektering/projektering av fyra av kommunens befintliga 
gruppbostäder för att utreda hur de kan uppfylla dagens krav på gruppbostäder. I samband 
med ombyggnation kommer de att byggas till för att effektivisera verksamheten, till exempel 
genom att utöka antalet lägenheter från fem till sex. 
Det finns föreläggande från räddningstjänsten om brister i brandskyddet. Dispens finns tills 
kommunen byggt om gruppbostäderna. 
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Investeringen avseende om- och tillbyggnad av Fållornavägens gruppbostad omfattar: 
 

 Bygger till huset med en lägenhet 
 Installation av sprinkler 
 Att göra varje lägenhet till en brandcell 
 Att öppna upp golvet för att brandtäta lägenhetsavskiljande väggar ner till 

betongbjälklag 
 Ny ventilation 
 Ny ventilation i grunden för att ventilera bort markradon 
 Övrig renovering: byte av inredning, vitvaror, porslin, mattor, tapeter 

 
Investeringskalkyl om 1o,75 mnkr är upprättad för Fållornavägen. 
 
Investeringskalkyl för Markuslyckedreven upprättas när medel för byggnation söks. 
Projekteringen i sig innebär inga driftkonsekvenser utöver kapitalkostnader.  
 
Ekonomichefens yttrande 
Nivån på investeringen innebär att beslut ska fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2019. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
Övriga driftkostnadskonsekvenser beaktas i budget 2020. 
  
Beslutsunderlag 
1 Investeringskalkyl för om- och tillbyggnad av gruppbostad Fållornavägen 1A 
2 Översiktskarta gruppboende A-40-1-0100-5755A 

 
Beslut lämnas till 
Tf servicechef 
Ekonomichef  
Verksamhetschef fastighet 
 
 
 

Anna-Lena Johansson Niklas Anemo 
Tf servicechef Ekonomichef 
Sektor service Kommunledningsstab 
 
 
 

 

Crister Dahlgren 
Verksamhetschef fastighet 
Sektor service 



Ansökan om investeringsmedel  Projektnr:

Uppgiftslämnare Verksamhet

Crister Dahlgren Fastighet

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

Gruppbostad Fållornavägen 1A Tillbyggnad 77 m2 10 750
Objektnummer:

5 755

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

10 750 10 750
./. Statsbidrag 0
Investeringsutgift, netto 10 750 0 0 0 0 0 10 750

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 19 19 19 19 19 19 114
Avskrivningar 538 538 538 538 538 538 3 225
Internränta 183 174 164 155 146 137 959
Summa kapitalkostnader 720 711 702 693 684 675 4 184
Summa kostnader 739 730 721 712 703 694 4 298
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 739 730 721 712 703 694 4 298

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:

Ärendegången

Befintlig gruppbostad byggs om, men 77 m2 byggs till och medför ökad utgift för drift och
underhåll.



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

Avslås T SEK / ÅR:

Beskrivning av objektet, prestation, kvalitetsmässiga förändringar etc samt övriga kommentarer. Beskriv
eventuella delinvesteringar till följd av investeringen:
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§ 229/2019

Budget- och verksamhetsuppföljning augusti 2019 
Dnr 2019/171 

Sammanfattning 
Förvaltningen redovisar delårsbokslut för kommunen och koncernen per 2019-08-31, samt 
en samlad budget- och verksamhetsuppföljning per augusti 2019. I rapporten sammanfattas 
bland annat den ekonomiska prognosen och väsentliga händelser kopplat till de olika 
verksamheterna. Det redovisas även uppföljning av kommunens mål för god ekonomisk 
hushållning, pensionsportföljen mm. 

Det ekonomiska resultatet för kommunen avseende perioden januari t o m augusti uppgår till 
67,7 mnkr vilket kan ställas i relation till det budgeterade resultatet för helåret som uppgår 
till 27,5 mnkr. 

Kommunens ekonomiska resultat för 2019 prognostiseras uppgå till 24,6 mnkr. Den 
ekonomiska prognosen för 2019 är följaktligen 2,9 mnkr lägre än budget. 

Verksamheternas samlade ekonomiska utfall prognostiseras innebära negativ avvikelse mot 
budget. Avvikelsen totalt uppgår till -9,1 mnkr. Utfallet för finansförvaltningen bedöms bli 
6,2 mnkr bättre än budgeterat.   

Årets nettoinvesteringar beräknas uppgå till ca 156 mnkr. Den budgeterade investeringsvolymen 
för 2019 uppgår till ca 317 mnkr. Investeringsutfallet till och med augusti uppgår till 75,0 mnkr. 

Beslutsunderlag 
1 Budget- och verksamhetsuppföljning augusti 2019 
2 Rapport - mål god ekonomisk hushållning, budgetuppdrag 
3 Rapport - pensionsportföljen 2019-08-31 

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Rapporten per augusti 2019 avseende budget- och verksamhetsuppföljning med bilagor 
godkänns.  

Förslag till beslut på mötet 
Mikael Dahl (C) yrkar som ett tilläggsyrkande att den ekonomiska ramen för verksamhet 
Beställning och kvalitet inom sektor välfärd utökas tillfälligt med 2,5 miljoner kronor för att 
täcka kostnaderna för öppnandet av en ny avdelning på Ekero enligt beslut i 
kommunstyrelsen 2019-02-07. Finansieringen sker genom att höja budgeterade intäkter 
2019 avseende finansiella intäkter. Noteras att det budgeterade resultatet 2019 därmed är 
oförändrat. Förvaltningen får i uppdrag att beakta behovet i budget 2020. 

Wiktor Öberg (M) yrkar som ett tilläggsyrkande att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta 
fram ekonomiska nyckeltal för olika verksamheter och ärendetyper som gör det enklare att 
följa utvecklingen i kommande budget- och verksamhetsuppföljningar så att samtliga 
förtroendevalda ska känna sig trygga och säkra att ta rätt beslut. 
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Klas Redin (S) yrkar som ett tilläggsyrkande att kommunstyrelsen konstaterar fortsatta 
underskott i verksamheterna lärande och välfärd. Åtgärder som har vidtagits och kommer att 
vidtas för att minimera underskotten inom dessa båda sektorer ska lämnas i en skriftlig 
redogörelse till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige senast i december 2019.  
 
Mikael Levander (NU) yrkar bifall till Mikael Dahls (C) och Wiktor Öbergs (M) 
tilläggsyrkanden. 
 
Beslutsutgång 
Ordföranden konstaterar att det finns ett grundförslag och tre tilläggsyrkanden och frågar 
först om kommunstyrelsen kan besluta enligt ordförandens förslag och finner att så är fallet.  
 
Ordföranden frågar sedan om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Mikael Dahls (C) 
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsens bifaller yrkandet.  
 
Vidare frågar ordföranden om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Wiktor Öbergs (M) 
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.  
 
Slutligen frågar ordföranden om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Klas Redins (S) 
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsens bifaller yrkandet. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Rapporten per augusti 2019 avseende budget- och verksamhetsuppföljning med bilagor 
godkänns.  
 
Den ekonomiska ramen för verksamhet Beställning och kvalitet inom sektor välfärd utökas 
tillfälligt med 2,5 miljoner kronor för att täcka kostnaderna för öppnandet av en ny avdelning 
på Ekero enligt beslut i kommunstyrelsen 2019-02-07. Finansieringen sker genom att höja 
budgeterade intäkter 2019 avseende finansiella intäkter. Noteras att det budgeterade 
resultatet 2019 därmed är oförändrat. Förvaltningen får i uppdrag att beakta behovet i 
budget 2020. 
 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ekonomiska nyckeltal för olika verksamheter och 
ärendetyper som gör det enklare att följa utvecklingen i kommande budget- och 
verksamhetsuppföljningar så att samtliga förtroendevalda ska känna sig trygga och säkra att 
ta rätt beslut. 
 
Kommunstyrelsen konstaterar fortsatta underskott i verksamheterna lärande och välfärd. 
Åtgärder som har vidtagits och kommer att vidtas för att minimera underskotten inom dessa 
båda sektorer ska lämnas i en skriftlig redogörelse till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige senast i december 2019.  



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-09-24 

Tjänsteskrivelse Budget- och verksamhetsuppföljning 
augusti 2019 
Diarienummer 2019/171, löpnummer 822/2019 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen redovisar delårsbokslut för kommunen och koncernen per 2019-08-31, samt 
en samlad budget- och verksamhetsuppföljning per augusti 2019. I rapporten sammanfattas 
bland annat den ekonomiska prognosen och väsentliga händelser kopplat till de olika 
verksamheterna. Det redovisas även uppföljning av kommunens mål för god ekonomisk 
hushållning, pensionsportföljen mm. 
  
Det ekonomiska resultatet för kommunen avseende perioden januari t o m augusti uppgår till 
67,7 mnkr vilket kan ställas i relation till det budgeterade resultatet för helåret som uppgår 
till 27,5 mnkr. 
 
Kommunens ekonomiska resultat för 2019 prognostiseras uppgå till 24,6 mnkr. Den 
ekonomiska prognosen för 2019 är följaktligen 2,9 mnkr lägre än budget. 

Verksamheternas samlade ekonomiska utfall prognostiseras innebära negativ avvikelse mot 
budget. Avvikelsen totalt uppgår till -9,1 mnkr. Utfallet för finansförvaltningen bedöms bli 
6,2 mnkr bättre än budgeterat.   
 
Årets nettoinvesteringar beräknas uppgå till ca 156 mnkr. Den budgeterade investeringsvolymen 
för 2019 uppgår till ca 317 mnkr. Investeringsutfallet till och med augusti uppgår till 75,0 mnkr. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Rapporten per augusti 2019 avseende budget- och verksamhetsuppföljning med bilagor 
godkänns.  
 
 
Ärendet 
Se sammanfattning. 
 
Beslutsunderlag 
1 Budget- och verksamhetsuppföljning augusti 2019 
2 Rapport - mål god ekonomisk hushållning, budgetuppdrag 
3 Rapport - pensionsportföljen 2019-08-31 

 
 
 
Beslut lämnas till 
Ekonomichef   
 
 
 
 
 

Niklas Anemo  
Ekonomichef  
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Mål för god ekonomisk 

hushållning 
Kommunens mål för god ekonomisk 
hushållning är utformade för att i så hög 
utsträckning som möjligt visa på det som är 
viktiga resultat och effekter ur ett kund- och 
kommuninvånarperspektiv. Vi har i 
delårsredovisningen tre alternativ för 
bedömning av måluppfyllelsen. Av 
verksamhetsmålen är nio uppfyllda (gröna), 
nio förväntas uppfyllas (gula) och fyra som ej 
är uppfyllda (röda). Av de tre finansiella målen 
är två ej uppfyllda (röda) och ett som förväntas 
uppfyllas (gult).  

Förklaring till symboler 

 Målet är uppfyllt 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

 Målet är inte uppfyllt 
 

Målvärdena för verksamhetsmålen är många 
gånger högt satta och ligger minst i nivå med 
genomsnittet i riket eller högre, för de mått där 
jämförelse finns. Trots att några av målen inte 
beräknas uppnås under 2019 är det ändå 
många som ligger nära målvärdena. För många 
av målen finns ännu ingen officiell statistik 
men för några mål finns det preliminära utfall. 

Gällande målvärdena för sektor lärande så 
ligger dessa på 100 %. För dessa mål gäller att 
om utfallet förbättras i förhållande till 
föregående år så är de uppfyllda. 

När det gäller de finansiella målen så är det två 
av tre mål som inte kommer att uppnås enligt 
prognosen. En viktig orsak är att statsbidragen 
minskar. Detta påverkar hela kommunsektorn. 

Mot bakgrund av framförallt den ekonomiska 
prognosen är den samlade bedömningen att 
Ulricehamns kommun inte kan anses leva upp 
till kravet på god ekonomisk hushållning just 
nu. Samtidigt har Ulricehamns kommun en 
stark finansiell ställning jämfört med 
kommunsektorn i allmänhet och det 
ekonomiska resultatet 2019 kommer enligt 
prognosen att vara positivt. 

 

Verksamhetsmål 

Kommunledningsstab 

Mål Utfall Målvärde 

 Ulricehamns kommun 
ska ha 27 000 invånare 
2025 

24 564 st 24 800 st 

 Den totala 
sjukfrånvaron för 
kommunalt anställda ska 
minska 

7,6 %* 
(exkl 

sektor 
lärande) 

6,1 % 

 Antalet medarbetare 
med långtidssjukfrånvaro 
(mer än 59 dagar) ska 
minska i förhållande till 
föregående år 

76,6 st* 
(exkl 

sektor 
lärande) 

Högst 90 st 

 Andelen av kommunens 
befolkning som har tillgång 
till fast bredband med 
hastigheten 100 Mbit/s ska 
inte understiga målvärdet 

66,43 % 
(2018) 

75 % 

* sektor lärande exkluderas på grund av problem med den 
arbetade tiden för ferieanställda vilket även påverkar 
talen för sjukfrånvaro.   

 

Sektor service 

 Mål Utfall Målvärde 

 Simhallens 
öppethållande utöver 
08–17 på vardagar, 
timmar/vecka ska inte 
understiga målvärdet 

27 timmar 
 

25 timmar 
 

 Antal utlån på 
biblioteket per 
kommuninvånare och år 
ska överstiga rikssnittet 

7,0 st 
(2018) 

 

6,1 st 

 Huvudbibliotekets 
öppethållande utöver 
08–17 på vardagar, 
timmar/vecka ska inte 
understiga målvärdet 

13 timmar 13 timmar 

 Andelen ekologiska 
livsmedel i kommunens 
verksamhet ska inte 
understiga målvärdet 

45,7 % 45 % 

 



5 
 

Sektor lärande 

 Mål Utfall Målvärde 

 Andelen barn som får 
plats på förskola på önskat 
placeringsdatum ska 
bibehållas 

100% 100 % 

 Andel behöriga elever 
till något program på 
gymnasiet, ska öka 

86,2% 
(efter 

sommarlov-
skola) 

100 % 

 Andel gymnasieelever 
från 
Tingsholmsgymnasiets 
högskoleförberedande 
program, med 
grundläggande behörighet 
till universitet och 
högskola inom 3 år, ska 
öka 

94,8%  
(prel) 

100 % 

 Andel gymnasieelever 
från 
Tingsholmsgymnasiets 
yrkesprogram med examen 
inom 3 år, ska öka 

84,4%  
(prel) 

100 % 

 Andelen elever i 
årskurs 6, i kommunen, 
med godkända betyg ska 
öka  

 82,6 % 
(2018) 

100 % 

 

 

Sektor miljö och samhällsbyggnad 

Mål Utfall Målvärde 

 I Ulricehamns 
kommun ska det alltid 
finnas tillgängliga tomter 
färdiga för försäljning, i 
centralorten ska antalet 
inte understiga målvärdet 

1 st 20 st 

 Industrimark färdig för 
försäljning i centralorten 
ska inte understiga 
målvärdet 

252 623 m² 150 000 
m² 

 

 

 

 

Sektor välfärd 

 Mål Utfall Målvärde 

 Verkställighetstid i 
antal dagar från beslut till 
insats avseende boende enl. 
LSS § 9.9 ska minska 

80 dagar 
(2018) 

78 dagar 

 Andelen ej 
återaktualiserade personer 
med försörjningsstöd ett år 
efter avslutat 
försörjningsstöd ska inte 
understiga målvärdet 

86 % 
(2018) 

 

93 % 

 Antal personer som en 
hemtjänsttagare möter ska 
inte överstiga målvärdet 

14 st 
(2018) 

högst 12 st 

 Andel brukare som är 
ganska/mycket nöjda med 
sitt särskilda boende ska 
inte understiga målvärdet 

86 % 
(2018) 

90 % 

 Andelen deltagare vid 
kommunens 
arbetsmarknadsverksamhet 
som vid avslut börjat arbeta 
eller studera ska inte 
understiga målvärdet 

46 % 40 % 

 Andel brukare som är 
ganska/mycket nöjda med 
sin hemtjänst ska inte 
understiga målvärdet 

94 % 
(2018) 

95 % 

   

Finansiella mål Kommunledningsstab 

Mål Utfall Målvärde 

 Egen finansiering av 
investeringar. Kommunens 
nyupplåning för 
finansiering av 
investeringar ska inte 
överstiga målvärdet 

0 mnkr 0 mnkr 

 Det ekonomiska 
resultatet exklusive 
jämförelsestörande poster 
ska uppgå till minst 1,9 
procent av intäkterna från 
skatteintäkter och 
kommunal utjämning 

0,4 % 
(prognos) 

1,9 % 

 Kommunens 
verksamheter ska 
sammantaget uppnå ett 
ekonomiskt resultat minst i 
nivå med budget 

-9,1 mnkr 
(prognos) 

0 mnkr 

En fullständig redovisning av kommunens 
arbete med målen för god ekonomisk 
hushållning, redovisas i särskilda bilagor som 
rapporteras samordnat med delårsbokslutet. 
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Ekonomisk översikt 
 

Allmänt 
I Ulricehamns kommun upprättas budget- och 
verksamhetsuppföljningar med ekonomiska 
prognoser i februari, april, augusti och oktober 
varje år. Tertialrapport/delårsbokslut 
upprättas per den sista augusti och omfattar en 
kortfattad förvaltningsberättelse, 
verksamhetsberättelser, resultat- och 
balansräkning samt prognos avseende årets 
ekonomiska utfall. 

Ulricehamns kommun tillämpar Rådet för 
Kommunal Redovisning (RKR) 
rekommendation avseende delårsrapport. Med 
hänsyn, bland annat, till kravet på snabb 
information tillhandahålls information i 
betydligt mindre omfattning i kommunens 
delårsrapporter än vad som är fallet i 
årsredovisningarna. Det innebär till exempel 
att det inte redovisas någon kassaflödesanalys 
för koncernen. 

I delårsrapporten per 2019-08-31 har i 
huvudsak samma redovisningsprinciper och 
beräkningsmetoder använts som i förra årets 
delårsrapport. Ny lagstiftning och nya 
rekommendationer från Rådet för Kommunal 
Redovisning har beaktats, vilket bland annat 
påverkar intäktsredovisningen. En följd av 
förändrade redovisningsprinciper är att det har 
gjorts justeringar av ingående eget kapital. 

Delårsbokslutet för kommunen omfattar 
perioden januari till och med augusti. I 
delårsbokslutet mäts inte det ekonomiska 
resultatet lika precist som i årsbokslutet, 
beroende på att periodisering av kostnader och 
intäkter inte sker lika noggrant som i bokslutet 
för helåret. Tiden för att sammanställa 
delårsrapporten är betydligt kortare än vad 
som är fallet för årsbokslutet. Ambitionen i 
delårsrapporterna är dock att betydande 
kostnads- och intäktsposter ska redovisas på 
rätt redovisningsperiod. 

 
 

Delårsbokslut - 

kommunen 
I det ekonomiska resultatet för perioden 
januari-augusti finns säsongsvariationer och 
andra effekter som gör att resultatet inte är 
”åtta tolftedelar av ett helårsresultat”. En 
sådan effekt är till exempel att perioden 
januari till och med augusti omfattar hela 
sommarlovet för elever i skolan. Det är också 
en period med oproportionerligt stort 
semesteruttag (juni-augusti), vilket innebär att 
semesterlöneskulden per 2019-08-31 är 
betydligt lägre än vid senaste årsskiftet. 

Ytterligare ett exempel på säsongsvariationer 
är att det i resultatet finns med betydande 
kostnader för semestervikarier inom till 
exempel välfärdsverksamheterna. 

Det ekonomiska resultatet för perioden januari 
till och med augusti uppgår till 67,7 mnkr, 
vilket kan ställas i relation till det budgeterade 
resultatet för helåret som uppgår till 
27,5 mnkr. Det ekonomiska resultatet för 
motsvarande period förra året uppgick till 
66,6 mnkr.  

Soliditeten per den 31 augusti 2019 uppgick till 
cirka 65 %, vilket är en förstärkning med cirka 
en procentenhet jämfört med augusti förra 
året. Orsaken till soliditetsförbättringen är att 
det egna kapitalet har ökat medan 
balansomslutningen är i princip oförändrad. 

Kommunen har en låneskuld som uppgick till 
475 mnkr per 2019-08-31. Utlåningen inom 
kommunkoncernen, inklusive utlåning till 
bostadsrättsföreningen Ulricehamnshus nr 7 -
Parkgården, uppgick vid samma tidpunkt till 
cirka 605,5 mnkr. 
 
 
Väsentliga händelser efter balansdagen 
Inga väsentliga händelser har inträffat efter 
balansdagen. 
 
 

  

ulricehamn.se 



7 
 

Delårsbokslut – 

koncernen 
Koncernredovisningen för Ulricehamns 
kommun omfattar utöver kommunen även 
Ulricehamns Stadshus AB, Ulricehamns Energi 
AB, STUBO AB och Näringsliv Ulricehamn AB. 

Kommunkoncernens ekonomiska resultat för 
perioden januari till och med augusti 2019 
uppgår till 91,9 mnkr (2018: 95,2 mnkr). 

 
 
Ulricehamns Stadshus AB 
Resultatet till och med augusti 2019 uppgår till 
0,6 mnkr (2018: 0,4 mnkr). Prognosen för 
helåret uppgår till 0,6 mnkr, vilket är i nivå 
med budget.  

 

Ulricehamns Energi AB  
Resultatet före skatt, koncernbidrag och 
bokslutsdispositioner till och med augusti 
uppgår till 23,4 mnkr (2018: 28,9 mnkr). 
Prognosen för helåret är 51,8 mnkr, vilket är i 
nivå med det budgeterade resultatet på 52,0 
mnkr.  

Investeringarna beräknas uppgå till 
104,7 mnkr (budget 2019: 115,1 mnkr). 

 

STUBO AB  
Resultatet till och med augusti uppgår till 
6,5 mnkr (2018: 4,7 mnkr).   

Det egna kapitalet uppgår till ca 137 mnkr  
(2018-08-31: 129 mnkr). Soliditeten uppgår till 
30,6 % (2018-08-31: 29,9 %). Medelvärdet på 
soliditeten bland SABO-företag var år 2018 
32,2 %.  

Från och med 1 januari höjdes bostadshyrorna 
med 2,25 %. Från och med 1 juli höjdes 
hyrorna i centrum med ytterligare 20 kronor 
per lägenhet och månad. 

Prognosen för helåret är ett resultat på 
6,5 mnkr, vilket är ca 1 mnkr bättre än 
budgeterat.  

 

 
 

Näringsliv Ulricehamn AB  
Resultatet till och med augusti inklusive 
koncernbidrag uppgår till 0,4 mnkr (2018: 
0,7 mnkr). Prognosen är att följa budget vid 
årets slut. Helårsbudgeten är 0 mnkr.  

 

  
Väsentliga händelser efter balansdagen 
Ulricehamns Stadshus AB har omsatt ett lån i 
september månad och i samband med detta 
har amortering skett med 10 mnkr. 

I övrigt har inga väsentliga händelser inträffat 
efter balansdagen.  
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Ekonomisk översikt – 

kommunen 
Det prognostiserade ekonomiska 
resultatet för kommunen 2019 uppgår 
till +24,6 mnkr.  

Resultatet 2018 uppgick till +33,7 mnkr. 
Den ekonomiska prognosen för 2019 
innebär följaktligen ett ekonomiskt 
resultat på en lägre nivå jämfört med 
föregående år. 

Investeringarna under perioden 
januari-augusti uppgår till 75,0 mnkr 
(2018: 41,5 mnkr). 
 

Ekonomisk prognos 2019 
Kommunens ekonomiska resultat för 2019 
prognostiseras uppgå till 24,6 mnkr. Det 
budgeterade resultatet för året uppgår till  
27,5 mnkr. Den ekonomiska prognosen för 
2019 är följaktligen 2,9 mnkr lägre än budget. 
Resultatet påverkas positivt av utdelningar och 
beräknade reavinster avseende förvaltade 
pensionsmedel och vid fastighetsförsäljningar. 

Ekonomiskt resultat, mnkr 

 

Ekonomiskt resultat exkl. 

jämförelsestörande poster, mnkr 

 

 

Budgetavvikelser 

Verksamheternas ekonomiska utfall 
Verksamheternas samlade ekonomiska utfall 
prognostiseras bli lägre än budgeterat. 
Avvikelsen totalt uppgår till -9,1 mnkr.  

Nettobudgeten för verksamheterna uppgår till 
cirka 1.391 mnkr. 
 

Verksamheternas budgetavvikelser, mnkr 

 

Sektor välfärd räknar totalt sett med ett 
underskott mot budget med -13,6 mnkr. 
Verksamheten beställning och kvalitet 
redovisar ett prognostiserat budgetunderskott 
på -8,9 mnkr. Hemsjukvården går med 
underskott till följd av dyra lösningar för att 
täcka luckor i verksamheten samt 
bredvidgångar i samband med 
personalomsättning. Behoven inom 
äldreomsorgen är högre än budgeterat. 
Verksamheten individ- och familjeomsorg 
redovisar ett budgetunderskott på -5,0 mnkr 
som till största delen är kopplat till minskade 
ersättningar från Migrationsverket och 
kostnadskrävande individärenden. 

Sektor lärande räknar med överskott inom 
verksamheten förskola med 1,0 mnkr. 
Budgeten för verksamheten har utökats med 
2,0 mnkr under året efter beslut i 
kommunstyrelsen. Verksamheten Tingsholm 
räknar med underskott mot budget, totalt 
-9,6 mnkr. Budgeten för interkommunala 
ersättningar beräknas innebära underskott 
med -4,2 mnkr. Prognosen för 
modersmålsverksamheten innebär underskott 
mot budget med -4,0 mnkr och 
introduktionsprogrammet prognostiserar ett 
underskott på -2,4 mnkr. Sektorn som helhet 
räknar med ett ekonomiskt utfall som innebär 
budgetunderskott med -7,2 mnkr. 
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Sektor miljö- och samhällsbyggnad 
(+0,7 mnkr) och sektor service (+1,0 mnkr) 
räknar med ett ekonomiskt utfall som är bättre 
än budgeterat. 

Mot bakgrund av prognoserna för 
verksamheterna är bedömningen att avsatta 
medel för ”budget i balans” (budget: 2,0 mnkr) 

i sin helhet kommer att behöva användas för 
att täcka underskott inom verksamheterna. 

Avsatta medel för löneökningar mm 
prognostiseras ge överskott mot budget med 
6,0 mnkr. Prognosen förutsätter att 
återstående medel för oförutsedda kostnader 
(2,4 mnkr) inte förbrukas. 
 

Finansiering 
Utfallet för finansförvaltningen bedöms bli 
6,2 mnkr bättre än budgeterat. Prognosen 
innebär en positiv avvikelse (+1,2 mnkr) när 
det gäller skatter och statsbidrag. 

Utfallet när det gäller avskrivningar och 
kapitalkostnader förväntas bli 1,4 mnkr bättre 
än budgeterat. Orsaken är att investeringarna 
varit lägre än planerat. 

Kostnaderna för pensioner har ökat kraftigt. 
Prognosen innebär att pensionskostnaderna 
beräknas bli 13,7 mnkr högre än budgeterat. 
Under året har kommunen bytt 
pensionsadministratör och alla uppgifter om 
tidigare intjänade pensionsrättigheter ska 
överlämnas från den tidigare administratören. 
Innan överlämning har skett fullt ut i alla delar 
finns en ökad osäkerhet när det gäller 
underlaget för beräkningen av 
pensionskostnaderna.     

Jämförelsestörande poster 

De huvudsakliga orsakerna till det förväntade 
positiva budgetutfallet för finansförvaltningen 
är några större så kallade jämförelsestörande 
poster. Reavinsten avseende förvaltade 
pensionsmedel förväntas uppgå till 10,3 mnkr, 
och en utdelning från Ulricehamns Stadshus 
AB påverkar resultatet positivt med 4,0 mnkr. 
2,0 mnkr av utdelningen har dock ”använts” 

genom att budgeten för förskoleverksamheten 
har utökats – avvikelsen mot reviderad budget 
är följaktligen 2,0 mnkr. Prognostiserade 
reavinster i samband med försäljning av mark 
och fastigheter uppgår till 5,0 mnkr. 

Summan av jämförelsestörande poster uppgår 
till 19,3 mnkr. 

Nettoinvesteringar 
Totala investeringsbudgeten för 2019 inklusive 
ombudgeteringar från tidigare år uppgår till 
totalt 316,8 mnkr. Kommunfullmäktige har 
under året beslutat att utöka budgeten för 
ombyggnation av Marbäcks förskola samt 
lokalanpassning för att åstadkomma fler 
platser för särskilt boende på Ekero i Gällstad. 
Investeringsutfallet till och med augusti 
uppgår till 75,0 mnkr. Verksamheternas 
bedömning för hela 2019 innebär ett 
prognosticerat utfall på totalt 155,7 mnkr. 

Över tid är det viktigt att så stor del som 
möjligt av investeringarna finansieras via de 
medel som tillförs från den löpande driften – 
självfinansieringsgraden uppgår i så fall till 
100 %. Under 2019 beräknas 
självfinansieringsgraden uppgå till cirka 60%. 

Prognosen avseende årets resultat respektive 
investeringsnivån 2019 innebär att 
bedömningen är att cirka 90% av 
investeringarna den senaste femårsperioden 
(2015-2019) kommer att ha finansierats med 
egna medel. 
 
Nettoinvesteringar, mnkr 

 

Lån 
Kommunen fungerar som internbank för 
bolagen inom koncernen. Kommunens 
låneskuld per 2019-08-31 uppgår till 
475 mnkr, samtidigt som utlåningen inom 
kommunkoncernen, inklusive utlåning till 
bostadsrättsföreningen Ulricehamnshus nr 7 – 
Parkgården (där samtliga andelar ägs inom 
kommunkoncernen), uppgår till 605,5 mnkr. 

Ulricehamns kommun har följaktligen ingen 
”egen” låneskuld – samtliga upplånade medel 
är vidareutlånade till bolagen. 
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Kommunens låneskuld, mnkr

Utlåning till bolagen, mnkr

 

Finanspolicyn i Ulricehamns kommun anger 
ramar och riktlinjer för hur 
finansverksamheten i kommunen och bolagen 
inom kommunen ska bedrivas.  

Den samlade upplåningen ska enligt policyn ha 
en genomsnittlig kapitalbindningstid på 1-5 år. 
Per 2019-08-31 har kommunen en 
genomsnittlig kapitalbindning på 2,2 år. 

    
Kapitalbindning 201908 2018 2017 

 
 2,2 år 1,9 år 2,0 år 
 
Ränterisken är en annan del som regleras i 
finanspolicyn. Räntebindningen i 
låneportföljen ska spridas över tid enligt en 
normportfölj.  
 

Räntebindning 
 

< 1år 1-2år 2-3år 3-4år 4-5år 5-6år 6-8år 8-
10år 

Max andel, % 50,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 20,0 20,0 

Andel 201908, % 78,9 0,0 21,1 0,0 0,0 0,0 
,0 

0,0 0,0 

 

Upplåningen med räntebindning <1 år ligger 
över ramen för normportföljen. Flera 
omsättningar av lån kommer att göras i 
september 2019 (92 mnkr) och mars 2020 
(100 mnkr). Det ger förutsättningar att 
förlänga räntebindningen. 

Per 2019-08-31 var ca 31,1 mnkr av 
kommunens likviditet placerad i räntebärande 
värdepapper. 
 

Finansiella placeringar 
En viss del av kommunens likviditet är sedan 
länge avsatt till fondering för att möta framtida 
pensionsutbetalningar. Det har inte avsatts 
några ”nya” medel i portföljen under den 

senaste femårsperioden. 

Per 2019-08-31 uppgick marknadsvärdet på 
placerade medel till 117,2 mnkr. 

Summan av kommunens pensionsförpliktelser 
uppgick per 2018-12-31 till 472,3 mnkr. 

 

Finansiella placeringar, mnkr 

 

Balanskravet 
Ulricehamns kommuns prognosticerade 
ekonomiska resultat 2019 innebär att 
kommunallagens krav på ekonomi i balans 
beräknas uppfyllas. Av 2019 års ekonomiska 
resultat bedöms inga ytterligare medel avsättas 
till kommunens resultatutjämningsreserv. 
Efter tidigare års avsättningar uppgår 
resultatutjämningsreserven till 51,4 mnkr. 

Det finns inga tidigare balanskravsunderskott 
att återställa. 
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Balanskravet, mnkr 

  2019 

 
Årets resultat enligt 
resultaträkningen 24,6 

 
- reducering av samtliga realisationsvinster -19,3 
 
+ justering för realisationsvinster enligt 

undantagsmöjlighet - 
 
+ justering för realisationsförluster 

enligt undantagsmöjlighet - 
 
+ orealiserade förluster i värdepapper - 
 
- justering för återföring av orealiserade 

förluster i värdepapper - 

 

Årets resultat efter 
balanskravsjusteringar 5,3 

 
- reservering av medel till 

resultatutjämningsreserv - 
 
+ användning av medel från 

resultatutjämningsreserv - 

 Balanskravsresultat 5,3 

 

Finansiella mål 

Den ekonomiska prognosen per augusti 
innebär att ett av tre finansiella mål för god 
ekonomisk hushållning beräknas uppnås. 
 

Kommunens nyupplåning 
Den ekonomiska prognosen för 2019 innebär 
att det inte bedöms bli aktuellt att nyupplåna 
mer än 219 mnkr under året. Därmed är 
bedömningen att målet kommer att uppnås 
under 2019. 
 

Resultatnivå 
Det ekonomiska resultatet exklusive 
jämförelsestörande poster prognostiseras 
uppgå till ca 0,4 procent av intäkterna från 
skatteintäkter och kommunal utjämning (mål: 
1,9%). Med utgångspunkt från den ekonomiska 
prognosen i augusti bedöms målet avseende 
nivån på det ekonomiska resultatet därmed 
inte uppnås under 2019. 
 

Verksamheternas ekonomiska 

resultat 
Verksamheternas samlade ekonomiska utfall 
bedöms bli sämre än budgeterat. 
Verksamheternas samlade avvikelse mot 
budget uppgår totalt till -9,1 mnkr. Med 
utgångspunkt från den ekonomiska prognosen 
i augusti bedöms därför att målet om ett 
ekonomiskt resultat minst i nivå med budget 
inte kommer att uppfyllas. 
 

Känslighetsanalys 

Kommunens ekonomiska resultat påverkas av 
en mängd olika faktorer. Nedan beskrivs vilken 
ungefärlig inverkan några av dessa har (mnkr). 

Känslighetsanalys, mnkr 

  
  

Förändrade personalkostnader 
med 1 % 

 
10,5 

  
Förändrade bruttokostnader 
med 1 % 

 
16,0 

 
Förändrad utdebitering med  
1 krona 

 
52,9 

  
Förändrat skatteunderlag i riket 
med 1 % 

 
11,9 
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Driftredovisning 
     

Ansvarsområde (mnkr) 
2019  

budget 

2019  

Tertial 2 

2019  

prognos 

Avvikelse mot 
budget 

     

REVISION 1,5 0,4 1,5 0,0 
     

SUMMA KOMMUNSTYRELSEN 1 389,3 910,5 1398,4 -9,1 

     

Kommunledningsstab 78,3 61,4 76,7 1,6 
     

KS oförutsett 2,4 0,0 0,0 2,4 

Lönepott 23,7 0,0 17,7 6,0 

     

Sektor miljö och samhällsbyggnad 61,7 40,1 61,0 0,7 

     

     

Sektor lärande 611,7 401,1 618,9 -7,2 

- varav:     

Sektorstöd lärande 66,2 42,9 64,6 1,6 

Förskola 136,7 86,9 135,7 1,0 

Grundskola 256,9 165,8 257,2 -0,3 

Tingsholm 151,8 105,5 161,4 -9,6 

     

Sektor välfärd 528,5 357,6 542,1 -13,6 

- varav:     

Sektorsstöd välfärd 12,6 7,5 11,6 1,0 

Individ- och familjeomsorg 56,0 38,2 61,0 -5,0 

Funktionsnedsättning 27,5 17,6 27,2 0,3 

Äldreomsorg 74,4 51,1 75,4 -1,0 

Beställning och kvalitet 358,0 243,2 366,9 -8,9 
     
     

Sektor service 83,2 50,3 82,2 1,0 

     

TOTALT 1 390,8 911,0 1 399,9 -9,1 

     

FINANSFÖRVALTNING 1 418,3 978,7 1 424,5 6,2 

     

TOTALT 27,5 67,7 24,6 -2,9 
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Investeringsredovisning 

 
     

Projekt, belopp i mnkr 

 
2019 

Budget 

2019  
Utfall  

jan-aug 
Prognos 

2019 
Avvikelse  

Tre rosor förskola  44,3 8,4 28,0 16,3 
Ny förskola i Ulricehamn  42,3 8,1 8,5 33,8 
Ombyggnation gruppbostäder  22,5 1,1 2,5 20,0 
Investeringar i IT-utrustning  20,5 13,3 20,5 0,0 
Stadsbibliotek  17,8 0,6 4,6 13,2 
Reinvesteringar fastigheter  16,4 9,8 16,4 0,0 
Markförvärv och exploateringsverksamhet  13,9 2,2 7,6 6,2 
Ombyggnad Ryttershov inkl. sophus  13,2 0,2 1,2 12,0 
Ombyggnad Sim- och sporthall  11,5 -0,9 0,5 11,0 
Genomförande av detaljplaner  10,5 1,8 5,1 5,4 
Gator, vägar och trafikåtgärder  9,7 2,4 8,9 0,8 
Hössna förskola om-/tillbyggnad  7,5 10,7 11,0 -3,5 
Samverkanshus vård/omsorgsboende/förskola 
Gällstad  

6,9 0,9 1,2 5,7 
Energieff. & tillgänglighetsanpassningar  6,4 1,0 2,6 3,7 
Ej kända projekt, lokalanpassningar m.fl. 5,6 1,0 2,1 3,5 
Diverse verksamhetsinventarier  5,2 2,1 5,0 0,2 
Hamnbrygga Åsunden  5,0 0,0 0,0 5,0 
Utbyggnad GC-vägar utmed statliga vägar  5,0 0,0 0,0 5,0 
Ombyggnad centralarkiv  4,5 0,0 2,0 2,5 
Tillbyggnad Förskolan Hökerum  4,4 1,6 4,4 0,0 
Upprustning skolgård Vegby  4,0 0,0 0,3 3,7 
Lokalanpassning evakuering av gruppbostäder  3,0 0,0 0,0 3,0 
Off. toalett Stadsparken/byggnad (tennis)  3,0 0,0 0,0 3,0 
Reservkraft URC  3,0 0,0 0,0 3,0 
Utbyte spårmaskin  3,0 0,0 3,0 0,0 
Inventarier förskolor  2,6 0,0 0,6 2,0 
Lokalanpassning Ekero 2,2 2,8 2,9 -0,7 
Ombyggnation av Marbäcks skola  2,0 1,6 2,0 0,0 
Tillfällig kapacitetsökning F-6 i Ulricehamn  2,0 1,7 2,0 0,0 
Välfärdsteknik  2,0 0,6 1,4 0,6 
Åtgärder på broar  2,0 0,0 1,0 1,0 
Diverse investeringar inom köksverksamheten  1,6 1,1 1,6 0,0 
Utveckling av kommunala fritidsanläggningar 
inkl. Lassalyckan  

1,5 0,0 0,7 0,8 
Förråd Lassalyckan  1,5 0,0 1,5 0,0 
Parker och lekplatser  1,2 0,2 1,0 0,2 
Nytt intranät  1,1 0,1 0,6 0,5 
Belysning Lassalyckan fotboll  1,0 0,0 0,0 1,0 
Inventarier skolor  1,0 0,1 0,5 0,5 
Projekt under 1 mnkr 6,0 2,6 4,5 1,5 
Summa 316,8 75,0 155,7      161,1 
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Totala investeringsbudgeten för 2019 inklusive 
ombudgeteringar från tidigare år uppgår till 
totalt 316,8 mnkr. Kommunfullmäktige har 
under året beslutat att utöka budgeten för 
ombyggnation av Marbäcks förskola där flytt 
av särskolan är planerad samt lokalanpassning 
av Ekero eftersom behovet av särskilt boende 
ökat. Investeringsutfallet till och med augusti 
uppgår till 75,0 mnkr. Verksamheternas 
bedömning för hela 2019 innebär ett 
prognosticerat utfall på totalt 155,7 mnkr. 

Tre Rosors förskola byggs om- och till med fyra 
avdelningar och ett tillagningskök. Även 
lekytan ska utökas och fler parkeringar ska 
uppföras. Entré och lastintag flyttas ned från 
skolgården, till gatunivå mittemot 
Pingstkyrkan. Inflyttning beräknas till mars 
2020. 

Ny förskola i Ulricehamn har försenats 
framförallt beroende på att detaljplanen vid 
Ulricehamns resurscenter (URC) är gammal. 
Faktorer som man inte prövade när den togs 
fram måste prövas innan bygglov kan beviljas. 
Hit hör exempelvis naturvärden och 
tillgänglighet till platsen. Färdigställandet är 
nu beräknat till sommaren 2020. En 
modulbyggd förskola för 120 barn har 
upphandlats. Därmed behöver bara marken 
iordningsställas innan byggnaden kan 
monteras. 

En utredning har genomförts avseende 
ombyggnad av kommunens fyra äldre 
gruppbostäder för att göra dem anpassade till 
dagens krav. Ombyggnationerna är 
genomförbara men i ett fall har det visat sig att 
detaljplanen måste ändras. Projektering av två 
av gruppbostäderna färdigställs under 2019. 
Planerad ombyggnad för dessa ska ske under 
2019–2020. Medel har sökts för genomförande 
av Fållornavägen och för återstående 
projektering av Markuslyckedreven. 

Under året har ett förvärv av mark skett. 
Förhandling pågår med några fastighetsägare 
som förhoppningsvis resulterar i ett köp under 
året. Flertalet av de projekt som ligger under 
markförvärv och exploatering förväntas 
färdigställas under 2019. Toppbeläggningen av 
industrigatan på Hesters industriområde 
kommer att skjutas fram då det i dagsläget inte 
finns någon verksamhet som nyttjar vägen. På 
Rönnåsens industriområde byggs den sista 
delen av stenmur under hösten. I området ska 
också den sista trädplanteringen ske under 
hösten 2019. 

Projektering avseende Ryttershov är 
färdigställd inför ombyggnad av boendedelarna 
i hus A-F. Ventilation, tak, fönster, 
sophantering och isolering ingår i de planerade 

åtgärderna. Flera upphandlingsförsök har 
genomförts. Anbuden har dock varit långt över 
budget. Förvaltningen har bedömt att det blir 
kostnadseffektivare att bygga nya byggnader 
för boende. Just nu inväntas utredningen om 
framtida struktur inom äldreomsorgen i 
tätorten. Projekt avseende installation av 
tvättmaskiner och torktumlare har avbrutits. 

Hållplats Stenbocksgatan/Tre Rosors väg 
kommer inte byggas i år. De budgeterade 
medlen är inte tillräckliga. Avsikten är att söka 
ytterligare medel för medfinansiering från 
Trafikverket. 

Den sträcka som kvarstår vid utbyggnad av 
belysning är i Hökerum. I projektet avvaktas 
avtal med Trafikverket. Bedömningen är att 
belysningen kan byggas ut under hösten. 
Utbyggnad av ny belysning i Vegby är klart, 
totalt har det tillkommit 60 nya 
belysningspunkter. 

Investeringsmedel är beviljade för 
genomförandet av "Handelsträdgården". 
Utbyggnad av området pågår och förväntas bli 
klart i höst. 

Utbyggnad av ny gång- och cykelväg utmed 
Brunnvägen, avviker negativt med 0,4 mnkr. 
Detta beror på att medfinansiering från 
Trafikverket inte betalades ut under 2018, 
eftersom projektet inte var klart. 
Medfinansieringsbidraget kommer betalas ut 
under 2019, vilket gör att projektet som helhet 
kommer redovisa ett nollresultat. 

En ny hastighetsplan förväntas bli politiskt 
beslutad under 2019. Omskyltningen kommer 
bli aktuell under 2020. 

Energieffektiviserande åtgärder i byggnader 
medför energibesparingar under lång tid och 
höjer samtidigt den tekniska statusen i 
kommunens byggnader. I år har ett projekt 
genomförts med bra avkastning, 
värmeåtervinning från kylmaskiner i kök vid 
URC. Utbyte av befintlig gammal 
ytterbelysning till modern LED-belysning ger 
också en bra besparing och långtidseffekt. 
Merparten av kommunens ytterbelysning på 
skolgårdar, gångvägar med mera är i dag 
utrustade med kvicksilverlampor. Dessa skall 
av miljö- och energieffektivitetsskäl fasas ut i 
enlighet med EU-direktiv. Detta medför i de 
flesta fall att hela armaturerna måste bytas ut 
för att vara kompatibla med nya ljuskällor. 
Utbytet sker löpande.  

Tillgänglighetsanpassning av lokaler sker på 
Lassalyckan, URC, Ryttershov, Höjdgatan och 
Stadshuset. Arbetet pågår och kommer inte att 
kunna färdigställas då förutsättningarna 
ändrats i vissa delar. Sessionssalen var 
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besvärligare än väntat och något behöver 
genomföras åt receptionen på Höjdgatan, där 
säkerheten måste förbättras.  

Bryggan söder om hamnbryggan har ersatts 
men en ny konstruktion. Tanken är att ersätta 
bryggan i hamnen med något liknande, men 
anpassad så att båtar kan lägga till. Just nu 
utreds olika tänkbara lösningar. Projektet 
skjuts därför fram till 2020. 

Förvaltningens förslag för investeringsmedel 
för utbyggnad av gång- och cykelvägar utmed 
statliga vägar låg med i investeringsplan för 
2021. Ny ansökningstid hos Trafikverket för 
medfinansiering för utbyggnad av gång- och 
cykelvägar utmed de statliga vägarna kommer 
att öppna under 2020. Om medfinansiering 
erhålls är ett genomförande aktuellt först 
under 2022. Förvaltningen har för avsikt att 
inte bygga ut något innan dess att 
medfinansiering har beviljats, om inte politiskt 
uppdrag finns, varför det prognostiserade 
utfallet är 0 kr. 

Projekteringen är klar för centralarkiv i nedre 
plan på URC. Ombyggnad genomförs 2020 då 
överprövning har skett av upphandlingen av 
ventilation. Det gamla arkivet i f d Tingshuset 
flyttas över till URC när det står klart. 

Tillbyggnad av befintlig förskola i Hökerum 
pågår. Den är ett modulbygge och kan byggas 
till med en avdelning i plan två. Befintligt kök 
anpassas genom en tillbyggnad med 
diskutrymme. Projektet kommer att 
genomföras under hösten 2019. 

Lokalerna som tennisklubbens nyttjar i 
stadsparken är utdömda på grund av 
mögelangripet bottenbjälklag. Investeringen 
avser en ny byggnad för omklädning och en 
offentlig tillgänglighetsanpassad toalett. En 
förprojektering behöver utföras för att kunna 
ta fram kalkyl- och beslutsunderlag. 

Vid URC och Ryttershov finns behov av att 
bygga ett reservkraftverk. Genomförandet 
beräknas bli under 2020 eftersom det inväntas 
beslut från Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap om eventuellt bidrag.  

Slöjdsalen i Marbäcks skola har byggts om 
inför läsåret 19/20, detta för att skapa 
ändamålsenliga lokaler för 
särskoleverksamheten. Det har tillkommit 
arbeten som ej budgeterats då dessa inte fanns 
med i behovsbeskrivningen inför upprättande 
av investeringsansökan. Bland annat har 
rumsbildningen ändrats, två toaletter har 
uppförts istället för en. Staket, lekutrustning 
och gångytor har tillkommit.  

Investeringen, Kapacitetsökning F- 6 möjliggör 

att klara behovet av förskoleplatser och 
elevplatser för årskurs F-6 i centralorten fram 
tills en ny grundskola är färdigställd. 
Markarbeten, transport, montage, inkoppling 
av el, It, larm, fjärrvärme, vatten och avlopp av 
modulerna ingår i investeringen. Fullt 
anpassade flyttbara lokaler finns på plats. 
Merutgifter har uppstått på grund av ökade 
markarbeten, flytt av lekutrustning, ny 
placering av basketplan, anpassning av 
placering av moduler och ökad kostnad för 
larm.  

 

Större pågående investeringar 

Projektering av nytt samverkanshus i Gällstad 
pågår. Då det finns behov av nya lokaler både 
gällande vård- och omsorgsboende och 
förskola inriktas projekteringen på ett 
samverkanshus. En kostnadseffektiv lösning 
eftersträvas med ett optimerat samutnyttjande 
av lokaler. Behov av utökning av antalet platser 
från ursprungliga 45 boendeplatser och 100 
förskoleplatser har visat sig vara nödvändig. 
Projekteringen kommer att utgå från 60 
boendeplatser och 120 förskoleplatser. 
Investeringsbudgeten för hela projektet 
behöver därför utökas med 40–50 mnkr. 

Förvärvet av fastigheten, Ulricehamn Chile 2 
för placering av nytt stadsbibliotek 
genomfördes under 2017. Om- och tillbyggnad 
kommer att genomföras i en så kallad 3D-
fastighet. Arkitekttävling genom förnyad 
konkurrens är genomförd och ett vinnande 
förslag har utsetts. Projektering har påbörjats 
och förväntas pågå i upp till ett år. 

Akuta underhållsåtgärder är genomförda i 
simhallen och fler akuta åtgärder planeras 
2019–2020. Förstudie är genomförd våren 
2019 för att få fram alternativ till 
ombyggnation eller nybyggnation. Förstudien 
har visat på omfattande underhållsåtgärder 
som behöver genomföras om den maximala 
livslängden om ytterligare 10 år skall kunna 
upprätthållas. Det innebär att 
underhållsåtgärder i andra fastigheter måste 
skjutas fram i tid. Ramprogram bör tas fram 
under 2019 för att få fram bättre underlag för 
kalkyler. Tidigare års investeringsutgifter för 
projektet har granskats och utredningen har 
visat på att utgifterna som är bokförda avser 
förstudie. Utgifterna har kostnadsförts då 
förstudie inte är att betrakta som investering i 
enlighet med gällande lagstiftning. Detta är 
orsaken till att projektet visar på en negativ 
utfall om -0,9 mnkr. 
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Större avvikelser 

Tillbyggnaden av befintlig förskola i Hössna är 
i sitt slutskede. Total budget är 22,9 mnkr. 
Prognosen efter upphandling hamnade på 23,9 
mnkr, medräknat bidrag från Boverket. Bidrag 
om 1,7 mnkr beviljades ej på grund av att 
avsatta medel hos Boverket tog slut. Ny 
totalprognos landar därför istället på 25,9 
mnkr då det visade sig att det blev 1 mnkr 
(4,4%) dyrare än budget efter upphandling. 
Efter uteblivet bidrag och tillkommande 
markarbeten beräknas projektet gå med 
underskott om 3,5 mnkr. 

Upprustningen av Hössna skolgård är 
genomförd. Sökta medel från Boverket 
beviljades ej då avsatta medel hos Boverket tog 
slut. Totalt var budgeten 4,8 mnkr och 
prognosen efter upphandling visade på 4,9 
mkr, medräknat bidrag från Boverket. Bidraget 
om 2,8 mnkr beviljades ej på grund av att 
avsatta medel tog slut. Underskott uppgår till 
2,9 mnkr. 

Lokalanpassningen på Ekero har startats upp 
under året. Investeringen på Ekero var 
nödvändig för att kunna öppna upp den 
avdelning som varit ett HVB-hem. Det innebär 
att man kan frigöra platser på korttiden i 
kommunen och det möjliggör även att vi kan ta 
hem utskrivningsklara patienter i tid. 
Lägenheterna var i dåligt skick och utslitna 
efter alla år av användning. Mycket revs när 
det ändrades till HVB-hem. I princip handlade 
det om helrenovering av ytskikt, montage av 
kök i fyra lägenheter, våtrumsrenovering 
inklusive nytt porslin och golvbrunn. 
Tillkommande arbeten utgörs av, 
akustikåtgärder, anpassning balkonger, lås och 
passage, elinstallation, undergolv, två kontor, 
utökat kök i lägenhet, målning och 
golvbeläggning i korridor. 
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Personalekonomisk 

redovisning 
I nedanstående redovisning har förvaltningen 
valt att exkludera sektor lärande då det vid 
tillfället inte gått att säkerställa statistiken på 
grund av ett fel i lönesystemet. (Detta fel gäller 
inte antal långtidssjukskrivna och 
personalomsättning)   

 

Arbetad tid 
 

   

 Utfall 
jan-jul  

2019 

Utfall 
jan-jul  

2018 

För-
ändring 

 

Arbetad tid i 
årsarbeten, månads- 
och timavlönad 

personal 

 
1 119 

 

 
1 119 

 
0 

 
Bortsett från sektor lärande är antalet 
årsarbeten för kommunen som helhet 
oförändrat vid jämförelse mellan åren. En 
ökning har skett inom kommunledningsstaben 
medan övriga sektorer har minskat. 
Förklaringen till detta är den nybildade 
planeringsfunktionen. Inom sektor välfärd har 
individ- och familjeomsorgen minskat med 22 
årsarbeten beroende på att flera HVB-hem 
lagts ner. Samtidigt har övriga verksamheter 
inom sektorn ökat sin arbetade tid. Det 
innebär att sektorn som helhet har minskat 
den arbetade tiden med fyra årsarbeten. 

 

Sjukfrånvaro 

    
 Utfall 

jan-jul  
2019 

Utfall 
jan-jul  

2018 

Föränd-
ring 

 

Sjukfrånvaro, % 7,8 6,8 + 1,0 

Långtidssjukfrånvaro/ 
total sjukfrånvaro, %  

 
44,5 

 
42,9 

 
+ 1,6 

 

Sjukfrånvaron har ökat. Ökningen är mest 
påtaglig inom kommunledningsstaben och 
sektor välfärd. Inom sektor välfärd står 
äldreomsorgen och individ- och 
familjeomsorgen för den största ökningen. 

Förvaltningen gör bedömningen att den höjda 
sjukfrånvaron kan ha påverkats av ett ovanligt 
stort utfall av influensa under inledningen av 
året, bristande kontinuitet i ledarskapet på 
vissa arbetsplatser samt att det inom delar av 
verksamheten har varit brist på vikarier. 

Samtidigt kan det inte uteslutas att det 
förändringsarbete som är ett resultat av 
projektet ”Heltid som norm” delvis har 
medverkat till uppgången av sjuktalen.   

Sjukfrånvaro, i % 

         
 

kv 
Kv 

2019 
jan-jul 

Män 

 
 

Kv 

2018 
jan-jul 

Män 

 
 
Kv   

Förän-
dring 

Män 
-29 år 4,8 2,8 4,2 1,7 + 0,6 + 1,1 

30-49 år 8,2 6,4 6,7 3,4 + 1,5 + 3,0 

50 år- 9,9 4,7 9,2 5,1 + 0,7 - 0,4 

Totalt 8,5 5,0 7,5 3,7 + 1,0 + 1,3 

 

Sjuktalen är högre i de högre åldersgrupperna 
men den största ökningen har ägt rum i 
åldersgruppen 30-49 år vid en jämförelse 
mellan åren. Ökningen gäller både kvinnor och 
män.  

 

Långtidssjukfrånvaro, andel 

 

Andel av den sjukskrivna tiden som är 
långtidssjukskrivning (60 dagar och mer), i 
% 

     2019 
jan-jul 

2018 
jan-jul 

Föränd-
ring 

Kvinnor 45,8 44,8 + 1,0 

Män 35,9 27,4 + 8,5 

Totalt 44,5 42,9 + 1,6 

 

Andelen av den totala sjukfrånvaron som är 
långtidssjukfrånvaro har ökat i förhållande till 
2018, främst bland männen. För kvinnor i 
åldersgruppen över 50 år utgör 
långtidssjukfrånvaron mer än hälften av den 
totala sjukfrånvaron.  
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Långtidssjukfrånvaro, antal  

Antal långtidssjukskrivna i genomsnitt per 
månad  

      2019  
jan-jul 

2018 
jan-jul 

Kommunledningsstab  3,1 2,6 

Miljö- o 
samhällsbyggnad 

 1,9 2,1 

Sektor lärande 

Välfärd 

 

Service 

 

Ser 

 33,4 32,3 

Sektor service  16,6 15,3 

Sektor välfärd  55,1 46,7 

Totalt  110,0 98,3 
 

Även antalet långtidssjuka har ökat under 
2019. Den största ökningen är inom sektor 
välfärd och det gäller i huvudsak inom 
äldreomsorgen men också inom beställning 
och kvalitet. Inom verksamheten 
funktionsnedsättning har antalet långtidssjuka 
minskat något.  

 

Antal långtidssjukskrivna i 

genomsnitt per månad, uppdelat på 

hel- och deltidssjukskrivna 

        2019 
hel 

2019 
del 

 

2018 
hel 

2018 
del 

Kommunledningsstab  1,1 2,3 0,3 2,4 

Miljö- och 
samhällsbyggnad 

  
1,0 

 
0,9 

 
0,3 

 
2,1 

Sektor lärande 

Välfärd 

 

Service 

 

Ser 

 12,9 22,3 15,1 19,3 

Sektor service  8,3 9,4 8,0 8,6 

Sektor välfärd  25,3 32,4 23,1 25,9 

Totalt  48,4 67,3 46,9 57,6 
 

En person som under en del av månaden varit helt- och en 

annan del partiellt sjukskriven förekommer i 

redovisningen under den månaden som både helt- och 

partiellt sjukskriven.  

Såväl antalet heltidssjukskrivna som 
deltidssjukskrivna ökar. I arbetet med att 
sänka sjukfrånvaron kan en 
deltidssjukskrivning i vissa fall underlätta 
rehabiliteringen och återgång i arbete. 

Förvaltningen möter den ökade sjukfrånvaron 
genom att intensifiera rehabiliteringsarbetet, 
genom att genomföra stödsamtal med de 

som är ofta sjuka och genom att identifiera 
arbetsplatser med hög sjukfrånvaro och 
upprätta handlingsplaner avseende dessa.   

Långsiktigt bedömer förvaltningen att arbetet 
med hälsosamma scheman i verksamheterna 
samt att ett ökat fokus på att säkerställa 
bemanningen i verksamheterna kommer att 
påverka sjuktalen i positiv riktning. En del av 
detta arbete utgörs av en ökad 
grundbemanning och minskat behov av 
timanställda.    

Personalomsättning, % 
 

      2019  
jan-jul 

2018 
jan-jul 

Kommunledningsstab  11 11 

Miljö- och 
samhällsbyggnad 

  
14 

 
16 

Sektor lärande 

Välfärd 

 

Service 

 

Ser 

 10 9 

Sektor service  10 10 

Sektor välfärd  10 9 

Totalt  10 10 
 

Endast tillsvidareanställd personal ingår och 

pensionsavgångar är exkluderade 

Personalomsättningen inom förvaltningen 
bedöms utvecklas i paritet med föregående år. 
Det innebär att den kvarstår på en relativt hög 
nivå. Detta är kopplat till låg arbetslöshet och 
den därmed sammanhängande konkurrensen 
på arbetsmarknaden.  

För att möta konkurrensen på 
arbetsmarknaden så arbetar förvaltningen 
aktivt för att stärka vårt varumärke som 
arbetsgivare. På kort sikt innebär det att 
säkerställa ett gott ledarskap i verksamheterna 
och att verka för goda arbetsmiljöer genom ett 
systematiskt arbetsmiljöarbete. Mera 
långsiktigt så kommer förvaltningen under 
2020 att framställa en handlingsplan inom 
uppdraget ”Sjuhärads bästa offentliga 
arbetsgivare” i syfte att ytterligare utveckla vår 
profil som arbetsgivare.   
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Kommunledningsstab 

Resultat (mnkr) 2019 
Tertial 2 

2019 
Budget 

2018 
Utfall 

Intäkter 3,3 5,4 5,9 
Kostnader  64,7 109,8 93,0 
Nettokostnader 61,4 104,4 87,2 

Budget 68,6 104,4 98,3 

Budgetavvikelse 7,2 0,0 11,1 

 

Prognos (mnkr)    

Prognos resultat helår   94,4 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  10,0 

Väsentliga händelser 

Kommunledningsstabens arbete under första 
halvåret har präglats mycket av 
utvecklingsarbeten. Ekonomifunktionens 
utvecklingsarbete under 2019 har i huvudsak 
inriktat sig på ökad digitalisering av 
administrativa processer. Med hjälp av det nya 
systemstöd som kommunen anskaffat, som 
möjliggör digitalisering av indata, finns 
möjlighet att effektivisera processer. 
Planeringsfunktionen utvecklingsarbete 
kännetecknas framför allt av arbetet med att 
förbättra processer av införandet av heltid som 
norm i kommunens verksamheter. 

Arbetet med heltid som norm har väckt 
uppmärksamhet och för att dela med oss har 
två konferenser genomförts och en tredje är 
planerad till oktober. 

Första halvåret fokuserade kanslifunktionen 
mycket på planering och genomförande av 
Europarlamentsvalet. Vidare har även en ny 
folkhälsostrateg tillträtt under augusti. 

Kommunikationsfunktionens arbete i år har 
kantats framför allt av personalomsättning och 
rekrytering. Detta har i sin tur påverkat 
verksamhetsplanen. Ett projekt kring nytt 
intranät startades upp i början av året och 
kommer att pågå året ut. 

Årets löneöversyn är i allt väsentligt 
genomförd. Den årliga lönekartläggningen är 
avslutad och fastställd i central 
samverkansgrupp (CSG). Inga osakliga 
löneskillnader har identifierats. Löneöversyn 
för Vårdförbundet pågår. Förvaltningen har 
tecknat kollektivavtal med Kommunal 
avseende en så kallad timbank för sektor 
välfärd. Arbete pågår med att teckna 
motsvarande avtal för de delar av 
organisationen som efterhand går in i heltid 
som norm. 

Ekonomisk analys 

Kommunledningsstaben visar ett överskott 
om 7,2 mnkr. De främsta orsakerna till 
överskottet finner man inom kommunchefens 
verksamheter. KS oförutsett, ram i balans samt 
lönepott generar de största överskotten. 

I övrigt visar tre av kommunledningsstabens 
verksamheter positiva överskott. Detta går 
framför allt att härleda till personalkostnader 
samt aktiviteter kopplat till 
personalfunktionen. 

Kanslifunktionen och planeringsfunktionen 
visar i dagsläget underskott. För kansliet beror 
det på överförmyndarens verksamhet samt 
politiska verksamheter. Planeringsfunktionens 
underskott beror på högre personalkostnader 
än budgeterat. 

Prognos 

Kommunledningsstaben förväntas gå med ett 
överskott om ca 10 mnkr. Detta går att härleda 
med 6,0 mnkr till lönepott. Vidare 2,0 
mnkr för ram i balans. I dagsläget har 
enbart ett beslut fattats att nyttja budgeten för 
KS oförutsett, vilket har beaktats i prognosen. 
Framtida prognoser kan därav avvika. Budget 
för KS oförutsett är på 2,5 mnkr. Kvar att 
nyttja inom KS oförutsett är ca 2,4 mnkr. 

Övriga funktioner inom 
kommunledningsstaben visar sammantaget, 
ett underskott om -0,4 mnkr. Främsta 
orsakerna till ett prognostiserat underskottet 
hos övriga funktioner är kopplade till de 
politiska uppdragen samt personalkostnader.    

  

    

Personaltal 2019 
Tertial 2 

2018 
Tertial 2 

Förän-
dring 

Arbetad tid (i årsarbeten) 62,3 55,7 6,6 
Sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid 

4,8% 

 

3,4% 1,4 

Antal medarbetare 
genomsnitt 

   
med långtidssjukfrånvaro 3,1 

 

 

2,6 0,5 
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Sektor miljö och 

samhällsbyggnad 
 

    

Nettokostnader (mnkr) 2019 
Tertial 2 

2019 
Budget 

2018 
Utfall 

 
Sektorstöd MSB 1,6 2,8 0,0 
Samhällsutveckling 30,1 45,8 48,0 
Miljö- och byggnämnd 0,4 0,5 0,2 
Miljö- och bygg 7,9 12,5 12,9 

Sektor MSB 40,1 61,7 56,9 

 

Resultat (mkr) Utfall   
2015 

Budget 
2016 

Utfall  
2016 

Intäkter 16,8 15,3 20,9 

Kostnader  64,6 68,1 69,7 

varav personalkostnader 21,6 24,6 25,7 

Verksamhetens resultat 47,8 

 

 

52,8 48,8 
 

   
    

Resultat (mnkr) 2019 
Tertial 2 

2019 
Budget 

2018 
Utfall 

 
Intäkter 9,7 12,6 20,2 

Kostnader  49,7 74,3        77,1 

Nettokostnader 40,1 61,7 56,9 

Budget 40,8 61,7 54,8 

Budgetavvikelse 0,8 0,0 -2,1 

 

Prognos (mnkr)    

Prognos resultat helår   61,0 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  0,7 

  
    

Personaltal 2019 
Tertial 2 

2018 
Tertial 2 

Förän- 
dring 

Arbetad tid (i årsarbeten) 56,2 57,9 -1,7 
Sjukfrånvaro av ordinarie 4,3 3,8 0,5 
arbetstid    
Antal medarbetare 
genomsnitt 

1,9 2,1 -0,2 
 med långtidssjukfrånvaro    

 

Väsentliga händelser 

Under 2019 har tillsynen inom miljöenheten 
sin utgångspunkt i temat klimatanpassning, 
där fokus ligger på att diskutera och informera 
verksamhetsutövare kring de klimatrelaterad 
risker som finns inom kommunen och som 
dessa kan påverkas av. Det har även 
genomförts ett inventeringsprojekt där 
miljöfarliga verksamheter som tidigare varit 
okända för kommunen identifieras och 
tillsynsbesökts. Tillsynsarbetet för den 
ordinarie tillsynen ligger i stort inom ramen för 
kontroll- och tillsynsplanerna och målsättning 
är att allt som är planerat inom tillsynen ska 
uppnås under året. Utöver tillsyn pågår arbete 
med miljöenhetens diariestruktur och 
dokumenthanteringsplan för att säkerställa en 

effektiv och rättssäker handläggning. Arbete 
pågår även med digitalisering och utveckling 
av e-tjänster för att göra ansökningar och 
anmälningar enklare, ett exempel på detta är 
att det nu är möjligt att ansöka om dispens för 
hämtning av hushållsavfall via e-tjänst. 

Under 2019 har ett förändringsarbete 
påbörjats på byggenheten utifrån dem politiska 
målsättningar som finns och genomförda 
kundundersökningar. Byggenheten arbetar nu 
för att uppnå en stabil ärendeprocess med 
handläggningstider inom målvärden, god 
struktur på begäran om kompletteringar samt 
en förbättrad möjlighet för sökande att nå en 
handläggare som kan svara på frågor om just 
deras ärende. Exempel på detta är förbättrade 
möjligheter att boka såväl mötes- som 
telefontider. Enheten har även återupptagit 
förgranskning, vilken innebär en första 
återkoppling på inskickat material vid 
bekräftelse på inkommen ansökan för att öka 
servicen. Målsättningen är att kommunen ska 
ha en effektiv, rättssäker och serviceinriktad 
myndighetsutövning inom området. På 
byggenheten har även ett stort arbete 
genomförts med att hantera arkivering och 
avslut av gamla ärenden. Genomgång av öppna 
tillsynsärenden har också gjorts vilket ger en 
god grund för det fortsatta arbetet med 
tillsynen. 

Ulricehamns kommun fortsätter framåt i en 
positiv utvecklings- och expansionsfas, där 
tillväxten på bland annat bostadsbebyggelse 
och nyetablering av företag är i fokus. Detta 
ställer höga krav på kommunen, framförallt 
gällande mark för nya bostäder. Intresset för 
villatomter är högt i kommunen. Inte bara 
privatpersoner visar intresse utan även flertalet 
byggbolag har varit och presenterat sina tankar 
och idéer och vill bygga i Ulricehamn. 
Utbyggnaden av Handelsträdgården inför 
försäljning av villatomter förväntas vara färdig 
under september månad. 
Markanvisningstävlingen som pågick under 
våren är avslutad och avtal har tecknats med 
Axeby Bostad AB, som ska bygga 16 parhus i 
området. I Hökerum såldes de kommunala 
tomterna slut under 2018 vilket gjorde att 
förvaltningen avstyckade åtta tomter. Dessa 
ska ut till försäljning efter det att gatan rustats 
upp under hösten. För att tillgodose 
marknaden arbetar förvaltningen prioriterat 
med att planlägga mark för ytterligare 
tomtetableringar. Med stöd av gällande 
översiktsplan och markförvärvspolicy arbetas 
det intensivt för att utöka kommunens 
markreserv gällande mark för ny 
bostadsbebyggelse, men också mark för 
industri och verksamheter. 

Den beläggningsinventering som genomfördes 
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under andra halvåret 2018 ligger till grund för 
2019 års arbeten med att rusta upp våra 
kommunala gator och vägar. Förvaltningen, 
tillsammans med UEAB, har arbetat fram en 
åtgärdsplan för att koppla samman 
beläggningsarbeten med UEAB:s 
saneringsarbeten på vatten- och avloppsnätet. 
Fram till augusti har ett flertal 
investeringsprojekt startat och avslutats. Om- 
och tillbyggnad av hållplatser, utbyggnad av 
belysning i Vegby samt trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder utmed Tre Rosors väg är färdiga. 
Under året finns ett stort fokus på att avsluta 
de investeringsprojekt som har startats tidigare 
år. 

Ett stort informationsarbete har genomförts 
för att nå ut till alla vårdnadshavare att ansöka 
om skolskjuts. Arbetet har varit framgångsrikt 
och cirka 85% av alla berättigade elever har 
ansökt, vilket är en hög andel i jämförelse med 
våra grannkommuner. 

Arbetet med Översiktsplanen fortsätter enligt 
tidplan med kontinuerliga möten med den 
politiska referensgruppen. Arbetet med 
detaljplaner pågår, Bergsäter är utskickat på 
samråd, fortsatt process med granskning för 
utveckling av området kring Hotell 
Lassalyckan i Sanatorieskogen. Ny plan för 
Miljö- och energicenter i Vist är på gång till 
antagande såsom antagande av 
förtätningsprojektet på Skansen. 

Utvecklingen av våra GIS-tjänster ökar och 
utbudet av användningsområden blir ständigt 
fler. Teamet arbetar nu med att under hösten 
kunna presentera en extern webb-GIS genom 
kommunens externa hemsida. 

 

Ekonomisk analys 

Miljö och samhällsbyggnads utfall visar ett 
överskott i förhållande till budget. Överskottet 
beror främst på att sektorn har högre intäkter 
än budgeterat kopplat till planavgifter och 
lägre personalkostnader än budgeterat. 
Sektorn återbesätter inte alla tjänster eftersom 
en anpassning sker med anledning av att 
samverkan med Tranemo är avslutad inom 
miljö och bygg. Underskottet på diverse 
kostnader innefattar kostnader för 
återställande av deponin på Övreskogs 
återvinningscentral. Kostnaden ska ses 
tillsammans med minskad förändring av 
avsättning vilket gör att avvikelsen gentemot 
budgeten är liten. Det negativa resultatet beror 
istället på kostnader i samband med 
upprättande av detaljplaner, finansieringen av 
dessa kostnader håller dock på att ses över. 

Prognos 

Bedömningen är att sektorn kommer ha ett 
överskott vid årsskiftet. En osäkerhet finns 
dock alltid hur stora kostnaderna kommer bli 
för reningen av lakvattnet och 
vinterväghållningen, vilket är väderberoende. 
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Sektor lärande 
    

Nettokostnader (mnkr) 2019 
Tertial 2 

2019 
Budget 

2018 
Utfall 

Sektorsstöd lärande 42,9 
 

66,2 64,2 
Förskola 86,9 136,7 132,5 
Grundskola 165,8 256,9 254,1 
Tingsholm 105,5 151,8 148,7 

Sektor lärande 401,1 611,7 599,5 

 

    

Resultat (mnkr) 2019 
Tertial 2 

2019 
Budget 

2018 
Utfall 

Intäkter 60,6 76,1 89,0 
Kostnader  461,8 687,8 688,5 
Nettokostnader 401,1 611,7 599,5 

Budget 411,1 611,7 590,5 

Budgetavvikelse 9,9 0,0 -9,0 

 

Prognos (mnkr)    

Prognos nettokostnader helår   618,9 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  -7,2 

  
    

Personaltal 2019 
Tertial 2 

2018 
Tertial 2 

Förän- 
dring 

Arbetad tid (i årsarbeten) 759,8 770,9 -11,1 
Sjukfrånvaro av ordinarie    
arbetstid 5,5% 4,9% 0,4% 
Antal medarbetare genomsnitt     
med långtidssjukfrånvaro 33,4 32,3 

 
1,1 

 
*Arbetad tid för 2019 är missvisande då juli månads 
ferieavlönad personals arbetade tid inte kommit med. 

Väsentliga händelser 

Fortsatt implementering av 
verksamhetssystem pågår med exempelvis 
PMO (dokumentationssystem för elevhälsan), 
infomentor med flera. 

Elevhälsan har endast en vakant tjänst som 
skolpsykolog. 

Förskolan har tilldelats ett tilläggsanslag på  
2 mnkr som går in i resursfördelningsmodellen 
likvärdigt till både de kommunala som de 
fristående förskolorna. 

Samarbetet med Västra Götalands Regionen, 
Sveriges Kommuner och Landsting, Närhälsan 
och sektor välfärd fortsätter enligt plan. 

 

Verksamhetsområdet Tingsholm genomgår en 
betydande ekonomisk anpassning. 
Anpassningarna består bland annat av 
minskning av personalstyrkan, större 
undervisningsgrupper och minskad 
undervisningstid till den garanterade nivån. 

Arbetet med heltid som norm pågår inom 
förskoleverksamheten. Grundskolan och 
Tingsholm har påbörjat införandet. 

Ekonomisk analys 

Sektorstödets utfall visar för perioden ett 
överskott med 1,3 mnkr. 

Förskolan visar ett överskott på 4,4 mnkr. 
Verksamheten tar emot fler barn än tidigare i 
egen regi vilket innebär att intäkter från 
föräldraavgifter blir högre än budgeterat. 
Kostnader för interkommunala ersättningar är 
lägre än budgeterat.  

Grundskolan visar överskott på 4,3 mnkr. På 
två skolenheter finns elever som tillhör 
personkrets grundsärskolan och som 
verksamheten inte fått ekonomisk 
kompensation för. Stöd till elever i behov av 
stöd och omfattande skolfrånvaro är svårt att 
tillgodose. 

Tingsholm verksamhetsområde går med 
underskott om -0,2 mnkr. Avvikelserna beror 
på högre kostnader för interkommunal 
ersättning och minskade intäkter än 
budgeterat.  

Prognos 

Sektorstödet visar prognos om 1,6 mnkr bland 
annat på grund av en vakans. 

Prognosen för förskolan är +1,0 mnkr, varav 
förskoleenheterna -0,7 mnkr och 
Intraprenaden -0,5 mnkr. Mer intäkter i form 
av föräldraavgifter och lägre kostnader för 
interkommunala ersättningar bidrar till 
överskottet.   

Grundskolan prognostiserar -0,3 mnkr, på 
grund av elever med funktionshinder. 

Prognostiserat resultat för Tingsholm är ett 
underskott på -9,6 mnkr. Till detta hör 
interkommunala ersättningar på -4,2 mnkr. 
Modersmålet och elever kopplade till 
introduktionsprogrammet beräknas generera 
ett underskott på -6,4 mnkr. 

Det finns en fortsatt farhåga att 
schablonersättningen blir mindre än 
prognosticerat.
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Förskola 

 

    

Resultat (mnkr) 2019 
Tertial 2 

2019 
Budget 

2018 
Utfall 

Intäkter 15,5 19,2 23,0 
Kostnader  102,4 155,9 155,5 
Nettokostnader 86,9 136,7 132,5 

Budget 91,4 136,7 132,9 

Budgetavvikelse 4,5 0,0 0,4 
 

Prognos (mnkr)    

Prognos nettokostnader helår   135,7 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  1,0 

 

 

 

   

Personaltal 2019 
Tertial 2 

2018 
Tertial 2 

Förän- 
dring 

Arbetad tid (i årsarbeten) 200,9 206,0 -5,1 
Sjukfrånvaro av ordinarie    
arbetstid 4,9% 5,2% -0,3% 
Antal medarbetare genomsnitt     
med långtidssjukfrånvaro 7,1 7,0 

 
0,1 

 

Väsentliga händelser 

Förskolan har tilldelats ett tilläggsanslag på  
2 mnkr som går in i resursfördelningsmodellen 
likvärdigt både till de kommunala som 
fristående förskolorna. 

Arbetet med Heltid som norm pågår och går in 
i en intensiv fas nu under hösten för att gå in i 
skarpt läge januari 2020. 

Ett utvecklingsarbete med att implementera 
den nya läroplanen genomförs från 
höstterminen 2019. Implementeringsarbetet 
startade med en gemensam 
kompetensutvecklingsdag för hela förskolan. 
Sedan sker fortbildning och implementering i 
form av kollegialt lärande med handledning på 
förskolorna. 

Läslyftet har avslutats efter två år och 
utvecklingsinsatsen ger direkta resultat på 
undervisningen och barnens lärande. 

I mars genomfördes en gemensam 
kompetensutvecklingsdag för all pedagogisk 
personal gällande normkritik och 
normkreativitet vilket har öppnat upp för goda 
kollegiala samtal, utvidgning av förskolans 
normer med målet att alla barn ska utvecklas 

som individer utan begränsningar till de unika 
individer de är. 

Om och tillbyggnad av Tre rosors förskola är i 
gång och följer tidsplanen och väntas stå klart 
till mars 2020. Hästhovens ut- och till-
byggnad är klar. Hökerums förskolas 
utbyggnad med en paviljong är klar och 
verksamhet har startats upp i de nya 
lokalerna. Lyckans förskola och 
Samverkanshus Gällstad är två pågående 
byggprocesser som ännu inte är färdiga men 
har fastställda tidsplaner.   

Ekonomisk analys 

Förskolan har ingen minskning av den totala 
budgetramen för 2019, dock tar förskolan emot 
fler barn än tidigare i egen verksamhet och 
andelen placerade barn i förskoleverksamheten 
ökar vilket får effekten av peng per barn 
minskar. 

Extra medel för barn i behov av särskilt stöd 
har fördelats till förskolorna. Trots justering i 
internbudgeten för 2019 tillåter inte budgeten 
full täckning utifrån efterfrågat behov på alla 
enheter utan får hanteras inom enhetens 
budget. 

Tre områden har en negativ avvikelse som 
delvis beror på ökat behov av resursstöd för 
barn i behov av särskilt stöd. Tre områden har 
budget i balans. 

Prognos 

Politiken beslutade den 4 april att tillfälligt 
utöka förskolans budget med 2 mnkr som 
fördelats enligt resursfördelningsmodellen 
likvärdigt till kommunala och fristående 
förskolor. I pedagogisk omsorg på obekväm tid 
ökar antalet inskrivna barn och flera av barnen 
har behov av nattomsorg vilket har medfört 
ökade kostnader för verksamheten under våren 
2019. 

Statsbidrag för minskade barngrupper med 1,5 
mnkr har tillkommit i resultatet från och med 
hösten 2019. 

Prognosen för förskolan är +1,0 mnkr, varav 
förskoleenheterna -0,7 mnkr och 
Intraprenaden -0,5 mnkr. Förskolan har haft 
fler barn inskrivna, föräldraavgifter, vilket ger 
en högre intäkt än budgeterat. Förskolan köper 
färre platser än budgeterat. Detta bidrar till 
prognostiserat överskott. 
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Grundskola 

 

    

Resultat (mnkr) 2019 
Tertial 2 

2019 
Budget 

2018 
Utfall 

Intäkter 27,7 32,6 35,5 
Kostnader  193,6 289,5 289,6 
Nettokostnader 165,8 256,9 254,1 

Budget 170,2 256,9 250,0 

Budgetavvikelse 4,4 0,0 -4,1 

 

Prognos (mnkr)    

Prognos nettokostnader helår   256,6 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  -0,3 

 

    

Personaltal 2019 
Tertial 2 

2018 
Tertial 2 

Förän- 
dring 

Arbetad tid (i årsarbeten) 346,0 357,2 -11,2 
Sjukfrånvaro av ordinarie    
arbetstid 5,7% 5,1% 0,6% 
Antal medarbetare genomsnitt     
med långtidssjukfrånvaro 16,0 17,4 

 
-1,4 

 
*Arbetad tid för 2019 är missvisande då juli månads 
ferieavlönad personals arbetade tid inte kommit med.  

Väsentliga händelser 

Ulrikaskolan har fått förstärkning med 100% 
biträdande rektor från och med januari 2019.   

Måluppfyllelsen i åk 1-6 visar på en negativ 
avvikelse jämfört med tidigare år medan 
måluppfyllelsen för åk 7-9 tvärtemot visar på 
ett förbättrat resultat. Decemberbetygen visade 
en positiv utveckling vilket också betygen i juni 
höll fast vid och ett visst trendbrott kan 
skönjas. 

Kommunen är skyldig att erbjuda 
sommarskola för de elever i åk 8 och 9 som 
inte fått fullständiga betyg för att bli behöriga 
till ett nationellt gymnasieprogram. Ca 50 
elever deltog i sommarskolan och 80% av 
eleverna prövades till ett godkänt betyg, 
framförallt i matematik. 

Obehöriga lärare får kompetensutbildning 
genom en intern obligatorisk utbildningsinsats 
och alla obehöriga lärare har en mentor. 

Grundskolan har en gemensam lärplattform, 
Infomentor. 

Samarbetet med VGR och skolmodellen PALS 
med stöd av projektledare pågår. 

Samarbetet pågår med SKL utifrån 
hälsobaserad skolmodell åk 7-9 i fokus. En 
samverkan mellan Närhälsan, sektor välfärd 
och sektor lärande.  

Grundskolan läser efter en stadieindelad 
timplan för åk 1-3, åk 4-6 respektive åk 7-9.  

Förskoleklass är en obligatorisk 
skolform. Samtliga förskoleklasser läser fem 
dagar/vecka. 

Från och med 1 juli 2019 är det krav på 
lärarlegitimation och behörighet för att få 
undervisa och ansvara för undervisning i 
fritidshemmet 

Ekonomisk analys 

Kostnader för skolskjutsar, interkommunala 
ersättningar och ersättningar till fristående 
skolor följer budget. 

Kostnader för tilläggsbelopp till fristående 
enheter följer budget för vårterminen. 

På två skolenheter finns elever som tillhör 
personkrets grundsärskolan och som 
verksamheten inte fått ekonomisk 
kompensation för. Samt stöd till hemmasittare 
är svårt att rymma inom budget. 

Två biträdande rektorer där finansiering för 
den ena har skjutits till från sektorchef och den 
andra tas inom ramen av statsbidrag likvärdig 
skola. 

Intäkter i form av statsbidrag från skolverket 
är större än tidigare år vilket 
påverkar verksamheten. 

Prognos 

Tilläggsbelopp för fristående enheter är 
förbrukat för 2019. 

Elevpengen för grundskolan åk 1-9 2019 
jämfört med 2018 är en ökning med 0,4%. För 
att täcka ökade personalkostnader kopplat till 
ökat elevantal är behovet en ökning med ca 
2,4%. Statsbidrag ska inte kompensera den 
kommunala budgeten utan vara ett tillskott. 
Interna prioriteringar i syfte att effektivisera 
verksamheten är inte att betrakta som ett 
särskilt skäl om kostnaden per elev minskar 
gentemot genomsnittet de tre senaste åren. En 
risk för att bli återbetalningsskyldiga av 
statsbidraget Likvärdig skola, 8,8 mnkr, finns. 
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Tingsholm 

 

    

Resultat (mnkr) 2019 
Tertial 2 

2019 
Budget 

2018 
Utfall 

Intäkter 15,7 24,2 27,9 
Kostnader  121,2 176,0 176,6 
Nettokostnader 105,5 151,8 148,7 

Budget 105,3 151,8 142,3 

Budgetavvikelse -0,2 0,0 -6,4 

 

Prognos (mnkr)    

Prognos nettokostnader helår   161,8 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  -9,6 

 

    

Personaltal 2019 
Tertial 2 

2018 
Tertial 2 

Förän- 
dring 

Arbetad tid (i årsarbeten) 187,8 180,4 7,4 
Sjukfrånvaro av ordinarie    
arbetstid 5,4% 4,1% 1,3% 
Antal medarbetare genomsnitt     
med långtidssjukfrånvaro 9,3 6,9 

 
2,4 

 

*Arbetad tid för 2019 är missvisande då juli månads 
ferieavlönad personals arbetade tid inte kommit med.  

Väsentliga händelser 

Verksamhetsområde Tingsholm har haft fokus 
på att bromsa budgetunderskottet.  

Särskolan har identifierat flera 
utvecklingsområden och ett strategiskt arbete 
har påbörjats. Lokaler och anpassade miljöer 
är fortsatt problematiska. Omfattande 
kompetensutveckling via SPSM fortlöper enligt 
plan. 

Tingsholmsgymnasiet har minskat 
undervisningstiden till den garanterade lägsta 
nivån. Verksamheten har ett ökat fokus på 
missad undervisningstid vilket har lett till ett 
nytt förhållningssätt som bland annat innebär 
en annan systematik.  

Nya direktiv har gjort att fler 
introduktionselever ska erbjudas 
utbildningsplatser på samtliga nationella 
program. Detta kan påverka 
genomströmningshastigheten. I skiftet mellan 
läsåren 18/19 till 19/20 sker en nettoökning 
med preliminärt 50 elever på nationella 
programmen. 

Antalet elever med etablerantersättning har 
visat sig minska något på SFI, samtidigt 
ser vuxenutbildningen en större ökning av 
individer utanför etableringen som återvänder 
sannolikt på grund av minskad tillgång på 
arbetstillfällen. 

Ekonomisk analys 

Resultatet för enheten Introduktions-
programmen/Modersmål/Musikskola är vid 
augusti månads slut -1,1 mnkr. En försämring 
med 1,9 mnkr från juni månads slut. Det 
inkommer mindre pengar ifrån 
schablonersättningen och för asylsökande 
elever än prognostiserat. För Introduktions-
programmen, förberedelseklasserna och 
Välkomsten är underskottet -0,5 mnkr, 
modersmålets underskott är -1,3 mnkr. 
Musikskolan har ett plusresultat på 0,6 mnkr. 

Nationella programmen, särskolorna och 
vuxenutbildningen uppvisar för perioden ett 
positivt resultat. 

Interkommunal ersättning rör utbetalad 
elevpeng till annan huvudman samt 
busskortsersättning. Interkommunal 
ersättning uppvisar för perioden ett fortsatt 
underskott med -1,8 mnkr. 

Prognos 

Underskotten på Introduktions-
programmen/Modersmål/Musikskola kommer 
främst av minskade statsbidrag. Utökningen av 
modersmål/studiehandledning som skett från 
2015 har till stor del finansierats av 
statsbidrag. Statsbidrag som nu minskar, fast 
den lagstadgade verksamheten kvarstår. 

Trots ett högre elevantal än väntat på 
Nationella programmen förväntas enheten ha 
en budget i balans. 

Särskolorna kommer bibehålla ett positivt 
resultat. Ett flertal särskoleutredningar pågår 
som kan komma att påverka resultatet. 

Vuxenutbildningen kommer bibehålla ett 
positivt resultat. 

Prognosen för interkommunal ersättning har 
förbättrats från -5,2 mnkr till -4,2 mnkr vilket 
kan härledas till ett utökat antal elever (samt 
andelen av kullen) vid Tingsholmsgymnasiet. 
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Sektor välfärd 
 

    

Nettokostnader (mnkr) 2019 
Tertial 2 

2019 
Budget 

2018 
Utfall 

Sektorsstöd välfärd 6,1 12,6 11,1 
Beställning och kvalitet 143,2 358,0 349,8 
Funktionsnedsättning 17,6 27,5 22,8 
Individ- och familjeomsorg 38,2 56,0 59,5 
Äldreomsorg 51,1 74,4 71,6 

Sektor välfärd 357,6 528,5 514,8 

 

Resultat (mkr) Utfall   
2015 

Budget 
2016 

Utfall  
2016 

Intäkter 16,8 15,3 20,9 

Kostnader  64,6 68,1 69,7 

varav personalkostnader 21,6 24,6 25,7 

Verksamhetens resultat 47,8 

 

 

52,8 48,8 
 

   

 

    

Resultat (mnkr) 2019 
Tertial 2 

2019 
Budget 

2018 
Utfall 

Intäkter 206,7 302,1 324,1 
Kostnader  564,2 830,6 838,9 
Nettokostnader 357,6 528,5 514,8 

Budget 353,2 528,5 510,4 

Budgetavvikelse -4,4 0,0 -4,4 

 

Prognos (mnkr)    

Prognos resultat helår   542,1 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  -13,6 

 

    

Personaltal 2019 
Tertial 2 

2018 
Tertial 2 

Förän- 
dring 

Arbetad tid (i årsarbeten) 768,1 772,0 -4,0 
Sjukfrånvaro av ordinarie    
Arbetstid 8,0% 7,0% 1,1% 
Antal medarbetare igenomsnitt    
med långtidssjukfrånvaro 55,1 

 
46,7 8,4 

 

Väsentliga händelser 

Äldreomsorgen och hemsjukvården gick in i ny 
schemaläggning 22/4, Efter vissa 
inkörningsproblem blir schemana bättre för 
varje schemaperiod. Funktionsnedsättning går 
in i ny schemaläggning 21/10. 

För äldreomsorgen har det varit en sommar 
med flera utmaningar, dels att anpassa 
verksamheten till nya arbetssätt och scheman 
samt en större svårighet att hitta 
semestervikarier. Sommarperioden kommer 
att utvärderas för samtliga verksamheter med 
dygnet-runt-insatser. 

 

Arbetet med digitalisering fortsätter. Både när 
det gäller välfärdsteknik och e-tjänster går 
arbetet framåt. Här måste också beaktas 
samverkan med andra vårdhuvudmän. 

Flyktingmottagandet är i år på en betydligt 
lägre nivå än de föregående fem åren. Inget 
ensamkommande barn har placerats i 
Ulricehamn i år. För perioden har det kommit 
53 nyanlända till Ulricehamns kommun, varav 
17 på anvisning, 11 av dessa 17 är 
kvotflyktingar. 

Ekonomisk analys 

Huvudorsakerna till underskottet kvarstår, det 
vill säga lägre intäkter från Migrationsverket, 
enskilda individärenden med stora behov, 
högre personalkostnader inom hemsjukvården 
samt att start av ny avdelning på Ekero inte är 
finansierad. 

Prognos 

Prognoser läggs på IFO -5,0 mnkr, beställning 
och kvalitet -8,9 mnkr, central ledning 1,0 
mnkr, äldreomsorgen -1,0 mnkr och 
funktionsnedsättning 0,3 mnkr. Ett totalt 
prognostiserat underskott på -13,6 mnkr, men 
förbättring mot prognosen efter juni med 0,8 
mnkr. Orsakerna till förbättringen är att 
statsbidrag används till ordinarie verksamhet, 
minskning av externa placeringar missbruk 
samt minskade personalkostnader inom 
äldreomsorgen och funktionsnedsättning. 

Beslut i kommunstyrelsen att öppna upp en till 
avdelning på Ekero påverkar utfallet. 

Påverkansmöjligheten för att hantera de 
minskande intäkterna från Migrationsverket 
och de individärenden som uppstått med stora 
behov är mycket små. 

Samtliga verksamhetschefer har ett tydligt 
uppdrag att se över möjligheten till 
effektiviseringar och anpassningar. 
Kärnverksamheterna har överlag låga 
kostnader, vilket till viss del försvårarar 
arbetet, och därför måste översyn göras även 
av insatser som ej är lagstadgade och sänkta 
ambitionsnivåer måste övervägas. 
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Beställning och kvalitet 

 

    

Resultat (mnkr) 2019 
Tertial 2 

2019 
Budget 

2018 
Utfall 

Intäkter 12,1 17,4 28,0 

Kostnader  255,2 375,4 377,9 

Nettokostnader 243,2 358,0 349,9 

Budget 238,2 

 

358,0 343,3 

Budgetavvikelse -5,0 0,0 -6,6 

 

Prognos (mnkr)    

Prognos resultat helår   366,9 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  -8,9 

 

    

Personaltal 2019 
Tertial 2 

2018 
Tertial 2 

Förän- 
dring 

Arbetad tid (i årsarbeten) 87,8 81,4 6,3 
Sjukfrånvaro av ordinarie    
arbetstid 9,7% 8,9% 0,8% 
Antal medarbetare genomsnitt    
med långtidssjukfrånvaro 11,9 7,7 

 
4,1 

 

Väsentliga händelser 

Sommaren är alltid en känslig tid inom 
hemsjukvården. Vi har behövt anlita 
bemanningssjuksköterskor för att klara av 
bemanningen och det har emellanåt varit tufft 
för dem som varit i tjänst. Sommaren har dock 
löpt på utan större incidenter eller 
kvalitetsbrister. En utvärdering av sommaren 
kommer att göras och arbetet med att 
förbereda nästkommande sommar startar 
redan under hösten. 

En ny avdelning har öppnat på Ekero under 
sommaren och hemsjukvården har organiserat 
sig i nya lokaler för att kunna frigöra 
lägenheter till boende på den nya avdelningen. 

Chefsrekryteringar har pågått under 
sommaren och nu finns det enhetschefer på 
plats på de myndighetsutövande enheterna. 
Förhoppningsvis är vi också snart klara med 
rekrytering av enhetschef till hemsjukvården. 

 

 

Ekonomisk analys 

Inom hemsjukvården har vi under sommaren 
varit tvungna att anlita bemanningssköterskor 
då det inte funnits tillräckligt med vikarier att 
anställa. Detta är dock en åtgärd som 
begränsats till sommarveckorna och har nu 
avslutats. Kostnaderna för dessa 
bemanningssköterskor innebär dyrare 
lösningar än om vi kunnat anställa vikarier. 
Det finns också en del kostnadsökningar 
gällande sjukvårdsmaterial och tekniska 
hjälpmedel som inte täcks in av budget. 

Verksamheten ser en fortsatt ökning av 
insatser enligt socialtjänstlagen, främst till 
extern utförare men även utökningen av 
platser på ny avdelning på Ekero. 

I nuläget har vi enstaka brukare med stora 
behov av assistansliknande stöd vilket medför 
stora kostnader. 

Prognos 

De ökade kostnader som vi haft, till följd av 
användandet av bemanningssjuksköterskor 
under sommaren samt ökade kostnader för 
övertid och sjuklöner samt bredvidgångar 
under våren, kommer vara svårt att hämta hem 
under hösten. Kostnadsökningarna inom 
sjukvårdsmaterial och tekniska hjälpmedel 
bidrar också till ett prognosticerat underskott. 

Den ökande beställningen till extern utförare 
fortsätter att öka som tidigare både avseende 
omsorg och städinsatser. Betalansvar till Södra 
Älvsborgs Sjukhus avseende årets första 
månader finns också med som en del i det 
prognosticerade underskottet. 

Enstaka brukare med väldigt stora behov och 
mycket insatser ger en ökad kostnad varje 
månad. 

Ett par stora bostadsanpassningar kommer att 
ske under hösten. 
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Funktionsnedsättning 

 
    

Resultat (mnkr) 2019 
Tertial 2 

2019 
Budget 

2018 
Utfall 

Intäkter 67,3 97,6 98,4 

Kostnader  84,9 125,1 121,2 

Nettokostnader 17,6 27,5 22,8 

Budget 18,5 27,5 24,4 

Budgetavvikelse 0,9 0,0 1,5 

 

Prognos (mnkr)    

Prognos resultat helår   27,2 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  0,3 

 

    

Personaltal 2019 
Tertial 2 

2018 
Tertial 2 

Förän- 
dring 

Arbetad tid (i årsarbeten) 197,9 191,8 6,1 
Sjukfrånvaro av ordinarie    
arbetstid 6,5% 6,5% 0 % 
Antal medarbetare genomsnitt    
med långtidssjukfrånvaro 8,4 9,9 

 
-1,4 

 

Väsentliga händelser 

Behovet av ändamålsenliga bostäder för 
målgruppen ses öka över tid. Under början på 
året har projektering genomförts, fyra av de 
befintliga gruppbostäderna uppfyller inte 
kraven på fullvärdig bostad. 
Ventilationssystemen uppfyller inte 
heller brandkraven. Behovet av nya 
gruppbostäder samt en planering av dessa 
pågår för att möjliggöra verkställighet av beslut 
om bostad enligt laghänvisningen. Ett nytt 
funktionsprogram för gruppbostäder har 
presenterats. 

En del lokaler inom daglig verksamhet är inte 
tillgänglighetsanpassade och det pågår ett 
arbete för att ersätta dessa, det gäller Storgatan 
36 samt Villagatan. Behovet av fler platser ses 
längre fram och en planering för tillbyggnad 
pågår. 

Arbetet med heltid som norm har pågått, med 
utbildningar och aktivt arbete. Ett aktivt arbete 
pågår med implementering inför start i oktober 
med förändrad schemaläggning. 

En brukarundersökning genomfördes under 
2018 vilket planeras även 2019, i syfte att 
undersöka brukares uppfattning kring ett antal 
kvalitetsindikatorer, som ett led i 
utvecklingsarbetet följs resultatet inom 
verksamheten. 

Arbetet i det lokala Vård- och Omsorgscollege 
pågår och aktiviteter för att öka attraktiviteten 
för yrket, exempelvis kvalitetssäkra 
praktikplatser genom utbildade handledare 
samt ambassadörsutbildning. Yrkeshögskole-
utbildningar med inriktning demens samt 
psykiatri planeras med start 2020. 

Samtliga platser på gruppbostäderna har 
fortsatt varit belagda och endast platser på 
servicebostad har varit tillgängliga. 

Ekonomisk analys 

Efter tertial 2 ses ett förbättrat resultat jämfört 
med tidigare under året. Större behov hos 
brukare på olika enhet har medfört högre 
bemanning. Det har även inneburit 
att ersättningen har ökat hos enheter vilket 
påverkar verksamhetens budget 
positivt. Förhållandevis låga sjukskrivningstal 
samt noggrann planering av resurser är 
ytterligare förklaring. 

Avlösning och assistans ses som ett område, 
där den budgeterade timersättningen inte 
täcker de faktiska personalkostnaderna. 

Intäkter har tillkommit som förbättrar 
resultatet något samt först efter september ses 
kostnaderna fullt ut. 

Prognos 

Tillfällig flytt av gruppbostäder och med det en 
utökning av platser kan påverka resultatet, det 
innebär ökade kostnader i samband med flytt 
samt för viss verksamhetsanpassning. Kostnad 
för avlösning och ledsagning samt  
assistansprojekt påverkar resultatet negativt, 
på grund av att kostnaden är högre än 
ersättningen. 

Förändrad schemaläggning väntas ge 
kostnader initialt som ett led i ett 
förändringsarbete. 

Effektivt resursutnyttjande genomsyrar arbetet 
genom dialog och samordning. 
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Individ- och familjeomsorg 

 

    

Resultat (mnkr) 2019 
Tertial 2 

2019 
Budget 

2018 
Utfall 

Intäkter 19,1 28,8 39,3 

Kostnader  57,3 

 

84,7 98,8 

Nettokostnader 38,2 56,0 59,5 

Budget 37,5 56,0 57,4 

Budgetavvikelse -0,7 0,0 -2,0 

 

Prognos (mnkr)    

Prognos resultat helår   61,0 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  -5,0 

 

    

Personaltal 2019 
Tertial 2 

2018 
Tertial 2 

Förän- 
dring 

Arbetad tid (i årsarbeten) 82,8 104,7 -21,9 
Sjukfrånvaro av ordinarie    
arbetstid 6,0 4,4 1,6% 
Antal medarbetare genomsnitt    
med långtidssjukfrånvaro 3,4 3,6 

 
-0,1% 

 

Väsentliga händelser 

Jobbspåren inom DUNA (Delegation för unga 
och nyanlända i arbete) fungerar väl. Under 
perioden har det kommit 53 nyanlända till 
Ulricehamns kommun, varav 17 anvisade enligt 
bosättningslagen. Av dessa 17 är 11 
kvotflyktingar. Flyktingmottagandet minskar 
vilket påverkar kommande schablonersättning. 
Ansökan för §37-medel för introduktion av 
föräldralediga i det svenska samhället och för 
förstärkt samhällsorientering för personer som 
har svag språkutveckling har beviljats. 4,5 
årsarbetare är ej tillsatta efter uppstådda 
vakanser. 

Försörjningsstöd gör ett bra resultat för 
perioden. Utvecklingsarbete med ökad 
digitalisering pågår. VINR (Våld i nära 
relation) arbetar med 
regelbundna samverkansmöten med polis, 
barnahus, kvinnojour med mera. Samverkan 
med Militära underrättelse -och 
säkerhetstjänsten genomförs regelbundet. 

Barn och unga och öppenvårdsenheten har 
extra fokus på samverkan med sektor lärande. 
Previct är en digital metod för 

missbruksbehandling och del i att 
förstärka behandlingsutbudet på hemmaplan 
och kommer förhoppningsvis att leda till att 
någon extern placering kan undvikas. 
Arbetsmiljöverket har genomfört inspektion på 
Öppenvårdsenheten, utan anmärkning. 

Alla behandlingsassistenter för 
ensamkommande har nu omplacerats eller 
sagts upp på grund av arbetsbrist. Barn och 
unga har ett större underskott till följd av två 
externa placeringar, och minskade intäkter 
från Migrationsverket. En av placeringarna är 
avslutad och har idag istället en 
hemmaplanslösning på Ungbo. 

Ekonomisk analys 

Individ och familjeomsorgens resultat efter 
årets fem första månader ligger på -662 tkr. De 
statliga ersättningarna från Migrationsverket 
gällande ensamkommande flyktingbarn är 
mycket svåra att beräkna. Dessa ersättningar 
ser ut att bli betydligt lägre än budgeterat och 
utgör därför en stor utmaning resten av året. 
Enheterna för HVB och Barn och Unga 
myndighetsutövning gör negativa resultat, 
övriga enheter gör försiktiga plus-resultat, 
främst Försörjningsstöd och 
Arbetsmarknadsenheten. Det finns en 
osäkerhet i schablonersättningarna som avser 
etableringen. När budgeten lades, 
kalkylerade man med ca 100 personer, vilket är 
en kvalificerad gissning som bygger på 
Migrationsverkets prognos. Efter en mer 
detaljerad prognos kommer det bli färre 
individer än budgeterat på helår. 

Prognos 

Prognosen på helår är en uppskattning av 
förväntade konsekvenser av minskade intäkter 
från Migrationsverket och ökade kostnader för 
några få externa placeringar med psykiatrisk 
problematik som kan komma att uppstå på 
helår. Samverkan med regionen pågår 
intensivt. En extern placering kunde till följd 
av detta avslutas i början av sommaren. I 
summan ingår även ett tillskott på 700 tkr från 
övriga sektorn. Kommunen har tilldelats ca 
860 tkr för att möjliggöra att låta  
ensamkommande, asylsökande över 18 år bo 
kvar i kommunerna, istället för att de flyttar 
tillbaka till Migrationsverket. Av denna 
summa har kommunstyrelsen beslutat att IFO 
tilldelas 410 tkr, vilket är medräknat i 
prognosen.
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Äldreomsorg 

 
    

Resultat (mnkr) 2019 
Tertial 2 

2019 
Budget 

2018 
Utfall 

Intäkter 107,3 158,1 157,9 
Kostnader  158,4 232,5 229,5 
Nettokostnader 51,1 74,4 71,6 

Budget 50,6 74,4 72,8 

Budgetavvikelse -0,6 0,0 1,2 

 

Prognos (mnkr)    

Prognos resultat helår   75,4 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  -1,0 

 

    

Personaltal 2019 
Tertial 2 

2018 
Tertial 2 

Förän- 
dring 

Arbetad tid (i årsarbeten) 386,9 383,3 3,6 
Sjukfrånvaro av ordinarie    
Arbetstid 9,0% 7,6% 1,4% 
Antal medarbetare genomsnitt    
med långtidssjukfrånvaro 31,3 

 
25,9  5,4  

 

Väsentliga händelser 

Verksamheten fortsätter att implementera TES 
(trygghet, enkelhet, säkerhet) i särskilt boende.  
Under året kommer Hökerumsgården att 
driftsätta TES på särskilt boende och under 
nästa år förväntas sista enheten Ryttershov 
vara i drift. 

Arbetet med nya vård- och omsorgsboendet i 
Gällstad pågår. Ekero har öppnat upp en till 
avdelning med elva platser från och med juni, 
detta för att möta behovet av demensplatser. 
Planering pågår för den totala 
lokalförsörjningen. 

På korttidsenheten har trycket fortsatt varit 
väldigt högt, vilket har lett till en hög 
belastning för enheten. 

Äldreomsorgen arbetar aktivt med 
förändringsarbetet gällande schema. 
Förbättringar har skett sedan starten. 
Verksamheten arbetar vidare med att få till 
vissa justeringar som kommer att göra 
förbättringar i upplevelsen av schemat, så som 
flexavtal och framförhållning av schemat. Fem 

av enheterna har gått över till central 
schemaläggning. 

Det var en stor utmaning att rekrytera den 
mängd semestervikarier som behövdes, och 
även under sommaren fanns problem med 
sjukskrivningar. Mycket tid fick avsättas på att 
bemanna verksamheten och personalstyrkan 
har i vissa fall varit något lägre än planerat, när 
annat alternativ inte funnits. 

Ekonomisk analys 

Äldreomsorgens budgetavvikelse för perioden 
beror till allra största del på 
personalkostnaderna. Verksamheten har en 
negativ budgetavvikelse för sjuklöner på 1 
mnkr, övertid på 1,5 mnkr och flexuttag på 0,4 
mnkr. Utöver detta har det arbetats något mer 
tid än budgeterat. Det finns även en negativ 
budgetavvikelse avseende storhelgstillägg för 
perioden med 0,9 mnkr, denna avvikelse 
jämnas ut under året. 

Under augusti månad mottogs ett riktat 
statsbidrag från Socialstyrelsen på 1,4 mnkr, 
vilket i sin helhet har gått in i periodens 
resultat.  

Det har funnits tomma lägenheter under 
perioden och framförallt är det på särskilt 
boende som beställningen under perioden varit 
något lägre, knappt en procent lägre än 
budgeterat. 

Prognos 

Tidigt under året sattes åtgärder in för att 
minska kostnaderna och den negativa 
budgetavvikelsen. Enhetscheferna arbetar med 
sina scheman. Det finns strategiska frågor att 
arbeta vidare med som sjukfrånvaro, 
tillsynskamera och bilanvändande. 
Månadsmöten med varje enhetschef samt 
verksamhetschef, ekonom och 
bemanningsenhet kommer att fokusera på stöd 
och hjälp med bemanningsekonomin. 
Åtgärderna har börjat ge effekt och det finns 
större potential på helheten.
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Sektor service 
    

Nettokostnader (mnkr) 2019 
Tertial 2 

2019 
Budget 

2018 
Utfall 

Sektorstöd service 1,4 2,9 2,1 
Fastighet  0,4 -0,0 -1,8 
IT -0,7 0,0 -0,6 
Kommunservice  15,6 25,2 24,8 
Kost 2,6 6,8 6,2 
Kultur och fritid  31,7 48,2 47,4 

Sektor service  50,3 83,2 78,1 

 

    

Resultat (mnkr) 2019 
Tertial 2 

2019 
Budget 

2018 
Utfall 

Intäkter 161,8 241,2 240,1 

Kostnader  212,1 324,3 318,2 

Nettokostnader 50,3 83,2 78,1 

Budget 54,1 83,2 81,1 

Budgetavvikelse 3,8 0,0 3,0 

 

Prognos (mnkr)    

Prognos resultat helår   82,2 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  1,0 

 

    

Personaltal 2019 
Tertial 2 

2018 
Tertial 2 

Förän- 
dring 

Arbetad tid (i årsarbeten) 232,1 232,9 -0,8 
Sjukfrånvaro av ordinarie    
Arbetstid 7,9% 7,3% 0,8 
Antal medarbetare 
genomsnitt 

   
med långtidssjukfrånvaro 16,6 15,3 1,3 

 

Väsentliga händelser 

Den största händelsen under början av året för 
fritidsenheten på kultur och fritid är 
naturligtvis världscuptävlingarna på skidor. 
Det arrangerades på ett utmärkt sätt med hela 
världseliten på Lassalyckan, helgen 26–27 
januari. Arrangemanget blev mycket lyckat 
även denna andra gång, både sportsligt och 
publikmässigt med cirka 45 000 besökare. 

Ungas fritid är en ny enhet inom verksamhet 
kultur och fritid sedan februari 2019. Under 
vecka nio flyttade fritidsgården Forum och 
personal sin verksamhet till Ungdomens hus. 
Enheten arbetar mer mobilt genom olika 
satsningar som till exempel familjelördagar 
och mer närvaro på skolorna. Trycket på antal 

besökare har ökat under våren på Ungdomens 
hus. 

Verksamheten inom enheten bibliotek och 
allmänkultur har pågått enligt plan under 
perioden. Under sommaren genomfördes flera 
aktiviteter för barn, bekostade med statliga 
medel för sommarlovsverksamhet. Bland 
annat genomfördes sommarboken, 
feriearbetande ungdomar höll i 
pysselverkstäder, ett tiotal barn sprejmålade en 
av stadens gångtunnlar under ledning av 
föreningen Streetcorner. I Stureparken hölls en 
välbesökt familjeföreställning Djurovision 
under Uport-veckan. Utställningen "Stämplad" 
visades på stadsbiblioteket. I samarbete med 
STUBO och Kultur i Väst uppförde två 
mexikanska konstnärer en muralmålning på 
ett av hyreshusen på Karlslätt. 

Under 2018-2019 deltar biblioteket 
tillsammans med Familjecentralen i 
utvecklingsprojektet Idélabbet med stöd av 
Statens kulturråd. Med hjälp av verktyget 
Innovationsguiden undersöker man 
tillsammans med användarna hur både den 
nuvarande och den planerade 
småbarnsavdelningen på stadsbiblioteket ska 
utformas. Med hjälp av medel för Stärkta 
bibliotek från Statens kulturråd har en 
barnbibliotekarie kunnat anställas för att 
arbeta med att utveckla och samordna 
biblioteksverksamheten mot förskolan. 

Kommunservice har arbetat fram ett avtal med 
PostNord gällande leverans av post i 
kransorterna. Förändringen innebär att 
kransorterna får leveranser och hämtning av 
post fem dagar per vecka. 

Enheten park och skog inom verksamhet 
kommunservice har under året röjt stora 
områden med bostadsnära skog. Dels med 
egen personal men även med upphandlad 
entreprenör. Detta har fungerat bra och varit 
uppskattat av kommuninvånarna. 

Lokalvården arbetar aktivt med att bemanna 
rätt. En del i detta är att bygga upp en 
lokalvårdspool som kan underlätta vid 
frånvaro. Lokalvårdspoolen består nu av 2,5 
årsarbetare. Lokalvården har köpt in ett system 
som ska underlätta i framtiden för att 
bemanna rätt. Städarkitekten, som systemet 
heter, kommer att uppdateras med bland annat 
ritningar och material på golv. På sikt kommer 
städarkitekten generera en tidsåtgång för 
städning på respektive enhet. Kommunen har 
tecknat ett nytt avtal för kemikalier och 
förbrukningsmaterial via SKL Kommentus. 
Som det ser ut kommer detta att påverka 
Ulricehamns kommun negativt jämfört med 
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tidigare avtal, kostnaderna har ökat markant 
för artiklarna inom området. 

It genomförde en upphandling av ny 
licenspartner under våren och ett nytt avtal har 
tecknats kring Microsoftlicenser. It har lagt ner 
mycket arbete för att få till ett bra avtal som 
inte har inneburit några ökade kostnader. 

Under våren har It träffat ett antal leverantörer 
och tittat på lösningar vad gäller lagring och 
backup. Kommunens avtal för den nuvarande 
miljön går ut vid årsskiftet. En upphandling 
kommer att ske under hösten och det blir 
viktigt att ställa rätt krav, mycket har hänt med 
tekniken sedan upphandlingen för fem år 
sedan. 

It har idag två kontor, ett i Ulricehamn och ett i 
Tranemo. It har blivit uppsagda från sina 
lokaler och nu pågår arbetet med att hitta ny 
lokal. I första hand letar It efter en gemensam 
lokal för båda kommunerna. 

Sektor service har under året arbetat aktivt 
med projektet heltid som norm. Först ut i 
skarpt läge var verksamhet kost. Verksamheten 
beslutade sig under våren för att ta hjälp av 
planeringsfunktionen när det gäller 
schemaläggning. Den 26 augusti var den första 
dagen för nya scheman. Verksamheten ser att 
det nya arbetssättet kommer underlätta 
framöver då det blir ordning och reda i 
rutinerna. Övriga verksamheter inom sektorn 
så som kommunservice samt kultur och fritid 
kommer under våren 2020 införa de nya 
rutinerna i respektive verksamhet. 

En utmaning inom verksamhet kost gäller 
rekrytering av utbildade kockar. Några har 
under våren avslutat sin anställning då de gått 
till privat verksamhet, annan kommun, 
pension eller annat arbete. Verksamheten 
rekryterar kockar men inte i den utsträckning 
som önskas. Framförallt är de få personer med 
behörighet som söker i samband med 
annonsering. Verksamheten arbetar aktivt för 
att få in duktiga medarbetare till verksamheten 
och ett av verktygen som används är 
validering. Tanken med validering är att 
måltidsbiträden med lång erfarenhet ska få 
möjlighet att validera sina kunskaper till kock 
och därmed få en anställningsbarhet inom 
kockyrket. 

Ekonomisk analys 

Alla verksamheter förutom fastighet redovisar 
ett överskott jämfört med budget efter augusti 
månad. 

Den största avvikelsen från budget är 
personalkostnaderna, där samtliga 
verksamheter redovisar ett överskott. Det 
handlar om vakanser och sjukfrånvaro som ej 
tillsatts fullt ut samt att återbesättningar ses 
över i syfte att hitta nya effektivare lösningar i 
samband med heltid som norm. 

Sektorn redovisar också betydligt större 
intäkter än budgeterat för perioden. 
Överskottet förklaras främst av att enheten 
park och skog har tillförts en större 
avverkningsintäkt från produktionsskogen. 
Inom kultur och fritid finns större intäkter 
jämfört med budget eftersom verksamheten 
har mottagit flera statsbidrag som inte varit 
budgeterade. 

Sektorn redovisar en negativ avvikelse på 
elkostnaderna som är ca 0,5 mnkr större än 
budget. Verksamhet fastighet har stått för en 
obudgeterad kostnad på 0,5 mnkr av förstudie 
simhall. 

Några verksamheter har till hösten planerat ett 
flertal utbildningsinsatser och väntar andra 
större kostnader under hösten därav redovisar 
sektorn ett överskott jämfört med budget per 
sista augusti. 

Prognos 

Den samlade bedömningen är att sektorstödet 
kommer att göra ett budgetöverskott på 0,35 
mnkr då övergripande medel inte kommer gå 
åt i den utsträckning de är budgeterade. 
Prognosen för verksamheten It visar på ett 
överskott om 0,55 mnkr då budgeterade medel 
för personal och konsulttimmar inte kommer 
att gå åt enligt plan. Verksamhet kost förväntas 
göra ett överskott på 0,6 mnkr då budgeterade 
medel för personal inte förväntas användas i 
full utsträckning. 

Verksamhet fastighet förväntas göra ett 
budgetunderskott på 0,5 mnkr och detta 
underskott beror främst på att förstudie för 
simhallen är genomförd och denna kostnad 
fanns inte med i budget. 

Överskotten inom verksamheterna väntas 
plana ut vartefter aktiviteter och arbeten 
utförs. 

Några orsaker till att budgetavvikelsen 
förväntas bli lägre vid årets slut är att 
kommunservice har planerade 
utvecklingsinsatser som kommer att startas 
upp till hösten. De arbeten som park och skog 
har planerat för året är till viss del påbörjade 
men inte färdigställda.
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Koncernföretag 

Ulricehamns Stadshus AB 

 

Belopp (mnkr) 2019 
Tertial 2 

2019 
Budget 

2018 
Utfall 

Intäkter 14,3 0,4 0,4 

Kostnader  -14,6 -1,1 -1,1 

Resultat efter 

Fin. Poster 
-0,3 -0,6 -0,7 

Koncernbidrag 0,9 1,3 1,3 

Resultat före skatt 0,6 0,7 0,6 

 

Prognos (mnkr)    

Prognos resultat helår   0,7 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  0,0 

 

Väsentliga händelser 

Inga väsentliga händelser att rapportera. 
 

Ekonomisk analys 

Resultatet till och med augusti är 0,6 mnkr 
vilket är 0,1 mnkr under budget. Bolaget har 
erhållit utdelning från dotterbolaget Näringsliv 
Ulricehamn AB i och med försäljningen av Vist 
Fastighets AB. Samtidigt har nedskrivning av 
andelarna i dotterbolaget skrivits ned och 
därmed påverkas inte resultatet av 
utdelningen. Prognosen för helår är enligt 
budget, +/-0. 

UEAB 
    

Belopp (mnkr) 2019 
Tertial 2 

2019 
Budget 

2018 
Utfall 

Intäkter 166,8 271,6 267,5 

Kostnader  -143,4 -219,7 -209,1 

Resultat efter 

Fin. poster 
23,4 51,9 58,4 

Koncernbidrag -6,7 -10,0 -9,5 

Resultat före skatt 16,7 0,1 0,4 

 

Prognos (mnkr)    

Prognos resultat helår   0,1 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  0,0 

 

Väsentliga händelser 

Vintern och våren har varit mild vilket har 
märkts i minskad energiförsäljning men under 
tertial 2 har leveranserna ändå återhämtat sig 
något. 

Under tertial 2 har VD och elnätschef lämnat 
sina anställningar men ersatts med nya redan 
nu under hösten.  

Nästa steg i arbetet för kommande Energi- och 
miljöcenter är att antagandeförslaget skall upp 
för godkännande i KF i september. Detta är en 
försening i tidplanen vilket gör att detaljplan 
tidigast är klar till årsskiftet. När detaljplanen 
är klar kommer projektet påbörjas med att 
bygga ett mindre fjärrvärmeverk för att ersätta 
pelletspannan vid Sim och Sporthallen. 

I planområdet för Bergsäter har en omfattande 
markundersökning genomförts och arbete för 
att sammanställa ett underlag till projektering 
för VA-ledningar och gator har inletts.  

Ekonomisk analys 

Resultat före skatt och bokslutsdispositioner 
per 2019-08-31 är 16,7 mnkr. Prognosen för 
helåret är 51,8 mnkr vilket är i princip jämfört 
med budgeterat 52 mnkr. 

Totala investeringar i år uppgår till 71,2 mnkr 
mot budgeterat belopp om 115,1 mnkr. Prognos 
uppgår till 104,7 mnkr på helår, vilket hänförs 
till investeringar gällande fiber- och 
elnätsarbetet samt att EMC blir senarelagt. 
Soliditeten bedöms öka till 51% och 
nyupplåning blir 25 mnkr.
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STUBO AB 
    

Belopp (mnkr) 2019 
Tertial 2 

2019 
Budget 

2018 
Utfall 

Intäkter 52,6 76,1 81,6 

Kostnader  -46,1 -70,6 -73,3 

Resultat efter 

Fin. Poster 
6,5 5,5 8,3 

Koncernbidrag 0,0 0,0 0,0 

Resultat före skatt 6,5 5,5 8,3 

 

Prognos (mnkr)    

Prognos resultat helår   6,5 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  1,0 

 

Väsentliga händelser 

Projektet Karlslätt – trygg och trivsam utemiljö 
med stadsodling, lekplats och aktivitetsyta 
pågår under hösten. Målet är att skapa en 
generationsöverskridande mötesplats som 
välkomnar människor att umgås och aktivera 
sig. 

Stubo kommer även att införa 
parkeringsavgifter på tre bostadsområden 
under hösten. Detta för att förbättra 
trafikmiljön och väghållning samt ta bort 
möjligheten att använda ytorna som 
uppställningsplats. 

Solrosens äldreboende etapp fyra med 
fasadrenovering och byte av fönster är 
färdigställt. Arbetet på Villavägen i Marbäck 
har färdigställts och nu påbörjas liknande 
arbete på Prästgårdsliden i Hökerum. 

Ombyggnation av fastigheten Stadsgränsen 2 
pågår. 

Ekonomisk analys 

Resultatet per 2019-08-31 är 6,5 mnkr vilket är 
1,0 mnkr högre än budgeterat. Den positiva 
budgetavvikelsen avser hyreshöjningar, 
intäkter för standardhöjande åtgärder samt 
nya lokaler. Vakansgraden för bostäder  
beräknas till 1% för året och enligt budget är 
denna siffra 2%. För lokaler är vakansgraden 
fortsatt hög då flera servicelokaler är vakanta, 
varav två större i Dalum. 

Underhållskostnader beräknats till 12,7 mnkr 
mot budgeterat 12,0 mnkr. Soliditeten är 
fortsatt god 47,8 %. Det egna kapitalet uppgår 
till 153,9 mnkr.  

NUAB 

    

Belopp (mnkr) 2019 
Tertial 2 

2019 
Budget 

2018 
Utfall 

Intäkter 1,7 1,4 1,7 

Kostnader  -7,1 -10,1 -9,9 

Resultat efter 

Fin. poster 
-5,4 -8,7 -8,2 

Koncernbidrag 5,8 8,7 8,2 

Resultat före skatt 0,4 0,0 0,0 

 

Prognos (mnkr)    

Prognos resultat helår   0,0 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  0,0 

 

Väsentliga händelser 

Under maj och juni gjordes en extra satsning 
på företagsbesök med 30 besök på 30 dagar. 
Företagsbesöken ger stor insikt om hur 
näringslivet i kommunen fungerar och vilka 
frågor som är aktuella för företagen. Det ger 
också informationsutbyte om vad som är 
aktuellt i kommunen just nu. 

Det är finns ett stort intresse för etablering på 
industritomterna. NUAB för samtal med ett 
tiotal olika företag som är intresserade av att 
köpa tomt på Rönnåsen eller Hester. 

Arbetet med Vision för Ulricehamns centrum 
pågår, det har hållits två stycken workshops 
med fastighetsägare, kommunala tjänstemän, 
handlare, Näringsliv Ulricehamn och 
Cityföreningen. Styrgruppen har fått i uppgift 
att fastställa en vision efter 
workshopsresultaten tillsammans med en 
kommunikationsbyrå. 

Hemestertrenden har avspeglat sig i 
Ulricehamn och flera av besöksanläggningarna 
har haft långt fler besökare än tidigare år och 
en del har till och med haft besöksrekord. 

Det har varit en händelserik 
evenemangssommar där musiken har tagit stor 
plats, Näringsliv Ulricehamn har varit med och 
stöttat i form av marknadsföring och 
marknadsbidrag till de olika evenemangen. 

Ekonomisk analys 

Resultatet per 19-08-31 uppgår till +/-0. 
Budget för helår är +/-0,0 mnkr, vilket även 
överensstämmer med prognosen.
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Resultatrapport 

Resultatrapport koncernen 

 

      
Belopp i mnkr    2019 2018 

  Not 
 

  Tertial 2 Tertial 2 

Verksamhetens intäkter 1   315,0 345,1 
  Verksamhetens kostnader 2   -1 106,2 -1 090,6 

Avskrivningar/ Nedskrivningar     -78,7 -71,1 

Verksamhetens nettokostnader    -869,9 -816,6 

Skatteintäkter 3   723,7 692,8 

Generella statsbidrag och utjämning 4   227,0 218,3 

Finansiella intäkter 5   16,6 7,5 

Finansiella kostnader 6   -5,5 
691,9 

-6,8 

Resultat före extraordinära poster    91,9 95,2 

Extraordinära intäkter      

Extraordinära kostnader      

Skattekostnader      

Årets resultat    91,9 95,2 

 

Resultatrapport kommunen 

       
Belopp i mnkr  2019 2018 2018 2019 2019 

  Not 
 

Tertial 2 Tertial 2  Budget Prognos 

Verksamhetens intäkter 1 154,5 169,9 253,9 206,0 206,0 

Verksamhetens kostnader 2 -1 008,3 -980,8 -1 533,4 -1 542,5 -1 554,7 

Avskrivningar/ Nedskrivningar   -47,5 -40,7 -62,9 -66,2 -69,6 

Verksamhetens nettokostnader  -901,3 -851,6 -1 342,4 -1 402,7 -1 418,3  

Skatteintäkter 3 723,7 692,8 1 038,9 1 085,8 1 085,8 

Generella statsbidrag och utjämning 4 227,0 218,3 330,8 338,5 339,8 

Finansiella intäkter 5 23,7 12,9 16,9 16,2 27,6 

Finansiella kostnader 6 -5,4 -5,8 -10,5 10,3 -10,3 

Resultat före extraordinära poster  67,7 66,6 33,7 27,5 24,6 

Extraordinära intäkter       

Extraordinära kostnader       

Skattekostnader       

Årets resultat  67,7 66,6 33,7 27,5 24,6 
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Balansrapport 
 

        
Belopp i mnkr Not Koncernen   Kommunen   Prognos 

    190831 180831 190831 180831 2018 2019 
 

TILLGÅNGAR        

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR        

Immateriella anläggningstillgångar 8 4,8 6,1 4,7 6,1 5,9 4,2 

Materiella anläggningstillgångar   
 

   
 

-Mark, byggnader och tekniska anläggningar 9 1 970,9 1 901,2 784,8 762,1 788,9 809,8 

-Maskiner och inventarier 10 69,8 58,1 66,9 54,8 63,0 68,8 

-Övriga materiella anläggningstillgångar 11 92,2 68,4 98,8 68,4 65,4 115,0 

Summa materiella anläggningstillgångar  2 132,9 2 027,7 950,5 885,3 917,3 993,6 

Finansiella anläggningstillgångar 12 182,2 198,5 946,8 963,7 912,8 944,4 

Summa anläggningstillgångar  2 319,9 2 232,3 1 902,0 1 855,1 1836,0 1 942,2 

        

BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR 13 2,9 3,1 2,9 3,1 3,0 2,9 

        

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR        

-Förråd  12,6 12,9 8,9 9,2 9,3 8,9 

-Fordringar 14 131,2 127,1 83,4 89,0 
 

73,8 72,1 

-Kortfristiga placeringar  31,1 60,2 31,1 60,2 60,0 31,1 

-Kassa och bank  136,7 80,5 62,1 24,9 77,5 57,0 

Summa omsättningstillgångar  311,6 280,7 185,5 183,3 220,6 169,1 

SUMMA TILLGÅNGAR   2 634,4 2 516,1 2 090,5 2 041,5 2 059,7 2 114,2 

        

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER        

Eget kapital        

-Årets resultat  91,9 95,2 67,7 66,6 33,7 24,6 

-Resultatutjämningsreserv  51,4 51,4 51,4 51,4 51,4 51,4 

-Övrigt eget kapital  1 485,7 1 380,6 1 242,4 1 191,8 1 191,8 1 242,4 

Summa Eget Kapital  1 629,0 1 527,2 1 361,5 1 309,8 1 276,9 1 318,4 

Minoritetsintressen   10,1     

Avsättningar         

-Avsättningar för pensioner och liknande 
förpliktelser 

15,16 21,0 17,1 21,0 17,1 17,5 20,7 

-Andra avsättningar 15 109,5 101,9 37,9 39,2 38,1 37,0 

Summa avsättningar  130,5 119,0 58,9 56,3 55,6 57,7 

Skulder        

Långfristiga skulder 18 605,9 615,3 480,4 490,7 493,0 480,4 

Kortfristiga skulder 19 269,0 244,5 189,7 184,7 234,2 257,7 

Summa Avsättningar och Skulder  874,9 859,8 670,1 675,4 782,8 738,1 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR    2 634,4 2 516,1 2 090,5 2 041,5 2 059,7 2 114,2 

OCH SKULDER        
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Kassaflödesrapport 

 

      
Belopp i mnkr    Kommunen  
 Not   190831 180831 

 
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN      

Årets resultat    67,7 66,6 

Justering för ej likviditetspåverkande poster  7   71,4 36,0 

Minskning av avsättningar pga utbetalningar    -0,4 -5,3 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital    138,6 97,3 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar    -9,5 -18,2 

Ökning/minskning förråd och varulager    0,2 -1,7 

Ökning/minskning kortfristiga skulder    -44,5 -51,6 

Kassaflöde från den löpande verksamheten    84,8 25,8 
INVESTERINGSVERKSAMHET      

Investering i materiella anläggningstillgångar    -74,8 -41,5 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar    - - 

Erhållna investeringsbidrag    - 1,9 

Investering i finansiella anläggningstillgångar    - - 

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar    - - 

Kassaflöde från investeringsverksamheten    -74,8 -39,6 
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN      

Nyupptagna lån    - - 

Övriga skulder    - - 

Amortering av långfristiga skulder    - - 

Ökning långfristiga fordringar    -25,0 - 

Minskning av långfristiga fordringar    1,2 0,2 

Minskning av avsättningar pga utbetalningar    - - 

Ökning långfristigt placerade medel    - -0,1 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten    -25,4 0,1 
UTBETALNING AV BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR      

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur      

Årets kassaflöde     15,4 -13,7 
Likvida medel vid periodens början    77,5 38,6 

Likvida medel vid periodens slut    62,1 24,9 
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Noter, upplysningar 

(Belopp angivna i mnkr om inte annat angivet) 

Not 1 Verksamhetens intäkter 

  Koncernen Kommunen 
  201908 201808 201908 201808 

Verksamhetsknutna bidrag   70,8 87,0 
Avgifter   28,6 28,4 
Försäljning, hyror   52,2 51,4 
Övriga intäkter   2,9 3,2 

Totalt 315,0 345,1 154,5 169,9 

därav jämförelsestörande poster    

     

 

Not 2 Verksamhetens kostnader 

  Koncernen Kommunen 
  201908 201808 201908 201808 

Personalkostnader inkl. reseers.   628,9 619,6 
Kostnader för pensioner   67,5 52,7 
Bidrag   32,5 33,9 
Köp av verksamhet   129,6 135,3 
Övriga kostnader   149,8 139,7 

Totalt 1 106,2 1 090,6 1 008,3 980,9 

 

Not 3 Skatteintäkter 
  Kommunen 
  Kr/invånare 201908 201808 
Preliminära 
skatteinbetalningar under året  

730,8 695,9 

SKL's prognos för årets 
avräkningslikvid 

-503 -8,2 0,2 

Antal invånare 1/11 föregående år: 23 796   

Slutavräkning föregående års 
skatteintäkter 

   

Prognos enligt  SKL i 
föregående års bokslut  

-61   

Slutavräkning enl SKL -17   

Att korrigera för året  1,1 -3,1 

Summa skatteintäkter    723,7 692,8 

 

Not 4 Generella statsbidrag och 

utjämning 

  Kommunen 
  201908 201808 
Inkomstutjämning 164,8 165,1 
Strukturbidrag  

 

Kostnadsutjämning -3,0 -0,7 
Regleringsavgift/bidrag 11,4 2,5 
Utjämningsbidrag LSS 12,9 8,9 
Kommunal fastighetsavgift 33,4 32,4 
Extra Generellt statsbidrag avseende 
mottagning av flyktingar 
 

7,4 10,0 

Totalt 227,0 218,3 

 

Not 5 Finansiella intäkter 
 

Koncernen Kommunen  
201908 201808 201908 201808 

Räntor likvida medel 
  

0,0 0,0 
Räntor utlämnade lån 

  
6,3 5,5 

Utdelning aktier 
  

5,4 2,0 
Övriga finansiella intäkter 

  
12,0 5,4 

Totalt 16,6 7,5 23,7 12,9 

därav jämförelsestörande poster    

-Reavinster i 
pensionsportföljen 

10,2 4,0 10,2 4,0 

 

Not 6 Finansiella kostnader 
 

Koncernen Kommunen  
201908 201808 201908 201808 

Räntekostnader 
 

5,3 5,8 
Övriga finansiella kostnader 0,1 0,1 

Totalt 5,5 6,8 5,4 5,8      

    

Not 7 Specifikation av ej 

likviditetspåverkande poster 
    

Kommunen     
201908 201808 

Justering för av- och nedskrivningar 
   

47,5 40,7 
Justering för gjorda avsättningar 

   
3,7 1,1 

Justering för upplösning av bidrag till 
statlig infrastruktur 

   

0,1 0,1 
Justering för övriga ej 
likviditetspåverkande poster 

   

20,1 -5,9 

Totalt 
   

71,4 36,0 

 

Not 8 Immateriella anläggningstillgångar 
 

Kommunen  
201908 201808 

Redovisat värde vid årets början 5,9 
 

7,3 
 Investeringar 0,0 0,0 

Redovisat värde av avyttringar och 
utrangerade anläggningstillgångar 

  

Nedskrivningar   
Återförda nedskrivningar   
Avskrivningar -1,2 -1,2 
Överföring från eller till annat slag av tillgång   
Övrigt   

 Redovisat värde vid periodens slut 4,7 6,1 
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Not 9 Mark, byggnader och tekniska 

anläggningar 
 

Kommunen  
201908 201808 

Redovisat värde vid årets början 788,9 759,2 
Investeringar 10,5 31,0 
Redovisat värde av avyttringar och 
utrangerade anläggningstillgångar 

 
 

  

Nedskrivningar   
Återförda nedskrivningar   
Avskrivningar -29,4 -28,1 
Överföring från eller till annat slag av tillgång 14,8  
Övrigt   
Redovisat värde vid periodens slut 784,8 762,1 

Not 10 Maskiner och inventarier 
   

Kommunen    
201908 201808 

Redovisat värde vid årets början 
  

63,0 52,6 
Investeringar 

  
20,0 13,6 

Redovisat värde av avyttringar och 
utrangerade anläggningstillgångar 

  

Nedskrivningar 
  

  
Återförda nedskrivningar 

  
  

Avskrivningar 
  

-16,1 -11,4 
Överföring från el. till annat slag av tillgång 

  
  

Övrigt     

Redovisat värde vid periodens slut 
  

66,9 54,8 

 
 

Not 11 Övriga materiella 

anläggningstillgångar 
   

Kommunen    
201908 201808 

Redovisat värde vid årets början 
  

65,4 73,1 
Investeringar 

  
47,5 18,5 

Överföring från el. till annat slag av tillgång 
  

-14,1 -23,2 

Redovisat värde vid periodens slut 
  

98,8 68,4 

 

Not 12 Finansiella anläggningstillgångar 
 

Kommunen  
201908 201808 

Aktier och andelar 219,0 219,0 
Långfristiga placerade medel för 
pensioner 

117,2 107,9 
Långfristiga fordringar 610,6 636,8 

Summa finansiella anläggningstillgångar 946,8 963,7 

 

Aktier och andelar 
   

Kommunen   
Antal 201908 201808 

Ulricehamns Stadshus AB 
 
10 000 10,0 10,0 

Kommuninvest * 
  

15,3 15,3 
Hössna 1:26   2,4 2,4 
Bostadsrättsandelar Parkgården  

  
1,2 1,2 

Ulricehamns Stadshus AB, villkorat 
aktieägartillskott 

 
190,1 190,1 

Totalt 
  

219,0 219,0 
 
* Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening avser 
inbetalt andelskapital. Kommuninvest ekonomisk förening har 
därefter beslutat om insatsemissioner om sammanlagt 5,6 mnkr 
för Ulricehamns kommun. Ulricehamns kommuns totala 
andelskapital i Kommuninvest ekonomisk förening uppgick 2019-
08-31 till 20,9 mnkr. 

Långfristigt placerade medel för pensioner 
   

Kommunen    
201908 201808 

Räntebärande inkl. fonder 
  

57% 41% 
Aktier inkl. fonder 

  
43% 58% 

Likvida medel   
  

0% 1% 
Årets avkastning 

  
10,2 3,9 

Totalt placerat 
  

108,5 107,9 

Långfristiga fordringar 
   

Kommunen    
201908 201808 

Ulricehamns Energi AB 
  

280,0 255,0 
Ulricehamns Kallbadhusförening 

  
1,2 1,4 

STUBO AB 
  

281,2 281,2 
Vist Fastighets AB 

  
- 50,0 

Riksbyggen Brf Ulricehamnshus 7   44,3 45,3 
Kommuninvest förlagslån   3,9 3,9 

Totalt 
  

610,6 636,8 

 

Not 13 Bidrag till statlig infrastruktur  
   

Kommunen    
201908 201808 

Bidrag GC-väg utmed väg 1829 * 
  

2,9 3,1 
 

* Kommunstyrelsen beslutade 2011 att medfinansiera ny GC-väg 
utmed väg 1829. Vägen är färdigställd och bidragets utfall blev 
3,81 mnkr. Bidraget redovisas i balansräkningen och upplöses på 
25 år. 

Not 14 Fordringar 
 

Koncernen Kommunen  
201908 201808 201908 201808 

Kundfordringar   8,4 2,3 
Fordringar på staten   42,0 36,6 
Interimsfordringar   29,8 45,3 
Övriga kortfristiga fordringar   3,2 4,8 

Totalt 131,2 160,2 83,4 89,0 
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Not 15 Avsättningar 
   

Kommunen    
201908 201808 

Avsatt till pensioner inkl. löneskatt 
    

Ingående avsättning 
  

17,5 15,8 
Pensionsutbetalningar 

  
-0,2 -0,5 

Avsättning minskad genom försäkring 
  

0,0 0,0 
Personalförändringar 

  
2,7 1,1 

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 
  

0,2 0,4 
Förändring av löneskatt 

  
0,7 0,3 

Ändring av försäkringstekniska grunder 
  

0,0 0,0 
Övrigt  

  
0,0 0,0 

Utgående avsättning 
  

21,0 17,1 

 

Ingen uppdaterad pensionsprognos har erhållits per 2019-08-31 då 
byte av pensionsleverantör har skett under året. Siffrorna i 
delårsbokslutet utgår från prognos som gjordes 2019-03-31. Detta 
påverkar siffrorna i not 15, 16,17 och 20. 

 

Övriga avsättningar 
   

Kommunen    
201908 201808 

Slutttäckning deponi 
    

Ingående värde 
  

36,8 37,9 
Avsättningar under året 

  
0,0 0,0 

Ianspråkstaget under året 
  

-0,4 -0,1 
Förändring av nuvärdet 

  
0,0 0,0 

Utgående avsättning 
  

36,3 37,9 
     

Avsättning för statlig infrastruktur 
    

Ingående värde 
  

0,0 0,0 
Avsättningar under året 

  
0,0 0,0 

Ianspråktaget under året 
  

0,0 0,0 
Outnyttjat belopp återfört under året 

  
0,0 0,0 

Utgående avsättning 
  

0,0 0,0 
     

Värdereserv utlämnade lån 
    

Ingående värde 
  

1,4 1,5 
avsättningar under året 

  
0,0 0,0 

ianspråktaget under året 
  

0,0 0,0 
förändring av nuvärdet 

  
0,0 0,0 

outnyttjat belopp återfört under året 
  

-0,2 -0,1 

Utgående avsättning 
  

1,2 1,4 
     

Not 16 Pensionsavsättningar 

   
Kommunen    

201908 201808 
Särskild avtals/ålderspension 

  
0,0 0,0 

Pensioner exkl särskild avtals/ålderspension 
  

9,4 6,9 
Pensionsavtal förtroendevalda 

  
7,5 6,8 

Summa pensioner 
  

16,9 13,7 

Löneskatt 
  

4,1 3,0 

Summa avsatt till pensioner 
  

21,0 17,1 

Not 17 Pensionsförpliktelser 
   

Kommunen    
201908 201808 

Pensionsförpliktelser i balansräkning 
  

20,1 17,1    
 

 

Pensionsförpliktelser med ansvarsförbindelse 
  

441,1 462,5 

Summa pensionsförpliktelser 
  

462,1 479,6 

Finansiella pensionstillgångar 
  

117,2 107,9 
-Marknadsvärde 117,2 mnkr 

  
 

 

Återlånade medel (ej finansierade pensions-
förpliktelser 

  
344,9 371,7 

 

Not 18 Långfristiga skulder 
 

Koncernen Kommunen  
201908 201808 201908 201808 

Långfr. lån, Kommuninvest 
  

475,0 475,0 
Skuld för investeringsbidrag 

  
5,4 15,7 

Totalt 605,9 615,3 480,4 490,7 

 

Not 19 Kortfristiga skulder 
 

Koncernen Kommunen  
201908 201808 201908 201808 

Leverantörsskulder 
  

32,3 21,7 
Skatteskulder o moms 

  
4,9 5,7 

Semesterlöneskuld 
  

28,8 28,0 
Okompenserad ö-tid 

  
1,3 1,3 

Anställdas skatter 
  

16,5 16,0 
Arbetsgivaravgifter 

  
19,8 19,5 

Pensionssk inkl löneskatt 
  

23,0 36,6 
Övriga interimsskulder 

  
63,2 55,8 

Totalt 269,0 244,5 189,7 184,7 

 

Not 20 Pensionsförpliktelser som inte 

tagits upp bland skulderna eller 

avsättningarna 
   

Kommunen    
201908 201908 

Pension till efterlevande 
  

3,8 4,1 
Intjänad pensionsrätt per 1997-12-31 

  
293,3 307,5 

Livränta  
  

12,5 12,2 
PA-KL och äldre utfästelser 

  
45,4 48,3 

Summa 
  

355,0 372,1 
Löneskatt 

  
86,1 90,4 

Utgående ansvarsförbindelse 
  

441,1 462,5 
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Not 21 Borgensförbindelser 
   

Kommunen    
201908 20108 

Stadshus AB 
  

96,0 97,5 
Ulricehamns nr 7, Parkgården, Bostadsrätter 

  
- - 

Förlustansv egna hem   0,2 0,2 
Fotbollshall Ulricehamn Ek förening 

  
7,4 7,8 

Ulricehamns IF   4,5 5,0 
Kommunala hyresgarantier 

  
0,2 0,1 

Totalt 

  
108,3 110,6 

 
Ulricehamns kommun har i september 2008 ingått en solidarisk 
borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s 
samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288 
kommuner som per 2019-06-30 var medlemmar i Kommuninvest 
ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. 

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening 
har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret 
mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande 
av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska 
ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som 
respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, 
dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas 
respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. 
 
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Ulricehamns 
kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan 
noteras att per 2019-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s 
totala förpliktelser till 457 518,3 mnkr och totala tillgångar till 
455 142,7 mnkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna 
uppgick till 784,7 mnkr och andelen av de totala tillgångarna 
uppgick till 772,6 mnkr. 
 

Leasingavgifter lös egendom 

  2019-08-31 2018-08-31 

Operationell leasing    

Framtida minimileaseavgifter förfaller 
enligt följande: 

   

Inom 1 år 0,2 0,2 

Senare än 1 år men inom 5 år 0,2 0,2 

Senare än 5 år 0 0 
 

0,4 0,4  
  

Operationell leasing - datautrustning   

Framtida minimileaseavgifter förfaller 
enligt följande: 

  

Inom 1 år 0,1 0,1 

Senare än 1 år men inom 5 år 0,1 0,1 

Senare än 5 år 0,0 0,0 
 

0,2 0,2 

    

Finansiella leasingavtal vars avtalstid 
överstiger 3 år 

  

 
  Totala minimileaseavgifter 0 0 

Framtida finansiella kostnader 0 0 

Nuvärdet av minimileaseavgifterna 0 0  
  

 
  Nuvärdet av minimileaseavgifterna förfaller 

enligt följande: 
  

Inom 1 år 0 0 

Senare än 1 år men inom 5 år 0 0 

Senare än 5 år 0 0 
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Redovisningsprinciper 
Delårsbokslutet är upprättat i enlighet med 
lagen om kommunal redovisning och 
rekommendationer från Rådet för kommunal 
redovisning (RKR). Detta innebär bl.a. att 
intäkter redovisas i den omfattning det är 
sannolikt att de ekonomiska tillgångarna 
kommer att tillgodogöras kommunen och 
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
Fordringar har upptagits till de belopp varmed 
de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har 
upptagits till anskaffningsvärde där inget annat 
anges. Periodiseringar av inkomster och 
utgifter har skett enligt god redovisningssed. 
Kortfristiga placeringar har värderats till 
verkligt värde. 

Förändrade redovisningsprinciper 

I delåret har redovisningsprinciperna för 
investeringsbidrag (från extern part ej bidrag 
från offentliga organ) samt 
gatukostnadsersättningar ändrats. 
Redovisningen sker enligt RKR R2 Intäkter. 
Ingående värden avseende dessa 
investeringsbidrag och gatukostnadsersättning 
har bokats mot Eget kapital per 2019-08-31.  

Sammanställd redovisning 

I den kommunala koncernen ingår samtliga 
bolag och kommunalförbund där kommunen 
har minst  
20 % inflytande i. Inga förändringar har skett 
under året i kommunkoncernens 
sammansättning. 

Jämförelsestörande poster 

Extraordinära och jämförelsestörande 

poster 

En post klassificeras som extraordinär om 
följande tre kriterier är uppfyllda samtidigt. 

1) Händelsen eller transaktionen som ger 
upphov till posten saknar ett tydligt samband 
med den ordinarie verksamheten. 

2) Händelsen eller transaktionen är av sådan 
typ att den inte kan förväntas inträffa ofta eller 
regelbundet. 

3) Posten uppgår till ett väsentligt belopp. 

Jämförelsestörande poster är resultat av 
händelser eller transaktioner som inte är 
extraordinära men som är viktiga att 

uppmärksamma vid jämförelser med andra 
perioder. 

Jämförelsestörande poster särredovisas när 
dessa förekommer i not till respektive post i 
resultaträkningen och/eller i 
kassaflödesrapporten 

Intäkter 

Skatteintäkter 

Den preliminära slutavräkningen för 
skatteintäkter baseras på Sveriges Kommuner 
och Landstings (SKL) cirkulär nr , 19:35 2019-
08-22. 

Övriga intäkter 

Redovisningen av investeringsbidrag (från 
extern part) samt gatukostnadsersättning 
redovisas enligt RKR R2, vilket innebär att 
bidragen/ersättningen intäktsförs det året då 
intäktskriteriet är uppfyllt. 

Övriga investeringsbidrag redovisas bland 
långfristiga skulder och periodiseras över 
anläggningens nyttjandeperiod. 

Kostnader 

Avskrivningar 

Avskrivning av materiella 
anläggningstillgångar görs för den beräknade 
nyttjandeperioden med linjär avskrivning 
baserat på anskaffningsvärdet exklusive 
eventuellt restvärde. På tillgångar i form av 
mark, konst och pågående arbeten görs inga 
avskrivningar. 

Avskrivningstider 

Normalt har följande avskrivningstider 
tillämpats 3, 5, 10, 15, 20, 33, 50 år.  

Omprövning av nyttjandeperioden sker om det 
finns omständigheter som pekar på att det är 
nödvändigt (t.ex. verksamhetsförändringar, 
teknikskiften, organisationsförändringar). 
Normalt omprövas dock inte tillgångars 
nyttjandeperiod om avskrivningstiden är 10 år 
eller lägre och det bokförda restvärdet 
understiger 0,5 mnkr. Om en ny bedömning av 
nyttjandeperioden avviker från tidigare 
fastställd avskrivningstid ändras 
avskrivningstiden alltid om den bedöms vara 
kortare. Bedöms nyttjandetiden vara längre 
ändras den normalt bara om det oavskrivna 
beloppet för tillgången överstiger 500 000 kr. 

Från och med 2015 redovisar Ulricehamns 
kommun anläggningstillgångarna i olika 
komponenter i de fall nyttjandetiderna för 
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olika delar i en anläggning väsentligt skiljer sig 
åt, i enlighet med rekommendation 11.4 från 
Rådet för Kommunal Redovisning (RKR).  

För anläggningar som komponentindelas 
tillämpas följande avskrivningstider: 

Byggnader: 15, 20, 40, 50, 60 och 90 år. 

Markanläggningar: 10, 20, 25, 40, 60 år samt 
ingen avskrivning. 

Avskrivningsmetod 

I normalfallet tillämpas linjär avskrivning, dvs. 
lika stora nominella belopp varje år. 
Avskrivning påbörjas när tillgången tas i bruk. 

Gränsdragning mellan kostnad och investering 

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller 
innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år 
klassificeras som anläggningstillgång om 
beloppet överstiger gränsen för mindre värde. 
Gränsen för mindre värde har satts till 50 000 
kr och gäller som gräns för materiella 
tillgångar. 

Finansiella tillgångar 

Kommunens pensionsmedelsportfölj är 
klassificerad som anläggningstillgång. 
Portföljens förvaltning regleras genom antaget 
reglemente av kommunfullmäktige. Samtliga 
placeringsmedel är värderade till verkligt 
värde. 

Köp eller försäljning av finansiella tillgångar 
eller skulder redovisas per likviddagen. 
Finansiella omsättningstillgångar värderas till 
verkligt värde. 

Avsättningar 

Återställandet av deponin påbörjades 2003 och 
beräknas pågår till 2023. Avsättningar för 
deponins återställande har tagits upp till det 
belopp som bedöms krävas för att reglera 
förpliktelsen på balansdagen. Kommunen har 
det ekonomiska ansvaret för återställandet av 
deponin medan Ulricehamns Energi AB fått i 
uppdrag att svara för det praktiska 
genomförandet. I den senaste kalkylen 
Ulricehamns energi från september 2019 
beräknas en återstående kostnad om 35,3 
mnkr. Differensen mellan beräkning och 
avsättning är förhållandevis låg (2,9%) vilket 
motiverar att avsättningen behålls i nivå med 
nuvarande belopp. 

Pensioner 

Förpliktelser för pensionsåtaganden för 
anställda i kommunen är beräknade enligt 
RIPS07. Pensionsåtaganden för anställda i de 
företag som ingår i kommunkoncernen 
redovisas enligt BFN K3. För avtal med 
samordningsklausul utgår beräkningen från de 
förhållanden som är kända vid 
bokslutstillfället. Om inget annat är känt görs 
beräkningen utifrån att ingen samordning 
kommer att ske. Visstidsförordnanden som ger 
rätt till särskild avtalspension redovisas som 
avsättning när det är troligt att de kommer att 
leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut 
redovisas som ansvarsförbindelse. 

Ingen uppdaterad pensionsprognos har 
erhållits per 2019-08-31 då byte av 
pensionsleverantör har skett under året. 
Redovisade belopp i delårsbokslutet utgår från 
prognos som gjordes 2019-03-31. Detta 
påverkar siffrorna i not 15, 16,17 och 20. 
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1.1 Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning 

1.1.1 Ulricehamns kommun ska ha minst 27 000 invånare 2025. 

1.1.1.1 Kommunledningsstab 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

I juli månad ökade kommunens befolkning med 19 personer. Folkmängden i kommunen var således 24 564 personer per den 31 
juli. De senaste 12 månaderna (t.o.m. 31 augusti) har befolkningen sammantaget ökat med 131 personer och under årets första 7 
månader har folkmängden ökat med 119 personer. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

 Antal invånare i 
Ulricehamns kommun 

24 296invånare 24 445invånare 24 564invånare 24 800invånare 

1.1.1.2 Exploatering 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Viktigt för att kommunen ska uppnå 27 000 invånare till år 2025 är att skapa möjligheter för personer att bo och arbeta i 
kommunen. Möjligheter som vi på exploateringsenheten bidrar med är att se till att markreserven är god för att sedan vidare 
inom kommunen kunna planlägga och skapa planlagd mark för exploatering och utveckling. Markförhandlingar är högt 
prioriterade inom exploateringsfunktionen och några pågår. En större insats ska göras under hösten 2019. Vi bidrar även med 
att se till att infrastrukturen i kommunen fungerar idag men också med tanke på framtiden. En smidig och bra hantering av 
fastighetsrättsliga ärenden är avgörande för takten på utbyggnaden av områden och genomförandet av detaljplaner för att 
möjliggöra nybyggnation. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Den kommunala markreserven behöver stärkas. Vi driver en aktiv och offensiv förvärvsstrategi både mot fastigheter som ligger 
ute på den öppna marknaden men även hos privata fastighetsägare. Vi för en aktiv dialog inom sektorn för att hitta nya tänkbara 
områden för nyexploatering, både för bostadsändamål och för verksamheter. 

För att kommunen ska växa krävs också en god planering avseende infrastrukturen, dels för biltrafiken men också för gång- och 
cykeltrafikanter. 

  

Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

 Antal invånare i 
Ulricehamns kommun 

24 296invånare 24 445invånare 24 564invånare 24 800invånare 

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Avslutad 

Genomför nulägesbeskrivning inför en ÅVS för en ny förbifart 

 

 Avslutad 

Utred förutsättningarna om nyttan med en ny förbifart överstiger 
kostnaden 

 

 Pågående 

Upprätta åtgärdsplan för bullerutsatta miljöer efter bullerkartläggning 

 

 Ej påbörjad 

Genomför åtgärdsplan för bullerutsatta miljöer 

 

 Pågående 

Genomför utredning av eventuellt övertagande av väg 1704 
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1.1.1.3 Plan 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Vi kan konstatera att befolkningsutvecklingen är starkt beroende av hur mycket bostäder som produceras i kommunen och 
därför är kommunens förmåga att planera och verkställa exploatering och utbyggnadsprojekt avgörande för vilken 
befolkningsutveckling kommunen har. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Planenhetens bidrag till en ökad befolkning inbegriper flera områden. Vi arbetar givetvis med framtagande av detaljplaner för 
att bereda möjligheter att nyttja marken för de ändamål som samhället kräver för att kunna expandera. Detta innebär egentligen 
all planläggning för alla ändamål som vi genomför för att skapa ett samhälle som erbjuder möjlighet att bo, arbeta, gå i skola, 
driva företag, bli gammal i samt att hitta infrastrukturella lösningar för att få samhället att utvecklas hållbart. Vi utvecklar våra 
processer för en snabbare och bättre planprocess där vi skall undvika förseningar som då blir fördröjande för 
exploateringsprocessen. Vi vill på detta sätt även bevara humankapitalet inom organisationen då annars omsättningen av 
personal kan få negativa konsekvenser på kontinuiteten. Rekrytering av kompetent personal samt utveckling av befintlig 
personal är mycket viktig för att kunna nå målen. 

Enheten arbetar även med delar av den bygglovsprocess som rör kartframtagning och mätuppdrag för att säkerställa en 
kvalitativ och säker bygglovsprocess. Fungerar dessa processer bra bidrar även det till en attraktivitet och en bra möjlighet för 
människor att trivas, bo kvar och utvecklas inom kommunen. Detta inbegriper även GIS-verksamheten där vi försöker sprida 
den informationsrikedom som finns i vår databas. 

Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

 Antal invånare i 
Ulricehamns kommun 

24 296invånare 24 445invånare 24 564invånare 24 800invånare 

1.1.2 Den totala sjukfrånvaron för kommunalt anställda ska minska 

1.1.2.1 Personal 

 Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt 

Analys 

Den total sjukfrånvaron är högre än motsvarande period 2018. Ökningen är generell men störst i sektor välfärd och i 
kommunledningsstaben. Bedömingen är att uppgången kan härledas till ett ovanligt högt genomslag av årets influensa och att 
brister i ledning och styrning pga av t.ex. omsättning av chefer påverkat sjuktalen nom delar av verksamheten. Det kan inte 
heller uteslutas att organisationen "stressas" av det förändringsarbete som införandet av "Heltid som norm" innebär. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Förvaltningen kartlägger de arbetsplatser som har högst sjukfrånvaro, långtidssjukfrånvaron och den del av medarbetarna som 
är sjuk ofta. Handlingsplaner upprättas för de arbetsplatser som har hög sjukfrånvaro, rehabiliteringsarbetet intensifieras och 
ofta sjuka erbjuds stödjande samtal med chef. 

Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

 Sjukfrånvaro 
kommunalt anställda 
totalt, (%) 

6,2% 6,2%    6,9%  

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Pågående med avvikelse 

Kartläggning av sjukfrånvaron och upprättande av handlingsplaner 

Pågår 
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1.1.3 I Ulricehamns kommun ska det under året finnas tillgängliga tomter färdiga 

för försäljning. I centralorten ska antalet inte understiga målvärdet. 

1.1.3.1 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt 

Analys 

Ulricehamns kommun har en fortsatt stor efterfrågan på tillgänglig mark för bostadsbebyggelse. Detaljplanen för 
Handelsträdgården har vunnit laga kraft och genomförande är i ett slutskede. Under september kommer 16 tomter ut till 
försäljning. Befintliga lediga kommunala tomter fördelas enligt följande: 

I centralorten finns ingen ledig tomt till försäljning. Tidigare under året fanns en tomt som återgått till kommunen, men den är 
åter såld. 

Utanför centralorten finns fortfarande stort utbud, cirka 60 tomter till salu. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Efter projektet Handelsträdgården ligger Bergsäter, där det kommer att beredas ca 29 villatomter, detaljplanen är utskickad på 
samråd. Planeringen med att tillskapa mer ledig tomtmark är målinriktad och fokuserad med fortsatt arbete på detaljplanering 
för nya bostäder. I kommunens arbete ligger att planera för privata och kommunala bostadsområden. Sektorn arbetar även med 
strategiska markförvärv som sedan kan detaljplaneras för bostadsändamål och en ny översiktsplan för att möjliggöra ökad 
bostadsbebyggelse. 

  

Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

 Antal kommunägda 
småhustomter färdiga för 
försäljning i centralorten 

0st 2st st 20st 

1.1.3.2 Exploatering 

 Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt 

Analys 

Ulricehamns kommun har en fortsatt stor efterfrågan på tillgänglig mark för bostadsbebyggelse. Detaljplanen för 
Handelsträdgården har vunnit laga kraft och genomförande är i ett slutskede. Under september kommer 16 tomter ut till 
försäljning. Befintliga lediga kommunala tomter fördelas enligt följande: 

I centralorten finns ingen ledig tomt till försäljning. Tidigare under året fanns en tomt som återgått till kommunen, men den är 
åter såld. 

Utanför centralorten finns fortfarande stort utbud, cirka 60 tomter till salu. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Exploateringsenheten främsta prioritering är att göra strategiska markförvärv som sedan kan detaljplaneras för 
bostadsändamål. Fortsatt arbetar vi med att i god tid påbörja genomförandet av nya detaljplaner och marknadsföringen av de 
nya tomterna. Detta för att detaljplanens syften ska tillgodoses så snabbt och effektivt som möjligt. 

Enheten har omarbetat köpeavtalen i samband med försäljning för att minska tiden vid ett eventuellt återtagande av en tomt. 

Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

 Antal kommunägda 
småhustomter färdiga för 
försäljning i centralorten 

0st 2st 17st 20st 

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Avslutad 

Upprätta informationsblad angående anslutningsavgifter mm vid köp 
av kommunal tomt 

 

 Pågående 

Genomför detaljplan för Handelsträdgården 

Utbyggnad av området pågår och förväntas färdigt under september 
månad. Försäljningen av de nybidade bostadstomterna kommer ske i 
direkt anslutning till att utbyggnaden är färdig. 
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1.1.3.3 Plan 

 Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt 

Analys 

De 16 tomter på den nyligen antagna detaljplanen Handelsträdgården är nu redo för försäljning. Försäljning kommer ske under 
hösten/vintern. Utanför centralorten finns fortfarande stort utbud, ca 60 tomter till salu. Glädjande är dock att försäljning 
utanför centralorten faktiskt har skett i förhållande till tidigare år då utbudet där inte nått marknaden. 

Inga ytterligare kommunala tomter finns i centralorten för försäljning. En tomt återtogs tidigare i år av kommunen men har 
sedermera sålts igen. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsatt följer arbetet med detaljplanen på Bergsäter som inom kort skall ut på samråd men även planläggningen av 
bostadsområden i Bronäsområdet går framåt. Planeringen med att tillskapa mer ledig tomtmark är målinriktad och fokuserad 
med fortsatt arbete på detaljplanering för nya bostäder men även i arbetet med ny Översiktsplan där den långsiktiga 
bostadsplaneringen framgår. I kommunens arbete ligger även att planera för privata bostadsområden som tillskapar 
småhustomter som inte säljs av kommunen. 

Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

 Antal kommunägda 
småhustomter färdiga för 
försäljning i centralorten 

0st 2st 17st 20st 

1.1.4 Andelen barn som får plats på förskola på önskat placeringsdatum ska 

bibehållas. 

1.1.4.1 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

Ulricehamns kommun har hanterat alla barn i kön och kunnat erbjuda plats inom fyramånadersperioden men inte på önskad 
enhet. Några förskolor har haft större utmaningar med att ta emot efter önskemål och då särskilt i centralorten och i Gällstad. 
Marbäcks, Timmeles och Hökerums förskolor är de förskolor som främst har fått ta emot barn som inte placerats på önskad 
enhet. 

Analys 

Förskolan är i stort behov av utbyggnad för att säkerställa att alla barn får plats på önskat placeringsdatum och inom 
fyramånadersgränsen samt på önskad förskola. Samtliga barn har under året erbjudits placering och placerats på förskola inom 
garantitiden men flera har under våren placerats på annan än önskad förskola. Verksamheten ser att antalet vårdnadshavare 
som tackar nej till erbjudanden har ökat på grund av att placering ej har kunnat erbjudas på önskad förskola. Många på grund av 
avstånd och möjlighet att ta sig till erbjuden förskola. Närhetsprincipen kan ifrågasättas då erbjudanden kan ha skett på 
förskolor över 1 mil från önskat alternativ. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Utbyggnation av förskoleplatser i områden där efterfrågan är stor eller ökar. Efterfrågan ökar och platser behöver anpassas i 
förhållande till efterfrågan i Centralorten, Gällstad och Dalum. 

  

  

Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

 Plats på förskola på 
önskat placeringsdatum, 
andel barn (%) 

100% 100% 100% 100% 
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1.1.4.2 Förskola 

 Uppfyllt 

Ulricehamns kommun har hanterat alla barn i kön och kunnat erbjuda plats inom fyramånadersperioden men inte på önskad 
enhet. Några förskolor har haft större utmaningar med att ta emot efter önskemål och då särskilt i centralorten och i Gällstad. 
Marbäcks, Timmeles och Hökerums förskolor är de förskolor som främst har fått ta emot barn som inte placerats på önskad 
enhet. 

Analys 

Förskolan är i stort behov av utbyggnad för att säkerställa att alla barn får plats på önskat placeringsdatum och inom 
fyramånadersgränsen samt på önskad förskola. Samtliga barn har under året erbjudits placering och placerats på förskola inom 
garantitiden men flera har under våren placerats på annan än önskad förskola. Verksamheten ser att antalet vårdnadshavare 
som tackar nej till erbjudanden har ökat på grund av att placering ej har kunnat erbjudas på önskad förskola. Många på grund av 
avstånd och möjlighet att ta sig till erbjuden förskola. Närhetsprincipen kan ifrågasättas då erbjudanden kan ha skett på 
förskolor över 1 mil från önskat alternativ. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Utbyggnation av förskoleplatser i områden där efterfrågan är stor eller ökar. Efterfrågan ökar och platser behöver anpassas i 
förhållande till efterfrågan i Centralorten, Gällstad och Dalum. 

 Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

 Plats på förskola på 
önskat placeringsdatum, 
andel barn (%) 

100% 100% 100% 100% 

1.1.5 Andelen elever i årskurs 6, i kommunen, med godkända betyg ska öka. 

1.1.5.1 Sektor lärande 

 Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt 

 Analys 

Målet, att alla elever ska nå kunskapskraven i samtliga ämnen mäts under läsåret via höst-och vårbetyg. Därutöver görs en 
avstämning och identifiering av de elever som riskerar att inte klara kunskapskraven den 15 oktober och den 15 mars. Detta för 
att tidigt identifiera de elever som behöver mer stöd i sin kunskapsutveckling och för att verksamheten ska sätta in stödåtgärder. 

Resultatet av de nationella proven är något försämrade jämfört med föregeånde år. I matematik når 89,2 % av eleverna 
godkända resultat, i svenska 93,4 % och i engelska är 91,2 % av eleverna godkända. 

Andel elever med godkända betyg i alla ämnen visar på en försämring jämfört med föregående år. 78,4 %, jämfört med 
föregående år 83,3 %. 

Verksamheten har några enheter med flera nyanlända elever. Det är tydligt att dessa elever inte når måluppfyllelse och påverkar 
resultaten. Det finns ett samband med de låga resultaten i Nationella Prov i svenska som andraspråk. 
Analysen visar också att förmågan/kunskapen att ge elever med NPF-problematik inte är tillräcklig. Även organisatoriska 
faktorer påverkar som sjukskriven personal, svårigheter att rekrytera och otydlighet då skolledare inte finns på plats påverkar. 

Meritvärdet har dock ökat från 218 till 227,8. Det är en god överensstämmelse mellan resultaten på NP och betygen i svenska, 
matematik och engelska. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Respektive rektor analyserar varje lärares betygsättning i förhållande till styrdokumenten. Samtal om resultaten sker på 
organisation, grupp/ämnesområde och individnivå. Utifrån analys sätts stödåtgärder in. 

Kontinuerlig kartläggning och analys av resultaten, utifrån de avstämningsperioder som finns, för att alla elever ska nå målen 
och utvecklas så långt som möjligt. Denna kartläggning ska vara känd av samtliga pedagoger på enheten tillsammans med 
skolledning och EHT. Den enskilde eleven och dess vårdnadshavare ska få god information om hur långt eleven kommit i sin 
kunskapsutveckling och vad/hur den kan förbättras. 

Läxläsning varje vecka för de elever som behöver stöd. 

Fortsatt sambedömning av NP i åk 6 mellan skolor och pedagoger samt att pedagoger i åk 7-9 involveras för ökad samsyn och 
för att öka bedömarkompetensen för att minska glappet i övergången från åk 6-7. 

Ett särskilt arbete med professor Madeleine Löwing har genomförts under våren med fokus på ämnet matematik. Resultatet är 
en handlingsplan över vad som behöver vara befäst i varje årskurs. Planen kommer att implementeras och börja användas under 
hösten 2019. 

Ett särskilt arbete för att identifiera måluppfyllelsen för våra nyanlända elever. Nyanlända per skolverkets definition, kortare tid 
än fyra år i Sverige, sammanställs två gånger per läsår. 
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 Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

 Andelen elever i 
årskurs 6, i kommunen, 
som har godkända betyg, 
andel (%) 

84,2% 82,6%  100% 

1.1.5.2 Grundskola 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Målet, att alla elever ska nå kunskapskraven i samtliga ämnen mäts under läsåret via höst-och vårbetyg. Därutöver görs en 
avstämning och identifiering av de elever som riskerar att inte klara kunskapskraven den 15 oktober och den 15 mars. Detta för 
att tidigt identifiera de elever som behöver mer stöd i sin kunskapsutveckling och för att verksamheten ska sätta in stödåtgärder. 

Resultatet av de nationella proven är något försämrade jämfört med föregående år. I matematik når 89,2 % av eleverna 
godkända resultat, i svenska 93,4 % och i engelska är 91,2 % av eleverna godkända. 

Andel elever med godkända betyg i alla ämnen visar på en försämring jämfört med föregående år. 78,4 %, jämfört med 
föregående år 83,3 %. Den som enskilt påverkar resultaten är resultaten i matematik vilket korrelerar med resultaten i nationella 
prov (NP). 
 
Blidsbergs skola, Gällstads skola och Hökerums skola har en låg måluppfyllelse, jämfört med övriga skolor, vilket påverkar 
kommunresultatet negativt. 

Nyanlända elever påverkar resultaten till viss del. Av de 16 elever som är nyanlända upp till årskurs 6 når 4 elever godkända 
resultat i alla ämnen. Här stärks sambandet mellan de låga resultaten i NP svenska som andraspråk. 

Analysen visar också att förmågan/kunskapen att ge elever med språkstörningar och NPF-problematik inte är tillräcklig.Även 
organisatoriska frågor påverkar som sjukskriven personal, svårigheter att rekrytera och otydlighet då skolledare inte finns på 
plats påverkar. 

Meritvärdet har ökat från 218 till 227,8. 

Det är en god överensstämmelse mellan resultaten på NP och betygen i svenska, matematik och engelska. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Respektive rektor ska analysera varje lärares betygsättningen i förhållande till styrdokumenten. Samtal om resultaten sker på 
organisation, grupp/ämnesområde och individnivå. Utifrån analys sätts stödåtgärder in. 

Kontinuerlig kartläggning och analys av resultaten, utifrån de avstämningsperioder som finns, för att alla elever ska nå målen 
och utvecklas så långt som möjligt. Denna kartläggning ska vara känd av samtliga pedagoger på enheten tillsammans med 
skolledning och EHT. Den enskilde eleven och dess vårdnadshavare ska få god information om hur långt eleven kommit i sin 
kunskapsutveckling och vad/hur den kan förbättras. 

Läxläsning varje vecka för de elever som behöver stöd. 

Fortsatt sambedömning av NP i åk 6 mellan skolor och pedagoger samt att pedagoger i åk 7-9 involveras för ökad samsyn och 
för att öka bedömarkompetensen för att minska glappet i övergången från åk 6-7. 

Ett särskilt arbete med professor Madeleine Löwing har genomförts under våren med fokus på ämnet matematik. Resultatet är 
en handlingsplan över vad som behöver vara befäst i varje årskurs. Planen kommer att implementeras och börja användas under 
hösten 2019. 

Ett särskilt arbete för att identifiera måluppfyllelsen för våra nyanlända elever. Nyanlända per skolverkets definition, kortare tid 
än fyra år i Sverige, sammanställs två gånger per läsår. 

 Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

 Andelen elever i 
årskurs 6, i kommunen, 
som har godkända betyg, 
andel (%) 

84,2% 82,6%  100% 
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1.1.6 Andel behöriga elever till något program på gymnasiet ska öka 

1.1.6.1 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

Analys 

Behörigheten till gymnasieskolan är 80,7 % vilket är en förbättring jämfört med föregående år. Efter sommarskolan så ökade 
behörigheten till 86,2 %. Det är framförallt elever som prövats för ett betyg i matematik som påverkar det positiva resultatet. 

Även meritvärdet ökar för åk 9 och är före lovskolan 222 för Stenbocksskolan respektive 220,4 för Ätradalskolan. Efter 
lovskolan så visar Stenbocksskolan på ett förbättrat resultat om 223,9 och Ätradalskolan 222,1. 

Det är stor variation i måluppfyllelsen mellan klasser både på Stenbocksskolan och Ätradalsskolan. 

En större andel flickor klarar sig bättre än pojkar. 

Analysen visar att verksamheten behöver bli bättre med de nyanlända elevernas undervisning och resultat samt elever med 
NPF-problematik. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Respektive rektor analyserar varje lärares betygsättning i förhållande till styrdokumenten. Samtal om resultaten sker på 
organisation, grupp/ämnesområde och individnivå. 

Tydlig arbetsgång för extra anpassningar, anmälningar till rektor, särskilt stöd och åtgärdsprogram. 

Stärka kopplingen mellan den enskilde pedagogens bokslut - uppdragsdialog - lektionsbesök och utvecklingssamtal/lönesamtal. 

Uppföljning runt varje elev som inte fått godkänt betyg och handlingsplan för hur betyg ska nås. 

Särskilda undervisningsgrupper skapas både på Stenbocksskolan och Ätradalsskolan. 

Tvålärarsystem där det är möjligt på Ätradalsskolan. 

Läxläsning varje vecka för de elever som behöver stöd. 

Sommarlovsskola erbjuds för de elever i åk 8-9 som inte uppnått ett godkänt betyg. 

Fortsatt sambedömning av NP i åk 7-9 mellan skolor och pedagoger samt att involvera pedagoger i åk 6 för ökad samsyn och för 
att öka bedömarkompetensen. 

Ett särskilt arbete för att identifiera måluppfyllelsen för våra nyanlända elever. Nyanlända per skolverkets definition, kortare tid 
än fyra år i Sverige, sammanställs två gånger per läsår. Modersmålsundervisning och studiehandledning som stöd. 
Studiehandledare ska få tillgång till pedagogiska planeringar i Infomentor för att på bästa sätt stödja eleven. 

Gemensam lärplattform för hela grundskolan då även åk 7-9 använder Infomentor från och med läsåret 2018/2019. Detta 
säkerställer möjligheten att följa elevernas kunskapsutveckling från 
åk 1 samt att vårdnadshavare möter samma lärplattform genom grundskolan. 

Stöd till obehöriga lärare genom en intern obligatorisk utbildningsinsats som sträcker sig över hela läsåret. Samtliga obehöriga 
lärare får en mentor/handledare. 

Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

 Andel elever i 
årskurs 9 som är behöriga 
till något yrkesprogram 
på gymnasiet, (%) 

76,9% 73,9% 86,2% efter sommarskola 100% 
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1.1.6.2 Grundskola 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

  

Analys 

Behörigheten till gymnasieskolan är 80,7 % vilket är en förbättring jämfört med föregående år. 

Efter sommarskolan så ökade behörigheten till 86,2 %. Det är framförallt elever som prövats för ett betyg i matematik som 
påverkar det positiva resultatet. Behörighet exklusive nyanlända, enbart Stenbocksskolan, är 92,6 %. 

Värt att notera att resultatet om 80,7 % är det som sektorn själva tagit ur systemet Qlick Wiev och att det kan skilja någon 
procentenhet jämfört med det resultat som sedan presenteras i Kolada. 

  

Det är viktigt att  skolorna analyserar sitt eget resultat och ser skillnader i utvecklingen mellan åren för klasser, ämnen och 
pojkar/flickor. 

Även meritvärdet ökar för åk 9 och är före lovskolan 222 för Stenbocksskolan respektive 220,4 för Ätradalskolan. Efter 
lovskolan så visar Stenbocksskolan på ett förbättrat resultat om 223,9 och Ätradalskolan 222,1. 

Det är stor variation i måluppfyllelsen mellan klasser både på Stenbocksskolan och Ätradalsskolan. 

En större andel flickor klarar sig bättre än pojkar. 

Resultaten påverkas av att vi inte lyckas få de nyanlända eleverna och elever med NPF-problematik att nå godkänd nivå. Detta 
gäller de flesta ämnen och alla årskurser. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Respektive rektor analyserar varje lärares betygsättningen i förhållande till styrdokumenten. Samtal om resultaten sker på 
organisation, grupp/ämnesområde och individnivå. 

Tydlig arbetsgång för extra anpassningar, anmälningar till rektor, särskilt stöd och åtgärdsprogram. 

Stärka kopplingen mellan den enskilde pedagogens bokslut - uppdragsdialog - lektionsbesök och utvecklingssamtal/lönesamtal. 

Uppföljning runt varje elev som inte fått godkänt betyg och handlingsplan för hur betyg ska nås. 

Särskilda undervisningsgrupper skapas både på Stenbocksskolan och Ätradalsskolan. 

Tvålärarsystem där det är möjligt på Ätradalsskolan. 

Läxläsning varje vecka för de elever som behöver stöd. 

Sommarlovsskola erbjuds för de elever i åk 8-9 som inte uppnått ett godkänt betyg. 

Fortsatt sambedömning av NP i åk 7-9 mellan skolor och pedagoger samt att involvera pedagoger i åk 6 för ökad samsyn och för 
att öka bedömarkompetensen. 

Ett särskilt arbete för att identifiera måluppfyllelsen för våra nyanlända elever. Nyanlända per skolverkets definition, kortare tid 
än fyra år i Sverige, sammanställs två gånger per läsår. Modersmålsundervisning och studiehandledning som stöd. 
Studiehandledare ska få tillgång till pedagogiska planeringar i Infomentor för att på bästa sätt stödja eleven. 

Gemensam lärplattform för hela grundskolan då även åk 7-9 använder Infomentor från och med läsåret 2018/2019. Detta 
säkerställer möjligheten att följa elevernas kunskapsutveckling från 
åk 1 samt att vårdnadshavare möter samma lärplattform genom grundskolan. 

Stöd till obehöriga lärare genom en intern obligatorisk utbildningsinsats som sträcker sig över hela läsåret. Samtliga obehöriga 
lärare får en mentor/handledare. 

Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

 Andel elever i 
årskurs 9 som är behöriga 
till något yrkesprogram 
på gymnasiet, (%) 

76,9% 73,9%  100% 
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1.1.6.3 Stenbocksskolan 

 Ej påbörjad 

Se SKA-modulen. 

  

Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

 Elever i åk. 9 som är 
behöriga till ett 
yrkesprogram, 
kommunala skolor,  andel 
(%) 

74,3% 73,5%  100% 

1.1.6.4 Ätradalsskolan 

 Ej påbörjad 

Analys 

Andelen elever som blivit behöriga till ett yrkesprogam fortsätter att öka. VT 2019 var det 88,3% av eleverna som blev behöriga 
jämfört med 74,7% VT 2018. Då elevgruppen är relativt lite på Ätradalsskolan kan det bli en svängningar i resultat mellan åren 

I engelska var det 93,3% av eleverna som blev godkända VT19, 89% VT18 och 91,8% VT17 

I svenska var det 93% av eleverna som blev godkända VT19, 88,8% VT18 och 95,3% VT17 

I matematik var det 89,6% av eleverna som blev godkända VT19, 81,3% VT18 och 89% VT17 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Inför läsåret 19/20 har vi lyckats rekrytera behöriga lärare och har nu full behörighet i matematik, svenska och engelska i 
samtliga årskurser. 

Under första perioden av höstterminen kommer speciallärare och specialpedagog att ha fokus på matematikstöd. 

Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

 Elever i åk. 9 som är 
behöriga till ett 
yrkesprogram, 
kommunala skolor,  andel 
(%) 

83,3% 74,7%   

1.1.7 Andel gymnasieelever från Tingsholmsgymnasiets högskoleförberedande 

program, med grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år 

ska öka. 

1.1.7.1 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

Analys 

Enligt Qlikview har andelen avgångselever med grundläggande högskolebehörighet ökat från 93,5 till 94,8 procent. Officiell 
statistik släpps först i vinter. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

De åtgärder som planeras inför läsåret 2019/2020 är förstärkt mentorskap/klassföreståndarskap, förstärkt fokus på närvaro och 
förstärkta insatser rörande trygghet och studiero. 

I praktiken innebär detta kompetensutveckling och nya/reviderade regler och rutiner. Bl a förbjuds handhavande av 
mobiltelefoner på lektionstid och verksamheten inför kvarsittning som disciplinär åtgärd. 

 Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

 Gymnasieelever från 
Tingsholmsgymnasiets 
högskoleförberedande 
program, med 
grundläggande behörighet 
till universitet och 
högskola inom 3 år, andel 
(%) 

79,78% 85,98% 94,8% enl Qlikview 100% 
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1.1.7.2 Tingsholm 

 Uppfyllt 

Analys 

Enligt Qlikview har andelen avgångselever med grundläggande högskolebehörighet ökat från 93,5 till 94,8 procent. Officiell 
statistik släpps först i vinter. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

De åtgärder som planeras inför läsåret 2019/2020 är följande: förstärkt mentorskap/klassföreståndarskap, förstärkt fokus på 
närvaro och förstärkta insatser rörande trygghet och studiero. I praktiken innebär detta kompetensutveckling och 
nya/reviderade regler och rutiner. Bl a förbjuds handhavande av mobiltelefoner på lektionstid och vi inför kvarsittning som 
disciplinär åtgärd. 

 Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

 Gymnasieelever från 
Tingsholmsgymnasiets 
högskoleförberedande 
program, med 
grundläggande behörighet 
till universitet och 
högskola inom 3 år, andel 
(%) 

79,78% 85,98%  100% 

1.1.7.3 Nationella programmen 

 Uppfyllt 

Analys 

Enligt Qlikview har andelen avgångselever med grundläggande högskolebehörighet ökat från 93,5 till 94,8 procent. Officiell 
statistik släpps först i vinter. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

De åtgärder som planeras inför läsåret 2019/2020 är följande: förstärkt mentorskap/klassföreståndarskap, förstärkt fokus på 
närvaro och förstärkta insatser rörande trygghet och studiero. I praktiken innebär detta kompetensutveckling och 
nya/reviderade regler och rutiner. Bl a förbjuds handhavande av mobiltelefoner på lektionstid och vi inför kvarsittning som 
disciplinär åtgärd. 

 Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

 Gymnasieelever från 
Tingsholmsgymnasiets 
högskoleförberedande 
program, med 
grundläggande behörighet 
till universitet och 
högskola inom 3 år, andel 
(%) 

79,78% 85,98%  100% 

1.1.8 Verkställighetstid i antal dagar från beslut till insats avseende boende enligt 

LSS § 9.9 ska minska 

1.1.8.1 Funktionsnedsättning 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Idag är det 3 beslut om boende enligt LSS § 9.9 som verkställs på annat sätt i väntan på boendeplats, två av dessa verkställs med 
placering enligt SOL. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

 Påskynda möjlighet till att verkställa beslut om boende enligt LSS § 9.9 i samband med planerad ombyggnationer 

Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

 Verkställighetstid i 
antal dagar från beslut 
till insats avseende 
boende enl. LSS § 9.9, 
medelvärde 

89dagar 80dagar  78dagar 
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1.1.9 Andelen deltagare vid kommunens arbetsmarknadsverksamhet som vid avslut 

börjat arbeta eller studera ska inte understiga målvärdet. 

1.1.9.1 Individ och familjeomsorg 

 Uppfyllt 

Analys 

Antal inskrivna på arbetscenter uppgår till 122 deltagare 1900831. 180831 var det 128 inskrivna deltagare. 

Under perioden 20190101-20190831 har 136 personer avslutats varav 49 personer gick vidare till arbete. Dessa 49 personer 
motsvarar 36% och vi når målet för arbete. 

13 personer av avslutade deltagare gick vidare till studier. Dessa 13 personer motsvarar 9 % och vi når målet för studier. 

Könsfördelning: 

Av de inskrivna deltagarna är 69 kvinnor och 53 män 

Av de avslutade deltagarna är 76 kvinnor och 60 är män. 

För utförligare resultat se bifogat powerpoint arbetsmarkandsenheten 20190831 

Åtgärder/insatser för utveckling 

I maj 2019 startar projektet PULS där 1 åa finansieras genom esfmedel. Målgrupp för projektet är personer som behöver upptill 
ett år för att kunna komma åter till egen försörjning 

 Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

 Resultat vid avslut i 
kommunens 
arbetsmarknadsverksamhet, 
deltagare som börjat 
arbeta eller studera, andel 
(%) 

39,63% 35,81% 46%  

1.1.9.2 Arbetsmarknadsenheten 

 Ej påbörjad 

Analys 

Antal inskrivna på arbetscenter uppgår till 122 deltagare 1900831. 180831 var det 128 inskrivna deltagare. 

Under perioden 20190101-20190831 har 136 personer avslutats varav 49 personer gick vidare till arbete. Dessa 49 personer 
motsvarar 36% och vi når målet för arbete. 

13 personer av avslutade deltagare gick vidare till studier. Dessa 13 personer motsvarar 9 % och vi når målet för studier. 

Könsfördelning: 

Av de inskrivna deltagarna är 69 kvinnor och 53 män 

Av de avslutade deltagarna är 76 kvinnor och 60 är män. 

För utförligare resultat se bifogat powerpoint arbetsmarkandsenheten 20190831 

Åtgärder/insatser för utveckling 

I maj 2019 startar projektet PULS där 1 åa finansieras genom esfmedel. Målgrupp för projektet är personer som behöver upptill 
ett år för att kunna komma åter till egen försörjning 

 Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

 Resultat vid avslut i 
kommunens 
arbetsmarknadsverksamhet, 
deltagare som börjat 
arbeta eller studera, andel 
(%) 
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1.1.10 Andelen ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter 

avslutat försörjningsstöd ska inte understiga målvärdet. 

1.1.10.1 Enhet försörjning o adminstöd 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Förra året hade enheten ett utfall på 86 % vilket är en försämring jämfört med föregående år. Viktigt att ta med sig är att även 
om ett ärende återaktualiseras så kan det vara ärenden som inte ger ett bistånd, utan avslag. Varje individ har rätt att ansöka 
varje månad, även om rätten till bistånd inte föreligger. Nödprövningar finns också inom dessa ärenden. Enheten har förbättrat 
arbetet med att snabbare avsluta ärenden, då individer uppger att de är självförsörjande, och då kan konsekvens bli att de 
återkommer. 

Försörjningsstöd har två viktiga uppdrag och det är försörjningsstöd och egen försörjning. När det gäller egen försörjning så 
jobbar enheten tillsammans med Arbetscenter och arbetsförmedling mot individernas egen försörjning. Det kan också handla 
om att samverka med vården för att komma tillrätta med bekymmer som står i vägen för egen försörjning. 

Statistik gällande detta mål släpar då vi tittar bakåt i tiden för att mäta utfallet och gäller från årsskiftet 2017 till årsskiftet 2018. 

Det kan nämnas att målvärdet är utmanande då 86 % ändå ger oss ett resultat som är bland de 25 % bästa i riket, enligt KKiK 
(kommunens kvalitet i korthet). 

Åtgärder/insatser för utveckling 

 Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

 Ej återaktualiserade 
personer med 
försörjningsstöd ett år 
efter avslutat 
försörjningsstöd, andel 
(%) 

93% 86%  93% 

1.1.11 Antal personer som en hemtjänsttagare möter ska inte överstiga målvärdet. 

1.1.11.1 Äldreomsorg 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Mätning av kontinuiteten kommer att göras under hösten 2019. Enheterna arbetar med frågan genom att ha mindre 
hemtjänstgrupper och tesplanera utifrån kontinuitet i möjligaste mån. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Ett projekt pågår med att se över hemsjukvårds och hemtjänstområdena utifrån optimala enheter och väl fungerande 
hemtjänstgrupper sett till storlek och bemanning. 

  

Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

 Personer som en 
hemtjänsttagare möter, 
antal/14 dagar 
(medelvärde) 

12 14  12 

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Avslutad 

Via TES mäta kontinuitet två gånger per år 

 

 Avslutad 

Samordna TES-planerare för optimal planering 
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1.1.11.2 Parkgården 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Antalet personal som brukarna möter har varit stabilt lågt enligt mätningarna 

I brukarenkäterna för såväl hemtjänst som boende är det höga värden i kundnöjdhet. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Med det fortsatt goda resultatet för enheten så blir det framtida arbetet inriktat på att behålla den höga/goda nivån i 
mätningarna. En stor del av brukarnöjdheten han härledas till stabil personalgrupp och en mycket aktiv dagverksamhet. 

 Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

 Personer som en 
hemtjänsttagare möter, 
antal/14 dagar 
(medelvärde) 

10 10  12 

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Försenad 

Via TES mäta kontinuitet två gånger per år 

 

 Avslutad 

Samordna TES-planerare för optimal planering 

 

1.1.11.3 Hökerumsgården 

 Ej påbörjad 

Analys 

  

Åtgärder/insatser för utveckling 

 Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

 Personer som en 
hemtjänsttagare möter, 
antal/14 dagar 
(medelvärde) 

13 15,5  12 

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Ej påbörjad 

Via TES mäta kontinuitet två gånger per år 

 

 Ej påbörjad 

Samordna TES-planerare för optimal planering 
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1.1.11.4 Solrosen 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

 Åtgärder/insatser för utveckling 

 Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

 Personer som en 
hemtjänsttagare möter, 
antal/14 dagar 
(medelvärde) 

11 14  12 

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Avslutad 

Via TES mäta kontinuitet två gånger per år 

 

 Avslutad 

Samordna TES-planerare för optimal planering 

 

1.1.11.5 Ekero 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

 Åtgärder/insatser för utveckling 

 Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

 Personer som en 
hemtjänsttagare möter, 
antal/14 dagar 
(medelvärde) 

12 15,7  12 

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Försenad 

Via TES mäta kontinuitet två gånger per år 

 

 Avslutad 

Samordna TES-planerare för optimal planering 

 

1.1.11.6 Centrala hemtjänsten 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

 Åtgärder/insatser för utveckling 

 Åtgärd/Insats Kommentar 

 Avslutad 

Via TES mäta kontinuitet två gånger per år 

 

 Försenad 

Samordna TES-planerare för optimal planering 
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1.1.12 Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende ska inte 

understiga målvärdet. 

1.1.12.1 Äldreomsorg 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Mätning sker under hösten 2019. 

Arbete pågår. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Måltidsmiljön över dygnet har pågått som projekt på alla enheter och nya rutiner har skapats och håller på att implementeras. 
Hemsjukvården och äldreomsorgen har skapat gemensamma pärmar som individen "äger" där information, klagomålsblankett 
och genomförandeplan med mera finns lätttillgängligt. Verksamheten arbetar även med brukarråd, anhörigträffar har infört 
anhörigombud på alla enheter. 

Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

 Andel brukare som är 
ganska/mycket nöjda 
med sitt särskilda boende 

87% 86%  90% 

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Ej påbörjad 

Strukturerade samtal med brukare enligt fastställd modell 

 

 Pågående med avvikelse 

Implementering av arbetsmodellen IBIC 

 

 Pågående med avvikelse 

Användning av relevant välfärdsteknik. 

 

 Försenad 

Fortsatt implementera arbetsmetoden BPSD på demnsboenden 

 

1.1.12.2 Ryttershov 1 

 Ej påbörjad 

Analys 

  

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

 Andel brukare som är 
ganska/mycket nöjda 
med sitt särskilda boende 

93% 88%  90% 

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Ej påbörjad 

Strukturerade samtal med brukare enligt fastställd modell 

 

 Pågående med avvikelse 

Användning av relevant välfärdsteknik. 

 

 Avslutad 

Upprättande av informationspärm/brukare/enhet 
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1.1.12.3 Parkgården 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Antalet personal som brukarna möter har varit stabilt lågt enligt mätningarna 

I brukarenkäterna för boende är det höga värden i kundnöjdhet. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Med det goda resultatet för enheten så blir det fortsatta arbetet inriktat på att behålla den höga/goda nivån på mätningarna. En 
stor del av brukarnöjdheten han härledas till stabil personalgrupp och en mycket aktiv dagverksamhet. 

 Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

 Andel brukare som är 
ganska/mycket nöjda 
med sitt särskilda boende 

85% 87%  90% 

1.1.12.4 Hökerumsgården 

 Ej påbörjad 

Analys 

  

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

 Andel brukare som är 
ganska/mycket nöjda 
med sitt särskilda boende 

80% 82%  90% 

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Ej påbörjad 

Strukturerade samtal med brukare enligt fastställd modell 

 

 Ej påbörjad 

Användning av relevant välfärdsteknik. 

 

1.1.12.5 Solrosen 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

  

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

 Andel brukare som är 
ganska/mycket nöjda 
med sitt särskilda boende 

86% 88%  90% 

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Pågående med avvikelse 

Strukturerade samtal med brukare enligt fastställd modell 
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1.1.12.6 Ekero 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

  

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

 Andel brukare som är 
ganska/mycket nöjda 
med sitt särskilda boende 

91% 79%  90% 

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Ej påbörjad 

Strukturerade samtal med brukare enligt fastställd modell 

 

 Pågående med avvikelse 

Användning av relevant välfärdsteknik. 

 

 Försenad 

Fortsatt implementera arbetsmetoden BPSD på demnsboenden 

 

1.1.13 Andelen ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet ska inte understiga 

målvärdet 

1.1.13.1 Kost 

 Uppfyllt 

Analys 

Målet för 2019 är uppnått. Nu pågår arbete för att bibehålla uppnått resultat för hela året. Arbetet med att uppnå målet för 
ekologiska varor pågår ständigt i köken. Aktuellt mål diskuteras på APT och i referensgruppen. Ekoligan där varje köks resultat 
presenteras är även väl känd. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Under våren blev upphandling för inköpsavtal klart. Nytt avtal förväntas leda till bättre resultat vilket bör framkomma i 
samband med rapport för T3. 

Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

 Ekologiska livsmedel 
i kommunens verksamhet, 
andel (%) 

42% 42,1% 45,7% 45% 

 Andel ekologiska 
livsmedel 

40,7% 42,1% 45,7% 45 % 

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Pågående 

Öka andelen ekologiska livsmedel genom förbättrad 
livsmedelsupphandling. 

 

 Pågående 

Kontinuerlig dialog och uppföljning med personal i köken. Samtalen 
genomförs vid minst fyra tillfällen per år. Fokus på utfallet av 
ekologiska inköp. 
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1.1.14 Antal utlån på biblioteket per kommuninvånare och år ska överstiga 

rikssnittet. 

1.1.14.1 Bibliotek 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Målet går inte att följa upp tertialvis. Utlåningssiffror rapporteras in efter varje årsskifte till Kungliga biblioteket och 
sammanställs under våren. Ulricehamn har legat över riksgenomsnittet de senaste åren. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Arbeta läsfrämjande främst med de prioriterade grupperna. 

Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

 Totalt antal lån i 
kommunen dividerat med 
antal invånare den 31/12. 

7,2lån 7lån  6,1lån 

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Pågående 

Gallring av beståndet ska göras regelbundet. 

 

1.1.15 Simhallens öppethållande utöver 08-17 på vardagar, timmar/vecka ska inte 

understiga målvärdet. 

1.1.15.1 Badenhet 

 Uppfyllt 

Analys 

Nuvarande målvärde på 25 timmars öppethållande utöver 08.00-17.00 på vardagar, timmar/vecka överstiger med 2 timmar. 
Badet öppnar tidigare för morgonbad, samt ökat öppettiderna på helg. På kvällstid måndag till fredag har öppettiderna minskat. 
Ändringarna genomfördes från och med 1 januari 2019 anpassades efter behovet. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Morgonbadets öppethållande är samma som utökades 2018 men kvällsöppet anpassades efter gruppernas och uthyrningens 
behov och hela simhallen stänger kl. 20.00. 

Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

 Simhallens 
öppethållande utöver 08-
17 på vardagar, 
timmar/vecka 

28 28 27 25 

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Avslutad 

Utökat öppethållande morgonbad tisdagar, torsdagar och fredagar 
kl.06.30-07.00 från 1/1 2018 

Morgonbadets öppettider fortsätter under 2019 varje tisdag, torsdag 
och fredag. 
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1.1.16 Andelen av kommunens befolkning som har tillgång till fast bredband med 

hastigheten 100 Mbit/s ska inte understiga målvärdet. 

1.1.16.1 Ulricehamns Energi AB 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Fram till och med augusti har vi anslutit 341 hushåll & företag till fibernätet. Målvärdet för året är ännu inte uppnått men ligger i 
linje med våra förväntningar på att ansluta minst 1 000 husåll & företag till fibernätet under 2019. Hushåll med fiber i sin 
absoluta närhet var 78% 2018. 

 Åtgärder/insatser för utveckling 

Inga åtgärder kommer att vidtas då arbete för att nå målet fortgår planenligt. Nu inriktas arbetet alltmer på landsbygden. Under 
året har arbetet med "den digitala motorvägen" mot Jönköping startat, dvs i samarbete med kommunen pågår byggnation av 
stamfiber österut vilket innebär att anslutningar kan göras i samband med detta. 

Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

 Andel av kommunens 
hushåll som har tillgång 
till fast bredband med 
hastigheten 100 Mbit/s. 

57,29% 66,43%  75% 

1.1.17 Antalet medarbetare med långtidssjukfrånvaro (mer än 59 dagar) ska minska i 

förhållande till föregående år 

1.1.17.1 Personal 

 Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt 

Analys 

2019 har börjat med stigande sjuktal. Detta gäller även antalet som definieras som långtidssjuka. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Förvaltningen har kartlägger långtidssjuka och intensifierar arbetet med rehabiltering i syfte att underlätta återgången till 
arbete. 

Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

 Antalet medarbetare 
i genomsnitt med 
långtidssjukfrånvaro (mer 
än 59 dagar) 

102,5 st 95,6 st 110,1st högst 90 st 

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Pågående med avvikelse 

Stöd för chefer - hur arbetar man med sina rehabiliteringsärenden 

Personal 

Ständigt pågående arbete. Framtagning av statistik, stöd, vägledning 
och utbildning i vardagen. 

 Pågående med avvikelse 

Samverkansmöten med Försäkringkassan 

Nytt samarbetsavtal träffat med Försäkringskassan i juni 2019. 
Planering för regelbundna möten framgent. 

 Avslutad 

Översyn av riktlinjer för rehabiltering och arbetsanpassning 

Genomfört under 2018 

 Pågående med avvikelse 

Kartläggning av långtidssjukfrånvaron 

Pågår 
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1.1.18 Industrimark färdig för försäljning i centralorten ska under året inte 

understiga målvärdet. 

1.1.18.1 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 Uppfyllt 

Analys 

Nuvarande industrimark tillgänglig för försäljning i centralorten omfattar cirka 250 000 kvadratmeter. Den senaste 
industrimarken som sålts är på Vist- och Rönnåsens industriområde. I kransorterna finns cirka 75 000 kvadratmeter 
industrimark för försäljning. 

I Ulricehamns kommun finns efterfrågan på industrimark, främst inom centralorten. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Kommunen arbetar aktivt med att identifiera och påbörja förhandlingar om markförvärv för att bibehålla ett uppfyllt mål. 
Planuppdraget att fortsatt utvidga Rönnåsens industriområde längre öster ut är högt prioriterat i den politiskt antagna 
planprioriteringslistan. 

Det ska tilläggas att utveckling av ett markområde från råmark till planlagd industrimark är en process som tar tid. Detta bidrar 
till att enheten bevakar hushållningen av kommunens tillgängliga industrimark. 

Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

 Antal kvadratmeter 
industrimark färdig för 
försäljning 

250 000kvm 252 623kvm 252 623kvm 150 000kvm 

1.1.18.2 Exploatering 

 Uppfyllt 

Analys 

Nuvarande industrimark tillgänglig för försäljning i centralorten omfattar cirka 250 000 kvadratmeter. Den senaste 
industrimarken som sålts är på Vist- och Rönnåsens industriområde. I kransorterna finns cirka 75 000 kvadratmeter 
industrimark för försäljning. 

I Ulricehamns kommun finns efterfrågan på industrimark, främst inom centralorten. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Exploateringsenheten arbetar aktivt med att identifiera och påbörja förhandlingar om markförvärv för att bibehålla ett uppfyllt 
mål. Lokalisering av ett framtida handelsområde för sällanköpshandel pågår tillsammans med andra enheter inom kommunen. 
Enheten stöttar planenheten i de frågor vi kan vara behjälpliga för att planprocessen ska fortgå på ett smidigt och effektivt sätt. 

Det ska tilläggas att utveckling av ett markområde från råmark till planlagd industrimark är en process som tar tid. Detta bidrar 
till att enheten bevakar hushållningen av kommunens tillgängliga industrimark i samband med försäljning. 

Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

 Antal kvadratmeter 
industrimark färdig för 
försäljning 

246 020kvm 252 623kvm 252 623kvm 150 000kvm 
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1.1.18.3 Plan 

 Uppfyllt 

Analys 

I dagsläget finns ca 250 000 kvadratmeter industrimark färdig för försäljning inom centralorten. Störst del tillgänglig mark 
finns på Rönnåsens industriområde beläget inom centralorten. Inom andra orter finns ca 75 000 kvadratmeter industrimark 
färdig för försäljning. 

Planläggning av Rönnåsen etapp 2 pågår och förväntas gå ut på samråd under vintern. Där tillskapas ytterligare industrimark 
men även ytor för sällanköpshandel vilket det också finns en efterfrågan på. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Planuppdraget att fortsatt utvidga Rönnåsens industriområde österut är högt prioriterat i den politiskt antagna 
planprioriteringslista. 

 Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

 Antal kvadratmeter 
industrimark färdig för 
försäljning 

246 020kvm 252 623kvm 252 623kvm 150 000kvm 

1.1.19 Andel gymnasieelever från Tingsholmsgymnasiets yrkesprogram med examen 

inom 3 år ska öka. 

1.1.19.1 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

Analys 

Enligt Qlikview har andelen examinerade ökat från 65,5 till 84,4 procent. Officiell statistik släpps först i vinter. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

De åtgärder som planeras inför läsåret 2019/2020 är följande: förstärkt mentorskap/klassföreståndarskap, förstärkt fokus på 
närvaro och förstärkta insatser rörande trygghet och studiero. 

I praktiken innebär detta kompetensutveckling och nya/reviderade regler och rutiner. Bl a förbjuds handhavande av 
mobiltelefoner på lektionstid och vi inför kvarsittning som disciplinär åtgärd. 

 Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

 Gymnasieelever från 
Tingsholmsgymnasiets 
yrkesprogram med 
examen inom 3 år, andel 
(%), 

61,76% 70,83% 84,4% enl Qlikview 100% 

1.1.19.2 Tingsholm 

 Uppfyllt 

Analys 

Enligt Qlikview har andelen examinerade ökat från 65,5 till 84,4 procent. Officiell statistik släpps först i vinter. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

De åtgärder som planeras inför läsåret 2019/2020 är följande: förstärkt mentorskap/klassföreståndarskap, förstärkt fokus på 
närvaro och förstärkta insatser rörande trygghet och studiero. I praktiken innebär detta kompetensutveckling och 
nya/reviderade regler och rutiner. Bl a förbjuds handhavande av mobiltelefoner på lektionstid och vi inför kvarsittning som 
disciplinär åtgärd. 

 Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

 Gymnasieelever från 
Tingsholmsgymnasiets 
yrkesprogram med 
examen inom 3 år, andel 
(%), 

61,76% 70,83%  100% 
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1.1.19.3 Nationella programmen 

 Ej påbörjad 

Analys 

Enligt Qlikview har andeleb examinerade ökat från 65,5 till 84,4 procent. Officiell statistik släpps först i vinter. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

De åtgärder som planeras inför läsåret 2019/2020 är följande: förstärkt mentorskap/klassföreståndarskap, förstärkt fokus på 
närvaro och förstärkta insatser rörande trygghet och studiero. I praktiken innebär detta kompetensutveckling och 
nya/reviderade regler och rutiner. Bl a förbjuds handhavande av mobiltelefoner på lektionstid och vi inför kvarsittning som 
disciplinär åtgärd. 

Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

 Gymnasieelever från 
Tingsholmsgymnasiets 
yrkesprogram med 
examen inom 3 år, andel 
(%), 

61,76% 70,83%  100% 

1.1.20 Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst ska inte 

understiga målvärdet. 

1.1.20.1 Äldreomsorg 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Mätning sker under hösten. 

Arbete pågår. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Arbeta med att behålla det goda bemötandet från medarbetarna samt god kontinuitet. Arbeta vidare med att förbättra TES-
planeringen för att tillgodose vårdtagarnas önskemål om tider. Arbeta aktivt med att våra vårdtagare är aktiva i sin 
genomförandeplan och i så stor utsträckning som möjligt ska kunna påverka tiden för hjälp 

Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

 Andel brukare som är 
ganska/mycket nöjda 
med sin hemtjänst, andel 
(%) 

94% 94%  95% 

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Pågående med avvikelse 

Implementering av arbetsmodellen IBIC 

 

1.1.20.2 Parkgården 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Antalet personal som brukarna möter har varit stabilt lågt enligt mätningarna 

I brukarenkäterna för såvär hemtjänst som boende är det mycket höga värden i kundnöjdhet. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Med det goda resultatet för enheten så blir det fortsatta arbetet inriktat på att behålla den höga/goda nivån på mätningarna. En 
stor del av brukarnöjdheten han härledas till stabil personalgrupp och en mycket aktiv dagverksamhet. 

Vad gäller införandet av IBIC så har ett centralt beslut inverkat på planerna och införandet kommer ske senare. 
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 Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

 Andel brukare som är 
ganska/mycket nöjda 
med sin hemtjänst, andel 
(%) 

95% 95%  95% 

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Pågående med avvikelse 

Implementering av arbetsmodellen IBIC 

 

1.1.20.3 Hökerumsgården 

 Ej påbörjad 

Analys 

  

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

 Andel brukare som är 
ganska/mycket nöjda 
med sin hemtjänst, andel 
(%) 

100% 100%  95% 

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Ej påbörjad 

Användning av relevant välfärdsteknik 

 

1.1.20.4 Solrosen 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

  

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

 Andel brukare som är 
ganska/mycket nöjda 
med sin hemtjänst, andel 
(%) 

91% 96%  95% 

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Avslutad med avvikelse 

Implementering av arbetsmodellen IBIC 

 

 Avslutad med avvikelse 

Användning av relevant välfärdsteknik 

 

 Avslutad med avvikelse 

Införande av dokumentationsombud/enhet/1-2per grupp 
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1.1.20.5 Ekero 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

  

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

 Andel brukare som är 
ganska/mycket nöjda 
med sin hemtjänst, andel 
(%) 

95% 96%  95% 

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Pågående med avvikelse 

Implementering av arbetsmodellen IBIC 

 

1.1.20.6 Centrala hemtjänsten 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

  

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Försenad 

Implementering av arbetsmodellen IBIC 

 

 Pågående med avvikelse 

Användning av relevant välfärdsteknik 

 

 Försenad 

Införande av dokumentationsombud/enhet/1-2per grupp 

 

1.1.21 Huvudbibliotekets öppethållande utöver 08-17 på vardagar, timmar/vecka 

ska inte understiga målvärdet. 

1.1.21.1 Bibliotek 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Huvudbiblioteket är öppet 13 tim/vecka utöver 8-17 på vardagar, dock ej sommartid. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

 Huvudbibliotekets 
öppethållande utöver 08-
17 på vardagar, 
timmar/vecka 

13 13 13 13 
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1.2 Finansiella mål för god ekonomisk hushållning 

1.2.1 Egen finansiering av investeringar. Kommunens nyupplåning för finansiering 

av investeringar ska inte överstiga målvärdet. 

1.2.1.1 Ekonomi 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Det ekonomiska målet avseende låneskulden innebär att nyupplåningen under 2019 inte ska överstiga 219 mnkr. Den 
ekonomiska prognosen för 2019 innebär att det inte bedöms bli aktuellt att nyupplåna medel i den omfattningen. Bedömningen 
är att målet kommer att uppnås. 

  

Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

 Nyupplåning de 
senaste fem åren, mnkr 

0 mnkr 0 mnkr  0 mnkr 

1.2.2 Det ekonomiska resultatet exklusive jämförelsestörande poster ska uppgå till 

minst 2,4 procent av intäkterna från skatteintäkter och kommunal utjämning 

1.2.2.1 Ekonomi 

 Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt 

Analys 

Det ekonomiska resultatet exklusive jämförelsestörande poster prognostiseras uppgå till cirka 0,4 procent (målvärde: 1,9 
procent) av intäkterna från skatteintäkter och kommunal utjämning. Med utgångspunkt från den ekonomiska prognosen i 
augusti bedöms målet avseende nivån på det ekonomiska resultatet därmed inte uppnås under 2019. Inklusive 
jämförelsestörande poster (realisationsvinster/utdelning: 19,3 mnkr) uppgår det prognostiserade resultatet till cirka 1,7 procent 
av intäkterna från skatteintäkter och kommunal utjämning. 

  

Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

 Det ekonomiska 
resultatet exklusive 
jämförelsestörande 
poster i procent av 
intäkterna från 
skatteintäkter och 
kommunal utjämning 

6,1 % 1,8 %  2,4 % 

1.2.3 Kommunens verksamheter ska sammantaget uppnå ett ekonomiskt resultat 

minst i nivå med budget 

1.2.3.1 Ekonomi 

 Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt 

Analys 

Verksamheternas samlade ekonomiska utfall bedöms bli sämre än budgeterat. Verksamheternas samlade avvikelse mot budget 
uppgår totalt till -9,1 mnkr. Bedömningen är att målet om ett ekonomiskt resultat minst i nivå med budget inte kommer att 
uppfyllas. 

  

Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

 Skillnaden mellan 
faktiskt resultat och 
budgeterat resultat. 

29,7 mnkr -1,4 mnkr  0 mnkr 
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1.3 Budgetuppdrag 2018 

1.3.1 Mer hållbart samhälle 

1.3.1.1 Funktionsnedsättning 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Aktivt arbete med  mål och arbetsmiljö 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Följa upp mål för verksamheten ekonomi, personal, arbetsmiljö samt verksamhet 

1.4 Budgetuppdrag 2019 

1.4.1 Handlingsplanen för miljöberedningen 

1.4.1.1 Kansli 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Under året har arbetet med handlingsplanen fortskridigt enligt plan. Arbetet är nu i sluttampen. Kvarvarande aktivetet är en 
sammanställning av utgifter eller kostnader för genomförandet av handlingsplanen. Handlingsplanen är komplex då strategin är 
omfattande och ambitös. Komplexitet gör att kostnadsberäkningen är omfattande och troligtvis belagd med stor osäkerhet. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

 Åtgärd/Insats Kommentar 

 Avslutad 

Kartläggning av miljötillståndet 

 

 Ej påbörjad 

Handlingsplan färdigställs 

 

1.4.2 Uppdraget om en gemensam högstadieskola breddas. 

1.4.2.1 Kansli 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Under året har en utredningsgrupp arbetat med uppdraget framtida förvaltningslokaler och skollokaler. Det breddade 
uppdraget har omhändertagits inom ramen för utredningsgruppens arbete och rapporten har delgetts lokalstyrgrupp. Resultatet 
förväntas kunna offentliggöras under hösten. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

1.4.3 Dubbel markanvisning 

1.4.3.1 Exploatering 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Nuvarande riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal ska revideras under året. I detta arbete ska ett arbetsätt tas fram 
och beskrivas för att ge möjlighet till dubbel markanvisning. 

 Åtgärder/insatser för utveckling 

Målsättningen är att de reviderade riktlinjerna ska upp för politiskt beslut innan årsskiftet. 
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1.4.4 Möten med Trafikverket 

1.4.4.1 Exploatering 

 Uppfyllt 

Analys 

Förvaltningen har möten med Trafikverket två gånger om året. Syftet med mötena är att lyfta frågeställningar som väckts inom 
förvaltningen men även frågor som inkommit från vägföreningar eller boende utmed det statliga vägnätet. I år har fokus legat på 
de åtgärdsvalsstudier som Trafikverket genomfört samt briser på trafiksäkerheten utmed vägar där Trafikverket är väghållare. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Att träffas två gånger per år bedöms som skäligt utefter de frågor vi som kommun har till Trafikverket. 



Resultat
2019-01-01 - 2019-08-31

Likvida medel 39 991
Anskaffningsvärde 30 630 894
Marknadsvärde 31 174 062
Orealiserat resultat 503 177
Realiserat resultat 531 414

Depåutveckling
2019-01-01 - 2019-08-31

Ingående depåvärde 59 972 153
Insättningar/uttag -30 000 000
Värdeutveckling 1 201 909
Utgående depåvärde 31 174 062

Ulricehamns Kommun

52386 Ulricehamn

Utskriftsdatum 2019-09-05
Rapportperiod 2019-08-01 - 2019-08-31
Depånummer 254094
Förvaltningsmodell Investeringsrådgivning
Depåtyp S&P Depåkonto

Avkastning och risk

Period Avkastning Standardavvikelse
(Portföljen)

Rapportperiod (2019-08-01) 0,2% 0,3%
Sedan årsskifte (2019-01-01) 2,1% 0,4%
Sedan start (2016-10-04) 2,0% 0,3%

2019-01-01 - 2019-08-31
Avkastning

Tillgångsallokering Ingående marknadsvärde Marknadsvärde Portföljvikt

Räntebärande 61 102 650 31 134 071 99,9%
Likvida medel 2 792 39 991 0,1%
Totalt 61 105 442 31 174 062 100%
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Tillgångsallokering

Regionsfördelning

NORDAMERIKA
0,8%

NYA MARKNADER
0,0%

EUROPA
27,5% JAPAN

0,1%

NORDEN
71,4%

SAMMANSTÄLLNING
2019-01-01 - 2019-08-31

Krediterad ränta 0 Utbetald kupongränta 0 Utbetald utdelning 0

Debiterad ränta 0 Avdragen preliminärskatt 0 Utländsk kupongskatt 0
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Räntebärande Antal Ansk.kurs Kurs Värde Värde SEK Orealiserat
resultat Andel

Öhman FRN Hållbar SEK A 27 937,8749 108,98 110,24 3 079 871 SEK 3 079 871 35 109 9,9%
Öhman Företagsobligationsfond 
Hållbar A

48 499,8404 117,13 120,58 5 848 111 SEK 5 848 111 167 477 18,8%

Simplicity Likviditet 120 021,5092 110,40 111,50 13 382 398 SEK 13 382 398 132 096 42,9%
SPP FRN Företagsobligationsfond A 22 073,4937 110,61 111,83 2 468 446 SEK 2 468 446 26 890 7,9%
SPP Grön Obligationsfond 40 864,3352 101,64 104,22 4 259 057 SEK 4 259 057 105 626 13,7%
SEB Företagsobligationsfond Hållbar 14 092,7878 146,19 148,74 2 096 188 SEK 2 096 188 35 979 6,7%
Totalt 31 134 071 503 177 99,9%

Likvida medel (SEK) 39 991 SEK 39 991 0,1%

Summa likvida medel 39 991 0,1%

Totalt 31 174 062 503 177 100%

Summa värdepapper 31 134 071 99,9%

VÄRDEPAPPERSFÖRTECKNING
2019-08-31
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KONTOUTDRAG

Transaktionsredovisning 254094
2019-08-01 - 2019-08-31

Bokf.datum Likv.datum Trans.typ Antal Värdepapper / Beskrivning Kurs Belopp Saldo

2019-08-05 2019-08-05 UTTAG Uttag till bankkonto 8380841487117 
(Ulricehamn Sparbank)

-
30 000 000,00 39 991,11

2019-08-02 2019-08-02 SÅLT 26 950 SEB Företagsobligationsfond Hållbar 148,65 4 006 047,00 30 039 991,11

2019-08-02 2019-08-02 SÅLT 17 955 Simplicity Likviditet 111,41 2 000 367,00 26 033 944,11

2019-08-01 2019-08-01 SÅLT 75 150 Öhman Företagsobligationsfond Hållbar A 120,05 9 021 758,00 24 033 577,11

2019-08-01 2019-08-01 SÅLT 40 880 Öhman FRN Hållbar SEK A 110,10 4 500 888,00 15 011 819,11

2019-08-01 2019-08-01 SÅLT 77 200 SPP Grön Obligationsfond 103,72 8 007 446,00 10 510 931,11

2019-08-01 2019-08-01 SÅLT 22 420 SPP FRN Företagsobligationsfond A 111,54 2 500 693,00 2 503 485,11
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Likvida medel (SEK) 2 792 SEK 2 792 0,0%

Summa likvida medel 2 792 0,0%

Totalt 61 105 442 965 971 100%

Summa värdepapper 61 102 650 100,0%

Räntebärande Antal Ansk.kurs Kurs Värde Värde SEK Orealiserat
resultat Andel

Öhman FRN Hållbar SEK A 68 817,8749 108,98 110,10 7 576 848 SEK 7 576 848 76 848 12,4%
Öhman Företagsobligationsfond 
Hållbar A

123 649,8404 117,13 120,05 14 844 163 SEK 14 844 163 361 446 24,3%

Simplicity Likviditet 137 976,5092 110,40 111,41 15 371 963 SEK 15 371 963 139 439 25,2%
SPP FRN Företagsobligationsfond A 44 493,4937 110,61 111,54 4 962 738 SEK 4 962 738 41 299 8,1%
SPP Grön Obligationsfond 118 064,3352 101,64 103,72 12 246 034 SEK 12 246 034 246 034 20,0%
SEB Företagsobligationsfond Hållbar 41 042,7878 146,19 148,65 6 100 904 SEK 6 100 904 100 904 10,0%
Totalt 61 102 650 965 971 100,0%

VÄRDEPAPPERSFÖRTECKNING
Ingående värde 2019-07-31
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Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2019-10-11 

 

Tjänsteskrivelse Revisorernas utlåtande avseende 
delårsrapport 2019-08-31 
2019/578, löpnummer 3613/2019 
 
Sammanfattning 
Kommunens revisorer har den 10 oktober 2019 lämnat ett utlåtande avseende delårsrapport 
2019-08-31 till kommunfullmäktige. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Rapporten läggs till handlingarna. 
 
Ärendet 
Kommunens revisorer har översiktligt granskat Ulricehamns kommuns delårsrapport per 
2019-08-31. En översiktlig granskning är begränsad och inriktad på analys och mindre på 
detaljgranskning. Revisionsrapport upprättad av KPMG bifogas. 
 
Kommunfullmäktige ska i samband med budgetbeslutet fastställa mål för nämndernas 
verksamhet. Målen ska spegla Ulricehamns kommuns syn på och definition av god 
ekonomisk hushållning. Målsättningarna ska vara både finansiella och verksamhetsmässiga. 
Dessa mål ska utvärderas i delårsrapport och årsredovisning. I budget för 2019 fastställdes 
tjugofyra mål för god ekonomisk hushållning (21 verksamhetsmål och 3 finansiella mål). 
 
 
Beslutsunderlag 
1 Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2019-08-31 
2 Ulricehamns kommun - revisionsrapport delår 2019 

 
Beslut lämnas till 
Revisionen 
Ekonomichef 
 
 

Karin Bergdahl 
Kommunsekreterare 
Kommunstyrelsens förvaltning 
 

 



 
 
Valda revisorer  
Ulricehamns kommun 
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Kommunfullmäktige 
 
Utlåtande avseende delårsrapport 2019-08-31 
 
Kommunens revisorer har översiktligt granskat Ulricehamns kommuns delårsrapport per 
2019-08-31. En översiktlig granskning är begränsad och inriktad på analys och mindre på 
detaljgranskning. Revisionsrapport upprättad av KPMG bifogas.  
 
Kommunfullmäktige skall i samband med budgetbeslutet fastställa mål för nämndernas 
verksamhet. Målen skall spegla Ulricehamns kommuns syn på och definition av god 
ekonomisk hushållning. Målsättningarna skall vara både finansiella och verksamhetsmässiga. 
Dessa mål skall utvärderas i delårsrapport och årsredovisning. I budget för 2019 fastställdes 
tjugofyra mål för god ekonomisk hushållning (21 verksamhetsmål och 3 finansiella mål).  

Revisorerna skall bedöma om: 
delårsrapporten ger en rättvisande bild av kommunens ekonomiska resultat och ställning 
 
Vi bedömer att: 

 delårsrapporten är upprättad enligt kraven i den kommunala redovisningslagen och 
ger en rättvisande bild av kommunens ekonomiska resultat och ställning 

 
Revisorerna skall bedöma om: 
resultatet som redovisas i delårsrapporten följer de mål som kommunfullmäktige  
beslutat för verksamheterna och ekonomin  
 
Vi bedömer att: 

 det finns risk att två av tre finansiella mål inte kommer att uppfyllas 
 
Vi delar därmed kommunstyrelsens bedömning att följande finansiella mål inte kommer att 
nås: 

 kommunens verksamheter ska sammantaget uppnå ett ekonomiskt resultat minst i 
nivå med budget 

 det ekonomiska resultatet exklusive jämförelsestörande poster skall uppgå till minst 
1,9 % av intäkterna från skatteintäkter och kommunal utjämning 

 
Vi bedömer att:  

 det finns risk att flera verksamhetsmål inte kommer att uppfyllas 
 
De verksamhetsmål som kommunstyrelsen bedömer att inte uppfyllas är: 

 den totala sjukfrånvaron för kommunalt anställda skall minska  
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 antalet medarbetare med långtidssjukfrånvaro (mer än 59 dagar) skall minska i 
förhållande till föregående år 

  andelen elever i årskurs 6, i kommunen, med godkända betyg skall öka  
 i Ulricehamn skall det under året finnas tillgängliga tomter färdiga för försäljning. I 

centralorten ska antalet ej understiga målvärdet (20).   
 
Vi anser att det finns risk att fler verksamhetsmål, än de fyra som kommunstyrelsen 
redovisar som ej uppfyllda, inte kommer att uppfyllas. I delårsrapporten per 2018-08-31 
befarade kommunstyrelsen att ett verksamhetsmål av 23 verksamhetsmål ej skulle uppnås. 
Utfallet per 2018-12-31 blev att 8 mål av 23 mål ej uppnåddes. 
 
Sammanfattningsvis är kommunstyrelsens bedömning att 18 av 24 mål är uppfyllda eller 
förväntas att uppfyllas. 
 
Kommentarer 
Vi vill fästa kommunfullmäktiges uppmärksamhet på att målen för sjuktalen ej nås. 
Prognosticerad avvikelse är väsentlig.  
 
Vi noterar att kommunstyrelsens budgetöverskridande på verksamhetsnivå bidrar till att 
kommunens budgeterade ekonomiska resultat ej uppnås.  
 
 
Ulricehamn den 9 oktober 2019 

För valda revisorer 

 
 
 
Lars-Erik Josefson         Marianne Henningsson         
Ordförande         Vice ordförande 
 



Ulricehamns
kommun

Granskning av delårsrapport 2019  
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Bakgrund

KPMG har på uppdrag av Ulricehamns kommuns förtroendevalda revisorer granskat kommunens delårsrapport avseende perioden 
2019-01-01 – 2019-08-31.

Denna rapport syftar till att ge revisorerna en grund för sitt uttalande huruvida resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål 
kommunfullmäktige har beslutat.

Vår granskning är inriktad på att fastställa om delårsrapporten är upprättad enligt de lagar och anvisningar och därmed enligt god 
redovisningssed. Granskningens karaktär är översiktligt analytisk och rapporten gör därför inte anspråk på någon fullständighet. 

Metodiken har inneburit att vi har tagit del av rapporteringsdokument med kommentarer kring avvikelser samt analytiskt granskat 
underlag till väsentliga balansposter. Verksamhet och resultat samt prognoser har varit föremål för övergripande analytisk 
granskning.

Ulricehamn 2019-10-07

Emil Andersson
Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal yrkesrevisor
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Granskning av delårsrapport

Allmänt kring delårsrapporteringen
Regler om delårsrapporter finns i 13 kap. Lagen om kommunal bokföring och redovisning och i Rekommendation 22 utgiven av Rådet 

för Kommunal Redovisning. För Ulricehamns kommun innefattar delårsrapporten i år 8 månader. Anvisningar och tidplaner har 
utfärdats av ekonomikontoret för att säkerställa att delårsrapporten uppfyller de krav som finns enligt lag och god redovisningssed.

Granskning av driftsredovisning
Översiktlig analytisk granskning har skett av driftsredovisning. Kommentarer till utfall och avvikelser mot budget och prognos har 

analyserats. 

Granskning av resultat – och balansräkningar
Översiktlig analytisk granskning har skett av räkenskaperna för primärkommunen. Fokus har legat främst på intäkter, materiella 
anläggningstillgångar och personalrelaterade skulder. Kommunägda dotterföretags delårsbokslut är exkluderade från vår granskning.

Granskning övrigt
Översiktlig granskning har skett avseende redovisningsprinciper, noter och tilläggsupplysningar.
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Resultaträkning – kommentarer till resultatutfallet

Specifika poster i resultaträkningen

Intäkter

Skatteintäkterna och nettot från utjämningssystemen fortsätter att öka främst tack vare en 
växande befolkning. Sedan årsskiftet har antalet invånare ökat med 121 personer. 
Intäkterna har stämts av mot cirkulär från SKL.

Kostnader

Ökningen bland verksamhetens kostnader förklaras främst av personalrelaterade 
kostnader där pensionskostnaderna ökat med 15 Mkr. Pensionskostnaden kan komma att 
förändras i samband med definitiv avräkning som erhålls i slutet av året. I övrigt ingår här 
lönerevisionsökning om genomsnittligt 2,86 % samtidigt som antalet heltidstjänster har 
ökat med 31 personer sedan årsskiftet. 

Kommunen prognostiserar ett positivt årsresultat om 24,6 Mkr, samt ett 
balanskravsresultat om 5,3 Mkr. 

2019 2018

Mkr

Verksamhetens intäkter 155 170
Verksamhetens kostnader -1 008 -981
Avskrivningar -48 -41

Verksamhetens 

nettokostnad -901 -852

Skatteintäkter 724 693
Generella statsbidrag och 
utjämning 227 218
Finansiella intäkter 24 13
Finansiella kostnader -5 -6

Periodens resultat 68 67
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Balansräkning – kommentarer till specifika poster
Specifika poster i balansräkningen

Årets investeringar uppgår under perioden till 75 Mkr, vilket ligger inom årets 
investeringsbudget som uppgår till 317 Mkr. Helårsprognosen uppskattas till 156 Mkr. 

Förändringen bland finansiella anläggningstillgångar består främst av en minskning av Vist 
Fastighets AB och en ökning av Ulricehamns Energi. 

Verifiering av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag har skett mot underlag.

I övrigt är det främst långfristiga skulder som minskat till följd av investeringsbidrag. Bland 
kortfristiga skulder som ökat finns bl a leverantörsskulder. 

2019 2018

Mkr

Tillgångar

Materiella AT 951 885
Finansiella AT 947 964
Fordringar 83 89
Kassa och bank 62 25
Övriga tillgångar 48 79
Summa 2 091 2 042

Eget kapital och skulder

Eget kapital 1 362 1 310
Avsättningar 59 56
Långfristiga skulder 480 491
Kortfristiga skulder 190 185
Summa 2 091 2 042
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Verksamhetsmål

I kommunens budget 2019 redovisas 21 prioriterade mål för verksamheten. I delårsrapporten redogörs för måluppfyllelsen för 
respektive mål. Måluppfyllelsen mäts antingen som uppfyllt, arbete pågår eller inte uppfyllt. Av verksamhetsmålen är 8 mål uppfyllda, 9 
mål där arbete pågår, samt 4 mål är inte uppfyllda. 

I bilaga till delårsrapporten lämnas en sammanfattande kommentar avseende måluppföljningen i respektive nämnd/sektion som även 
inkluderar en sammanfattande analys per område.  
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Finansiella mål

I den av kommunfullmäktige fastställda budgeten för 2019 har tre finansiella mål antagits. Dessa är: 

• Egen finansiering av investeringar. Kommunens nyupplåning för finansiering av investeringar ska inte överstiga målvärdet, 
vilket uppgår till 0 Mkr
=> UtfaII: 0. Målet bedöms uppnås för helåret. Kommunen har hittills under året inte tagit några nya lån. 

• Det ekonomiska resultatet exklusive jämförelsestörande poster ska uppgå till minst 1,9 procent av intäkterna från 
skatteintäkter och kommunal utjämning 
=> Utfall: prognosen för helåret anges till 0,4 %. Målet bedöms ej uppnås 

• Kommunens verksamheter ska sammantaget uppnå ett ekonomiskt resultat minst i nivå med budget 
=> Utfall: resultatet bedöms bli -9,1 Mkr. Målet bedöms ej uppnås. 

Sammanfattningsvis bedöms endast ett av tre finansiella mål uppnås. 
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Sammanfattning och bedömning

Delårsrapporten bedöms vara upprättad enligt lag och anvisningar. 

Kommunen har tre finansiella delmål, varav endast ett bedöms uppnås. 

Balanskravet bedöms vara uppfyllt. 

I bilaga till delårsrapporten lämnas en utförlig beskrivning och uppföljning av verksamhetsmålen. 
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§ 230/2019 
 

Skattesats år 2020 för Ulricehamns kommun 
Dnr 2019/492 
 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska före oktober månads utgång upprätta förslag till budget för 
kommande år. Om det inte sker, ska kommunstyrelsen ändå föreslå skattesats för det 
följande året under oktober månad. Kommunstyrelsens förslag till skattesats brukar hanteras 
på mötet i början på oktober. 
 
Ekonomiska förutsättningar 
De ekonomiska förutsättningarna försämras på grund av en avmattning i konjunkturen. 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bedömer att detta leder till att arbetsmarknaden 
kommer att utvecklas sämre framöver. Utifrån bland annat SKL:s skatteunderlagsprognoser 
och den prognostiserade befolkningsutvecklingen i Ulricehamns kommun så är bedömningen 
att kostnaderna kommer att öka i snabbare takt än intäkterna de kommande åren. De 
ekonomiska förutsättningarna innebär att det kommer att vara aktuellt med åtgärder och 
effektiviseringar för att sänka kostnadsnivån, men även intäktssidan kan behöva diskuteras.  
 
Skattesats i Ulricehamns kommun 
Ulricehamns kommun har under 2019 en högre total skattesats (kommun och 
landsting/region) än riksgenomsnittet (34 öre). Jämfört med genomsnittet i regionen är 
nivån 25 öre lägre. Kommunens utdebitering uppgår under 2019 till 21,05 kronor per 
skattekrona (”per intjänad hundralapp”). 
 
Budget/flerårsplan 2020-2022, skattesats 2020 mm ska fastställas vid kommunfullmäktiges 
sammanträde i november. I avvaktan på detta beslut är förvaltningens förslag att 
utdebiteringen för 2020 fastställs till 21:05 kronor per skattekrona, dvs oförändrad 
skattesats. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-09-03 från ekonomichef 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Utdebiteringen för 2020 föreslås oförändrad till 21:05 kronor per skattekrona. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Utdebiteringen för 2020 föreslås oförändrad till 21:05 kronor per skattekrona. 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-09-03 

Tjänsteskrivelse Skattesats år 2020 för Ulricehamns 
kommun 
Diarienummer 2019/492, löpnummer 2945/2019 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska före oktober månads utgång upprätta förslag till budget för 
kommande år. Om det inte sker, ska kommunstyrelsen ändå föreslå skattesats för det 
följande året under oktober månad. Kommunstyrelsens förslag till skattesats brukar hanteras 
på mötet i början på oktober. 
 
Ekonomiska förutsättningar 
De ekonomiska förutsättningarna försämras på grund av en avmattning i konjunkturen. 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bedömer att detta leder till att arbetsmarknaden 
kommer att utvecklas sämre framöver. Utifrån bland annat SKL:s skatteunderlagsprognoser 
och den prognostiserade befolkningsutvecklingen i Ulricehamns kommun så är bedömningen 
att kostnaderna kommer att öka i snabbare takt än intäkterna de kommande åren. De 
ekonomiska förutsättningarna innebär att det kommer att vara aktuellt med åtgärder och 
effektiviseringar för att sänka kostnadsnivån, men även intäktssidan kan behöva diskuteras.  
 
Skattesats i Ulricehamns kommun 
Ulricehamns kommun har under 2019 en högre total skattesats (kommun och 
landsting/region) än riksgenomsnittet (34 öre). Jämfört med genomsnittet i regionen är 
nivån 25 öre lägre. Kommunens utdebitering uppgår under 2019 till 21,05 kronor per 
skattekrona (”per intjänad hundralapp”). 
 
Budget/flerårsplan 2020-2022, skattesats 2020 mm ska fastställas vid kommunfullmäktiges 
sammanträde i november. I avvaktan på detta beslut är förvaltningens förslag att 
utdebiteringen för 2020 fastställs till 21:05 kronor per skattekrona, dvs oförändrad 
skattesats. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Utdebiteringen för 2020 föreslås oförändrad till 21:05 kronor per skattekrona. 
 
 
Ärendet 
Se sammanfattning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslut lämnas till 
Ekonomichef  
 
 
 

Niklas Anemo  
Ekonomichef  
Kommunledningsstaben  
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§ 231/2019 
 

Handlingsplan för hantering av extraordinära 
händelser i fredstid - mandatperioden 2019-2022 
Dnr 2018/551 
 
 
Sammanfattning 
Denna handlingsplan beskriver hur kommunen ska arbeta för att öka förmågan att motstå 
och hantera extraordinära händelser. I handlingsplanens avsnitt 5 specificeras ett antal 
uppdrag som ska genomföras under innevarande mandatperiod. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-09-17 från kanslichef 
2 Handlingsplan för hantering av extraordinära händelser i fredstid - 

mandatperioden 2019-2022 
3 Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Handlingsplanen antas. Uppdragen i handlingsplanen hanteras i förvaltningens 
verksamhetsplan. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Handlingsplanen antas. Uppdragen i handlingsplanen hanteras i förvaltningens 
verksamhetsplan 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-09-17 

Tjänsteskrivelse Handlingsplan för hantering av 
extraordinära händelser i fredstid - mandatperioden 
2019-2022 
Diarienummer 2018/551, löpnummer 2395/2019 
 
Sammanfattning 
Denna handlingsplan beskriver hur kommunen ska arbeta för att öka förmågan att motstå 
och hantera extraordinära händelser. I handlingsplanens avsnitt 5 specificeras ett antal 
uppdrag som ska genomföras under innevarande mandatperiod. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Handlingsplanen antas. Uppdragen i handlingsplanen hanteras i förvaltningens 
verksamhetsplan. 
 
 
Ärendet 
Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap styr kommunens åtaganden gällande krisberedskap.  
 
Lagen anger att kommunen ska analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan 
inträffa i kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. 
Resultatet av arbetet ska värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys. Detta 
är genomfört under vintern/våren 2018-2019 och redovisades till fullmäktige i juni 2019. 
 
Med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen ska, för varje ny mandatperiod, fastställas en 
plan för hur extraordinära händelser ska hanteras och förebyggas. Planen ska ange 
kommunens övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap. 
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och Sveriges kommuner och landsting 
SKL, har tecknat en överenskommelse som ytterligare tydliggör kommuners och landstings 
åtaganden inom krisberedskapen samt reglerar ersättning och därtill kopplat stöd för 
kommunernas arbete med krisberedskap under perioden 2019-2022. Denna 
överenskommelse bifogas detta ärende. 
 
Denna handlingsplan beskriver hur kommunen ska arbeta för att öka förmågan att motstå 
och hantera extraordinära händelser. I handlingsplanens avsnitt 5 specificeras ett antal 
uppdrag som ska genomföras under innevarande mandatperiod. 
 
Beslutsunderlag 
1 Handlingsplan för hantering av extraordinära händelser i fredstid - 

mandatperioden 2019-2022 
2 Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 

 
Beslut lämnas till 
Kommunchef 
Sektorchefer 
UEAB 
STUBO AB 
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Lena Brännmar Pehr Johansson 
Kanslichef Krisberedskapssamordnare 
Kommunledningsstab Kanslifunktion 
 Kommunledningsstab 

 



Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Styrdokument

                                              

HANDLINGSPLAN FÖR 
HANTERING AV 
EXTRAORDINÄRA 
HÄNDELSER I FREDSTID 
– MANDATPERIODEN 
2019-2022 
  

ANTAGET AV: [Klicka här och skriv] 
DATUM: [Fyll i datum enligt ÅÅÅÅ-mm-dd] 
GÄLLER FRÅN OCH MED: [Fyll i datum enligt ÅÅÅÅ-mm-dd] 
ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING: Kanslifunktionen  
GÄLLER TILL OCH MED: 2022-12-31  



 
 
 
 
2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Våra styrdokument 

[Normerande] 

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

[Aktiverande] 

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



 
 
 
 
3

Innehåll 
1 Bakgrund ................................................................................................................................4 

2 Syfte och mål ...........................................................................................................................4 

3 Ersättning från staten .............................................................................................................4 

4 Krisberedskap i Ulricehamns kommun 2019-2022 ...............................................................5 
4.1 Förutsättningar och omvärld ........................................................................................................5 
4.2 Övergripande mål och inriktning .................................................................................................6 
4.3 Kommunala bolag och kommunalförbund ..................................................................................6 
4.4 Risk- och sårbarhetsanalys ...........................................................................................................7 
4.5 Det geografiska områdesansvaret ................................................................................................8 
4.6 Utbildning och övning ..................................................................................................................9 
4.7 Rapportering .................................................................................................................................9 
4.8 Kommunens arbete vid samhällsstörningar och extraordinära händelser ...............................10 

4.8.1 Ledningsprinciper ............................................................................................................10 
4.8.2 Ansvar, organisation och ledning .....................................................................................10 
4.8.3 Sektorer och kommunala bolagens roll ............................................................................12 
4.8.4 Dokumentation .................................................................................................................12 
4.8.5 Kommunikation ................................................................................................................12 
4.8.6 Krisstöd .............................................................................................................................12 
4.8.7 Höjd beredskap .................................................................................................................13 

5 Uppdrag .................................................................................................................................13 

 

 



1 Bakgrund 
Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap styr kommunens åtaganden gällande krisberedskap. 
I kap 1, 4§ anges vad en extraordinär händelse är: 

- Med extraordinär händelse avses i denna lag en sådan händelse som avviker från det 
normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning 
i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett 
landsting 

 

Ovan angivna lag anger att kommunen ska analysera vilka extraordinära händelser i fredstid 
som kan inträffa i kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. 
Resultatet av arbetet ska värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys.  

Kommunen ska vidare, med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för varje ny 
mandatperiod fastställa en plan för hur extraordinära händelser ska hanteras. Planen ska 
ange kommunens övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap och 
krishantering. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och Sveriges kommuner och landsting 
SKL, har tecknat en överenskommelse som ytterligare tydliggör kommuners och landstings 
åtaganden inom krisberedskapen samt reglerar ersättning och därtill kopplat stöd för 
kommunernas arbete med krisberedskap under perioden 2019-2022. 

2 Syfte och mål 
Syftet med denna handlingsplan är att beskriva hur kommunen ska organisera och planera 
arbetet med krisberedskap och krishantering. I handlingsplanen finns även ett antal uppdrag 
som huvudsakligen baseras på den risk- och sårbarhetsanalys som genomförts under vintern 
2018-2019.  

Målet med denna handlingsplan är att via de preciserade uppdragen genomföra aktiviteter 
som stärker förmågan att bedriva kommunens samhällsviktiga verksamheter under 
extraordinära händelser eller samhällsstörningar.  

3 Ersättning från staten 
I Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap anges att kommunen ska få statlig ersättning för 
arbetet med krisberedskap. Ersättningen finansieras genom statens utgiftsområde 6, anslag 
2:4. Hur ersättningen ska användas regleras i särskilt utgivna anvisningar från Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap1  
 
Ersättningen betalas ut årligen och avgränsas till att finansiera förberedande och 
förebyggande arbete för att öka förmågan att kontinuerligt bedriva samhällsviktig 

 
1 Anvisningar för användning av statlig ersättning för kommunernas arbete med krisberedskap och civilt försvar – 
MSB 2019-00265 



   5

verksamhet och stärka förmågan att hantera extraordinära händelser. Arbetsuppgifterna som 
avses är exempelvis risk- och sårbarhetsanalys, planering, samverkan, utbildning, övning och 
rapportering. Huvuddelen av ersättningen kan och bör användas för personalkostnader. 
Ersättningen ska inte användas för större investeringar eller finansiera hantering av en 
inträffad händelse. 
  
Ersättningen består av ett grundbelopp, som är olika stort beroende på vilket kommunkluster 
man tillhör, en verksamhetsersättning baserat på invånarantalet i kommunen samt mindre 
poster för ersättning för utomhusvarning (tyfoner för beredskapssignal) samt subvention för 
Rakel-abonnemang2.  
 
Kommunen ska årligen rapportera till Länsstyrelsen hur ersättningen använts och vilka 
aktiviteter som vidtagits. Om ersättningen inte använts eller om den använts felaktigt kan 
den krävas åter till staten. En gång per mandatperiod genomför Länsstyrelsen ett 
uppföljningsbesök i kommunen. 

4 Krisberedskap i Ulricehamns kommun 
2019-2022 

4.1 Förutsättningar och omvärld 
Regeringen fastställde under förra mandatperioden dessa övergripande mål för samhällets 
krisberedskap: 

- värna befolkningens liv och hälsa 
- värna samhällets funktionalitet 
- värna förmågan att upprätthålla grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet 

samt mänskliga fri- och rättigheter 
- minska risken för, och konsekvenserna av, allvarliga störningar, kriser och olyckor 
- trygga hälsan och den personliga säkerheten för invånarna 
- hindra eller begränsa skador på egendom eller miljö 

 

MSB anger i sin rapport Inriktning anslag 2:4, krisberedskap 2019 följande sju prioriterade 
områden där förmågan ska höjas i svensk krisberedskap. Flera av dem kan vi arbeta med i 
kommunkoncernens verksamhet: 
 

- energiförsörjning 
- livsmedelsförsörjning, inklusive dricksvatten 
- transporter 
- hälso- och sjukvård 
- finansiella tjänster 
- information och kommunikation 
- skydd och säkerhet 

 

 
2 RAKEL -RAdioKommunikation för Effektiv Ledning. Radiokommunikationssystem för polis, räddningstjänst, 
ambulansverksamhet, SOS-alarmering och kommunal/statlig krisberedskap. 
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Samhällets aktörer ska också eftersträva samverkan och samarbete med 
frivilligorganisationer och näringslivet gällande krisberedskap. 

Länsstyrelsen i Västra Götaland har angett att kommunerna i länet ska utveckla sin förmåga 
inom det som kallas geografiskt områdesansvar3.  

MSB och SKL har även tecknat en överenskommelse om kommunernas arbete med civilt 
försvar. Det finns en särskild ersättning som utgår till kommunerna årligen med start 2017. 
Ersättningen är lägre än för krisberedskap. För perioden 2018-2020 är stödet är inriktat på 
tre uppgifter som ska fullgöras: 
 

- Kompetenshöjning inom totalförsvar 
- Säkerhetsskydd 
- Krigsorganisation och krigsplacering 

 
Kommunens civila försvarsförmåga ska bygga på krisberedskapen men är en egen disciplin 
med egen lagstiftning etc. Kommunens roll i totalförsvaret kommer redovisas i särskild 
ordning, i ett annat sammanhang. Detsamma gäller kommunens hantering av den nya 
Säkerhetsskyddslagen. 

4.2 Övergripande mål och inriktning 
Krisberedskapen i Ulricehamns kommun ska vara god. Kommunen ska ha en organisation 
och rutiner för att hantera en uppkommen extraordinär händelse eller samhällsstörning. 

Kommunen har invånarnas förtroende att ansvara för viss samhällsviktig verksamhet. Denna 
verksamhet ska kunna bedrivas på den lägsta acceptabla nivån även om extraordinära 
händelser eller samhällsstörningar inträffar.  

Kommunen ska ge information till invånarna om hur man kan klara sin egen hemberedskap. 
Detta genom att lokalt kommunicera ut de nationellt framtagna budskap som finns gällande 
exempelvis att ha en 72-timmarsberedskap för det egna hushållet.  

Kommunen ska, inom ramen för det geografiska områdesansvaret, ha upparbetade kontakter 
med andra myndigheter, regionen, angränsande kommuner, näringsliv och organisationer.  

4.3 Kommunala bolag och kommunalförbund 
Kommunens tre kommunala bolag (som i sin tur ägs av det kommunala moderbolaget 
Ulricehamns stadshus AB) bedriver en betydande del av kommunens samhällsviktiga 
verksamhet. UEAB ansvarar för kommunalt vatten och avlopp, elnät och gatljus, fjärrvärme, 
avfall och återvinning, fiber, gatuunderhåll. I egenskap av VA-huvudman ansvarar UEAB för 
kommunens nödvattenberedskap. 

Stubo AB äger fastigheter och hyr ut lägenheter i åtta orter i kommunen. NUAB arbetar bland 
annat med näringslivs- och landsbygdsutveckling, turism och marknadsföring av kommunen.  

I nuvarande bolagspolicy tydliggörs att krisledningsnämnden kan överta ledningen av 
bolagen i tillämpliga delar vid en extraordinär händelse. Rent praktiskt kan det innebära att 
bolagen medverkar i krisledningsstabens arbete och ställer personal och utrustning till 
förfogande. Hur bolagen ska delta i kommunens förberedelsearbete gällande krisberedskap 
och krishantering (planering, övningar, risk- och sårbarhetsanalys etc.) är inte beskrivet i 
något styrdokument och bör tydliggöras4.  

 
3 Se avsnitt 4.4 
4 Se avsnitt 5, uppdrag 9 A 
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Ulricehamns kommun är en av 6 medlemskommuner i Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund. Samarbetet med Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund gällande 
krisberedskap och krishantering bör tydliggöras5. 

4.4 Risk- och sårbarhetsanalys 
I detta avsnitt beskrivs kommunens process för den risk- och sårbarhetsanalys som 
genomfördes under hösten 2018 och vintern 2019.  

Kort kan processen beskrivas på följande sätt:

 
11 kontaktpersoner från kommunkoncernens samhällsviktiga verksamheter deltog i arbetet 
enligt denna process. Följande verksamheter har varit representerade: 

 
 Ulricehamns energi AB (el, VA, fjärrvärme och fiber)  
 Fastighet 
 Kost 
 IT 
 Äldreomsorg inkl. hemtjänst 
 Hemsjukvård 
 Funktionsnedsättning 
 Individ- och familjeomsorg 
 Förskola 
 Grundskola, t.o.m. åk 6 
 Kommunledningsstaben (kommunikation, ledning, ekonomi) 

 

Även Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har medverkat vid en riskanalys-workshop. 

Representanterna för dessa verksamheter har fått definiera vilken den lägsta acceptabla 
nivån är för att fullgöra sina åtaganden (oftast lagstadgade), d.v.s. vad i sina verksamheter 
som är mest prioriterat under extraordinära händelser eller andra samhällsstörningar. 

Den färdiga risk- och sårbarhetsanalysen har behandlats på fullmäktige den 19 juni 2019 och 
innehåller en beskrivning av process, metod och resultat. Risk- och sårbarhetsanalysen 
visade att Ulricehamns kommuns samhällsviktiga verksamheter framförallt var beroende av 
följande: 

  
 Telefoni, mobiltelefoni, internet och IT-system 
 Personal (inkl. personal med nyckelkompetens) 
 El 
 Dricksvatten 
 Fordon och drivmedel 
 Livsmedel 

 
5   Se avsnitt 5, uppdrag 9 B 
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 Läkemedel 
 Värme i lokaler 

 

Analysen visade vidare att tillgången till el, personal, internet, It-system, 
telefoni/mobiltelefoni var det vi var allra mest beroende av, särskilt vid längre avbrottstider 
eller liknande. 

Under arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen genomfördes även en workshop i syfte att 
utröna vilka extraordinära händelser som skulle bli utmanande att hantera för kommunen. 
Fyra scenarier bedömdes som särskilt utmanande: 

 
 En storskalig utrymning av en ort på grund av exempelvis skogsbrand eller olycka 
 Extremt snöfall 
 Grovt brott mot person, exempelvis skolskjutning bombhot eller terrordåd  
 Grovt brott mot anläggning, exempelvis sabotage mot vattenverk etc. 

 

Baserat på detta redovisades ett antal utvecklingsområden för innevarande mandatperiod: 

 
 Reservkraft  
 Utrymning och mottagande 
 Stärkt lagerhållning  
 Nödvatten och matlagning 
 Robust kommunikation  
 Kontinuitetsplanering 
 Upprätthålla krisledningsförmåga 
 Informationssäkerhet/IT-säkerhet  
 Klimatanpassning. 

 

Dessa utvecklingsområden ligger till grund för uppdragen i avsnitt 5 nedan. 

4.5 Det geografiska områdesansvaret  
I Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap anges att kommuner har ett geografiskt 
områdesansvar. Det uttrycks på följande sätt: 
 
7 §   Kommuner skall inom sitt geografiska område i fråga om extraordinära händelser i 
fredstid verka för att 
    1. olika aktörer i kommunen samverkar och uppnår samordning i planerings- och 
förberedelsearbetet, 
    2. de krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en sådan händelse 
samordnas, och 
    3. informationen till allmänheten under sådana förhållanden samordnas. 
 
Punkten 1, att uppnå samordning i planerings- och förberedelsearbetet, innefattar många 
olika aktiviteter och är ett ständigt pågående långsiktigt arbete.  
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En konkret uppgift som definieras i de nationella riktlinjerna gemensamma grunder för 
samverkan och ledning, framtagna av myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, 
är att kommunen ska kunna stå värd för en inriktnings- och samordningsfunktion. Det är en 
förmåga länsstyrelsen förväntar sig att kommunerna ska skaffa sig under mandatperioden. 
Rent konkret innebär det att ha förberedda nätverk med aktörer för olika typer av 
extraordinära händelser som kan sammankallas för informationsdelning och samråd. 
 
Redan idag pågår arbete i en mängd olika sammanhang för att kommunen ska uppnå 
samordning inom krisberedskapen. Här redovisas ett antal: 
 

 Regional samverkan inom krisberedskapen under ledning av Länsstyrelsen i Västra 
Götaland. Exempel på aktiviteter är landshövdingens regionala råd för samhällsskydd 
och beredskap (4 ggr/år), årlig krissamverkanskonferens, kvartalsövningar för 
samtliga krisberedskapsaktörer i länet samt återkommande regionala och 
delregionala informationsmöten och utbildningar 

 
 Säkerhetssamordnarnätverket i Sjuhärad. Handläggarna för krisberedskap i 

Sjuhäradskommunerna och på Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund träffas 
återkommande för att planera, diskutera, öva, genomföra och utvärdera olika 
aktiviteter inom krisberedskapen 

 
 Årligt råd för krissamverkan i Sjuhärad, med olika teman  

 
 Stabssamverkan Sjuhärad. En nystartad samverkan mellan sjuhäradskommunerna, 

Polisen, Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund och Södra Älvsborgs sjukhus i syfte 
att utveckla stabsarbetet vid extraordinära händelser  

 
 Vattengruppen, ett återkommande forum inom kommunkoncernen där 

krisberedskapssamordnaren sammankallar miljöenheten och UEAB VA för att 
diskutera frågor gällande dricksvattenförsörjning och reningsverkens utsläpp, såväl 
under normala förhållanden som under en extraordinär händelse eller 
samhällsstörning. Även översvämningsfrågor kan vara aktuella att diskutera  
 

 Älvgrupp Ätran. Ulricehamns kommun deltar i Länsstyrelsen Hallands råd för aktörer 
längs Ätran 

4.6 Utbildning och övning 
Kommunen ansvarar för att förtroendevalda och anställd personal får den utbildning och 
övning som behövs för att de ska kunna lösa sina uppgifter vid extraordinära händelser i 
fredstid. Detta ska beskrivas i en övnings- och utbildningsplan som ska tas fram under 2019. 
Kommunchefen fastställer övnings- och utbildningsplanen. 

4.7 Rapportering 
Detta styrdokument, Handlingsplan för hantering av extraordinära händelser i fredstid – 
mandatperioden 2019-2022 ska beslutas av lägst fullmäktige senast den sista december 
2019. Därefter ska den redovisas till länsstyrelsen. Detta följer av Överenskommelse om 
kommunernas krisberedskap 2019-2022 som tecknats av MSB och SKL. Kommunen ska 
även rapportera hur arbetet med krisberedskapen fortlöper genom en rapportering till 
Länsstyrelsen i februari årligen. Rapporteringen ska även innehålla en ekonomisk 
redovisning av hur de statliga medlen för krisberedskap och totalförsvarsplanering hanterats. 
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Kommunen ska ha förmåga att ta emot och dela information med berörda 
krisberedskapsaktörer med stöd av den teknik och metodik som tillämpas nationellt och 
regionalt för samverkan och ledning vid samhällsstörningar, (till exempel WIS och Rakel). 
Kommunen ska ha förmåga att ge länsstyrelsen en samlad lägesbild från kommunen vid en 
extraordinär händelse. 

4.8 Kommunens arbete vid samhällsstörningar och 
extraordinära händelser 

I tidigare avsnitt har kommunens arbete med planering och förberedelser beskrivits. I detta 
avsnitt beskrivs kommunens krisledningsorganisation och hur arbetet vid en pågående 
extraordinär händelse eller samhällsstörning ska hanteras:  

4.8.1 Ledningsprinciper 
Svensk krishantering bygger på samverkan. Samverkan kan ske mellan olika myndigheter 
och kommuner, men även med företag och frivilligorganisationer. Och inte minst samverkan 
och samarbete mellan människor. Ingen kan ensam avvärja eller hantera en kris. 

Det svenska systemet för krishantering bygger på tre grundprinciper: 

Ansvarsprincipen, 
Den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden ska ha det också under 
en krissituation.  

Likhetsprincipen, 
Under en kris ska verksamheten fungera på liknande sätt och på samma plats som vid 
normala förhållanden – så långt det är möjligt.  

Närhetsprincipen, 
En kris ska hanteras där den inträffar och av dem som är närmast berörda och ansvariga. 
Först om de lokala resurserna inte räcker till blir det aktuellt med regionala och statliga 
insatser.  

Innebörden av de tre principerna är att krishanteringen i så stor utsträckning som möjligt ska 
ske med den ordinarie verksamhetens kunskaper, resurser, rutiner och metoder. 

4.8.2 Ansvar, organisation och ledning  
Kommunens ansvar för samhällsviktiga verksamheter under normala förhållanden gäller 
också under samhällsstörningar. Kommunens uppgift är att i möjligaste mån hålla igång 
verksamheterna även under störda förhållanden. Om läget kräver det, åligger det kommunen 
att prioritera driften av vissa verksamheter framför andra. 

Kommunen har, inom ramen för det geografiska områdesansvaret i uppgift att samverka 
med aktörer som t.ex. polis, räddningstjänst, länsstyrelsen och privata aktörer. Kommunen 
har dessutom ansvaret att samordna informationen som går ut till de som berörs av krisen, 
så kallad kriskommunikation. 

Som följer av principerna som redovisades i avsnitt 4.8.1 så har kommunen det operativa 
ansvaret för verksamheten även under en extraordinär händelse eller samhällsstörning. 
Denna princip gäller således även i kommunens interna arbete i sektorerna och bolagen. För 
att underlätta ledning och beslutsfattande kan kommunens krisledningsnämnd 
sammankallas. Krisledningsnämnden tar då över beslutanderätten från fullmäktige och 
kommunstyrelsen.  
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Kommunens förvaltning ska på kort varsel kunna starta en krisledningsstab som under 
ledning av kommunchefen ska leda och samordna kommunens arbete vid en extraordinär 
händelse. Kommunchefen ska hålla krisledningsnämnden underrättad om läget. Arbetet i 
krisledningsstaben ska ta sin utgångspunkt i de nationella riktlinjerna Gemensamma 
grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar6. Genom att arbeta med 
samverkan och ledning ska kommunen uppnå inriktning och samordning.  

I krisledningsstaben ska det finnas utpekade roller för att kunna fatta beslut, leda arbetet, 
sammanställa lägesbilder och kunna hantera samverkan, kommunikation, dokumentation, 
analys och stöd/service.  

Roller, rutiner och arbetssätt ska beskrivas i dokumentet Krisledningsstabens arbete vid 
samhällsstörningar och extraordinära händelser, som ska tas fram under hösten 2019 och 
fastställas av kommunchefen.  

Krisledningsstaben ska ha sin arbetsplats i stadshuset och har förtur till de lokaler som 
behövs för arbetet. Alternativ ledningsplats är Ulricehamns resurscenter. 

Ulricehamns kommun ska ha en tjänsteman i beredskap som är tillgänglig via ett särskilt 
telefonnummer dygnet runt, året runt, för SOS-alarm, räddningstjänsten, polisen, 
länsstyrelsen m.fl. om någon extraordinär händelse eller samhällsstörning inträffar. 

Tjänsteman i beredskap ska kunna inställa sig i stadshuset inom 90 minuter efter beslut av 
kommunchefen. Tjänsteman i beredskap ska få den utbildning, övning och fortbildning som 
uppdraget fordrar. Kommunchefen utser de tjänstemän som ska dela på uppgiften att vara 
tjänsteman i beredskap.  

Denna skiss åskådliggör gällande ansvarsfördelning: 

 

Det kan även finnas andra situationer då krisledningsstaben kan aktiveras, utöver en 
extraordinär händelse. Exempelvis om det finns ett stort behov av samverkan eller 
information, vid vädervarningar utfärdade av SMHI, inför kända större evenemang eller vid 
störningar i egen verksamhet (infrastruktur, försörjningssystem etc.). 

 
6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2018 
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4.8.3 Sektorer och kommunala bolagens roll 
Under krisledningsnämnden och krisledningsstaben ansvarar sektorerna och bolagen för sin 
verksamhet. Varje sektor och bolag ska ha egna planer för hantering av störningar och 
extraordinära händelser. Det kan exempelvis vara så kallade kontinuitetsplaner för att säkra 
driften av verksamheten eller en så kallad krisplan som beskriver hur man ska hantera 
exempelvis hot mot elever, brukare och personal eller en planering för hur sektorn eller 
bolaget ska arbeta för att leda sin verksamhet under en kris. Arbetet med krishantering inom 
kommunkoncernen ska hålla ihop. Budskap ska kommuniceras samstämmigt och 
prioritering av kommunkoncernens resurser ska ske dit behovet är som störst. 

Sektorchefer och bolags-VD ska medverka på de lägesgenomgångar som genomförs i 
krisledningsstaben. Inför dessa lägesgenomgångar ska de sammanställa aktuell information 
från sitt ansvarsområde och delge krisledningsstaben. Efter lägesgenomgångarna ska 
sektorchefer och bolags-vd verkställa de beslut som krisledningsnämnden eller 
kommunchefen har fattat. 

4.8.4 Dokumentation 
Alla beslut av betydelse som fattas inom ramen för en extraordinär händelse ska 
dokumenteras. Dokumentationen ska i efterhand sammanställas och diarieföras av 
krisledningsstaben. Respektive intern aktör; krisledningsstaben, sektorer och bolag, ska 
dokumentera sina beslut och skicka underlag till krisledningsstaben. Krisledningsnämnden 
ska tilldelas en sekreterare från kanslifunktionen, som protokollför nämndens 
sammanträden.  

4.8.5 Kommunikation 
Kommunikation med andra aktörer ska i första hand ske via mobiltelefon, videokonferens 
eller e-post. Tjänsteman i beredskap och krisledningsstaben ska ha kunskap och förmåga att 
kommunicera via RAKEL7 samt kunna rapportera läget i det nationella informationssystemet 
WIS (webbaserat informationssystem). 

Kommunikation med invånare och drabbade ska ske via kommunens webb, sociala medier, 
telefonväxeln, pressmeddelanden, presskonferenser och via SOS-alarm 113 13. Via Sveriges 
Radio kan kommunen få ut information via ett så kallat myndighetsmeddelande och via SOS-
alarm kan ett så kallat VMA (viktigt meddelande till allmänheten) initieras.   

Intranätet är primär informations- och kommunikationskanal för kommunens medarbetare.  
Ansvar, rutiner och arbetssätt för kommunens kriskommunikation beskrivas närmare i 
dokumentet Inriktning för kriskommunikation, som fastställas av kommunchefen.  

4.8.6 Krisstöd 

Kommunen ska ha förmåga att ge krisstöd till chockade och drabbade. Utgångspunkter, 
förutsättningar och arbetssätt beskrivs i kommunens Riktlinjer för krisstöd - psykiskt och 
socialt omhändertagande vid allvarliga händelser som antogs av kommunstyrelsen 2018. 
Kommunchefen eller inre befäl på räddningstjänsten kan aktivera krisstöd via kommunens 
tjänsteman i beredskap. Verksamhetschefen Individ- och familjeomsorgen ansvarar för att 
det finns personal och rutiner för att kunna ge krisstöd.  

 
7 RAKEL, RAdioKommunikation för Effektiv Ledning – nationellt kommunikationssystem för 
blåljusorganisationer m.fl. 
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4.8.7 Höjd beredskap 
Vid krig eller fara för krig kan regeringen besluta om höjd beredskap i hela eller delar av 
Sverige. Höjd beredskap kan vara antingen skärpt eller högsta beredskap. Om Sverige är i 
krig råder automatiskt högsta beredskap. Under höjd beredskap ska kommunstyrelsen leda 
den del av det civila försvaret som kommunen ska bedriva. Kommunstyrelsen ska verka för 
att den verksamhet som bedrivs i kommunen av olika krishanteringsaktörer samordnas och 
för att samverkan ska komma till stånd mellan dem som beskriver verksamheten8.  

Kommunen ska under höjd beredskap eller när ransoneringslagen9 i annat fall tillämpas, i 
den omfattning som regeringen i särskilda fall beslutar10: 

1. Vidta de åtgärder som behövs för försörjningen med nödvändiga varor, 
2. Medverka vid allmän prisreglering och ransonering, och  
3. Medverka i övrigt vid genomförandet av åtgärder som är viktiga för landets 

försörjning.  
 

Kommunen ska hålla Länsstyrelsen informerad om beredskapsläget och det övriga 
förhållanden som har betydelse för det civila försvaret i kommunen.  

5 Uppdrag 
Följande uppdrag ska genomföras under mandatperioden 2019-2022 för att öka förmågan att 
upprätthålla kommunens samhällsviktiga verksamhet, och kunna uppfylla det geografiska 
områdesansvaret, inför och under extraordinära händelser och samhällsstörningar. 
Uppdragen i handlingsplanen hanteras i förvaltningens verksamhetsplan. 

 

Nr Uppdrag Beskrivning Ansvarig Färdigt 

1 Reservkraft Förmågan att utan ordinarie 
elförsörjning kunna ta hand om 
vårdtagare och elever inom 
äldreomsorgen, hemtjänsten, 
funktionsnedsättning, förskola och 
grundskola F-6 ska stärkas. 

En utredning ska genomföras för att peka 
ut behoven mer specifikt. Utredningen 
ska föreslå utbyggnadstakt och förslag på 
utrustning som behöver köpas in. 
Utredningen ska redovisas till 
lokalstyrgruppen och förslagen ska 
beredas så att de kan hanteras i 
budgetprocessen inför 2021 

Krisberedskapssamordnare  

I samråd med verksamhet 
fastighet, kost, äldreomsorg, 
funktionsnedsättning, 
förskola, grundskola och 
UEAB el. 

April 2020 

2 Nödvatten A. Kommunkoncernens 
nödvattenplanering ska revideras. 
 
 
 
 
 

A. Krisberedskapssamordnare  
 
I samråd VA-chef UEAB, 
sektor miljö- och 
samhällsbyggnad samt andra 
aktörer som berörs 
 

December 2020 
 
 
 
 
 
 

 
8 Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 3 
kap. 2 § 
9 Ransoneringslag, SFS 1978:268 
10 Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 3 
kap. 3 § 
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B. Förmågan att ta emot och förvara 
nödvatten i kostverksamhetens kök ska 
öka. Inventering, rutiner och inköp av 
utrustning. 

 
B. Verksamhetschef kost 
 
I samråd med 
krisberedskapssamordnare 
och verksamhet fastighet 
 

December 2020 
 

3 Samarbete med 
frivilligorganisationer 
m.m. 

Under årens lopp har samarbete funnits 
mellan kommunen och 
civilförsvarsförbundet och andra frivilliga 
försvarsorganisationer.  

En utredning gällande behov och 
framtida samarbetsformer ska 
genomföras och nuvarande avtal med 
FRG /frivilliga resursgruppen, ska ses 
över. Delregionala och regionala 
samverkansformer med frivilliga ska 
beaktas. Utredningen ska också belysa 
hur kommunen ska hantera spontant 
frivilliga vid en extraordinär händelse. 

Utredningen ska redovisas till 
förvaltningsledningen.  

Krisberedskapssamordnare December 2020 

Nr Uppdrag Beskrivning Ansvarig Färdigt 

4 Krismåltider Förberedelser ska vidtas för att kunna 
iordningsställa enklare måltider under 
störda förhållanden, såsom elavbrott, 
störningar i dricksvattenleveranser och 
störda leveranser av livsmedel. Detta kan 
innebära stärkt lagerhållning och 
framtagande av särskilda kris-menyer. 

Verksamhetschef kost 

I samråd med 
krisberedskapssamordnare 
och verksamhet fastighet 

December 2021 

5 Utrymningsplanering Förmågan att kunna utrymma en ort 
och/eller omlokalisera kommunens 
äldreboenden, förskolor och F-6-skolor 
ska stärkas genom en sektorsvis 
planering 

Sektorchef lärande och välfärd 

I samråd med 
krisberedskapssamordnare 
och verksamhetschef fastighet 

 

 

December 2021 

6 Mottagandekapacitet Förmågan att ta emot människor från 
egen eller andra kommuner som inte kan 
bo eller vistas på sin ordinarie plats ska 
öka. Detsamma ska gälla tillrest personal 
från exempelvis räddningstjänsten och 
frivilliga som vill hjälpa till. Förmågan 
ska stärkas genom att peka ut 
samlingsplatser/trygghetspunkter, 
boendeplatser, logistik, rutiner kring 
frivilliga etc.  

Se även punkten ”trygghet och 
beredskap” i det för mandatperioden 
antagna kommunalpolitiska 
handlingsprogrammet. 

Krisberedskapssamordnare 

I samråd med verksamhet 
kost, fastighet, 
räddningstjänsten och 
frivilligorganisationer 

 

December 2021 

7 Kontinuitetsplanering A. En mall för kommunens 
kontinuitetsplanering ska tas fram.  
  
B. Kontinuitetsplaner (reservrutiner) ska 
finnas framtagna på verksamhetsnivå i 
kommunens samhällsviktiga 
verksamheter. En kontinuitetsplan ska 
innehålla en tydlig och lättöverskådlig 
planering för hur verksamheten ska 

A. Krisberedskapssamordnare 
 
 
B. Sektorchefer och bolags-vd 

December 2019 
 
 
December 2022 
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kunna bedrivas på den lägsta acceptabla 
nivån vid störningar i de kritiska 
beroendena. Planerna ska göras kända 
hos chefer och medarbetare. 
 

8 Robust 
kommunikation  

Det statliga kommunikationssystemet 
RAKEL fungerar oberoende av 
mobilnätet. En utredning ska genomföras 
i syfte att klargöra om det finns fördelar 
att införskaffa RAKEL som vardagligt 
kommunikationssystem för några av 
kommunens samhällsviktiga 
verksamheter eller om det finns andra 
alternativ att stärka förmågan att 
kommunicera utan internet och telefoni. 
Utredningen ska även bedöma 
användning och nytta med det befintliga 
analoga radiokommunikationssystem 
som finns i kommunen. 

Utredningen ska rapporteras till 
förvaltningsledningen. 

Krisberedskapssamordnare 

I samråd med UEAB, 
verksamhet fastighet, 
äldreomsorg och beställning 
och kvalitet 

December 2022 

9 Kommunala bolag 
och 
kommunalförbund 

A. Under mandatperioden ska en översyn 
genomföras gällande styrning och 
förväntningar på de kommunala bolagen 
avseende krisberedskap och 
krishantering med målsättning att 
tydliggöra roller och åtaganden. 

B. Samarbete och samverkan med Södra 
Älvsborgs Räddningstjänstförbund ska 
öka, avseende krisberedskap och 
krishantering. Frågan kommer beredas i 
samverkan med övriga ägarkommuner. 

A. Kommunjurist 

I samråd med 
koncernledningsgruppen och 
krisberedskapssamordnare    
 
 
B. Krisberedskapssamordnare 
 
I samråd med 
direktionsrepresentanter, 
kommunchefen och nätverket 
för beredskapssamordnare i 
Sjuhärad 
 

December 2022, 
eller i samband 
med revidering 
av styr-
dokumenten för 
bolagsstyrningen 

December 2022 

 

Parallellt med ovan angivna uppdrag ska kommunen under mandatperioden arbeta med: 

 Totalförsvarsplanering 
 Styrel (prioritering av samhällsviktiga elanvändare som genomförs i samarbete med 

Länsstyrelsen och elnätsföretag) 
 Utbildning- och övning inom krisberedskapen 

 

I övrigt ska samverkan och samarbete med aktörer i Västra Götalands län, och i delregion 
Sjuhärad, gällande krisberedskap fortsätta.
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1. Överenskommelse  
Denna överenskommelse mellan staten, företrädd av Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL) reglerar ersättning och uppgifter och därtill kopplat stöd för 
kommunernas arbete med krisberedskap under perioden 2019-2022.  

Kommunerna, länsstyrelserna och MSB ska arbeta tillsammans för att öka 
samhällets krisberedskap på lokal nivå. En god utveckling av krisberedskapen 
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) 

• kommunallag (2017:725) 

Överenskommelsen utgår från 5 kap. LEH där det anges att kommunerna skall 
få ersättning av staten för kostnader för förberedande uppgifter som de utför 
enligt 2 kap. LEH. Den statliga ersättningen avser de specifika uppgifter som 
regleras i LEH och denna överenskommelse. Ersättningen ska utgöra ett 
komplement till kommunens egen finansiering av arbete med krisberedskap.   

Överenskommelsen är en justering av det tidigare avtalet från 2013 mellan 
MSB och SKL, dnr MSB 2012-5541, SKL 12/6159. Denna justerade 
överenskommelse ersätter det tidigare avtalet från och med 1 januari 2019.  

Denna överenskommelse gäller tillsvidare men kan justeras eller sägas upp, 
dock tidigast från och med 2023. Justering och uppsägning kan dock ske innan 
2023 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. Avsikten är att en 
ny överenskommelse från och med 2023 ska reglera kommunernas arbete med 
både krisberedskap och civilt försvar. 

 

Stockholm den 16 oktober 2018 Stockholm den 16 oktober 2018 

MSB   SKL 

 

 

Dan Eliasson   Vesna Jovic  
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2. Utgångspunkter 
Extraordinär händelse 

Kommunens åtaganden enligt LEH utgår från begreppet extraordinär 
händelse i fredstid som det är definierat i 1 kap. 4 §: 

”Med extraordinär händelse avses i denna lag en sådan händelse som 
avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande 
risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver 
skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting.”  

Krisberedskap omfattar mer än LEH 

Kommunens arbete med krisberedskap omfattar mer än arbetet med 
uppgifterna i LEH. För att fullgöra åtagandena enligt LEH och annan 
lagstiftning, till exempel socialtjänstlagen och lagen om skydd mot olyckor, 
förutsätts att kommunen kontinuerligt bedriver ett grundläggande arbete med 
krisberedskap. Det är upp till kommunen själv att finansiera de ytterligare 
förberedelser och åtgärder som kommunen bedömer nödvändiga. Ersättningen 
ska inte användas för till exempel brottsförebyggande arbete eller internt 
skydd.  

Den förmåga som byggs upp för att hantera extraordinära händelser kan även 
vara användbar vid händelser som inte är att betrakta som extraordinära. Sta-
tens ersättning till kommunerna är beräknad utifrån att den ska finansiera 
verksamhet som är till nytta för mycket omfattande och svåra händelser som 
allvarligt kan påverka kommunens verksamhet.  

Civilt försvar 

Den fredstida krisberedskapen utgör även grunden för det civila försvaret, det 
vill säga beredskapen för höjd beredskap och krig. Arbetet med civilt försvar 
regleras i Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar som 
avser perioden 2018-2020. Avsikten är att en ny överenskommelse från och 
med 2023 ska reglera kommunernas arbete med både krisberedskap och civilt 
försvar. Det innebär att Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt 
försvar kan komma att förlängas eller revideras för perioden 2021-2022. 
Kommunen kan samordna arbetet med krisberedskap och civilt försvar, när det 
bedöms lämpligt.  

Samhällsviktig verksamhet 

Begreppet viktiga samhällsfunktioner har i denna överenskommelse ersatts 
med samhällsviktig verksamhet vars innebörd definieras i MSBFS 2015:5 eller 
annan författning som trätt i dess ställe. 
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3. Villkor för användning av 
ersättningen 

Följande villkor gäller för den ersättning som kommunen får för 
genomförandet av uppgifterna i LEH och denna överenskommelse: 

• Finansierade aktiviteter och åtgärder ska kunna härledas till uppgifterna i   
2 kap. i LEH som består av risk- och sårbarhetsanalys, planering, 
geografiskt områdesansvar, utbildning och övning, samt rapportering.  

• Finansierade åtgärder ska avse förberedande och förebyggande arbete. 
Åtgärder för att hantera en inträffad händelse ska inte finansieras med 
ersättningen. 

• De vidtagna åtgärderna ska öka förmågan att kontinuerligt bedriva 
samhällsviktig verksamhet, samt stärka förmågan att hantera extraordinära 
händelser. 

• Huvuddelen1 av ersättningen kan användas för personalkostnader. Det 
gäller både grundbeloppet och verksamhetsersättningen. Personalkostnader 
kan fokuseras till en eller ett fåtal medarbetare (till exempel 
beredskapssamordnare), men de kan även fördelas till flera medarbetare i 
olika förvaltningar som arbetar med uppgifterna i överenskommelsen.  

• Den statliga ersättningen ska endast användas för att finansiera arbete med 
krisberedskap. Om den statliga ersättningen används för att betala delar av 
lönen för en medarbetare som även arbetar med andra frågor, till exempel 
brottsförebyggande och internt skydd, är det viktigt att ersättningen endast 
används för att bekosta den del av tjänsten som avser krisberedskap.   

• Ersättningen ska inte användas för större investeringar. Ett exempel på 
större investeringar är kommunala ledningsplatser. För ledningsplatser 
finns särskild medfinansiering att söka.  

• Ersättningen ska inte användas för finansiering av Rakelabonnemang, då 
det genom överenskommelsen finns en subvention av abonnemangspriset.  

• MSB och SKL ska i samverkan utforma mer detaljerade anvisningar om hur 
ersättningen får användas.   

                   
1 Undantaget är den del av VMA-ersättningen som ska användas för att betala 
telematikabonnemang. 
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4. Ersättning 
Ersättningen räknas upp årligen med konsumentprisindex (KPI). 
Ersättningarna nedan anges i prisläge 2018 (januari 2018). 

De fördelningsprinciper som baseras på invånarantal ska utgå från 
invånarantalet den 1 november året före utbetalningsåret. Ersättningen betalas 
ut av MSB senast den 30 juni respektive år efter fakturering från kommunen. 

a) Grundbelopp  
Grundbelopp för att hålla en funktion med erforderlig kompetens för 
samordning av kommunens uppgifter i krisberedskapssystemet. 

Stockholm 3 500 000 kr 

Göteborg 2 000 000 kr 

Malmö 1 500 000 kr 

Övriga kommuner >80 000 innevånare    560 000 kr 

Resterande kommuner    318 000 kr 

 

b) Verksamhetsersättning  

För genomförande av uppgifterna planering, risk- och sårbarhetsanalys, 
geografiskt områdesansvar, utbildning och övning, samt rapportering utbetalas 
17,25 kr per invånare. Hela denna ersättning får användas för lönekostnader. 

c) Ersättning för utomhusvarning 

Kommunen får en årlig ersättning som uppgår till 1 145 kr per ljudsändare i 
respektive kommun för att finansiera kostnader för drift och underhåll, samt 
för att genomföra kvartalsvisa tester av utrustningen.  

d) Rakelsubvention 

I syfte att stimulera kommunernas anslutning till det gemensamma 
radiokommunikationssystemet Rakel, och därmed öka förmågan till 
samverkan inom kommunen och mellan kommunen och andra aktörer vid en 
inträffad händelse, avsätts 27 mnkr per år för att subventionera kommunernas 
abonnemangspriser för Rakel under perioden enligt nedan: 

• grundabonnemang i Rakel fastställs till 6 000 kr per år. 

• telematikabonnemang för styrning av utomhusvarning (VMA) via Rakel 
fastställs till 625 kr per år. 

Priset avser även kommunala bolag och kommunalförbund som bedriver 
verksamhet inom de kriterier som anges i förordning (2003:396) om 
elektronisk kommunikation.  
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5. Uppgifter och stöd 
Här preciseras kommunernas uppgifter samt statens stöd till kommunerna. 
Uppgifterna som beskrivs i 2. kap i LEH delas in i följande verksamheter: 

• risk- och sårbarhetsanalys  

• planering  

• geografiskt områdesansvar  

• utbildning och övning  

• rapportering   

 

5.1 Generellt stöd 

Det ligger i såväl kommunernas som statens intresse att den kommunala 
krisberedskapen utvecklas på ett bra sätt. En viktig förutsättning är att staten 
ger stöd till kommunernas arbete med krisberedskap. Utgångspunkten för 
stödet är att det ska ges av den nivå och aktör som är bäst lämpad för uppgiften 
och som kan göra det på det mest kostnadseffektiva sättet.  

Nedan anges det generella stödet från MSB och länsstyrelserna till 
kommunerna. 

MSB ska 
• leda ett nationellt forum i syfte att utveckla den kommunala beredskapen. I 

detta forum kommer fokus vara att diskutera vilka åtgärder som bör vidtas 
för att utveckla kommunernas arbete med krisberedskap och civilt försvar. 

• verka för samordning av stödet från centrala myndigheter och länsstyrelser, 
bland annat avseende metodutveckling. 

• beakta det kommunala perspektivet vid initiering av forskning och studier 
inom krisberedskap. 

• verka för att goda exempel i arbetet med krisberedskap sprids till 
kommunerna, till exempel från utvecklingsprojekt som finansierats av MSB. 

• etablera en löpande analysprocess för den information som staten hämtar in 
från kommunerna avseende krisberedskap, som även inkluderar 
återkoppling av relevant information till kommunerna. MSB ska även 
utreda en självskattningsmodell för kommunernas krisberedskap.  

• i samarbete med SKL och berörda myndigheter ta fram en handbok i 
kommunal krisberedskap som spänner över hela kommunens verksamhet. 

• samla egna och andra myndigheters och aktörers stöd på en webbplats. 

• utöva sitt särskilda ansvar för att stödja utvecklingen av den kommunala 
räddningstjänstens krisberedskap.  
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Länsstyrelsen 
I förordningen (2017:870) om länsstyrelsernas krisberedskap och uppgifter vid 
höjd beredskap framgår att länsstyrelsen ska vara sammanhållande för 
krisberedskapen inom sitt geografiska område, samt före, under och efter en 
kris verka för samordning och gemensam inriktning av de åtgärder som 
behöver vidtas. De ska särskilt stödja de aktörer som är ansvariga för 
krisberedskapen i länet när det gäller planering, risk- och sårbarhetsanalys, 
utbildning och övning, samt följa upp kommunernas tillämpning av LEH. 

Länsstyrelserna bör samordna sin metodutveckling avseende stöd till 
kommunal krisberedskap, till exempel av metoder för skydd av samhällsviktig 
verksamhet och samverkan och ledning. 

 

5.2 Risk- och sårbarhetsanalys 

Lagtext 

• Kommunen ska analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan 
inträffa i kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna 
verksamheten. Resultatet av arbetet ska värderas och sammanställas i en 
risk- och sårbarhetsanalys (2 kap. 1 § LEH). 

 

Kommunens uppgifter 

• Kommunen ska bedriva ett arbete med risk- och sårbarhetsanalys som avser 
det geografiska områdesansvaret, kommunens organisation, samt berörda 
kommunala bolag och kommunalförbund. 

• Kommunen ska använda underlaget från risk- och sårbarhetsanalysen i 
planering och genomförande av åtgärder för att öka förmågan att 
kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet, samt stärka förmågan att 
hantera extraordinära händelser.  

• Kommunen ska efter en inträffad kris utvärdera kommunens hantering, 
både med avseende på kommunens verksamhetsansvar och det geografiska 
områdesansvaret. Underlaget ska användas i arbetet med risk- och 
sårbarhetsanalys. 

 

Förtydligande 

• Kommunens arbete med risk- och sårbarhetsanalys kan, om kommunen 
finner det lämpligt, samordnas och integreras med det riskanalysarbete 
som sker i enlighet med annan lagstiftning, till exempel 
säkerhetsskyddslagen och lagen om skydd mot olyckor. 
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Statliga myndigheters stöd 

MSB ska 
• ta fram en samlad verktygslåda med stöd för arbetet med risk- och 

sårbarhetsanalys.  

• med utgångspunkt i nationella riskanalyser utveckla stödmaterial så att 
information om de risker som MSB har analyserat kan användas i 
kommunernas arbete med risk- och sårbarhetsanalys.  

• ta fram vägledning för utvärdering av kommunens hantering av inträffade 
händelser. 
 

Länsstyrelsen bör 
• stödja kommunerna i arbetet med risk- och sårbarhetsanalys. Det 

inbegriper såväl hur analyserna genomförs som hur resultatet tas om hand i 
planering av åtgärder för att uppnå bästa effekt. 

• samråda med kommunerna om vad som ska betraktas som regionala 
respektive lokala risker. Länsstyrelsen bör vid behov involvera kommunerna 
i processen med att analysera och åtgärda de regionala riskerna.  

 

5.3 Planering 

Lagtext 

• Kommunen ska, med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för varje 
ny mandatperiod fastställa en plan för hur de ska hantera extraordinära 
händelser (2 kap. 1 § LEH).  

• Fullmäktige ska anta reglementen om nämndernas verksamhet och 
arbetsformer (6 kap. 44 § kommunallag). 

• Kommunstyrelsen ska i en instruktion fastställa hur kommundirektören ska 
leda förvaltningen under kommunstyrelsen. Instruktionen ska också 
fastställa kommundirektörens övriga uppgifter (7 kap. 2 § kommunallag). 

 

Kommunens uppgifter 

• Kommunen ska ta fram ett styrdokument för kommunens arbete med 
krisberedskap. Styrdokumentet ska ange kommunens övergripande mål och 
inriktning för arbetet med krisberedskap under mandatperioden och 
innehålla: 

o övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala 
förvaltningar, bolag och kommunalförbund.  

o kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys.  

o kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska 
områdesansvar. 

o vilken planering avseende krisberedskap inom olika områden som 
kommunen ska ta fram eller uppdatera under mandatperioden. 
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• Kommunen ska ta fram ett reglemente för krisledningsnämnden. 

• Kommunstyrelsen bör i instruktionen för kommundirektören ange vilka 
uppgifter som kommundirektören ska ha avseende krisberedskap.  

• Kommunen ska ta fram en plan för hantering av extraordinära händelser. 
Planen ska innehålla:  

o hur kommunen ska organisera sig under extraordinära händelser. 

o hur kommunens organisation för krisledning ska bedriva samverkan 
och ledning i syfte att uppnå inriktning och samordning. 

o vilka lokaler med nödvändig teknisk utrustning för samverkan och 
ledning som disponeras vid extraordinära händelser. 
 

• Kommunen ska ta fram en utbildnings- och övningsplan. 

 

Förtydliganden 

• Styrdokumentet:  
o ska beslutas av kommunfullmäktige. 

o kan samordnas med kommunens närliggande styrdokument för till 
exempel skydd mot olyckor, internt skydd, brottsförebyggande, samt 
informations- och cybersäkerhet. 

o får utformas och benämnas av kommunen så att det passar in i 
kommunens struktur för styrdokument. 
 

• Reglementet för krisledningsnämnden ska beslutas av kommunfullmäktige. 

• Planen för hantering av extraordinära händelser ska beslutas av lägst 
kommundirektören.  

• Utbildnings- och övningsplanen ska beslutas av lägst kommundirektören. 

• Styrdokumentet, reglementet för krisledningsnämnden, planen för 
hantering av extraordinära händelser, samt utbildnings- och övningsplanen 
ska vara beslutade senast 31 december under den nya mandatperiodens 
första år.  

• Kommunstyrelsen bör i instruktionen för kommundirektören ta ställning till 
vilken roll som kommundirektören ska ha avseende kommunens arbete med 
krisberedskap. Rollen kan både avse det förberedande arbetet och 
kommunens organisation för krisledning. Kommundirektören behöver inte 
nödvändigtvis ha en specifik roll i krisberedskapen. 
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• Exempel på planering som kommunen bör ta fram eller uppdatera under 
mandatperioden kan gälla: 

o planering för personella och materiella resurser som kommunen 
behöver för att hantera extraordinära händelser (till exempel 
resursinventering, identifiering av möjliga förstärkningsresurser, 
samt planering för att ta emot förstärkningsresurser). 

o planering för specifika funktioner (till exempel krisstöd). 

o planering för specifika händelser (till exempel värmebölja, 
skogsbrand eller oljeutsläpp). 

o kontinuitetsplaner för kommunens samhällsviktiga verksamheter. 

 

Statliga myndigheters stöd 

MSB ska  
• i samarbete med SKL ta fram metodstöd om:  

o styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap. 

o utbildnings- och övningsplan. 

 
•  ta fram metodstöd om: 

o behovsanalys för förstärkningsresurser. 

o mottagande av förstärkningsresurser.  

 
•  uppdatera och utveckla stödet för kontinuitetshantering.  

 

Länsstyrelsen bör 
• stödja kommunerna med planeringen för att kunna upprätthålla 

samhällsviktig verksamhet vid allvarliga störningar (identifiering, analys 
och skydd).  

• stödja kommunerna i att ta fram en flerårig utbildnings- och övningsplan. 

• tillsammans med kommunerna se över behovet av frivilligresurser inom 
länet.  
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5.4 Geografiskt områdesansvar 

Lagtext 

• Kommuner ska inom sitt geografiska område i fråga om extraordinära 
händelser i fredstid verka för att (2 kap. 7 § LEH): 

1. olika aktörer inom kommunens geografiska område samverkar och 
uppnår samordning i planerings- och förberedelsearbetet, 

2. de krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en sådan 
händelse samordnas och 

3. information till allmänheten under sådana förhållanden samordnas. 
 

Kommunens uppgifter 

• Kommunen ska ge aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet inom 
kommunens geografiska område möjlighet att samverka i syfte att uppnå 
samordning av förberedelser inför extraordinära händelser. 

• Kommunen ska under en extraordinär händelse kunna stå värd för en 
inriktnings- och samordningsfunktion (ISF) på lokal nivå, i syfte att verka 
för samordning av olika aktörers åtgärder. 

• Kommunen ska ta initiativ till att en samlad lägesbild tas fram i samband 
med en extraordinär händelse.  

• Kommunen ska verka för att information till allmänheten vid en 
extraordinär händelse samordnas.  

• Kommunens förberedelser inför extraordinära händelser ska ske i 
samverkan med närliggande kommuner och relevanta aktörer utanför det 
egna geografiska området. En förutsättning för att samverkan ska ske är att 
de externa aktörerna vill och kan samverka med kommunen. 

• Berörda kommuner ska säkerställa att Viktigt meddelande till allmänheten 
(VMA) kan sändas via anläggningar för utomhusvarning genom att 
ljudsändare underhålls. 

 

Förtydliganden 

• En inriktnings- och samordningsfunktion (ISF) består av företrädare för 
offentliga och privata aktörer samt frivilliga resurser som möts för att 
åstadkomma gemensam inriktning och samordning vid samhällsstörningar. 
Kommunen ansvarar för att erbjuda en mötesplats och att driva arbetet 
kopplat till ISF framåt. Här ingår till exempel att sammankalla, leda och 
dokumentera möten, samt följa upp överenskomna åtgärder. 

• Kommunen kan samverka med andra kommuner om att stå värd för en 
inriktnings- och samordningsfunktion.  
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Statliga myndigheters stöd  

MSB ska 
• ta fram en samverkansmatris som beskriver vilka förutsättningar de 

viktigaste aktörerna inom krisberedskapen har för att samverka med 
kommuner i det förberedande och hanterande arbetet.  

• ta fram en vägledning för inriktnings- och samordningsfunktion på lokal 
nivå.  

•  ta fram en praktisk vägledning för kommunens information till 
allmänheten vid extraordinär händelse.  

•  ta fram en vägledning för att skapa samlad lägesbild. 
 

Länsstyrelsen bör 
• stödja kommunerna i utvecklingen av det geografiska områdesansvaret på 

lokal nivå. Länsstyrelsen bör även bidra till en tydligare ansvarsfördelning 
och tolkning av de geografiska områdesansvaren på lokal och regional nivå.  

• stödja kommunerna i implementering av Gemensamma grunder för 
samverkan och ledning. 

 

5.5 Utbildning och övning 

Lagtext 

• Kommunen ska ansvara för att förtroendevalda och anställd personal får 
den utbildning och övning som behövs för att de ska kunna lösa sina 
uppgifter vid extraordinära händelser i fredstid (2 kap. 8 § LEH). 

 

Kommunens uppgifter 

• Kommunen ska ha en regelbundet utbildad och övad krisorganisation. Även 
kommunens beredskapsfunktioner inom till exempel kommunalteknisk 
försörjning och krisstöd ska vara utbildade och övade. 

• Kommunen ska genomföra och utvärdera minst två övningar under en 
mandatperiod. Kommunens krisledningsnämnd och tjänstemannaledning 
ska övas minst en gång per mandatperiod. 

• Kommunen ska, i den utsträckning tillfälle ges, delta i planering, 
genomförande och utvärdering av samverkansövningar på regional eller 
nationell nivå som avser fredstida kriser. 

 

Förtydliganden 

• Övningsverksamheten ska beakta de brister som identifierats i arbetet med 
risk- och sårbarhetsanalys. 

• Varje övning ska utvärderas avseende såväl styrkor som svagheter när det 
gäller kommunens egen krisberedskap och förmåga att samverka med andra 
aktörer. 
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Statliga myndigheters stöd 

MSB ska 
• stödja andra centrala myndigheters framtagning av sektorsvisa övningar för 

regional och lokal nivå enligt konceptet Öva enkelt. 

• i samråd med kommunala företrädare och länsstyrelser se över sitt 
utbildningsutbud gentemot kommunal krisberedskap. Utbildningsutbudet 
ska presenteras på ett samlat sätt.  

• stödja kommunernas egen utbildningsverksamhet genom att ta fram 
utbildningsmaterial inom prioriterade områden. 

 

Länsstyrelsen bör 
• stödja kommunernas utbildnings- och övningsverksamhet, exempelvis 

genom att bedriva nätverk för utbildnings- och övningsansvariga.  

• ta fram länets fleråriga övningsplan i samråd med länets kommuner.  

• samla nya krisledningsnämnder och kommunstyrelser för att informera om 
deras ansvar vid extraordinära händelser, respektive vid höjd beredskap.  

 

5.6 Rapportering 

Lagtext 

• Kommunen ska hålla den myndighet som regeringen bestämmer 
informerad om vilka åtgärder som vidtagits enligt detta kapitel och hur 
åtgärderna påverkat krisberedskapsläget (2 kap. 9 § LEH). 

• Kommunen ska vid en extraordinär händelse i fredstid ge den myndighet 
som regeringen bestämmer lägesrapporter och information om 
händelseutvecklingen, tillståndet och den förväntade utvecklingen samt om 
vidtagna och planerade åtgärder (2 kap. 9 § LEH). 

 

Kommunens uppgifter 

• Kommunen ska ha förmågan att ta emot och dela information med berörda 
krisberedskapsaktörer med stöd av den teknik och metodik som tillämpas 
nationellt och regionalt för samverkan och ledning vid samhällsstörningar 
(till exempel WIS och Rakel).  

• Kommunen ska ha förmåga att ge länsstyrelsen en samlad rapport om läget 
i kommunen vid en extraordinär händelse. 

 

Statliga myndigheters stöd 

Länsstyrelsen bör 
• ta fram metodstöd för kommunernas rapportering till länsstyrelsen. 
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6. Riktlinjer för redovisning och 
uppföljning 

 

6.1 Redovisning 

Ersättningen under perioden delas upp och utbetalas årsvis till kommunen. 
Ersättningen ska användas till uppgifterna i LEH och denna överenskommelse.  

Kommunen ska årligen redovisa för länsstyrelsen hur ersättningen har använts 
under föregående år. Redovisningen omfattar både ekonomisk och 
verksamhetsrelaterad dokumentation av genomförda aktiviteter. I kommunens 
redovisning matchas intäkten under perioden med kostnader som uppstått 
som en följd av överenskommelsen.  

MSB och SKL ska i samverkan utforma mer detaljerade anvisningar om hur 
ersättningen får användas och hur redovisningen ska ske.  

 

6.2 Uppföljning  

MSB 

Enligt FEH har MSB ansvar för att bestämma och betala ut ersättning till 
kommunerna inom ramen för vad regeringen årligen beslutar, samt på förslag 
från länsstyrelsen besluta att ersättningen ska reduceras eller falla bort. 

MSB ska verka för att länsstyrelsernas uppföljning gentemot kommunerna 
samordnas. MSB kommer i samarbete med länsstyrelserna och SKL ta fram en 
metod för uppföljning av överenskommelsen. Vidare kommer MSB att följa 
upp länsstyrelsernas stöd och uppföljning gentemot kommunerna.    

Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen ska följa upp tillämpningen av LEH och denna 
överenskommelse. Länsstyrelsen kan enligt FEH föreslå för MSB att en del av 
ersättningen ska reduceras eller falla bort för en kommun som inte fullgjort 
sina uppgifter. 

 

6.3 Hantering av sparande från föregående år 

Hela ersättningen ska användas till uppgifterna i LEH och denna 
överenskommelse. Att spara en del av ersättningen till kommande år i syfte att 
genomföra åtgärder inom ramen för denna överenskommelse är möjligt, så 
länge det finns en plan för hur de medel som sparas ska användas. Om hela 
ersättningen inte har använts under året ska kommunen i den årliga 
uppföljningen motivera varför, samt redogöra för hur kommunen planerar att 
använda oförbrukade medel kommande år.  
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6.4 Principer för när ersättningen kan 
reduceras eller falla bort 

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.   

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. Reduktionen av kommunens ersättning 
ska stå i proportion till hur stor del av arbetet som utförts.  

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

• om en kommun inte fullgör sina uppgifter kan en del av ersättningen 
reduceras eller falla bort,  

• om ersättningen finansierar annan verksamhet än den som är beskriven 
som ersättningsgill i LEH eller denna överenskommelse kan en del av 
ersättningen reduceras samt  

• om kommunens  

o sammanlagda sparande av ersättningen överstiger 10 procent av den 
årliga ersättningen  

o och utgör mer än 200 000 kr  

o och kommunen inte har en plan för hur sparandet ska användas 
under kommande år, så kan delar av ersättningen reduceras.  

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

Om en kommun 12 månader efter mandatperiodens sista år har oförbrukade 
medel ska dessa återbetalas till MSB. 
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§ 232/2019 
 

Revidering av riktlinjer för tjänsteresor, logi och 
resfria möten 2019 
Dnr 2019/241 
 
 
Sammanfattning 
Riktlinjer för tjänsteresor, logi och resfria möten togs fram och beslutades i 
kommunfullmäktige mars 2018 efter ett uppdrag från kommunfullmäktige december 2017. 
Dessa riktlinjer ligger, efter uppdraget om framtagande, inom kommunstyrelsens 
ansvarsområde. 
 
Riktlinjerna ger medarbetare och förtroendevalda ett tydligare ramverk för resande i tjänst 
och förväntas bidra till ett mer medvetet förhållningssätt till när och hur tjänsteresor görs. 
Vidare avser riktlinjerna att styra och vägleda medarbetare och förtroendevalda i vad de ska 
tänka på vid val av färdmedel och logi, samt hur resor och boenden bokas. Syftet med 
riktlinjerna är att kommunens tjänsteresor ska genomföras med; minimal miljöbelastning 
och klimatpåverkan, låg kostnad, god arbetsmiljö samt effektivt använd arbetstid. 
 
Dessa riktlinjer har nu kompletterats med ett avsnitt om trafiksäkerhet. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-04-05 från kanslichef 
2 Riktlinjer för tjänsteresor, logi och resfria möten 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Revideringen Riktlinjer för tjänsteresor, logi och resfria möten antas. 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Tidigare version av Riktlinjer för tjänsteresor, logi och resfria möten, antagen av 
kommunfullmäktige 2018-02-22 § 19 upphävs. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Revideringen Riktlinjer för tjänsteresor, logi och resfria möten antas. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Tidigare version av Riktlinjer för tjänsteresor, logi och resfria möten, antagen av 
kommunfullmäktige 2018-02-22 § 19 upphävs. 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-04-05 

Tjänsteskrivelse revidering av riktlinjer för 
tjänsteresor, logi och resfria möten 2019 
Diarienummer 2019/241, löpnummer 1262/2019 
 
Sammanfattning 
Riktlinjer för tjänsteresor, logi och resfria möten togs fram och beslutades i 
kommunfullmäktige mars 2018 efter ett uppdrag från kommunfullmäktige december 2017. 
Dessa riktlinjer ligger, efter uppdraget om framtagande, inom kommunstyrelsens 
ansvarsområde. 
 
Riktlinjerna ger medarbetare och förtroendevalda ett tydligare ramverk för resande i tjänst 
och förväntas bidra till ett mer medvetet förhållningssätt till när och hur tjänsteresor görs. 
Vidare avser riktlinjerna att styra och vägleda medarbetare och förtroendevalda i vad de ska 
tänka på vid val av färdmedel och logi, samt hur resor och boenden bokas. Syftet med 
riktlinjerna är att kommunens tjänsteresor ska genomföras med; minimal miljöbelastning 
och klimatpåverkan, låg kostnad, god arbetsmiljö samt effektivt använd arbetstid. 
 
Dessa riktlinjer har nu kompletterats med ett avsnitt om trafiksäkerhet. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen  
Antar revideringen av Riktlinjer för tjänsteresor, logi och resfria möten. 
 
Kommunfullmäktige  
Upphäver tidigare version av Riktlinjer för tjänsteresor, logi och resfria möten, antagen av 
kommunfullmäktige 2018-02-22 § 19. 
 
 
Ärendet 
Riktlinjer för tjänsteresor, logi och resfria möten togs fram och beslutades i 
kommunfullmäktige mars 2018 efter ett uppdrag från kommunfullmäktige december 2017. 
Dessa riktlinjer ligger, efter uppdraget om framtagande, inom kommunstyrelsens 
ansvarsområde. 
 
Riktlinjerna ger medarbetare och förtroendevalda ett tydligare ramverk för resande i tjänst 
och förväntas bidra till ett mer medvetet förhållningssätt till när och hur tjänsteresor görs. 
Vidare avser riktlinjerna att styra och vägleda medarbetare och förtroendevalda i vad de ska 
tänka på vid val av färdmedel och logi, samt hur resor och boenden bokas. Syftet med 
riktlinjerna är att kommunens tjänsteresor ska genomföras med; minimal miljöbelastning 
och klimatpåverkan, låg kostnad, god arbetsmiljö samt effektivt använd arbetstid. 
 
Dessa riktlinjer har nu kompletterats med ett avsnitt om trafiksäkerhet. 
 
Beslutsunderlag 
1 Riktlinjer för tjänsteresor, logi och resfria möten 
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1 Bakgrund 
Tjänsteresor är många gånger en nödvändig del av arbetet i kommunen. Hur medarbetare 
och förtroendevalda reser ger effekter på både miljön och kommunens ekonomi. Det är 
dessutom en viktig arbetsmiljöfråga. Ulricehamns kommun verkar för att allt resande som 
görs i tjänsten av medarbetare och förtroendevalda ska ske på ett sätt som är effektivt och 
hållbart för både miljö, hälsa och ekonomi. Tjänsteresor berörs därför av såväl 
kommunallagens (2017:725) bestämmelser om god ekonomisk hushållning, som av 
arbetsmiljölagen (1977:1160). Tjänsteresor regleras mer direkt av bland annat 
inkomstskattelagen (1999:1229), allmänna bestämmelser (AB) och traktamentsavtal. Inom 
kommunen finns även andra styrdokument och rutiner som indirekt eller direkt styr och 
vägleder medarbetare i frågor som är kopplade till tjänsteresande. Framförallt gäller detta 
miljö- och arbetsmiljöområdet, men också utrikes tjänsteresor som regleras mer detaljerat i 
dokumentet Rutiner för utlandsresa.  

2 Syfte 
Riktlinjerna syftar till att styra och vägleda kommunens medarbetare och förtroendevalda i 
avvägningar och val som görs i samband med tjänsteresor. Syftet är att riktlinjerna ska 
påverka beteende och prioriteringar så att kommunens resurser styrs till tjänsteresor som är 
förenliga med följande övergripande mål:  

 
• Minimerad miljöbelastning och klimatpåverkan  

• En god arbetsmiljö  

• Effektivitet – kostnadsminimering och effektiv arbetstid  

Kommunens tjänsteresor finansieras i grunden av skattemedel och därför är det av stor vikt 
att hushålla väl med de gemensamma resurserna, genom att minimera kostnaderna och 
använda arbetstiden så effektivt som möjligt. Resande för kommunens räkning bör även 
förstås som ett sätt att visa ett gott föredöme för hur vi vill att andra ska resa. Riktlinjerna ska 
ses som en del i kommunens strävanden mot en hållbar utveckling, i kombination med en 
god arbetsmiljö för medarbetare och förtroendevalda.  

3 Riktlinjernas omfattning 
Dessa riktlinjer gäller för kommunens medarbetare och förtroendevalda1. I riktlinjerna 
omfattar begreppet tjänsteresa sådana resor som inom ramen för respektive tjänst eller 
uppdrag görs till möten, konferenser, utbildningar och andra event som är lokaliserade till 

 
1 Som förtroendevald räknas de som omfattas av definitionen i kommunallagen 4 kap. 1 §.   
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annan plats än arbetets ordinarie tjänsteställe2. Förtroendevaldas tjänsteställe räknas i detta 
sammanhang som rådhuset/stadshuset. I dessa riktlinjer omfattas inte sådana resor som 
görs dagligen eller kontinuerligt inom tjänsteställets närområde, som en del i medarbetarens 
ordinarie arbetsuppgifter. Såsom är fallet exempelvis för hemtjänstpersonal och vaktmästare.   

Vidare avser begreppet tjänsteresa både själva arbetet på annan plats än ordinarie samt 
resan dit och tillbaka, vare sig dessa resor görs från/till arbetets ordinarie tjänsteställe eller 
medarbetarens bostad. Resor mellan bostad och arbetets ordinarie tjänsteställe räknas inte 
som tjänsteresor och omfattas inte av riktlinjerna. Sådana resor benämns som arbetsresor, 
de är privata och betalas inte av Ulricehamns kommun.   

För gränsdragningen mellan arbetsresa och tjänsteresa gäller följande. Om en medarbetare 
reser direkt mellan bostad och ett längre tjänsteärende som uträttas på annan plats än 
ordinarie tjänsteställe, medför det normalt att resan i sin helhet anses som tjänsteresa. Men 
om medarbetaren bara uträttar ett enklare tjänsteärende, som inte innebär något längre 
stopp eller längre omväg, är huvuddelen av resan fortfarande en privat arbetsresa. Det är 
endast den eventuella förlängningen av resan, som är tjänsteresa. (Se Skatteverkets hemsida 
för utförligare gränsdragning mellan tjänsteresa och arbetsresa)  

I dessa riktlinjer används begreppet möte med en vid betydelse, som inkluderar inte bara 
renodlade möten, utan även konferenser, utbildningar, föreläsningar, event, representationer 
och liknande arrangemang.  

Vid tillfällen då medarbetare ska stämma av med närmaste chef om när och hur tjänsteresor 
görs, motsvarar detta för förtroendevalda att de ska stämma av frågorna med ordföranden i 
det beslutsorgan där de har sitt förtroendeuppdrag, inom vilket tjänsteresan görs. För 
ledamöter och ersättare i fullmäktigeberedningar ska avstämningar kring tjänsteresor göras 
med kommunfullmäktiges ordförande. Kommunalråd, oppositionsråd, biträdande 
kommunalråd/oppositionsråd, ordförande för kommunfullmäktige samt ordförande i 
nämnderna behöver inte stämma av med någon kring sina tjänsteresor, utan förväntas själva 
fullt ut ta ansvar för att deras tjänsteresor görs i enlighet med riktlinjerna.  

4 Resfria möten, mötesprioritering och 
avstämning inför tjänsteresa 

Kommunens ambition är att medarbetare och förtroendevalda endast ska delta på sådana 
möten som är relevanta för deras ansvar och uppdrag, samt kan vara till nytta för 
kommunen. Målet är att arbetstiden ska användas så effektivt som möjligt och att antalet 
mindre nödvändiga resor ska minska. 

Ett sätt att verka för minskat resande är genom att skapa en bättre mötesplanering med 
tydligare prioritering av vilka resekrävande möten som är motiverade att delta på i relation 
till restid, kostnad, arbetsmiljö samt miljö- och klimatpåverkan. Därför är det befogat att 

 
2 Tjänsteställe avser i huvudregel den plats där arbetstagaren arbetar mest, eller alternativt den plats där arbetstagaren 
hämtar och lämnar arbetsmaterial eller förbereder och avslutar sina arbetsuppgifter (12 kap. 8 § inkomstskattelagen).  
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kommunens chefer med personalansvar tar ett övergripande ansvar för prioriteringen av 
vilka tjänsteresor deras medarbetare ska göra och inte göra.   

Ett annat sätt att minska resandet i tjänst är att främja resfria möten, i form av 
videokonferenser, webbmöten och telefonmöten. Framförallt bör resfria möten väljas och 
arrangeras vid korta möten, rutinartade och återkommande möten, samt till möten som 
behövs med kort varsel, eftersom det då ofta är svårt att hitta tid till fysiska möten.   

Nedan presenteras riktlinjerna för resfria möten, mötesprioritering och när tjänsteresor ska 
stämmas av med medarbetarens chef.  

4.1 Riktlinjer för resfria möten, mötesprioritering 
och tjänsteresor som ska stämmas av med chef 

a) Resfria möten 

Resfria möten ska väljas/arrangeras framför möten som kräver tjänsteresa när det är 
möjligt och lämpligt. 

b) Videokonferens 

Om konferenser eller utbildningar även sänds med webbvisning, ska detta alternativ 
väljas om det inte föreligger andra goda skäl för att vara på plats, såsom nätverkande, 
gruppövningar etcetera, som väger tyngre än att undvika resandet. 

c) Introduktion till resfria möten och IT-verktyg 

Chefer med personalansvar ska se till att deras berörda medarbetare vid behov får 
introduktion till resfria möten och rätt IT-verktyg för att genomföra 
videokonferenser, webbmöten och telefonmöten. 

d) Prioritering av mötesdeltagande 

Chefer med personalansvar ska ta ett övergripande ansvar för att prioritera vilka av 
deras medarbetare som ska delta på vilka möten, när det krävs längre tjänsteresa. 

e) Tjänsteresor som ska stämmas av med chef 

Inför möten som kräver en längre tjänsteresa ska medarbetaren i fråga stämma av 
resan med sin närmaste chef, som får bedöma tjänsteresans syfte och nytta i relation 
till restid, kostnad, arbetsmiljö samt miljö- och klimatpåverkan. Med längre 
tjänsteresa avses resor med total restid på cirka 2 timmar eller mer tur och retur. 

5 Riktlinjer för resor 
Inför tjänsteresor ska medarbetaren vid val av färdmedel, resplan och eventuellt logi göra en 
samlad bedömning utifrån punkterna nedan, utan någon på förhand given 
prioriteringsordning mellan de olika perspektiven.  
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5.1 Generella riktlinjer för tjänsteresor 
a) Miljö och klimat 

Tjänsteresor ska genomföras på det sätt som ger minst miljöbelastning och 
klimatpåverkan. 

b) Kostnadseffektivitet 

Tjänsteresor ska genomföras på ett kostnadseffektivt sätt; allt annat lika ska billigare 
färdmedel och boenden väljas framför dyrare. 

c) Effektiv arbetstid 

Färdmedel, resplan och logi ska väljas så att arbetstiden nyttjas effektivt.  

d) Arbetsmiljö 

Medarbetarens arbetsmiljö ska vägas in vid val av färdmedel, resplan och logi. 

e) Samåkning 

Samåkning ska alltid eftersträvas när bil används som färdmedel och flera 
medarbetare ska på tjänsteresa åt samma håll. När samåkning övervägs för flera 
medarbetare som utgör en stor del av samma enhet, ledningsgrupp, styrelse eller 
liknande, bör samåkning undvikas för att minimera risken att kommunens 
verksamhet tar stor skada om en olycka inträffar under färd. 

6 Färdmedel 
Här beskrivs när olika färdmedel är lämpliga att nyttja under tjänsteresor. 

6.1 Riktlinjer för nyttjande av olika färdmedel 
a) Gång eller cykel 

Ska nyttjas vid kortare resor inom arbetsplatsens närområde. 

b) Kollektivtrafik – Tåg, buss, spårvagn eller båt/färja 

Standardval för längre resor till resmål utanför Ulricehamns kommun där avståndet 
kräver annat färdmedel än gång eller cykel. 

c) Kommunbil – bokningsbar 

Nyttjas för resor där avstånden är för långa för gång eller cykel och kollektivtrafik inte 
är möjligt eller lämpligt att nyttja utifrån tidsaspekten. Framförallt när samåkning är 
möjlig, kan bokningsbar kommunbil vara ett mer kostnads- och tidseffektivt 
färdmedel än kollektivtrafik. Bokningsbar bil får ej nyttjas till tjänsteresor där bilen 
används under mer än en arbetsdag, det vill säga tjänsteresor med övernattning. 
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d) Hyrbil 

Nyttjas för resor där avstånden är för långa för gång eller cykel och kollektivtrafik inte 
är möjligt eller lämpligt att nyttja utifrån tidsaspekten. Hyrbil bör främst nyttjas som 
färdmedel vid resor där bilen används under mer än en arbetsdag, det vill säga 
tjänsteresor med övernattning. Bil hyrs via Ulricehamns Energibolag UEAB eller 
genom kommunens upphandlade biluthyrningsföretag. 

e) Egen bil – Ska stämmas av med chef 

Nyttjas för resor av samma karaktär som i punkt c och d, samt för kortare resor som 
tar för lång tid att gå eller cykla och samtidigt är för korta för att boka en kommunbil 
till, eftersom kommunbilar inte bör bokas upp under längre tider för korta 
körsträckor. Inför att egen bil används vid tjänsteresa ska detta stämmas av med 
medarbetarens närmaste chef. Om en medarbetare av någon anledning ofta behöver 
använda egen bil till tjänsteresor kan chef och medarbetare komma överens om att 
medarbetaren får använda sin egen bil till tjänsteresor löpande utan att behöva 
stämma av detta vid varje enskilt tillfälle.   

f) Taxi 

Nyttjas endast till relativt korta sträckor i kombination med ett annat 
huvudfärdmedel, när kollektivtrafik, gång eller cykel inte är möjligt eller lämpligt att 
nyttja utifrån tids- eller kostnadsaspekten. 

g) Flyg – Ska stämmas av med chef 

Nyttjas i undantagsfall. I regel ska resvägen vara längre än 50 mil. Medarbetare ska 
stämma av med närmaste chef om huruvida flyg kan nyttjas vid tjänsteresa. 

 
Utöver att medarbetare ska stämma av längre tjänsteresor med sin närmaste chef (se avsnitt 
4.1, punkt e), ska en avstämning även göras om tjänsteresa ämnas göras med egen bil eller 
med flyg. Avstämning inför att egen bil nyttjas vid tjänsteresa grundas i arbetsgivaransvaret 
för medarbetares arbetsmiljö och trafiksäkerhet. Kommunbilar håller nämligen en viss 
standard för både trafiksäkerhet och miljöklassning, medan medarbetares egna bilar kan 
brista i dessa hänseenden.     

Kommunen erbjuder personalförmåner åt tillsvidareanställd personal i form av möjlighet att 
hyra en personalbil (miljöbil) för privat nyttjande. För att kunna rekrytera och behålla 
ledande befattningshavare erbjuder kommunen även chefstjänstebil (miljöbil) som en 
förmån genom löneavstående. Sådan personalbil/chefstjänstebil räknas i detta sammanhang 
som egen bil. Eftersom dessa bilar uppfyller önskvärda krav på trafiksäkerhet och 
miljöklassning kan de med fördel användas framför bokningsbar kommunbil eller hyrbil.  

Vid eventuella oklarheter om hur riktlinjerna ska tillämpas för hur medarbetare väljer 
färdmedel och resplan i specifika situationer, bör medarbetaren gå tillbaka till perspektiven i 
de generella riktlinjerna för tjänsteresor (se avsnitt 5) och utifrån dessa punkter göra en 
samlad bedömning i det enskilda fallet. Om oklarheter i tillämpning av riktlinjerna ändå 
kvarstår bör medarbetaren stämma av frågan med sin närmaste chef.  
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7 Trafiksäkerhet 
Arbetsgivaren och medarbetarna har ett gemensamt ansvar gällande medarbetarnas säkerhet 
i trafiken. Anställda i förvaltningen använder dagligen, i olika omfattning, bil i tjänsten. 
Trafiksäkerhet berör alla de som kör bil eller cyklar i trafikmiljö och omfattar alla typer av 
färdmedel, bokningsbar kommunbil, egen bil eller cykel. 

7.1 Arbetsgivarens ansvar 
Ulricehamns kommun ska, 

Regelbundet, som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet, gå igenom verksamheten och 
identifiera risker som medarbetare utsätts för vid resor i tjänsten 

I samband med detta vid behov uppdatera skrivningarna om trafiksäkerhet 

Se till att samtliga medarbetare har den kunskap, motivation, information och utbildning 
som krävs för att följa policyn 

Kontrollera att medarbetare, som framför bil i tjänst, har giltigt körkort med rätt behörighet 

Följa upp att medarbetarna lever upp till den gällande policyn 

Följa utvecklingen inom trafiksäkerhetsområdet, till exempel gällande nya lagar och 
förordningar 

7.2 Medarbetarnas ansvar 
Våra medarbetare ska, 

Följa de lagar och regler som finns för trafikanter, exempelvis följa parkeringsregler, 
hastighetsbegränsningar, använda bilbälte, inte köra alkohol- eller drogpåverkad eller 
använda mobiltelefon under körning. 

Vara utvilade och ta pauser i tillräcklig omfattning vid körning 

Hålla ett tillräckligt säkerhetsavstånd till framförvarande fordon samt hålla god uppsikt över 
bakomvarande trafik. 

Planera sin körning avseende vägval och tid och i övrigt vidta åtgärder som minskar 
bränsleförbrukning och därmed miljöpåverkan. 

Lasta rätt och säkra last enligt gällande förordningar 

Följa Trafikverkets riktlinjer för sparsam körning 

Rapportera alla tillbud och olyckor så snart som möjligt till närmaste chef 
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7.3 Fordon 
Vid framtagande av upphandlinsdokument inför upphandling av fordon (personbilar, lätt 
lastbil, tunga fordon) ska lagkrav samt kommunens beslutade styrdokument (avseende miljö, 
säkerhet etc.) beaktas.  

Våra tjänstecyklar ska vara utrustade med, 

 Belysning 

 Ringklocka 

 Reflexer 

 Cykelhjälm ska användas 

8 Logi 
Under vissa tjänsteresor krävs övernattning, ofta i samband med möten som varar under 
flera dagar eller om avstånden är för långa för att kunna resa tur- och retur under samma 
dag. I avvägningen om ifall logi behövs under tjänsteresa, gäller det att tänka sparsamt 
eftersom det är skattemedel som bekostar boendet. Samtidigt som arbetstiden ska användas 
effektivt och medarbetaren ska ha en god arbetsmiljö även under tjänsteresor. Nedan 
presenteras riktlinjerna för övernattning med logi under tjänsteresa.  

8.1 Riktlinjer för övernattning med logi 
a) Övernattning är motiverat – vid långa avstånd 

Övernattning med logi är motiverat under tjänsteresor där avstånden är för långa för 
att rimligen resa tur- och retur under samma dag. Behovet av logi är alltså en 
bedömningsfråga där huvudmålen effektivitet, arbetsmiljö och miljö/klimat får vägas 
mot varandra. 

b) Övernattning är motiverat – vid kommunens egna arrangemang 

Logi kan även vara motiverat i situationer när exempelvis enheter inom kommunens 
förvaltning anordnar planeringsdagar för personal- eller verksamhetsutveckling, där 
miljöombytet med övernattning är en del av själva syftet. En annan situation kan vara 
om kommunen anordnar konferens eller liknande där externa aktörer bjuds in. Då 
kan det vara lämpligt att även representanterna från Ulricehamns kommun ordnar 
logi på samma boende som där konferensgästerna bor (även om avstånden i sig inte 
motiverar behov av logi). 

c) Övernattning ska stämmas av med chef 

Tjänsteresor som medför övernattning ska stämmas av med medarbetarens närmaste 
chef. 
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d) Undvik övernattning 

Vid endagsmöten bör övernattning undvikas om det är möjligt och rimligt att resa 
tur- och retur under samma dag.  

e) Bokning av logi 

Bokning av logi görs alltid via kommunens upphandlade resebyrå. Se avsnitt 9 för 
mer detaljerade riktlinjer kring bokning av resa/logi. 

f) Eget boende 

Medarbetare som vill ordna eget boende under tjänsteresa är fria att göra det, 
förutsatt att boendet inte medför några andra logikostnader för kommunen än 
nattraktamente motsvarande ett halvt maximibelopp (se skatteverkets regler). Eget 
boende är i regel ett boende som medarbetaren själv ordnar genom familj, släkt eller 
vänner. Om eget boende ordnas kan medarbetare utöver nattraktamente även få 
traktamente för andra utlägg såsom för frukost (se avsnitt 10.1 om traktamenten). 

9 Bokning av resa och logi 

9.1 Riktlinjer för bokning av resa och logi 
a) Bokning görs via resebyrå 

Bokning av resa och logi ska göras genom kommunens upphandlade resebyrå.  

b) Boka så tidigt som möjligt 

Bokning av resor i tjänsten ska ske så tidigt som möjligt för att erhålla bästa möjliga 
pris och villkor samt för att underlätta planering och eventuell samåkning. 

c) Lägst kostnad prioriteras 

Resebyrån ska ta fram de rese- och boendealternativ som har lägst kostnad och där 
boendena ligger i närhet till platsen där mötet äger rum. Om resebyrån presenterar 
flera olika rese- eller boendealternativ som medarbetaren kan välja mellan, ska 
alternativen med lägst kostnad väljas.  

d) Rese- och boendestandard 

När det finns olika alternativ för rese- och boendestandard ska upphandlad resebyrå 
välja resor i andra klass eller motsvarande och logi i enrumslägenhet med 
medelstandard i boenden som helst är miljöcertifierade, såvida det inte föreligger 
särskilda skäl för annan prioritering i enskilda fall. 

e) Undantag från lägst kostnad – Ska stämmas av med chef 
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Undantag från punkt (c), i form av att välja boende/resa som inte har lägst kostnad, 
får endast göras om det är förankrat med medarbetarens chef.  Ett rimligt skäl kan 
vara om ett lite dyrare boende ligger betydligt närmare platsen där mötet äger rum. 

f) Logi som kan bokas utan resebyrå – Ska stämmas av med chef 

Undantag från punkt (a) kan göras om logi erbjuds till ett förmånligt pris i en 
paketlösning till ett möte, men då ska medarbetaren stämma av detta med sin chef. 
Sådana fall kan vara om boendet ligger i direkt anslutning till konferensanläggning. 

g) Bokning av konferensanläggning – Ska stämmas av med chef 

Bokning av konferensanläggning ska stämmas av med som lägst verksamhetschef 
eller chef för stabsfunktion. Bokning görs via upphandlad resebyrå, men undantag 
kan göras i samråd med samma chef.  

h) Bonuspoäng, rabatter och liknande 

Eventuella bonuspoäng, rabatter eller liknande som erhålls genom resor i tjänst får 
endast nyttjas till andra tjänsteresor för kommunens räkning. 

i) Frivilligt uppskjuten hemfärd 

Om medarbetare i samband med tjänsteresa väljer att resa tillbaka en annan dag än 
den då tjänsteärendet avslutas, så utgör den kvarstående vistelsen och resan tillbaka 
privat tid. Tjänsteresan är då avslutad och kommunen ersätter endast den del av 
kostnaden för hemresan som motsvarar vad en hemresa hade kostat direkt efter att 
tjänsteärendet avslutades. Merkostnader för hemresan ska betalas privat av 
medarbetaren, som då får be resebyrån dela upp betalningen i två delar. Logi med 
övrigt under den privata vistelsen ska medarbetaren boka och betala helt själv. 

10 Utlandsresor 
Utlandsresor räknas också som tjänsteresor och de riktlinjer som gäller för tjänsteresor i 
allmänhet omfattar även utlandsresor. Men det tillkommer vissa riktlinjer som gäller 
specifikt för utlandsresor i tjänst. Framförallt anger dessa riktlinjer större krav på att 
motivera syftet med utlandsresa, eftersom kostnaderna och miljö- och klimatpåverkan i regel 
är större. Följande riktlinjer gäller specifikt för utlandsresor i tjänst. 

10.1 Riktlinjer för utlandsresor i tjänst 
a) Skriftlig reseansökan krävs till utlandsresa 

Inför utrikes tjänsteresa ska medarbetaren till sin närmaste chef lämna in en skriftlig 
ansökan om tillstånd för utlandsresa, där det tydligt ska framgå vilket syfte resan har. 
Reseansökan ska även beskriva det konkreta målet med resan, vilken nytta resan ger 
för kommunen och vad resans förväntade kostnader är. Syftet, målet och nyttan med 
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resan ska bedömas i relation till dess konsekvenser i form av restid, kostnad, 
arbetsmiljö samt miljö- och klimatpåverkan. 

b) Godkännande av reseansökan  

Om utlandsresans syfte bedöms som välmotiverat av medarbetarens närmaste chef 
ska denne överlämna reseansökan för godkännande till som lägst ansvarig 
verksamhetschef eller chef för stabsfunktion. Om reseansökan görs av verksamhets-, 
stabs- eller sektorchef ska den godkännas av deras respektive närmaste chef. 

c) Utlandsresor är också tjänsteresor 

Utlandsresor i tjänst räknas som tjänsteresor. Samma riktlinjer som gäller för 
tjänsteresor generellt gäller även för utlandsresor. 

d) Redovisning av utgifter i reseräkning 

Efter genomförd utlandsresa ska utgifter under resan redovisas i en reseräkning, via 
avsedd blankett. 

För en mer specifik vägledning kring vad som gäller vid utrikes tjänsteresor, finns 
kommunens Rutiner för utlandsresa att tillgå. Där står det mer detaljerat bland annat om 
reseansökan, dokumentation, redovisning, reseräkning och ersättning i samband med 
utlandsresa i tjänst.  

11 Övrigt under tjänsteresa 

11.1 Färdtidsersättning, ersättning för resekostnad 
och traktamenten 

Ulricehamns kommun har tre huvudtyper av ersättningar som medarbetare kan få utbetalade 
i samband med tjänsteresa. Dessa är; färdtidsersättning, ersättning för resekostnad och 
traktamenten. De ersättningar som medarbetaren är berättigad kan medarbetaren registrera 
via intranätet efter genomförd tjänsteresa. För att erhålla ersättningar för utlandsresa krävs 
separat redovisning i den ordning som anges i kommunens Rutiner för utlandsresa.  

Färdtidsersättning  
Medarbetare får färdtidsersättning för tjänsteresans färdtid som sker utanför ordinarie 
arbetstid3. Reglerna och nivåerna för färdtidsersättning är kollektivavtalade och anges i 
Allmänna Bestämmelser (AB). Där framgår det bland annat att sammanlagd färdtid plus 
eventuell väntetid under en tjänsteresa måste vara minst 30 minuter för att 
färdtidsersättning ska utbetalas. Färdtidsersättning kan utbetalas både för endagsresa och 
flerdygnsresa (så kallad flerdygnsförrättning). Medarbetare får inte färdtidsersättning för tid 

 
3 I AB (5 kap, 24 §) anges att när arbetstagaren saknar bestämd ordinarie arbetstid, utges inte 
färdtidsersättning för tid mellan kl. 08.00 och kl. 17.00 måndag–fredag, om tiden inte infaller under helgdag, 
midsommar-, jul- eller nyårsafton.  
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som registreras som flextid eller tid då fyllnadslön, övertidskompensation eller annan särskilt 
bestämd ersättning utöver traktamentsersättning utges.  

Ersättning för resekostnad  
Om medarbetare vid tjänsteresa inte bokat resan på förhand, utan betalar direkt på buss/tåg 
eller kör egen bil, kan medarbetaren få ersättning för resekostnader. De ersättningar som 
finns att registrera är: kilometerersättning (egen bil) och utlägg för buss, tåg, taxi, 
parkeringsavgift, trängselskatt och övriga utlägg enligt kvitto. Ersättning för användning av 
egen bil i tjänst regleras av bilersättningsavtalet BIA.  

Traktamente  
Traktamente är en ersättning som medarbetare kan få för ökade levnadskostnader under en 
tjänsteresa. Enligt skattereglerna gäller det ökade kostnader för mat, övernattning och 
småutgifter. Rätten till ersättning förutsätter att det är en tjänsteresa med övernattning 
utanför den vanliga verksamhetsorten. Detta är definierat så att resmålet för tjänsteresan 
måste ligga längre bort än 50 km från antingen medarbetarens arbetsplats (tjänsteställe) 
eller bostad, räknat utifrån närmaste färdväg (se inkomstskattelagen 12 kap. 7 §). Därmed 
betalas traktamenten endast ut för flerdygnsförrättningar med enkel resväg som överstiger 
50 km.   

Medarbetaren ska i reseräkning för tjänsteresa ange vilka måltider som var och inte var 
inkluderade, exempelvis som en del av konferens- eller boendekostnad som kommunen 
redan betalat. Sådana inkluderade måltider minskar nivån på traktamentet, eftersom 
medarbetaren inte behövde stå för dessa kostnader själv. Ett undantag är kost på allmänna 
transportmedel som ingår i obligatoriskt resepris, det ger inte upphov till minskat 
traktamente. Fria måltider under tjänsteresa är i regel förmånsbeskattade. Ett undantag är 
hotellfrukost, som ingår i obligatoriskt pris för hotellrum, den ska inte förmånsbeskattas. 
Medarbetare kan även få nattraktamente som kompensation för ej redovisade kostnader för 
övernattning då eget boende har ordnats.  (se traktamentsavtal och Skatteverkets hemsida). 

11.2 Försäkring  
Medarbetare och förtroendevalda är försäkrade med en särskild försäkring som gäller under 
tjänsteresa. Försäkringen gäller så länge tjänsteresa pågår. Detta innebär att resor i tjänst 
till/från plats där tjänsteärendet uträttas måste ske i direkt förbindelse till/från 
medarbetarens ordinarie arbetsplats (tjänsteställe) eller bostad. Tjänsteresan upphör i och 
med att den försäkrade återkommer till tjänsteställe alternativt bostad eller avviker från den 
direkta förbindelsen. Ett exempel på avvikelse från direkt förbindelse är om medarbetaren 
frivilligt skjuter upp hemfärd för att spendera privat tid på den ort där tjänsteärendet 
uträttades. Detta innebär att tjänstereseförsäkring inte gäller för medarbetaren under den 
kvarstående privata vistelsen och tillbakaresan, eftersom tjänsteresan då definieras som 
avslutad (även om tillbakaresan helt eller delvis bekostas av kommunen).  
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11.3 Representation 
I många sammanhang förekommer olika former av representation i samband med 
tjänsteresor. Representation kan rikta sig utåt (extern representation) mot utomstående 
organisationer, föreningar, företag eller enskilda personer. Den kan också rikta sig till 
kommunens egna anställda (intern representation). Generellt bör restriktivitet gälla för all 
representation. Representation ska alltid ha ett direkt samband med och värde för 
kommunens verksamhet.   

Fria måltider i samband med både intern eller extern representation behöver inte 
förmånsbeskattas. Enligt Skatteverket måste det dock finnas någon form av underlag som 
kan bestyrka mötets karaktär av representation. För konferenser med representation bör det 
därför finnas exempelvis en dagordning eller ett program där innehållet, syftet och 
deltagarna framgår. Vid all representation som kommunen bekostar ska alltid kvitto/faktura 
kompletteras med uppgifter om syftet med representationen, namn på samtliga deltagare 
samt vilken organisation/företag/myndighet de företräder.  

Vidare får extern representation riktad både till och från kommunen inte förekomma i 
samband med upphandling eller vid myndighetsutövning, eftersom det i sådana fall lätt 
skulle kunna uppstå risker för bestickning och mutbrott.  

För mer specifik vägledning om representation (exempelvis om redovisning av 
kvitto/faktura, syftesbeskrivning etcetera) finns kommunens Riktlinjer för representation, 
uppvaktning, avtackning och gåvor samt Rutiner för uppvaktning, avtackning, 
representation och gåvor. För frågor kring mutor och bestickning och var gränserna går för 
representation och gåvor, finns även kommunens Riktlinjer gällande mutor och bestickning.  

11.4 Studie- och konferensresor 
Renodlade studie- och konferensresor är fria från förmånsbeskattning, men då måste 
inslagen av nöje och rekreation vara försumbara i förhållande till den effektiva tid som 
avsätts direkt till studierna eller konferensens syfte. Skatteverket anger som tumregel att den 
effektiva studie- eller konferenstiden bör uppgå till minst sex timmar per dag, motsvarande 
minst 30 timmar jämnt fördelade under en vecka (se Skatteverkets hemsida). Detta 
minimikrav för andelen effektiv arbetstid gäller även under studie- och konferensresor som 
varar exempelvis lunch till lunch, då den totala studie- och konferenstiden ska utgöras av 
minst sex timmar effektiv arbetstid som fördelas jämnt under de två halvdagar då 
konferensen pågår.  

I Skatteverkets bedömning av om studie- eller konferensresor är skattepliktiga eller ej, tas 
hänsyn till resans syfte och nytta för arbetsgivaren, vilket resmål/ort som valts, och hur 
studierna eller konferensen har lagts upp. För att studie- och konferensresor inte ska räknas 
som skattepliktiga förmåner, bör det finnas ett detaljerat program eller schema som visar hur 
varje studie- eller konferensdag är upplagd med kurstider, raster, grupparbeten, studiebesök 
etcetera, samt tid avsatt till rekreation och nöje.   
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12 Ansvar, förankring och uppföljning 

12.1 Ansvar 
Medarbetare och förtroendevalda har i grunden ett eget ansvar för att ta del av och följa 
riktlinjerna. Därtill ansvarar chefer med personalansvar för att deras medarbetare känner till 
riktlinjerna, medan kanslifunktion ansvarar för att de förtroendevalda känner till 
riktlinjerna.   

Kommunens personalfunktion har ett ansvar för att vägleda kommunens medarbetare om 
tjänsteresor och hur riktlinjerna ska tolkas och tillämpas i praktiken.   

Chefer med personalansvar har ett ansvar att se till att deras berörda medarbetare vid behov 
får introduktion till resfria möten och rätt IT-verktyg för att genomföra videokonferenser, 
webbmöten och telefonmöten. Dessutom har samma chefer ett övergripande ansvar för att 
prioritera vilka av sina medarbetare som deltar på vilka möten, när det krävs längre 
tjänsteresor till mötena.  

Kommunen ansvarar som arbetsgivare för medarbetarnas arbetsmiljö och ska enligt 
arbetsmiljölagstiftningen bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Trafiksäkerheten under 
tjänsteresor är en arbetsmiljöfråga och chefer med personalansvar har därför ett ansvar för 
att åstadkomma en så god trafiksäkerhet och arbetsmiljö som möjligt för medarbetarna.  

12.2 Förankring 
Riktlinjerna läggs till i kommunens författningshandbok. Vid introduktion av nya 
medarbetare ska dessa riktlinjer ingå som obligatoriskt introduktionsmaterial. Ett lämpligt 
sätt för chefer att förankra riktlinjerna hos befintliga medarbetare är att introducera dem 
under APT.  

12.3 Uppföljning 
Kanslichef är ansvarig för revidering och uppföljning av dessa riktlinjer. Riktlinjerna ska 
revideras senast vid årsskiftet 2021/2022. Vid revidering bör ansvarig se över om riktlinjerna 
fortfarande är förenliga med lagar, avtal och kommunens andra styrdokument och rutiner. 
Därtill bör en uppföljning göras av hur väl riktlinjerna har fungerat i tillämpningen. Har 
riktlinjerna fyllt sitt syfte av att resande i tjänst ska ske så effektivt som möjligt, med god 
arbetsmiljö och med så liten miljöbelastning och klimatpåverkan som möjligt? 
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§ 233/2019 
 

Reviderade riktlinjer för politisk organisation för 
mandatperioden 2019-2022 
Dnr 2017/694 
 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 20180125 att anta riktlinjer för politisk organisation för 
mandatperioden 2019-2022. Förslag till reviderad politisk organisation behandlades vid 
kommunfullmäktiges sammanträde 20190619 som beslutade att återremittera ärendet med 
motivering att det i dokumentet ska tillföras en beskrivning om politisk referensgrupp.   
 
Politisk organisation föreslås nu revideras med att samtliga partier i kommunfullmäktige ska 
vara representerade i de så kallade tillfälliga fullmäktigeberedningarna samt att 
kommunfullmäktige kan tillsätta en politisk referensgrupp som stöd till förvaltningens arbete 
i frågor av strategisk art. Val- och arvodesberedningen förslås även fortsättningsvis vara 
proportionellt sammansatt utifrån kommunfullmäktige.  
 
Vidare har riktlinjerna kompletterats med en uppdragsbeskrivning för av 
kommunfullmäktige valda ledamöter och ersättare i kommunal- och samordningsförbund.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-09-03 från kommunchef 
2 Reviderade riktlinjer för politisk organisation för mandatperioden 2019-2022 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Reviderade riktlinjer för politisk organisation för mandatperioden 2019-2022 antas. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Reviderade riktlinjer för politisk organisation för mandatperioden 2019-2022 antas. 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-09-03 

Tjänsteskrivelse Reviderade riktlinjer för politisk 
organisation för mandatperioden 2019-2022 
Diarienummer 2017/694, löpnummer 2507/2019 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 20180125 att anta riktlinjer för politisk organisation för 
mandatperioden 2019-2022. Förslag till reviderad politisk organisation behandlades vid 
kommunfullmäktiges sammanträde 20190619 som beslutade att återremittera ärendet med 
motivering att det i dokumentet ska tillföras en beskrivning om politisk referensgrupp.   
 
Politisk organisation föreslås nu revideras med att samtliga partier i kommunfullmäktige ska 
vara representerade i de så kallade tillfälliga fullmäktigeberedningarna samt att 
kommunfullmäktige kan tillsätta en politisk referensgrupp som stöd till förvaltningens arbete 
i frågor av strategisk art. Val- och arvodesberedningen förslås även fortsättningsvis vara 
proportionellt sammansatt utifrån kommunfullmäktige.  
 
Vidare har riktlinjerna kompletterats med en uppdragsbeskrivning för av 
kommunfullmäktige valda ledamöter och ersättare i kommunal- och samordningsförbund.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Reviderade riktlinjer för politisk organisation för mandatperioden 2019-2022 antas. 
 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 20180125 att anta riktlinjer för politisk organisation för 
mandatperioden 2019-2022. Riktlinjen sågs över i samband med att riktlinjer för 
fullmäktigeberedningarnas arbete återremitterades och förslag till reviderad politisk 
organisation behandlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 20190619. 
Kommunfullmäktige beslutade då att återremittera ärendet med motivering att det i 
dokumentet ska tillföras en beskrivning om politisk referensgrupp.   
 
Politisk organisation föreslås nu revideras med att samtliga partier i kommunfullmäktige ska 
vara representerade i de så kallade tillfälliga fullmäktigeberedningarna samt att 
kommunfullmäktige kan tillsätta en politisk referensgrupp som stöd till förvaltningens arbete 
i frågor av strategisk art.  Sammanfattningsvis är referensgruppens uppdrag att följa 
processen och utgöra politisk diskussionspart. Referensgrupp utses inför varje uppdrag och 
ska bestå av kommunstyrelsens presidium och 9 ledamöter (inga ersättare). Samtliga partier 
i kommunfullmäktige ska vara representerade.  
 
Val- och arvodesberedningen förslås även fortsättningsvis vara proportionellt sammansatt 
utifrån kommunfullmäktige.  
 
Vidare har riktlinjerna kompletterats med en uppdragsbeskrivning för av 
kommunfullmäktige valda ledamöter och ersättare i kommunal- och samordningsförbund.  
 
Beslutsunderlag 
1 Reviderade riktlinjer för politisk organisation för mandatperioden 2019-2022 
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1 3. 
Organisationsskiss

 
 
 
 

1 Bakgrund 
 
Till mandatperioden 2011–2014 infördes en förändrad politisk organisation i Ulricehamns 
kommun. Efter en utvärdering 2014 fastställdes denna politiska organisation (med vissa 
justeringar) även för mandatperioden 2015–2018.  
 
Huvudsyftet med denna politiska organisation var och är, förutom att stärka 
kommunfullmäktiges roll, även att förbättra dialogen med kommunens invånare. Den 
tidigare gällande organisationen med flera nämnder och förvaltningar, med eget 
verksamhets- och budgetansvar, valdes bort. I stället blev kommunstyrelsen enda 
verksamhetsnämnd. Hela den kommunala verksamheten samlades i en förvaltning under 
kommunstyrelsen. Till detta infördes även fullmäktigeberedningar (KL 3 kap, 2 §), i syfte att 
stärka dialogen med invånarna. 
 
Kommunfullmäktige beslutar om vad som ska uppnås, kommunstyrelsen beslutar om vad 
som ska utföras för att uppnå detta och förvaltningen har uppdraget att beskriva hur det ska 
utföras samt hantera utförandet.  

 
1.1 Syfte 
Syftet med detta dokument är att beskriva Ulricehamns kommuns politiska organisation och 
arbetsformer inför mandatperioden 2019–2022.  
 

2  Förändringar och utvärdering 
Kommunfullmäktige gav inför mandatperioderna 2011–2014 och 2015–2018 det samlade 
presidiet (SP) uppdraget att arbeta med detaljutformningen av den politiska organisationen. 
Utifrån detta har vissa smärre justeringar och förtydliganden gjorts inför mandatperioden 
2015–2018. Även inför mandatperioden 2019–2022 har det samlade presidiet (SP) haft detta 
uppdrag. En utvärdering under sommaren 2017 resulterade även denna gång i några 
förändringar och justeringar. Den politiska organisationen kvarstår i stora drag men 
fullmäktigeberedningarnas uppdrag förändras för att ytterligare utveckla 
medborgardialogen. 
 
Målet med den politiska organisationen är att, med siktet inställt på framtiden, utveckla den 
demokratiska processen och kommunfullmäktiges ledande roll, uppnå helhetssyn och 
samordning och utveckla medborgarkontakterna med insyn och delaktighet. 
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3 Organisationsskiss 
Kommunfullmäktige beslutar om vad som ska uppnås, kommunstyrelsen beslutar om vad 
som ska utföras för att uppnå detta och förvaltningen har uppdraget att beskriva och hur det 
ska utföras samt verkställa det som beslutats.  
 
Kommunstyrelsen har ett direkt verksamhetsansvar. Kommunstyrelsen ansvarar för att 
konkretisera de strategi- och programområden som kommunfullmäktige fastställt och för att 
utifrån ett helhetsperspektiv, styra förvaltningens mot dessa. Kommunstyrelsen ska följa 
upp/utvärdera beslutade strategi- och programområden. 

 
 
Utöver kommunstyrelsen finns individnämnd, miljö- och byggnämnd, gemensam nämnd IT 
Ulricehamn och Tranemo, valnämnd och krisledningsnämnd. Dessa nämnder fattar endast 
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beslut i ärenden och har således inget eget verksamhets- eller budgetansvar. Gällande 
samverkansnämnd IT så är den att anse som en ren utförarnämnd.   

4 Kommunfullmäktige 
Antal: 49 ledamöter och det antal ersättare som följer av regler i KL Kap 5, § 8 
Presidium: Ordförande och vice ordförande 
 
Kommunfullmäktiges uppdrag regleras i Kommunallagens 5 kap och preciseras närmare i 
den arbetsordning som beslutas inför varje mandatperiod. Det förutsätts att 
kommunfullmäktiges presidium inte är ledamöter eller ersättare i kommunstyrelsen. 
Kommunfullmäktiges presidium har ansvaret för att leda och hålla samman 
fullmäktigeberedningarnas arbete och har det övergripande ansvaret för att värna om och 
utveckla den lokala demokratin.  
 
På kommunfullmäktiges föredragningslista ska punkten ”Kommunstyrelsens information” 
finnas som en punkt. På så sätt ges samtliga partier och samtliga ledamöter/ersättare i 
fullmäktige en löpande information om aktuella frågor i kommunstyrelsen.  
 

4.1 Fullmäktigeberedningar 

4.1.1  Fullmäktigeberedningar  
I kommunallagen regleras möjligheten att ha fullmäktigeberedningar i en kommun;  
3 kap. 2 § Fullmäktige får inrätta fullmäktigeberedningar för beredning av ett visst 
ärende eller en viss grupp ärenden som ska avgöras av fullmäktige. 
 
Ulricehamns kommun har valt att sedan 2011 ha fullmäktigeberedningar. Detta för att 
tydliggöra och bredda fullmäktiges arbete. Fullmäktige kan besluta att tillsätta beredningar 
för att genomföra medborgardialog eller liknande aktiviteter inom ramen för ett ärende av 
strategisk och principiell art för kommunen. Det kan vara inför eller under framtagandet av 
en strategi eller ett program, vid större byggnationer och samhällsbyggnadsprojekt i 
kommunen eller inför en verksamhetsförändring i kommunen som får stor påverkan för 
invånarna.  
 
Vilka ärenden som lämpar sig för en fullmäktigeberedning att genomföra medborgardialog i 
kan tas fram på flera sätt. Förvaltningen har ett ansvar att på ett samlat sätt informera om 
vilka ärenden som kan vara aktuella, exempelvis inför ett kommande verksamhetsår. Dialog 
om dessa ärenden bör lämpligtvis starta i det samlade presidiet, för att därefter beredas i 
fastställd ordning. En enskild ledamot i kommunfullmäktige kan också väcka ett initiativ till 
uppdrag för en fullmäktigeberedning genom att lämna in en motion.  
 
Beredningarna utses inför varje uppdrag och blir därmed alltid så kallade tillfälliga 
beredningar. Beredningarna ska ha 9 ledamöter (inga ersättare). Samtliga partier i 
kommunfullmäktige ska vara representerade. Fullmäktige beslutar vilka ledamöter som ska 
ingå i beredningarna inför varje uppdrag.  
 
Nomineringarna hanteras inte i val- och arvodesberedningen. Beredningarna ska ha en 
beredningsledare och en vice beredningsledare. 
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En ledamot i en fullmäktigeberedning är i samband med en medborgardialog inte i första 
hand representant för sitt parti utan representerar de förtroendevalda i Ulricehamns 
kommun som helhet. 
 
För att skilja mellan kommunfullmäktige som den strategiska nivån och kommunstyrelsen 
som den verkställande nivån, förutsätts att kommunstyrelsens ledamöter och ersättare inte 
väljs att ingå i en fullmäktigeberedning. 
 
Fullmäktige beslutar uppdrag och budget för beredningen och därefter ska beredningarnas 
uppdrag, i normalfallet, kunna genomföras under tre månader. Ersättning till 
beredningsledare, vice beredningsledare och övriga ledamöter regleras i kommunens 
regelverk för ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda m.fl.  

4.1.2 Val- och arvodesberedningen 
Val- och arvodesberedningen utgör formellt också en fullmäktigeberedning och får sina 
uppdrag av kommunfullmäktige, med tidplan och budget. Uppdragen till val- och 
arvodesberedningen bereds via kommunstyrelsen, likaså de förslag som val- och 
arvodesberedningen tar fram, utom valärenden. Finns särskilda skäl kan fullmäktiges 
presidium ge val- och arvodesberedningen ett uppdrag av begränsad karaktär. 
 
Val- och arvodesberedningen är en fast beredning vars ledamöter väljs per mandatperiod. 
I uppdraget ingår inte att föra en medborgardialog. Val-och arvodesberedningen ska ha 
9 ledamöter (inga ersättare).  Val av beredningsledamöter sker proportionellt.  
 
Nomineringarna hanteras inte i val- och arvodesberedningen. Beredningen för val och 
arvoden ska ha en beredningsledare och en vice beredningsledare. Ledamöter i val- och 
arvodesberedningen kan ingå i en annan fullmäktigeberedning och kan även väljas bland 
ledamöter eller ersättare i kommunstyrelsen. De närmare formerna för val- och 
arvodesberedningens arbete och sammanträden finns att läsa i ett särskilt regelverk. 

4.1.3 Fullmäktigeberedningarnas arbete   
Fullmäktigeberedningarna får sina uppdrag från kommunfullmäktige baserat på en 
uppdragsbeskrivning från förvaltningen. Uppdragen bereds via kommunstyrelsen.  
 
Tidplan och budget preciseras i det uppdrag som fullmäktigeberedningen får från 
kommunfullmäktige.  
 
När en fullmäktigeberedning genomfört sitt uppdrag lämnar de en sammanställning av vad 
som framkommit till kommunfullmäktige. I samband med detta får beredningen möjlighet 
att på ett fullmäktigemöte presentera sitt arbete och sina slutsatser. Därefter lämnas 
beredningens sammanställning till kommunstyrelsen som underlag i det fortsatta arbetet.  
 
En handbok för fullmäktigeberedningarnas arbete togs fram till mandatperioden 2015–2018. 
Den kommer till mandatperioden 2019-2022 arbetas om och göras till Riktlinjer för 
fullmäktigeberedningarnas arbete. Innehållet ändras för att stödja beredningarnas nya 
arbetssätt, med fokus på korta uppdrag med medborgardialog samt uppföljningsuppdrag av 
tidigare antagna strategier. Riktlinjerna för fullmäktigeberedningarnas arbete är tänkt främst 
som stöd och utbildningsmaterial för ledamöter i fullmäktigeberedningarna men även 
förvaltningens personal och chefer har nytta av att kunna se hur fullmäktigeberedningarnas 
arbete mer i detalj är tänkt att utföras.  
 
Fullmäktigeberedningarnas har en egen sida på kommunens webbplats. Vid 
medborgardialoger kan beredningen tydligt marknadsföra detta och använda webben som 



 
 
 
 
8

plattform för återkoppling till invånarna. Riktlinjerna ska innehålla information om hur en 
beredning kan genomföra olika typer av medborgardialog och hur de kan kommunicera sitt 
arbete. 
 
4.1.4 Strategier på nytt sätt 
Under de två senaste mandatperioderna har fullmäktigeberedningarna arbetat fram 
strategier som kommunfullmäktige sedan antagit. Detta är inte längre aktuellt. Under 
mandatperioden 2019-2022 tar förvaltningen fram strategier på uppdrag av 
kommunfullmäktige. Uppdraget att ta fram en strategi kan delas ut genom ett uppdrag i den 
årliga budgeten eller genom andra beslut av kommunfullmäktige. Initiativet till att ta fram en 
strategi, och vad en strategi kan avse för ämnesområde, kan komma från kommunstyrelsen, 
motioner eller från förvaltningen.  
 
En strategi fastställs alltid av kommunfullmäktige. Under arbetet att ta fram en strategi kan 
en medborgardialog genomförd av en fullmäktigeberedning vara en lämplig åtgärd. 
En strategi tar i normalfallet sin utgångspunkt i kommunens vision, visionens målområden 
och det kommunalpolitiska handlingsprogrammet, som anger strategiskt viktiga områden för 
mandatperioden. En strategi ska innehålla långsiktiga perspektiv, prioriteringar och 
avgörande val inom samhällsviktiga områden som är av stor betydelse för Ulricehamns 
kommun. Strategin ska, sedan den antagits av kommunfullmäktige, utmynna i en 
handlingsplan där strategiområdena konkretiseras i uppdrag. Planen fastställs av 
kommunstyrelsen. Vad en strategi är beskrivs också i kommunens riktlinjer för styr- och 
ledningssystem. 
 
4.1.5 Politisk referensgrupp  
Kommunfullmäktige kan tillsätta en politisk referensgrupp som stöd till förvaltningens 
arbete i frågor av strategisk art. Referensgruppens uppdrag är att följa processen och utgöra 
en politisk diskussionspart med möjlighet att föra diskussioner och frågeställningar till sina 
respektive partigrupper.  Referensgruppen fungerar som rådgivare och bidrar under arbetets 
gång med idéer, förslag och synpunkter. 
 
Referensgrupp utses inför varje uppdrag och ska bestå av kommunstyrelsens presidium och 9 
ledamöter (inga ersättare). Samtliga partier i kommunfullmäktige ska vara representerade. 
Fullmäktige beslutar vilka ledamöter som ska ingå i referensgruppen inför varje uppdrag. 
Nomineringarna hanteras inte av val- och arvodesberedningen.  
 
Kommunstyrelsens arbetsgrupper är bollplank i frågor som är under beredning för 
kommande möten i kommunstyrelsen. Förvaltningen ska föra upp ärenden för information i 
ett tidigt skede i gruppen. Det är arbetsgruppen som ger den politiska färdriktningen inför 
kommande behandling i kommunstyrelsen. 

5 Samlat presidium 
 
Samlat presidium (SP) består av ordförande och vice ordförande i kommunfullmäktige samt 
ordförande och andre vice ordförande i kommunstyrelsen (oppositionsrådet). SP utgör en 
politisk samordningsgrupp mellan den strategiska och den verkställande nivån. SP är inget 
beslutsorgan utan en grupp för samråd och dialog, som i normalfallet träffas var 14:e dag. 
Kommunfullmäktiges ordförande är sammankallande. Mötesanteckningar förs.  
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Samlat presidium ansvarar för att den politiska organisationen har rätt förutsättningar att 
verka och utvecklas och kan ta initiativ till utbildning/information och de 
förändringar/justeringar av den politiska organisationen som bedöms nödvändiga. Det 
samlade presidiet kan ta initiativ inför framtagandet av strategier i kommunen, se avsnitt 
4.1.4. 
Kommunstyrelsen ska löpande under budgetprocessen stämma av förslag till budgetmål och 
målnivåer samt prioriterade uppdrag med SP.  
 

6 Revisorer 
 
Fem revisorer utan ersättare. Bland revisorerna utser kommunfullmäktige en ordförande 
från oppositionen och en vice ordförande från det politiska styret. I övrigt se reglemente för 
revisorer i Ulricehamns kommun. 

7 Överförmyndare 
 
Enligt reglerna i 19 kap i föräldrabalken ska kommunfullmäktige utse en överförmyndare och 
ersättare för denna eller inrätta en överförmyndarnämnd. Intentionerna är att uppgiften som 
överförmyndare och ersättare utförs av en kommunal tjänsteman som ett förtroendeuppdrag. 
  

8 Kommunstyrelsen 
Antal: 15 ledamöter och 15 ersättare 
Presidium: Ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande (tillika 
oppositionsråd) 
 
Kommunstyrelsen, med två arbetsgrupper och två utskott, beredande utskottet (BU) och 
budgetutskottet, utgör den verkställande nivån i den politiska organisationen. 
Utifrån kommunfullmäktiges beslut om vad som ska uppnås, arbetar kommunstyrelsen med 
vad som ska utföras. Enligt kommunens styrmodell antar kommunstyrelsen planer, policy, 
riktlinjer och regler. I vissa fall kan också kommunfullmäktige besluta om dessa 
styrdokument. Förvaltningen har uppdraget att beskriva hur det ska utföras samt verkställa 
utförandet. 
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Kommunstyrelsen är enda nämnd med direkt verksamhetsansvar. Kommunstyrelsen 
ansvarar för att konkretisera de strategier och program som fastställts av 
kommunfullmäktige och utifrån ett helhetsperspektiv styra förvaltningarna mot dessa 
strategi- och programområden samt utvärdera och följa upp dessa.  Kommunstyrelsen följer 
också upp de av kommunfullmäktige beslutade målen för god ekonomisk hushållning. 
ärendeflödet mellan förvaltningen och kommunstyrelsen och arbetsgrupper och beredande 
utskott, kan illustreras på följande sätt: 

 
 
 
I kommunen finns ett beredande utskott (BU) och ett budgetutskott, se avsnitt 8.1 och 8.2. 
Varken det beredande utskottet eller budgetutskottet ger förslag till beslut till 
kommunstyrelsen. Utifrån diskussionerna i utskotten, utformar ordföranden de förslag till 
beslut som finns med i de handlingar som går ut inför kommunstyrelsens sammanträde. 

8.1 Beredande utskott 
Det beredande utskottet (BU) har två ledamöter, kommunstyrelsens ordförande och andre 
vice ordförande (oppositionsrådet). BU har två ersättare, som har rätt att närvara vid BU:s 
sammanträden även när de inte tjänstgör. Till BU kan vissa ärenden delegeras.  
BU går igenom ärenden som är på väg till kommunstyrelsen och avgör om förvaltningens 
beslutsunderlag håller den kvalité som fordras för fortsatt behandling. I förvaltningens 
underlag ska ingå en tjänsteskrivelse, som utformas enligt fastställd mall, och som innehåller 
ett tydligt förslag till beslut från förvaltningen. Om BU bedömer att beslutsunderlaget inte är 
tillräckligt, lämnas ärendet åter till förvaltningen. 
 
BU utgör kommunens lönenämnd. BU kan fatta beslut i investeringsärenden upp till den 
beloppsgräns som fastställs i kommunens ekonomiska styrprinciper. Det beredande utskottet 
utgör också beslutsinstans för att godkänna planförslag i detaljplaneärenden innan utskick 
för granskning (standardförfarande). 
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8.2 Budgetutskott 
Budgetutskottet ska bestå av kommunstyrelsens presidium samt en representant från 
samtliga partier i kommunstyrelsen (med fördel samtliga partiers gruppledare). Ersättare ska 
utses, men dessa deltar/närvarar endast vid frånvaro för ordinarie ledamot.  
 
Budgetutskottet fattar inga beslut. Budgetutskottet har till uppgift att arbeta inför kommande 
års budget, men också att följa den ekonomiska utvecklingen under innevarande budgetår. 
Förvaltningen tar fram förslag på årsplan för utskottets arbete (från november innevarande 
år till november följande år) och även rutiner för hur återkopplingen från utskottet till 
kommunstyrelsen ska ske. Ärenden från budgetutskottet till kommunstyrelsen passerar inte 
det beredande utskottet utan går direkt till kommunstyrelsen.  
 
Kommunfullmäktiges presidium ska bjudas in till uppstarten av budgetutskottets arbete med 
kommande års budget (normalt sett i februari). 

8.3 Kommunstyrelsens arbetsgrupper 
Kommunstyrelsen har två arbetsgrupper; lärande/välfärd och samhällsutveckling. Dessa 
sammanträder endast inom ramen för kommunstyrelsens möte. Rent praktisk innebär det 
att kommunstyrelsens ledamöter och ersättare delar upp sig enligt en beslutad ordning i 
dessa grupper. Arbetsgrupperna som kollektiv är då verksamhetens bollplank i frågor som är 
under beredning för kommande möten i kommunstyrelsen. I övergripande frågor informeras 
hela kommunstyrelsen under punkten i dagordningen kallad ”gemensam arbetsgrupp”. 
 
Arbetsgrupperna utses inom kommunstyrelsen med 15 ledamöter i varje grupp. Till varje 
arbetsgrupp utser kommunstyrelsen samtalsledare och vice samtalsledare. Deras uppdrag är 
att leda dialogen mellan gruppen och verksamhetsföreträdarna samt att bevaka att 
förvaltningen för upp ärenden för information i ett tidigt skede i gruppen. Det är 
arbetsgruppen som ger den politiska färdriktningen inför kommande behandling i 
kommunstyrelsen. Samtalsledare och vice samtalsledare har också uppdraget att företräda 
kommunstyrelsen i frågor inom respektive område, externt och internt.  
 
Kommunal- och oppositionsråd fördelas mellan de två arbetsgrupperna och bland dom sker 
val av samtalsledare och vice samtalsledare. I dessa uppdrag leder och företräder de naturligt 
kommunen i dessa frågor.  
 
Arbetsgrupperna lägger inga förslag till beslut. De diskuterar ärenden/utgör ett bollplank för 
verksamhetsföreträdare.  Inför kommunstyrelsens sammanträden publiceras ärendelista och 
eventuella handlingar till arbetsgrupperna i applikationen Netpublicator. Det finns inget 
tvång/krav att ett ärende ska ha diskuterats i en arbetsgrupp för att kunna avgöras i 
kommunstyrelsen – ibland medger helt enkelt inte tiden detta.  
 
Arbetsgrupperna är också hållplatser för dialog och information i de ärenden 
fullmäktigeberedningarna arbetat med. Detta beskrivs närmare i riktlinjer för 
fullmäktigeberedningarnas arbete. Ledamöterna i arbetsgrupper ska alltid ha möjlighet att 
till respektive samtalsledare lyfta frågor som de vill diskutera. Formellt läggs dock agendan 
för kommunstyrelsens arbetsgrupper av kommunstyrelsens ordförande i samråd med 
förvaltningsledningen. Det är en uppgift för kommunstyrelsen att närmare fastställa 
arbetsformer och rutiner för arbetsgrupperna. 
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8.4 Kommunala råd för äldrefrågor och 
funktionsnedsättningsfrågor 

Ulricehamns kommun har under mandatperioden 2015–2018 haft ett kommunalt 
pensionärsråd och ett kommunalt handikappråd. Råden byter till mandatperioden 2019–
2022 namn till kommunalt råd för äldrefrågor och kommunalt råd för 
funktionsnedsättningsfrågor. 
 
I råden representeras kommunen av de politiker som företräder kommunstyrelsen i frågor 
inom välfärdsområdet.  

9 Miljö- och byggnämnden  
Antal: 7 ledamöter och 7 ersättare. 
På grund av jäv kan nämndens ledamöter/ersättare inte sitta i kommunstyrelsen.  
Presidium: Ordförande och vice ordförande 
 
Miljö- och byggnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet 
samt plan- och byggväsendet i ärenden och andra uppgifter som avser myndighetsutövning 
mot enskild. Nämnden miljö och bygg ansvarar också för tillsyn och kontroll enligt 
lagstiftning och förordningar som styr nämndens verksamhet.  
 
 

10 Individnämnden 
 
Antal: 3 ledamöter och 3 ersättare. 
Presidium: Ordförande och vice ordförande 
 
Individnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och förordningar inom 
socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården som avser myndighetsutövning 
mot enskild. Individnämnden fullgör vidare uppgifter enligt lagar och förordningar inom 
utbildningsområdet som avser myndighetsutövning mot enskild.  
 

11 Gemensam nämnd IT Ulricehamn och 
Tranemo 
 

Antal: 4 ledamöter och 4 ersättare. 
Presidium: Ordförande och vice ordförande 
 
Den gemensamma nämnden följer upp kvalitets- och nyckeltal avseende kommunernas 
gemensamma IT-drift, bland annat utefter det ramuppdrag till IT-enheten som respektive 
kommuns kommunstyrelse fastställer årligen.  
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12 Krisledningsnämnd 
 
Antal: 5 ledamöter  
Presidium: Ordförande och vice ordförande 
 
Den lagstiftning som ligger till grund för nämndens verksamhetsområde är främst lag 
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap.  

13 Valnämnd 
 
Antal: 7 ledamöter och 7 ersättare 
Presidium: Ordförande och vice ordförande 
 
Nämnden fullgör kommunens uppgifter enligt vad som föreskrivs i vallagen och övriga 
författningar som gäller allmänna val.  
 
 

14 Uppdragsbeskrivning för ledamöter och 
ersättare i kommunal och 
samordningsförbund  

Enligt kommunallagen (9 kap 1-18 §§) kan kommuner samverka genom att bilda ett 
kommunalförbund och med stöd av lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 
(2003:1210) kan samordningsförbund bildas. Kommunalförbund och samordningsförbund 
bildas genom att förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige antar en förbundsordning. 
 
I anslutning till val ska en uppdragsdialog genomföras mellan KS presidium och valda 
ledamöter och ersättare. Under mandatperioden sker avstämning i anslutning till beslut om 
budget för nästkommande år. Det innefattar såväl diskussioner inför förbundets 
budgetbeslut som efter kommunfullmäktiges beslut om budget. 
 
Som ledamot eller ersättare i direktion/styrelse är du företrädare för Ulricehamns kommun 
och inte för ditt parti. Du ska se till Ulricehamns intressen samtidigt som det är av stor vikt 
att lyfta blicken och se till helheten för medlemmarna i förbundet. Förbundens uppdrag är 
beskrivna i beslutade förbundsordningar som ledamöter och ersättare i direktion /styrelse 
ska ha god kännedom om.  
 
Som företrädare för Ulricehamn är det är av vikt att vara uppdaterad i kommunens KPH och 
aktuella delar av kommunens verksamhetsplan för att kunna företräda på ett korrekt sätt.  
Vid osäkerhet inför ett beslut tas kontakt med kommunchef, sektorchef eller kommunalråd 
beroende på frågans art för kunskapsinhämtning och förankring.   
Information till hemkommunen sker via kommunchef och kommunstyrelsens ordförande.   
Kommunchef informerar förvaltningsledningen.  
Kommunstyrelsens ordförande informerar kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
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§ 234/2019 
 

Reviderade Riktlinjer för fullmäktigeberedningarnas 
arbete 
Dnr 2018/127 
 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-20 att återremittera förslag till riktlinjer för 
fullmäktigeberedningarnas arbete. Kommunfullmäktige behandlade ärendet 2019-06-19 och 
beslutade att återremittera ärendet.  
 
Förslaget är reviderat med att samtliga partier i fullmäktige ska vara representerade i de så 
kallade tillfälliga beredningarna.   
 
Riktlinjer för fullmäktigeberedningarnas arbete under mandatperioden 2019-2022 har tagits 
fram för att tydliggöra arbetet inför, under och efter en fullmäktigeberedning. Målgruppen 
för dessa riktlinjer är förutom fullmäktige, kommunstyrelsen och förvaltningsledningen, de 
ledamöter som väljs till de tillfälligt sammansatta fullmäktigeberedningarna samt de 
tjänstemän som utses till beredningssekreterare. 
 
Beslutsunderlag 
1 Reviderade Riktlinjer för fullmäktigeberedningarnas arbete 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Riktlinjer för fullmäktigeberedningarnas arbete under mandatperioden 2019-2022 antas. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Riktlinjer för fullmäktigeberedningarnas arbete under mandatperioden 2019-2022 antas. 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-09-03 

Tjänsteskrivelse Reviderade Riktlinjer för 
fullmäktigeberedningarnas arbete 
Diarienummer 2018/127, löpnummer 2511/2019 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-20 att återremittera förslag till riktlinjer för 
fullmäktigeberedningarnas arbete. Kommunfullmäktige behandlade ärendet 2019-06-19 och 
beslutade att återremittera ärendet.  
 
Förslaget är reviderat med att samtliga partier i fullmäktige ska vara representerade i de så 
kallade tillfälliga beredningarna.   
 
Riktlinjer för fullmäktigeberedningarnas arbete under mandatperioden 2019-2022 har tagits 
fram för att tydliggöra arbetet inför, under och efter en fullmäktigeberedning. Målgruppen 
för dessa riktlinjer är förutom fullmäktige, kommunstyrelsen och förvaltningsledningen, de 
ledamöter som väljs till de tillfälligt sammansatta fullmäktigeberedningarna samt de 
tjänstemän som utses till beredningssekreterare. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Riktlinjer för fullmäktigeberedningarnas arbete under mandatperioden 2019-2022 antas. 
 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-20 att återremittera förslag till riktlinjer för 
fullmäktigeberedningarnas arbete. Kommunfullmäktige behandlade ärendet 2019-06-19 och 
beslutade att återremittera ärendet då det fanns samband med ärendet om politisk 
organisation som återremitterades vid aktuellt sammanträde. I arbetet med revidering av 
politisk organisation konstateras att förändringarna inte föranleder några förändringar i 
riktlinjer för fullmäktigeberedningarnas arbete.  
 
I arbetet med revidering av riktlinjerna för politisk organisation föreslogs att samtliga partier 
i fullmäktige ska vara representerade i de så kallade tillfälliga beredningarna. Det föranleder 
att även riktlinjerna för fullmäktigeberedningarnas arbete revideras i enlighet med beslut om 
politisk organisation.  
 
Riktlinjer för fullmäktigeberedningarnas arbete under mandatperioden 2019-2022 har tagits 
fram för att tydliggöra arbetet inför, under och efter en fullmäktigeberedning. Målgruppen 
för dessa riktlinjer är förutom fullmäktige, kommunstyrelsen och förvaltningsledningen, de 
ledamöter som väljs till de tillfälligt sammansatta fullmäktigeberedningarna samt de 
tjänstemän som utses till beredningssekreterare. 
 
Förvaltningen kommer inför varje verksamhetsår i dialog med det samlade presidiet ta fram 
en aktuell sammanställning av de ärenden som skulle kunna lämpa sig för en 
medborgardialog anordnad av en fullmäktigeberedning. Ett ärende för medborgardialog 
anordnad av en fullmäktigeberedning kan även väckas genom en motion, ett budgetuppdrag 
eller ett initiativärende i kommunstyrelsen. I samtliga fall ska förslaget till ärende hanteras 
enligt riktlinjer för fullmäktigeberedningarnas arbete, dvs med start i det samlade presidiet.  
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Närmare former för dialog mellan fullmäktige, kommunstyrelsen och förvaltningsledningen 
gällande upprättande av strategiska styrdokument och start av fullmäktigeberedningar 
hanteras inom ramen för de möten som fastställs när ny mandatperiod startar. 
 
Beslutsunderlag 
1 Reviderade Riktlinjer för fullmäktigeberedningarnas arbete 
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1 Bakgrund 
Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för 
kommunen. Detta regleras i Kommunallagen 5 kap 1 §. Fullmäktige utgör därmed den 
strategiska nivån i den politiska organisationen. Fullmäktige fattar, enligt de gällande 
riktlinjerna för styr- och ledningssystem, beslut att anta framtagna strategier och program för 
kommunen. Strategier och program är styrdokument som handlar om långsiktig utveckling 
av kommunen. 
 
I kommunallagen regleras möjligheten att ha fullmäktigeberedningar i en kommun;  
3 kap. 2 § Fullmäktige får inrätta fullmäktigeberedningar för beredning av ett visst ärende 
eller en viss grupp ärenden som ska avgöras av fullmäktige. 
 
Ulricehamns kommun har valt att sedan 2011 ha fullmäktigeberedningar. Detta för att 
tydliggöra och bredda fullmäktiges arbete. Under mandatperioderna 2011-2014 och 2015-
2018 har fullmäktigeberedningarna arbetat fram strategier som kommunfullmäktige sedan 
antagit. Detta är inte aktuellt under mandatperioden 2019-2022. I de av fullmäktige antagna 
riktlinjerna för politisk organisation 2019-2022 tar i stället förvaltningen fram strategier på 
uppdrag av kommunfullmäktige. Detta genom ett uppdrag i den årliga budgeten eller genom 
andra beslut av kommunfullmäktige. Initiativet till att ta fram en strategi, och vad en strategi 
kan avse för ämnesområde, kan komma från kommunstyrelsen, motioner eller från 
förvaltningen.   
 
Fullmäktigeberedningarnas uppdrag blir att genomföra dialog med invånarna i kommunen 
eller liknande aktiviteter. 
 
Kommunfullmäktiges presidium har ansvaret för att leda och hålla samman beredningarnas 
arbete och härigenom också det övergripande ansvaret för att utveckla den lokala 
demokratin.  

2 Syfte med riktlinjerna 
Dessa riktlinjer ska utgöra ett stöd för förtroendevalda, chefer och medarbetare i 
Ulricehamns kommun för att förstå de praktiska moment som arbetet med 
fullmäktigeberedningar innebär. Dessa riktlinjer utgör ett komplement till det som finns 
beskrivet i riktlinjer för politisk organisation 2019-2022 och i riktlinjer för styr- och 
ledningssystem. 

3 Fullmäktigeberedningar 
Fullmäktige kan besluta att tillsätta beredningar för att genomföra medborgardialog eller 
liknande aktiviteter inom ramen för ett ärende av strategisk och principiell art för 
kommunen. Det kan vara inför eller under framtagandet av en strategi eller ett program, vid 
större byggnationer och samhällsbyggnadsprojekt i kommunen eller inför en 
verksamhetsförändring i kommunen som får stor påverkan för invånarna. Fullmäktige 
beslutar i samband med detta en tidplan och budget för beredningens arbete.  
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Vilka ärenden som lämpar sig för en fullmäktigeberedning att genomföra medborgardialog i 
kan tas fram på flera sätt. Förvaltningen har ett ansvar att på ett samlat sätt informera om 
vilka ärenden som kan vara aktuella, exempelvis inför ett kommande verksamhetsår. Dialog 
om dessa ärenden startar i det samlade presidiet, för att därefter beredas i fastställd ordning. 
En enskild ledamot i kommunfullmäktige kan också väcka ett initiativ till uppdrag för en 
fullmäktigeberedning genom att lämna in en motion. 
 
Beredningarna utses inför varje uppdrag och är således alltid tillfälliga beredningar. 
Beredningarna ska ha 9 ledamöter (inga ersättare). Samtliga partier i kommunfullmäktige 
ska vara representerade. Fullmäktige beslutar vilka ledamöter som ska ingå i beredningarna 
inför varje uppdrag. Nomineringarna hanteras inte av val- och arvodesberedningen. 
Beredningarna ska ha en beredningsledare och en vice beredningsledare. 
 
Fullmäktige beslutar uppdrag och budget för beredningen. Uppdrag ska i normalfallet kunna 
genomföras under tre månader. Budgeten ska innehålla medel för beredningsledarnas fasta 
arvoden samt sammanträdesarvoden för övriga ledamöter, inklusive kostnader för 
arbetsgivaravgifter och sociala avgifter. Budgeten ska även täcka annonskostnader, lokalhyra, 
fika, trycksaker, lokalhyra etc. Ersättning till beredningsledare, vice beredningsledare och 
övriga ledamöter regleras i kommunens regelverk för ersättningar och arvoden till 
kommunens förtroendevalda m.fl. 
 
För att skilja mellan kommunfullmäktige som den strategiska nivån och kommunstyrelsen 
som den verkställande nivån, förutsätts att kommunstyrelsens ledamöter och ersättare inte 
väljs att ingå i en fullmäktigeberedning. Det är dock tillåtet för kommunstyrelsens ledamöter 
att närvara vid en medborgardialog eller liknande aktivitet dit allmänheten bjudits in, i syfte 
att lyssna på vad som framkommer, men det är beredningen som håller i medborgardialogen. 
 
Beredningen ska avrapportera sina slutsatser och rekommendationer till fullmäktige 
skriftligt. Därefter lämnas slutsatserna och rekommendationerna till förvaltningen som ska 
beakta detta i det fortsatta arbetet med det ärende medborgardialogen avsåg. 
 
En ledamot i en fullmäktigeberedning är i samband med en medborgardialog inte i första 
hand representant för sitt parti utan representerar de förtroendevalda i Ulricehamns 
kommun som helhet.  
 
Av Kommunallagen framgår att revisorerna ska granska även beredningar. Precis som för 
nämnder prövar revisorerna om beredningarna skött sin verksamhet på ett ändamålsenligt 
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Revisorerna får rikta anmärkning även 
mot en fullmäktigeberedning. Det innebär att revisorernas granskning omfattar om 
beredningen arbetat enligt kommunfullmäktiges uppdrag och om beredningen följt den 
budget som de tilldelats av kommunfullmäktige. 

3.1 Val- och arvodesberedningen 
Val- och arvodesberedningen utgör formellt också en fullmäktigeberedning och får sina 
uppdrag av kommunfullmäktige, med tidplan och budget. Uppdragen till val- och 
arvodesberedningen bereds via kommunstyrelsen, likaså de förslag som val- och 
arvodesberedningen tar fram, utom valärenden. Finns särskilda skäl kan fullmäktiges 
presidium ge val- och arvodesberedningen ett uppdrag av begränsad karaktär. 
 
Val- och arvodesberedningen är en fast beredning vars ledamöter väljs per mandatperiod. I 
uppdraget ingår inte att föra medborgardialog. Val- och arvodesberedningen ska ha 9 
ledamöter (inga ersättare). Val av beredningsledamöter sker proportionellt.  
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Nomineringarna till de tillfälliga beredningarna hanteras inte i val- och arvodesberedningen. 
Val- och arvodesberedningen har en beredningsledare och en vice beredningsledare. 
Ledamöter i val- och arvodesberedningen kan ingå i en annan fullmäktigeberedning och kan 
även väljas bland ledamöter eller ersättare i kommunstyrelsen.  
 
Beredningsledaren i denna beredning har fast arvode enligt ersättningar och arvoden för 
förtroendevalda m.fl. dock endast det år då val till riksdag, kommun och landsting 
genomförs. 
 
Vid val- och arvodesberedningens möten förs mötesanteckningar, ej formella protokoll. 
Kommunsekreteraren är beredningsledaren behjälplig med kallelser, underlag och 
anteckningar.  

3.2 Beredningssekreterarens arbetsuppgifter 
De senaste mandatperioderna har det funnits utpekade tjänstemän från förvaltningen för att 
ge stöd åt beredningarna. Stödet har inneburit att kalla till möten, skriva anteckningar, 
planera medborgardialog, vara behjälplig att formulera texter, ansvara för att beredningens 
arbete dokumenteras i Ephorte, följa ekonomi/budget och bevaka att beredningens arbete 
följt tidplanen. Denna tjänsteman har även haft ämneskunskap inom det fält som de fasta 
beredningarna arbetat inom och varit organisatoriskt placerad i berörd sektor. 

Under denna mandatperiod blir beredningarnas uppdrag ett annat. Det blir kortare uppdrag 
med fokus på medborgardialog. Därmed behövs en ny typ av stöd från 
beredningssekreteraren, med mer inriktning på form än ämneskunskap. De utredare i 
sektorerna som fungerat som beredningssekreterare till de fasta beredningarna har således 
inte kvar detta som uppdrag. Inriktningen är istället att en tjänsteman på kanslifunktionen 
får som arbetsuppgift att vara ”ständig” beredningssekreterare under mandatperioden. Om 
flera beredningar skulle arbeta parallellt kan en annan lämplig tjänsteman få i uppdrag att 
också vara beredningssekreterare. Kommunchefen fattar då beslut om detta. 

 Beredningssekreterarens arbetsuppgifter: 

 Ha kunskap om grunden för fullmäktigeberedningarnas arbete gällande 
demokratifrågor, kommunallagen, kommunens organisation m.m  

 Ärendeansvarig i Ephorte från ”start” till ”mål”. Skriva fram uppdraget och 
sammanställningen enligt rätt beredningsordning 

 Utbilda och stödja ledamöter i beredningen om arbetets formella steg 

 Ha kunskap om olika typer av medborgardialog och ge råd och förslag till 
beredningen om vägval gällande detta. Genomföra omvärldsbevakning kring hur 
andra kommuner arbetar med medborgardialog, för att kunna utveckla arbetet 

 Sköta praktiska saker runt beredningens arbete. Exempelvis kalla till möte, skriva 
anteckningar, dokumentera, beställa fika och mat, publicering av information på 
kommunens webb, bevaka att tidplan följs, följa budgeten i qlikview, kontrollattestera 
fakturor, kvalitetssäkra fakta i underlag och tillse att beredningen använder 
kommunens grafiska profil i sin kommunikation m.m. 

 Ha dialog och kontakt med andra tjänstemän som kopplas till beredningens arbete. 
Exempelvis kommunikatör, ekonom och handläggare med ämneskunskap 

 Delta vid planering och genomförande av beredningens möten och 
medborgaraktiviteter. 
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Fullmäktigeberedningens sammanställning skrivs fram som ett ärende till fullmäktige

4 En fullmäktigeberedning – steg för steg 
 

Fullmäktigeberedningens sammanställning skrivs fram som ett ärende till fullmäktige

PROCESSHJUL 
för kommunfullmäktiges

BEREDNINGAR

Leds av 
kommunfullmäktiges 

presidium

Förvaltningen registrerar ett 
ärende i Ephorte och skriver 
fram uppdraget till fullmäktige 
för beslut - ärendet bereds via 
kommunstyrelsen.

Fullmäktige fastställer uppdraget, 
inklusive budget och tidplan, samt utser 
en tillfälligt sammansatt fullmäktige-
beredning efter nominering av partierna.

Uppdragsdialog och 
planering

Genomförande och 
sammanställning

Fullmäktigeberedningens 
sammanställning skrivs 
fram som ett ärende till 
fullmäktige.

Förslag att ge en 
fullmäktigeberedning 
ett uppdrag.

Uppdraget beskrivs i 
promemoria.

Det samlade presidiet 
beslutar att föreslå full-
mäktige att ge uppdraget
till en fullmäktigeberedning.

Sammanställningen lämnas 
över till kommunstyrelsen.

Fullmäktigeberedningens arbete 
avslutas.

 

 

4.1 Förslag att ge en fullmäktigeberedning 
ett uppdrag 

Förslaget tas upp i det samlade presidiet. Förslaget kan komma från 
förvaltningen, följa en framtagen plan, komma från en motion som antagits i 
fullmäktige eller genom ett initiativärende. Det kan också vara ett 
budgetuppdrag. 

4.2 Uppdraget beskrivs i promemoria 
När samlade presidiet diskuterat förslaget och beslutat en inriktning att 
genomföra en fullmäktigeberedning tar förvaltningen fram en kort 
promemoria som sammanfattar det ärende som fullmäktigeberedningen ska 

Fullmäktigeberedningens sammanställning skrivs fram som ett ärende till fullmäktige
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involveras i samt mål och syfte med medborgardialogen. Beredningssekreteraren tar fram 
promemorian i samarbete med de tjänstemän som kan bistå med faktaunderlag. 
Promemorian lämnas till samlade presidiet. 

4.3 Samlade presidiet beslutar att föreslå 
fullmäktige att ge uppdraget till en 
fullmäktigeberedning 

När det samlade presidiet tagit del av promemorian och anser den färdig ges ett 
uppdrag till förvaltningen att ta fram en uppdragsbeskrivning med budget och tidplan. Det 
samlade presidiet kommer vid detta möte med anvisningar gällande just budget och tidplan. 

4.4 Förvaltningen registrerar ett ärende i 
Ephorte och skriver fram uppdraget till 
fullmäktige för beslut – ärendet bereds 
via kommunstyrelsen 

Kansliet registrerar ett nytt ärende i Ephorte för det aktuella uppdraget. 
Beredningssekreteraren ges uppdraget av kommunchefen. Inriktningen är att 
beredningssekreteraren är samma handläggare varje gång. Detta för att kunna ha rätt 
kunskap och kompetens att stödja fullmäktigeberedningen. Beredningssekreteraren 
formulerar ett uppdrag med tidplan och budget samt tar fram en tjänsteskrivelse. Budgeten 
ska innehålla medel för beredningsledarnas fasta arvoden samt sammanträdesarvoden för 
övriga ledamöter, inklusive kostnader för arbetsgivaravgifter och sociala avgifter. Budgeten 
ska även täcka annonskostnader, lokalhyra, fika, trycksaker, lokalhyra etc. 

Mallar för detta bör tas fram för effektiv handläggning och överblick. I detta arbete är det 
viktigt att beredningssekreteraren samverkar med tjänstemän från den del av förvaltningen 
som ansvarar för det ärende som fullmäktigeberedningens uppdrag avser. De ovan nämnda 
handlingarna, tillsammans med promemorian utgör underlaget som anmäls till 
nämndsbehandling, med beredande utskottet som första instans. 

4.5 Fullmäktige fastställer uppdraget, 
inklusive tidplan och budget, samt utser 
en tillfälligt sammansatt fullmäktige-
beredning efter nominering av partierna 

Fullmäktige genomför en uppdragsdebatt i syfte att fastställa uppdraget och göra medskick 
till fullmäktigeberedningen. I samband med uppdragsdebatten ska fullmäktige utse 9 
ledamöter att fullgöra uppdraget (inga ersättare). Bland de 9 ledamöterna ska en utses till 
beredningsledare och en till vice beredningsledare. Nomineringen genomförs inte av val- och 
arvodesberedningen.  

Beredningsledaren och vice beredningsledaren har ett fast arvode enligt kommunens 
regelverk för ersättningar och arvoden för förtroendevalda m.fl. Det fasta arvodet ges under 
den tid som fullmäktige beslutat i uppdraget. I det fasta arvodet ingår alla de moment som 
förväntas utföras inom ramen för beredningens arbete. Dessa moment preciseras längre fram 

Fullmäktigeberedningens sammanställning skrivs fram som ett ärende till fullmäktige

Fullmäktigeberedningens sammanställning skrivs fram som ett ärende till fullmäktige

Fullmäktigeberedningens sammanställning skrivs fram som ett ärende till fullmäktige
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i dessa riktlinjer. Dock utgår sammanträdesarvode till samtliga ledamöter, inklusive 
beredningsledare och vice beredningsledare.  

4.6 Uppdragsdialog och planering 
Efter fullmäktiges beslut bjuder fullmäktiges presidium in 
beredningsledaren, vice beredningsledaren och beredningssekreteraren till 
uppdragsdialog. Detta för att klargöra förväntningar och målsättningar 
gällande uppdraget. 

4.7 Genomförande och sammanställning 
Beredningsledaren kallar, med stöd av beredningssekreteraren, 
fullmäktigeberedningens ledamöter till ett uppstartsmöte för att planera 
arbetet. Därefter genomförs en eller flera medborgardialoger enligt vald 
metod. Beredningssekreteraren är behjälplig med planering och 
dokumentation.  

Medborgardialog är ett interaktivt arbete som kräver förberedelse. Beredningen ska ta fram 
en kommunikationsplan, inklusive en tid- och aktivitetsplan för sitt arbete. Kompendium för 
medborgardialoger kan ge stöd i arbetet. Olika former medborgardialog kan passa för olika 
uppdrag och olika målgrupper.  I samband med medborgardialogen bör en kort information 
om vår politiska organisation och beredningarnas uppdrag och roll lämnas. 
 
Vid medborgardialogernas genomförande är det sannolikt att kunskapsstöd behövs från den 
del av förvaltningen som har kunskapen om det aktuella ärendet. Det är viktigt att involvera 
dessa kompetenser i planering och genomförande av medborgardialogen. 
 
Erfarenheterna visar att det vid beredningarnas möte med medborgare också ofta ställs 
verksamhetsrelaterade frågor som ligger utanför det aktuella uppdraget för beredningen.  
Givetvis måste dessa synpunkter tas hand om på lämpligt sätt. Beredningsledaren kan 
exempelvis styra det till att detta tas i slutet av mötet för att inte avleda fokus från 
beredningens huvuduppdrag. Beredningen kan också försöka att till stor del styra dessa 
frågor till kommunens webb där det finns olika sätt att lämna synpunkter och förslag. 
 
Det är viktigt med återkoppling i någon form till de medborgare som har varit aktiva under 
dialogtiden. En systematik för denna återkoppling till medborgaren är viktig. På kommunens 
webb kan medborgarna följa beredningens arbete. Informationen uppdateras under tiden 
beredningen arbetar med sitt uppdrag.   

Beredningen har för den ekonomiska redovisningen en så kallad ”aktivitet” under budgeten 
för kommunfullmäktige som kan följas i qlikview av beredningssekreteraren. 

4.8 Fullmäktigeberedningens 
sammanställning skrivs fram som ett 
ärende till fullmäktige 

I tidplanen som fullmäktige fastställt anges när fullmäktigeberedningen ska vara 
färdiga med sitt uppdrag och redovisa detta för fullmäktige. Redovisningen ska lämnas direkt 
till fullmäktige, ej beredas via kommunstyrelsen.  Sammanställningen blir en punkt på 
fullmäktiges dagordning och beredningen ska närvara för att föredra vad som framkommit. 
Beredningssekreteraren bevakar att sammanställningen lämnas in på rätt datum för att 

Fullmäktigeberedningens sammanställning skrivs fram som ett ärende till fullmäktige
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möjliggöra att tidplanen hålls. I detta skede kan även någon kommunikationsinsats bli 
aktuell. 

4.9 Sammanställningen lämnas över till 
kommunstyrelsen 

På aktuellt fullmäktigemöte redovisar fullmäktigeberedningen samman-
ställningen av det som framkommit vid medborgardialogen. Redovisningen 
kan inte avslås eller antas. Har fullmäktige synpunkter kan detta noteras i 
protokollet genom att ledamöterna lämnar in en skriftlig protokollsanteckning. Fullmäktige 
har även möjlighet att ge beredningen eller kommunstyrelsen/förvaltningen kompletterande 
uppdrag. Sammanställningen lämnas till kommunstyrelsen rent formellt men i praktiken till 
förvaltningen och tas omhand i det fortsatta arbetet. 

4.10 Fullmäktigeberedningens arbete 
avslutas 

Beredningssekreteraren färdigställer ärendet i Ephorte och ser till att all 
relevant dokumentation sparas i ärendet. Den information som kan utgöra en 
bra återkoppling till invånarna i kommunen tillgängliggörs på kommunens 
webb. 

Exempel på dokumentation som ska sparas i ärendet: 

 Promemoria 

 Uppdragsbeskrivning med budget och tidplan 

 Tjänsteskrivelser 

 Protokoll från fullmäktige  

 Minnesanteckningar och dagordningar från beredningens möten 

 Inbjudningar till och minnesanteckningar från medborgarträffar eller motsvarande 

 Eventuella enkätformulär och enkätsvar 

 Kopia av mailutskick i samband med enkätformuläret 

 Inbjudningar till medborgarträffar 

 Dokument inför vägledningsdebatt 

 Tid- och aktivitetsplan för beredningens arbete 

 Kommunikationsplan för beredningens arbete 

 Sammanställning av beredningens arbete m.m.

Fullmäktigeberedningens sammanställning skrivs fram som ett ärende till fullmäktige

Fullmäktigeberedningens sammanställning skrivs fram som ett ärende till fullmäktige
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§ 235/2019 
 

Valnämndens reglemente 2019 
Dnr 2019/466 
 
 
Sammanfattning 
Valnämndens reglemente reviderades senast 2010, och gäller från och med 2011-01-01. 
Förvaltningen har nu reviderat reglementet, framförallt gällande laghänvisningar men också 
en del redaktionella ändringar. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-08-14 från kanslichef 
2 Valnämndens reglemente 2019 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Valnämndens reglemente antas. Tidigare reglemente för valnämnden (KF 2010-12-13, § 188) 
upphävs därmed. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Valnämndens reglemente antas. Tidigare reglemente för valnämnden (KF 2010-12-13, § 188) 
upphävs därmed. 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-08-14 

Tjänsteskrivelse Valnämndens reglemente 2019 
Diarienummer 2019/466, löpnummer 2741/2019 
 
Sammanfattning 
Valnämndens reglemente reviderades senast 2010, och gäller från och med 2011-01-01. 
Förvaltningen har nu reviderat reglementet, framförallt gällande laghänvisningar men också 
en del redaktionella ändringar. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Valnämndens reglemente antas. 
 
Tidigare reglemente för valnämnden (KF 2010-12-13, § 188) upphävs därmed. 
 
 
Ärendet 
Valnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter vid genomförande av val till riksdagen, 
landsting/region, kommun och Europaparlamentet, samt vid genomförande av 
folkomröstningar. Utöver det som anges i kommunallagen eller annan författning gäller 
bestämmelser som anges i valnämndens reglemente. 
 
Valnämndens reglemente reviderades senast 2010, och gäller från och med 2011-01-01. 
Förvaltningen har nu reviderat reglementet, framförallt gällande laghänvisningar men också 
en del redaktionella ändringar. I övrigt är det inga ändringar vad gäller valnämndens 
uppgifter. 
 
Valnämndens ordförande och vice ordförande har beretts tillfälle att yttra sig över 
dokumentet, de hade inget att erinra. 
 
Beslutsunderlag 
1 Valnämndens reglemente 2019 
 
Beslut lämnas till 
Valnämnden 
Kanslichef   
 
 
 

Lena Brännmar Ida Josefsson 
Kanslichef Utredare 
Kommunledningsstaben Kanslienheten 
 Kommunledningsstaben 
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Bakgrund 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen eller annan författning gäller bestämmelserna i 
detta reglemente. 

Syfte 
Detta reglemente tydliggör valnämndens ansvar, beslutanderätt samt arbetsformer. 

Verksamhetsområde 

§ 1 Arbetsuppgifter 
Valnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter, som enligt gällande författningar ankommer 
på valnämnd, vid genomförande av val till riksdagen, landsting/region, kommun och 
Europaparlamentet, samt vid genomförande av folkomröstningar. 

Arbetsformer 

§ 2 Sammansättning 
Valnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare. 

§ 3 Utskott 
Inom valnämnden ska det inte finnas något utskott. 

§ 4 Sammanträde 
Valnämnden sammanträder på tid och plats som ordföranden eller nämnden bestämmer. 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare senast fem dagar före 
sammanträdesdagen. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som rör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 
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I undantagsfall får kallelse ska på annat sätt. 

När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till ett sammanträde ska den till 
åldern äldste ledamoten göra det. 

§ 5 Ersättarnas tjänstgöring 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde, ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige 
mellan dem bestämda ordningen. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. 
Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas, får en ersättare som inställer sig 
under pågående sammanträde träda in istället för en ersättare som kommer längre ner i 
ordningen. 

En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om 
en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

Icke tjänstgörande ersättare har rätt att delta i nämndens överläggningar. 

§ 6 Jäv, avbruten tjänstgöring 
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende 
får åter tjänstgöra sedan ärendet handlagts. 

En ledamot som avbrutit tjänstgöringen en gång vid ett sammanträde på grund av annat 
hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan 
partierna. 

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller del därav, ska själv snarast 
inkalla den ersättare som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in. 

§ 7 Ersättare för ordföranden 
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller del 
därav, utser nämnden en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt. 

Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills tillfällig ordförande utsetts. 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget 
för en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. 
Ersättaren fullgör då ordförandens samtliga uppgifter. 

§ 8 Ordförandens/vice ordförandens arbetsuppgifter 
Det åligger nämndens ordförande att bland annat att, 
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 Fullgöra de uppgifter som föreskrivs i lag eller i nämndens reglemente 

 Leda nämndens verksamhet 

 Följa förvaltningens arbete 

 Överlägga med företrädare för myndigheter och andra kommunala organ 

 Representera nämnden i kontakt med media och allmänhet i ärenden som rör 
nämndens arbetsområde 

 I övrigt vara tillgänglig för uppdrag inom ramen för nämndens arbetsområde i den 
omfattning nämnden beslutar. 

Nämndens vice ordförande ska vid behov ersätta ordföranden på sammanträden och vid 
behov utföra ordförandens uppgifter i övrigt. Dessutom ska vice ordföranden vara tillgänglig 
för uppdrag inom ramen för nämndens arbetsområde i den omfattning nämnden beslutar. 

§ 9 Reservation 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, 
ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska finnas tillgänglig vid den tidpunkt som 
har fastställts för justering av protokollet. 

§ 10 Justering 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

Valnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör 
redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 

§ 11 Delgivning 
Delgivning med valnämnden sker med ordföranden, vice ordföranden eller annan som 
nämnden bestämmer. 

§ 12 Undertecknande av handlingar 
Avtal, andra handlingar och skrivelser i valnämndens namn ska undertecknas av 
ordföranden eller vid dennes förfall, av vice ordföranden eller annan som nämnden 
bestämmer. 
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Övriga uppgifter 

§ 13 Behandling av personuppgifter 
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som 
sker i valnämndens verksamhet. 

 

 

 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2019-10-03 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§ 236/2019 
 

Redovisning av uppdrag från kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 2019 
Dnr 2019/468 
 
 
Sammanfattning 
I kommunens arbete med intern kontroll åläggs kanslifunktionen att årligen i oktober 
redovisa de uppdrag som kommunfullmäktige har beslutat att återföra till kommunstyrelsen 
och de uppdrag kommunstyrelsen beslutat att återföra till förvaltningen. Redovisningen 
innefattar även de uppdrag som har utförts.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-09-03 från kommunchef 
2 Förteckning över pågående och avslutade uppdrag per 2019-08-31 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Redovisningen läggs till handlingarna. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Redovisningen läggs till handlingarna. 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-09-03 

Tjänsteskrivelse Redovisning av uppdrag från 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2019 
Diarienummer 2019/468, löpnummer 2946/2019 
 
Sammanfattning 
I kommunens arbete med intern kontroll åläggs kanslifunktionen att årligen i oktober 
redovisa de uppdrag som kommunfullmäktige har beslutat att återföra till kommunstyrelsen 
och de uppdrag kommunstyrelsen beslutat att återföra till förvaltningen. Redovisningen 
innefattar även de uppdrag som har utförts.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Redovisningen läggs till handlingarna 
 
 
Ärendet 
I kommunens arbete med intern kontroll åläggs kanslifunktionen att årligen i oktober 
redovisa de uppdrag som kommunfullmäktige har beslutat att återföra till kommunstyrelsen 
och de uppdrag kommunstyrelsen beslutat att återföra till förvaltningen. Redovisningen 
innefattar även de uppdrag som har utförts samt de uppdrag som kommunstyrelsen eller 
kommunfullmäktige under året beslutat att avsluta utan åtgärd.  Budgetuppdrag återfinns i 
verksamhetsplan och redovisas särskilt i samband med tertialuppföljning och årsredovisning.  
 
I en förteckning per 2019-08-31 redovisas beredningsläget för de aktuella och avslutade 
uppdragen.  
 
Beslutsunderlag 
1 Förteckning över pågående och avslutade uppdrag per 2019-08-31 
 
Beslut lämnas till 
Kanslichef   
 
 
 

Håkan Sandahl Lena Brännmar 
Kommunchef Kanslichef 
 Kommunledningsstaben 
  

 



 

 

 

Förteckning över pågående och avslutade uppdrag från 
kommunfullmäktige till kommunstyrelsen samt från 
kommunstyrelsen till förvaltningen, per 2019-08-31 
 

Pågående uppdrag 
Ärende Diarienummer Ansvarig Kommentar 
Samverkansavtal för IT-samverkan för 
samverkansnämnd It, Ulricehamn och 
Tranemo antas. Förvaltningen får i uppdrag 
att redovisa en utvärdering av IT-samverkan 
till kommunfullmäktige i juni 2018. 
 

 Lena 
Brännmar 

Uppdrag från KS 161201, § 
293 och KF 161215 § 208 
Uppdrag till IT-strateg 
 
 

Skolidrottsplats för friidrott 
Förvaltningens förslag till beslut 
Budgetuppdraget från 2015 avslutas med 
hänvisning till genomförd utredning.    
Förvaltningen får i uppdrag att utreda hur de 
identifierade behoven kan tillgodoses i en 
samlad lösning. Uppdraget ska beakta den 
utredning om grundskolan i centralorten 
som förvaltningen fick i samband med 
budget 2017. 
Förvaltningen får även i uppdrag att 
inventera behoven utanför centralorten. 
 

 Isabelle 
Wikström 

Uppdrag från KS 161201, § 
294 och uppdrag från KF 
161215 § 209 
 
Utredning genomförs i 
samband med utredning om 
planering för årskurs 7-9.  
 
 

Uppföljning av måldokument/handlingsplan 
- framtidens äldreomsorg  

 Magnus 
Andersson 

Uppdrag ska formuleras från 
KF presidie i början av 2018 
(KF 2015 §41) 
Kommer tas fram senare 
under 2018, för en beredning 
att följa upp under 2019. 
 

Uppdrag till förvaltningen att skyndsamt ta 
fram ett policydokument om vilken typ av 
aktiviteter som en elev ska få ta del av inom 
ramen för utbildningen och hur dessa ska 
finansieras. 
 

 Gülsen 
Özdenkos 

Uppdrag från KS 170104, 
 § 25 

Förvaltningen får i uppdrag att fortsatt 
planera för en ny skola i centralorten som 
inrymmer samtliga elever årskurs 7-9 i 
kommunen. 
Förvaltningen får i uppdrag att utreda vad 
som ska ske långsiktigt med byggnader som 
tillhör Stenbocksskolan. Antingen byggas om 
till F-6 skola, alternativt bygga om till 
förvaltningslokaler, försäljas eller annan 
användning.  

2017/418 Håkan 
Sandahl 

Uppdrag från KF 180125, § 9 



Förvaltningen får i uppdrag att utreda vad 
som ska ske långsiktigt med byggnader vid 
Ätradalsskolan. I denna utredning ska en 
översyn av kommunens samlade 
verksamheter i Timmele göras som 
inkluderar förskola och F-6 skola och arbeta 
fram en helhetslösning. Utredningen ska 
även pröva om det är aktuellt att etablera 
någon annan verksamhet eller exempelvis 
skapa bostäder antingen genom att 
omvandla någon av de befintliga 
fastigheterna eller genom nybyggnation. 
 
Beslutet ska inte påverka vare sig struktur 
eller verksamhet för andra skolor i 
Ätradalen. 
 
Strategidokumentet Integrationsstrategi i 
Ulricehamns kommun antas. 
 
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att arbeta 
utifrån integrationsstrategin och ta fram en 
handlingsplan som bryter ner strategin och 
preciserar vad som ska göras. I det fall 
handlingsplanen medför en ökad 
ambitionsnivå som inte kan hanteras i 
nuvarande budget så får förvaltningen även i 
uppdrag att redovisa behov av resurser för 
att kunna verkställa genomförandet. 
 

 Lena 
Brännmar 

Uppdrag från KF 2017-04-27, 
§ 76 
 
 

Kulturstrategin överlämnas till 
kommunstyrelsen för yttrande avseende 
ekonomi, laglighet och konsekvenser i övrigt. 
 

 Håkan 
Sandahl 

Uppdrag från KF 180426  
§ 60 

Avslut och permutation av stiftelsen Kinds 
Härad stipendium 
 

2018/223 Niklas 
Anemo 

Beslut i KS 20180503 §162 

 

  



Avslutade uppdrag sedan förra årets redovisning 
 

 Ärende Diarienummer Ansvarig Kommentar 

 Reviderat reglemente för kommunens revisorer 
Motionen bifalls. Kommunstyrelsen får i uppdrag 
att ge förvaltningen uppdraget att göra en översyn 
av reglementet för valda revisorer med anledning 
av framförda synpunkter i motionen. Samråd kan 
föras med revisorerna. 
 

 Lena 
Brännmar 

Uppdrag från KS 161201, § 
299 och KF 161215 § 214 
 
Beslut i KF 20190619 

 Riktlinjer - Hantering av ensamkommande 
asylsökande barn som fyller 18 år under 
asylprocessen 
 
Förvaltningen ska återrapportera hur det 
tillfälliga kommunbidraget har använts senast 
januari 2019. 
 

 Magnus 
Andersson 

Uppdrag från KS 171130,  
§ 276 
 
Redovisning KS 20190110 
 

 Strategidokumentet Ulricehamns kommun – en 
landsbygdsstrategi i tre delar antas. 
 
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att arbeta utifrån 
landsbygdsstrategin och ta fram en handlingsplan 
som bryter ner strategin och preciserar vad som 
ska göras. I det fall handlingsplanen medför en 
ökad ambitionsnivå som inte kan hanteras i 
nuvarande budget så får förvaltningen även i 
uppdrag att redovisa behov av resurser för att 
kunna verkställa genomförandet. 

 

 Håkan 
Sandahl 

Uppdrag från KF 170126,  
§ 16 
 

Beslut KF 20181129 

 Reviderade riktlinjer för politisk organisation 
mandatperioden 2019-2022 antas, under avsnitt 
4.1.1 med alt 1, val av beredningsledamöter sker 
proportionellt, samt under avsnitt 4.1.2 med alt 1, 
val av beredningsledamöter sker proportionellt. 
 
Förvaltningen får i uppdrag att återkomma till 
fullmäktige senast i juni 2018 med en beskrivning 
på hur man ska arbeta enligt den nya politiska 
organisationen. 
 

2017/694 Lena 
Brännmar 

Uppdrag från KF 180125,  
§ 7 
 
 
Riktlinjer för politisk 
organisation samt 
fullmäktigeberedningarnas 
arbete återremitterades 
20180620 och 20190619.   
 
Beslut i KS 20191003 och 
KF 20191024 
 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2019-10-03 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§ 237/2019 
 

Redovisning av motioner och medborgarförslag 
hösten 2019 
Dnr 2019/467 
 
 
Sammanfattning 
Enligt 29 § och 30 § i kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen i oktober 
och april årligen redovisa de motioner och medborgarförslag som är under handläggning. 
Enligt kommunallagen 5 kap 35 § får kommunfullmäktige vid behandlingen av denna 
redovisning, avskriva motioner och medborgarförslag från vidare behandling. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-08-29 från kommunchef 
2 Förteckning över motioner och medborgarförslag under handläggning hösten 2019 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Redovisningen läggs till handlingarna. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Redovisningen läggs till handlingarna. 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-08-29 

Tjänsteskrivelse Redovisning av motioner och 
medborgarförslag hösten 2019 
Diarienummer 2019/467, löpnummer 2900/2019 
 
Sammanfattning 
Enligt 29 § och 30 § i kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen i oktober 
och april årligen redovisa de motioner och medborgarförslag som är under handläggning. 
Enligt kommunallagen 5 kap 35 § får kommunfullmäktige vid behandlingen av denna 
redovisning, avskriva motioner och medborgarförslag från vidare behandling. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Redovisningen läggs till handlingarna. 
 
 
Ärendet 
Enligt 29 § och 30 § i kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen i oktober 
och april årligen redovisa de motioner och medborgarförslag som är under handläggning. 
Enligt kommunallagen 5 kap 35 § får kommunfullmäktige vid behandlingen av denna 
redovisning, avskriva motioner och medborgarförslag från vidare behandling. 
 
I bifogad förteckning redovisas de motioner och medborgarförslag som inkommit och 
remitterats till kommunstyrelsen till och med 190830, och som vid det datumet inte anmälts 
till nämnd för beslut. Förteckningen innefattar även de motioner och medborgarförslag som 
återremitterats.  
 
Under år 2018 inkom 27 motioner varav 17 är besvarade och under år 2019 har hittills 21 
motioner inkommit varav 11 är besvarade. Gällande medborgarförslag inkom 36 förslag 
under år 2018 varav 33 är besvarade och under innevarande år har hittills 20 
medborgarförslag inkommit varav 13 är besvarade.   
 
Beslutsunderlag 
1 Förteckning över motioner och medborgarförslag under handläggning 

hösten 2019 
 
Beslut lämnas till 
Kanslichef   
 
 
 

Håkan Sandahl Lena Brännmar 
Kommunchef Kanslichef 
 Kommunledningsstab 
  

 



     2019-08-30 

 

Förteckning över motioner och medborgarförslag under 
handläggning i förvaltningen - redovisning hösten 2019 

 

Ärende Motion  Inlämnad av  Ansvar 
 

2015/351 KS 20140224 - Motion - Handslaget 
om fler feriejobb 

Mattias Josefsson (S) KSFÖRV 

2016/68 Motion om ökad självbetjäning på 
skolbiblioteken 

Mikael Levander (NU) SLÄR 

2016/200 Motion om strategisk plan för 
bostadsbyggande i hela kommunen 

Roland Karlsson (C)  KSFÖRV 

2016/280 Motion om redovisningsskyldighet till 
kommunstyrelsen (lektioner som ställs 
in) 

Mikael Levander (NU) 
Roland Karlsson (C)  
Arne Fransson (MP) 

SLÄR 

2016/553 Motion om underhåll av Stubos 
garagefastigheter vid Karlslätt 

Mikael Levander (NU) KSFÖRV 

2016/557 Motion om snabbare 
internetuppkoppling i skolorna 

Mikael Levander (NU) SLÄR 

2017/33  Motion om att ta fram ett 
cykelprogram och riktlinjer för 
cykelinfrastrukturen i Ulricehamns 
kommun 

Arne Fransson (MP) EXP 

2017/274 Motion om beredningars betydelse i 
den demokratiska beslutsprocessen 

Arne Sjögren (V) KSFÖRV 

2017/676 Motion om att ge hyresbidrag till 
Närhälsans vårdfilial i Dalum 

Jan-Olof Sundh (V) KSFÖRV 

2017/710 Motion angående utredning av 
alternativ gällande nytt reningsverk i 
Vist 

Mattias Bengtsson (SD) 
Niclas Sunding (SD) 
Aila Kiviharju (SD)  

KSFÖRV 

2017/781 Motion om fri pedagogisk lunch för 
VFU-studenter 

Mikael Levander (NU) SLÄR 

2017/782 Motion om skolbyggnader Mats Bogren (NU) KSFÖRV 
2018/48 Motion - Namngivningsceremoni Mattias Bengtsson (SD) KSFÖRV 

2018/128  Motion om övergång till fria program  
Ingvor Carlander (MP) 
Arne Fransson (MP) 
Ingmar Basth (MP) 

KANS 

2018/218 Motion om att utreda ny 
högstadieskola och 
renovering/tillbyggnad av befintliga 
skolor 

Jan-Olof Sundh (V) KSFÖRV 

2018/303 Motion om att utveckla Åsunden Wiktor Öberg (M) KOF 
2018/308 Motion om framtagande om riktlinjer 

för större evenemang 
Mikael Levander (NU) KANS 

2018/423 Motion om att införa ”Grönt kort” på 
vår återvinningscentral vid Övreskog 

Arne Fransson (MP) KSFÖRV 

2018/443 Motion om utökade öppettider 
återvinningscentralen Övreskog  

Mikael Levander (NU) KSFÖRV 

2018/798 Motion om vätgasstation  Martin Berg (SD) KSFÖRV 



2018/801 Motion om tilläggsdirektiv avseende 
den pågående skolutredningen om en 
ny högstadieskola i Ulricehamn  

Ingemar Basth (MP) SOU 

2018/802 Motion gällande Ulricehamnsbygdens 
ridklubbs fortsatta verksamhet 

Ingemar Basth (MP) KOF 

2019/66 Motion om att utveckla stadskärnan 
Ulricehamn 

Lars Holmin (M) KSFÖRV 

2019/205 Motion om rekryteringsstrategi  Emma Magnusson (S)  PERS 
2019/210 Motion om medborgarförslag, 

demokrati mellan valdagarna  
Cristina Bernevång (KD) KANS 

2019/213 Motion om att öka ungdomars 
delaktighet  

Jan-Olof Sundh (V) 
Evelina Karlsson (V) 

KANS 

2019/227 Motion gällande ett kommunalt 
Komhall 

Ingemar Basth (MP) KANS 

2019/240 Motion om El-velomobil Arne Fransson (MP) 
Ingemar Basth (MP) 

KANS 

2019/386 Motion gällande tillgång till 
möteshandlingar för besökande till 
kommunfullmäktiges möten 

Ingemar Basth (MP KANS 

2019/391 Motion om att använda 
livscykelperspektiv vid upphandling 

Arne Fransson (MP) 
Ingemar Basth (MP) 

KSFÖRV 

2019/397 Motion angående projektet 
Åsundenöring 

Arne Fransson (MP) 
Roland Eriksson (L) 

SOU 

2019/400 Motion om Näringslivsutveckling  Wiktor Öberg (M)  KSFÖRV 
 

 

Ärende  Medborgarförslag  Inlämnad av  Ansvar 
  

2015/322 Medborgarförslag om att en förening 
ska få hyra byggnaden f d 
godsmagasinet i Timmele 
 

Bengt Hallin  FAST 

2016/769 Medborgarförslag om bredband i 
Ulricehamns landsbygd 

Fredrik Gotting mfl från  
fiberföreningar 
Ulricehamn  

KSFÖRV 

2017/770 Medborgarförslag om tak över 
mopedparkeringsplats 

Marcel Saly FAST 

2018/430 Medborgarförslag om fler laddstolpar 
för elbilar  

Bo Larsson  KANS 

2018/623 Dela ut fettrattar till hushållen samt en 
upplysningskampanj 

Bengt Mårtensson  KSFÖRV 

2018/773 Prioritera sandning vid busstationen 
när det är halt  

Ann-Louise Hietanen KSFÖRV 

2019/34 Underhåll av kommunägd fastighet i 
Gällstad  

Claes Rosenbaum FAST 

2019/112 Inomhuslokal för skateboardåkning  Henrik Jonsson KOF 
2019/145 Kostnad för fönsterputsning i skolorna  Anna Smedberg  KANS 
2019/206 

Utveckling av Linnekärr Hökerum  
Carl-Åke Alsing 
Peter Eggers 
Tommy Johansson 

KSE 

2019/372 Ny väg till Hökerums industriområde Carl-Åke Alsing  
Tommy Johansson 

EXP 



2019/389 Återgå till tidigare schemasystem inom 
äldreomsorgen 

Anette Gotting  KANS 

2019/390 Buss 71 till Lassalyckan Förskoleklassen och 
mullarna Ur och Skur  

EXP 

 

 

 

Återremisser 
Ärende Diarienummer Notering 

Svar på medborgarförslag om större skatepark vid 
Tingsholm 
 

2015/145 Medborgarförslag
et återremitteras 
genom att 
förvaltningen ges 
i uppdrag att 
utreda kostnad 
och 
förutsättningar 
för en utbyggnad. 

KS 2016-05-04  
§ 158 

Svar på motion om bekämpning av jättebjörnloka 2017/337 KF beslutade att 
återremittera 
ärendet 
20190619. 
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§ 238/2019 
 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och 
LSS kvartal 2, 2019 
Dnr 2019/455 
 
 
Sammanfattning 
Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade 
insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslutsdatum. 
Kommunen ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt efter 
tre månader. Även beslut som har verkställts men först efter tre månade ska rapporteras. Om 
IVO bedömer att insatsen inte har verkställts inom skälig tid har de en skyldighet att ansöka 
hos förvaltningsrätten om utdömande av särskild avgift.  
 
Kommunens revisorer har enligt kommunallagen också en uppgift att granska ej verkställda 
beslut. Förvaltningen lämnar en särskild rapport med kommentarer kvartalsvis. Denna 
rapport lämnas även till kommunfullmäktige för information.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-09-03 från socialchef 
2 Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 2, 2019 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 2, 2019 lämnas till 
kommunens revisorer och läggs till handlingarna.  
 
Förslag till beslut på mötet 
Klas Redin (S) yrkar som ett tilläggsyrkande att kommunstyrelsen konstaterar att antalet ej 
verkställda beslut som avser bostad för vuxna inom FN/LSS ökar. Som orsak för att beslutet 
inte kunnat verkställas anges att det saknas ledig bostad. Vi ser allvarligt på att beslut om 
bostad till invånare som enligt lag (LSS) är berättigade till det inte kan bli tillgodosedda. 
Dessutom riskerar kommunen att tilldömas vite. Åtgärder som vidtagits eller kommer att 
vidtas för att komma till rätta med bristerna ska redovisas skriftligt till kommunstyrelsen 
senast januari 2020.  
 
Beslutsutgång 
Ordföranden frågar först om kommunstyrelsen kan besluta enligt ordförandens förslag till 
beslut och finner att så är fallet. Sedan frågar ordföranden om kommunstyrelsen bifaller Klas 
Redins (S) tilläggsyrkande och finner att så är fallet.  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 2, 2019 lämnas till 
kommunens revisorer och läggs till handlingarna.  
 
Kommunstyrelsen konstaterar att antalet ej verkställda beslut som avser bostad för vuxna 
inom FN/LSS ökar. Som orsak för att beslutet inte kunnat verkställas anges att det saknas 
ledig bostad. Vi ser allvarligt på att beslut om bostad till invånare som enligt lag (LSS) är 
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berättigade till det inte kan bli tillgodosedda. Dessutom riskerar kommunen att tilldömas 
vite. Åtgärder som vidtagits eller kommer att vidtas för att komma till rätta med bristerna ska 
redovisas skriftligt till kommunstyrelsen senast januari 2020.  



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-09-03 

Tjänsteskrivelse Rapportering av ej verkställda 
beslut enligt SoL och LSS kvartal 2, 2019 
Diarienummer 2019/455, löpnummer 2910/2019 
 
Sammanfattning 
Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade 
insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslutsdatum. 
Kommunen ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt efter 
tre månader. Även beslut som har verkställts men först efter tre månade ska rapporteras. Om 
IVO bedömer att insatsen inte har verkställts inom skälig tid har de en skyldighet att ansöka 
hos förvaltningsrätten om utdömande av särskild avgift.  
 
Kommunens revisorer har enligt kommunallagen också en uppgift att granska ej verkställda 
beslut. Förvaltningen lämnar en särskild rapport med kommentarer kvartalsvis. Denna 
rapport lämnas även till kommunfullmäktige för information.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 2, 2019 lämnas till 
kommunens revisorer och läggs till handlingarna.  
 
 
Ärendet 
Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade 
insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslutsdatum. 
Kommunen ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt efter 
tre månader. Även beslut som har verkställts men först efter tre månade ska rapporteras. Om 
IVO bedömer att insatsen inte har verkställts inom skälig tid har de en skyldighet att ansöka 
hos förvaltningsrätten om utdömande av särskild avgift.  
 
Kommunens revisorer har enligt kommunallagen också en uppgift att granska ej verkställda 
beslut. Förvaltningen lämnar en särskild rapport med kommentarer kvartalsvis. Denna 
rapport lämnas även till kommunfullmäktige för information.  
 
För det andra kvartalet 2019, det vill säga beslut som fattades under perioden 2019-01-01 – 
2019-03-31, har 18 beslut fattats som inte har verkställts inom tre månader. Ett av dessa är 
beslut om bostad för vuxna enligt LSS där det inte finns någon ledig bostad. Två beslut avser 
kontaktperson och fem beslut avser hemtjänst. I alla fallen som rör beslut om hemtjänst är 
det insatsen städ som avses och det finns oklarheter kring om personerna valt nya utförare 
och, om de har det, insatsen har startats upp.  
 
Den störta insatstypen av nya beslut som inte har blivit verkställda är beslut om permanent 
bostad enligt SoL, det vill säga särskilt boende inom äldreomsorgen. 10 sådana beslut har 
inte verkställts. I de flesta fallen beror det på att det inte finns lediga bostäder, men ibland 
har personerna också tackat nej till erbjuden plats.  
 
Även av de beslut som har verkställts fast först efter tre månader är permanent bostad enligt 
SoL (särskilt boende) i majoritet. 10 beslut om särskilt boende har verkställts efter tre 
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månader. Anledningarna är även här att det har saknats lediga bostäder eller att personer har 
tackat nej till erbjudande. En stor del av dessa beslut verkställdes i juni, vilket är när den nya 
avdelningen på Ekero öppnade. Totalt inrapporteras alltså 20 beslut om särskilt boende som 
ej verkställda, eller verkställda först efter tre månader, för kvartalet. 
 
Under den aktuella perioden, det vill säga beslutade fattade från och med 1 januari 2019 till 
och med 31 mars 2019 fattades totalt 53 beslut om permanent bostad enligt SoL, särskilt 
boende. Majoriteten av dessa har blivit verkställda inom tre månader.  
 
12 beslut återrapporteras då de fortfarande inte är verkställda. Fyra av dessa är beslut om 
bostad enligt LSS där det inte finns några lediga bostäder. Tre beslut avser kontaktperson 
enligt SoL där personen inte bor i kommunen i två av fallen. Två beslut avser daglig 
verksamhet enligt LSS och ett avser dagverksamhet enligt SoL, samt två beslut om hemtjänst 
enligt SoL.  
 
Två beslut har avslutats av annan anledning än verkställighet. Båda har avslutats på 
personens egen begäran.   
 
Totalt under kvartalet, perioden 2019-01-01 – 2019-03-31, har 1 546 beslut fattats:  
 

Verksamhet Lag Antal beslut 
Funktionsnedsättning LSS 50 
Funktionsnedsättning SoL 72 
Individ och familjeomsorg SoL 984 
Äldreomsorg SoL 440 

 
Beslutsunderlag 
1 Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 2, 2019 
 
Beslut lämnas till 
Socialchef   
 
 
 

Magnus Andersson Maria Winsten 
Socialchef Utredare 
Sektor välfärd Sektor välfärd 
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Sektor välfärd

Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 
Kvartal: 2, 2019 

 

Nya ärenden 

Typ av 
insats 

Verksam-
het/ 
lagrum 

Besluts-
datum 

Datum 
för 
avbrott 

Skäl för 
dröjsmål                       

Kön Födelse-
år 

Bostad för 
vuxna 

FN/LSS 190130  Saknas ledig 
bostad. Har 
erbjudits 
korttidsvistelse 
och boendestöd 
enligt SoL i 
väntan på bostad 
 

K 1997 

Kontakt-
person 

FN/LSS 190221  Har erbjudits 
kontaktperson i 
augusti men vill 
avvakta skolstart 
 

M 2003 

Kontakt-
person 

FN/SoL 190222  Svårt att hitta rätt 
kontaktperson 
och 
omständigheter i 
ärendet som 
försvårar 
 

K 1983 

Hemtjänst ÄO/SoL 190207  Oklart om beslut 
om städ har 
verkställts, 
avvaktar rapport 
från utförare 
 

K 1926 

Hemtjänst ÄO/SoL 130812 190228 Behövde byta 
utförare för städ 
då bolaget han 
hade inte längre 
finns kvar inom 
LOV. Oklart om 
nytt städbolag har 
valts och om det i 
sådana fall har 
verkställts på nytt 

M 1922 
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Sektor välfärd

Typ av 
insats 

Verksam-
het/ 
lagrum 

Besluts-
datum 

Datum 
för 
avbrott 

Skäl för 
dröjsmål                       

Kön Födelse-
år 

Hemtjänst ÄO/SoL 120615 190228 Behövde byta 
utförare för städ 
då bolaget han 
hade inte längre 
finns kvar inom 
LOV. Oklart om 
nytt städbolag har 
valts och om det i 
sådana fall har 
verkställts på nytt 
 

K 1937 

Hemtjänst ÄO/SoL 160602 190228 Behövde byta 
utförare för städ 
då bolaget han 
hade inte längre 
finns kvar inom 
LOV. Oklart om 
nytt städbolag har 
valts och om det i 
sådana fall har 
verkställts på nytt 
 

M 1940 

Hemtjänst ÄO/SoL 160630 190228 Behövde byta 
utförare för städ 
då bolaget han 
hade inte längre 
finns kvar inom 
LOV. Oklart om 
nytt städbolag har 
valts och om det i 
sådana fall har 
verkställts på nytt 
 

M 1946 

Permanent 
bostad 

ÄO/SoL 190215  Saknas ledigt 
bostad. Har 
erbjudits boende 
190219 och tackat 
nej 
 

K 1932 

Permanent 
bostad 

ÄO/SoL 190322  Saknas ledig 
bostad 
 
 
 

K 1933 
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Sektor välfärd

Typ av 
insats 

Verksam-
het/ 
lagrum 

Besluts-
datum 

Datum 
för 
avbrott 

Skäl för 
dröjsmål                       

Kön Födelse-
år 

Permanent 
bostad 

ÄO/SoL 190128  Har tackat nej till 
erbjudanden 
190429 samt 
190701  
 

K 1936 

Permanent 
bostad 

ÄO/SoL 190312  Saknas ledig 
bostad 
 

K 1936 

Permanent 
bostad  

ÄO/SoL 190308  Saknas ledig 
bostad 
 

K 1938 

Permanent 
bostad 

ÄO/SoL 190128  Saknas ledig 
bostad. Har 
erbjudits boende 
190515 och tackat 
nej 
 

M 1929 

Permanent 
bostad 

ÄO/SoL 190319  Saknas ledig 
bostad 
 

M 1941 

Permanent 
bostad 

ÄO/SoL 190319  Har tackat nej till 
erbjudande 
190527 
 

K 1932 

Permanent 
bostad 

ÄO/SoL 180530  Saknas ledig 
bostad. Har 
erbjudits boende 
180827 och tackat 
nej 
 

K 1928 

Permanent 
bostad 

ÄO/SoL 180614  Saknas ledig 
bostad. Har 
erbjudits boende 
190831 och tackat 
nej 

K 1926 
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Sektor välfärd

Återrapportering av tidigare rapporterade ärenden som inte verkställts 

Typ av  
insats 
 

Verksam-
het/ 
lagrum  

Besluts-
datum 

Datum 
för 
avbrott 

Skäl för 
dröjsmål 

Kön Födelse-
år 

Dag-
verksamhet 

FN/SoL 181017  Kartläggning pågår 
för att kunna 
matcha rätt plats 
 

M 1959 

Daglig 
verksamhet 

FN/LSS 130101 160622 Tar inte emot 
insatsen 
 

M 1988 

Daglig 
verksamhet 

FN/LSS 180508  Bor ännu inte i 
kommunen  
 

K 1991 

Kontakt-
person 

FN/SoL 180601 181217 Ville först inte ha 
en kontaktperson, 
men har ändrat sig. 
Arbete pågår för att 
hitta lämplig 
person 
 

K 1967 

Kontakt-
person 

FN/SoL 180507  Bor ännu inte i 
kommunen 
 

K 1991 

Kontakt-
person 

IFO/SoL 181221  Bor i annan 
kommun som har 
avslagit vår 
begäran att överta 
ärendet. Arbete 
pågår med att hitta 
lämplig person 
 

K 2003 

Bostad för 
vuxna 

FN/LSS 181212  Saknas ledig 
bostad. Har 
beviljats 
korttidsvistelse 
enligt SoL i väntan 
på bostad 
 

K 1986 

Bostad för 
vuxna 

FN/LSS 181105  Saknas ledig plats, 
Personen har en 
annan placering 
enligt SoL i väntan 
på bostad 
 
 

K 1995 
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Sektor välfärd

Typ av  
insats 
 

Verksam-
het/ 
lagrum  

Besluts-
datum 

Datum 
för 
avbrott 

Skäl för 
dröjsmål 

Kön Födelse-
år 

Bostad för 
vuxna 

FN/LSS 171019  Saknas ledig 
bostad. Har blivit 
erbjuden boende i 
annan kommun 
men tackat nej. 
Har särskilt boende 
enligt SoL sedan 
180930 i väntan på 
bostad 
 

K 1961 

Bostad för 
vuxna 

FN/LSS 180319  Saknas ledig 
bostad. Har 
boendestöd enligt 
SoL och är inte 
intresserad av 
andra insatser i 
väntan på bostad 
 

M 1989 

Hemtjänst ÄO/SoL 171201 180508 Avser städ, 
personen har inte 
valt ny utförare 
 

M 1944 

Hemtjänst ÄO/SoL 180831  Avser städ, 
personen har inte 
valt ny utförare 
 

M 1983 
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Sektor välfärd

Verkställda först efter tre månader 

Typ av 
insats 
 

Verksam-
het/  
lagrum 

Besluts-
datum 

Datum 
för av-
brott 

Datum 
för verk-
ställande 

Skäl för 
dröjs-
mål 

Kön Födelse-
år 

Bostad, 
vardagsstöd 

IFO/SoL 181017  190614 Tidigare 
inplanerat 
uppstarts-
möte 
avbokades 
av 
personens 
före-
trädare 
 

M 1950 

Kontakt-
person 

FN/SoL 181023 190319 190816 Lämplig 
uppdrags-
tagare har 
saknats 
 

K 1952 

Kontakt-
person 

FN/LSS 180212 190326 190816 Lämplig 
uppdrags-
tagare har 
saknats 
 

M 1988 

Permanent 
bostad 

ÄO/SoL 190121  190603 Ledig 
bostad har 
saknats 
 

K 1929 

Permanent 
bostad 

ÄO/SoL 190311  190616 Ledig 
bostad har 
saknats 
 

K 1919 

Permanent 
bostad 

ÄO/SoL 190305  190606 Ledig 
bostad har 
saknats 
 

K  1935 

Permanent 
bostad 

ÄO/SoL 190305  190616 Ledig 
bostad har 
saknats 
 

K 1923 

Permanent 
bostad 

ÄO/SoL 190205  190516 Har tackat 
nej till er-
bjudande 
190301 
 
 

K 1934 
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Sektor välfärd

Typ av 
insats 
 

Verksam-
het/  
lagrum 

Besluts-
datum 

Datum 
för av-
brott 

Datum 
för verk-
ställande 

Skäl för 
dröjs-
mål 

Kön Födelse-
år 

Permanent 
bostad  

ÄO/SoL 190204  190608 Ledig 
bostad har 
saknats 
 

K 1932 

Permanent 
bostad 

ÄO/SoL 190125  190729 Har tackat 
nej till er-
bjudande 
190408 
 

K 1931 

Permanent 
bostad 

ÄO/SoL 190122  190504 Ledig 
bostad har 
saknats 
 

K 1944 

Permanent 
bostad 

ÄO/SoL 190114  190630 Ledig 
bostad har 
saknats 
 

M 1934 

Permanent 
bostad 

ÄO/SoL 181017  190620 Har tackat 
nej till er-
bjudande 
190115 
 

K 1928 

 

 

Övriga avslut 

Typ av 
insats 
 

Verksam-
het/  
lagrum 

Besluts-
datum 

Datum 
för av-
brott 

Datum 
för 
avslut 

Skäl för 
dröjs-
mål och 
avslut 

Kön Födelse-
år 

Hemtjänst ÄO/SoL 181220  190809 Har haft 
privat städ 
och vill 
fortsätta 
med det 
 

K 1930 

Kontakt-
person 

FN/LSS 181220  190522 Har 
återtagit 
ansökan 

K 1953 
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§ 239/2019 
 

Svar på Ansökan om bidrag för kostnadskrävande 
projekt, Södra Vings IF 
Dnr 2017/405 
 
 
Sammanfattning 
Södra Vings IF har inkommit till förvaltningen och ansökt om bidrag som uppgår till 12 
950 000 kr. Föreningen har stora renoveringsbehov av sina lokaler och anläggningar. 
 
Ansökningarna som rör kostnadskrävande projekt ska vara inlämnade senast 15 mars till 
förvaltningen. Södra Vings IF inkom med en ansökan för kostnadskrävande projekt över 0,5 
mnkr före den 15 mars 2018. Södra Vings IF ansökan kommer att hanteras enligt riktlinjen 
för kostnadskrävande projekt över 0,5 mnkr som gällde vid ansökningstillfället. Total 
kostnad för det projektet uppgår till 25 900 000 kr, vilket innebär att ansökan om bidrag 
uppgår till 12 950 000 kr. Bidraget kan fördelas på flera år. 
 
Förvaltningen har haft en kontinuerlig dialog med Södra Ving utifrån inkommen ansökan. 
Ansökans omfattning har föranlett att förvaltningen i dialog med Södra Ving sökt andra 
möjligheter och lösningar än det som angetts i ansökan. Förvaltningen konstaterar 
tillsammans med Södra Ving att de alternativ som undersökts inte är hållbara och 
förvaltningen föreslår därav att ansökan avslås. Verksamhet kultur och fritid kommer 
fortsätta ha en dialog med Södra Ving för framtida lösningar. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-09-03 från tf servicechef 
2 Ansökan om bidrag för kostnadskrävande projekt, Södra Vings IF 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Södra Vings IF:s ansökan om kostnadskrävande projekt över 500 tkr med 12 950 000 kr 
avslås med hänvisning till att ingen hållbar lösning finns i nuläget.  
 
Kommunstyrelsen får uppdraget att fortsätta ha en dialog med Södra Vings IF för framtida 
lösningar. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Wiktor Öberg (M) yrkar som ett ändringsyrkande att andra meningen i ordförandens förslag 
till beslut ändras till att kommunstyrelsen får i uppdrag att skyndsamt ta fram en plan 
tillsammans med berörda parter, för att undersöka andra möjligheter att lösa behoven för 
Södra Vings IF och skolans verksamhet.  
 
Klas Redin (S) yrkar som ett ändringsyrkande att sista meningen i ordförandens förslag till 
beslut stryks.  
 
Eva B Arnesson (KD), Kerstin Berggren (MP), Mikael Dahl (C), Mikael Levander (NU) och 
Niclas Sunding yrkar bifall till Wiktor Öbergs (M) ändringsyrkande. 
 
Inga-Kersti Skarland (S) yrkar bifall till Klas Redins (S) ändringsyrkande. 
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Beslutsutgång 
Ordföranden frågar först om kommunstyrelsen kan besluta enligt första stycket i 
ordförandens förslag till beslut och finner att så är fallet.  
 
Ordföranden gör sedan följande propositionsordning; 

1. Andra stycket i ordförandens förslag till beslut  
2. Wiktor Öbergs (M) ändringsyrkande 
3. Klas Redins (S) ändringsyrkande 

 
Efter att ha frågat kommunstyrelsen om beslut i andra stycket finner han att 
kommunstyrelsen beslutar enligt Wiktor Öbergs (M) ändringsyrkande.  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Södra Vings IF:s ansökan om kostnadskrävande projekt över 500 tkr med 12 950 000 kr 
avslås med hänvisning till att ingen hållbar lösning finns i nuläget.  
 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att skyndsamt ta fram en plan tillsammans med berörda 
parter, för att undersöka andra möjligheter att lösa behoven för Södra Vings IF och skolans 
verksamhet. 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-09-03 

Tjänsteskrivelse Svar på Ansökan om bidrag för 
kostnadskrävande projekt, Södra Vings IF 
Diarienummer 2017/405, löpnummer 71/2019 
 
Sammanfattning 
Södra Vings IF har inkommit till förvaltningen och ansökt om bidrag som uppgår till 12 
950 000 kr. Föreningen har stora renoveringsbehov av sina lokaler och anläggningar. 
 
Ansökningarna som rör kostnadskrävande projekt ska vara inlämnade senast 15 mars till 
förvaltningen. Södra Vings IF inkom med en ansökan för kostnadskrävande projekt över 0,5 
mnkr före den 15 mars 2018. Södra Vings IF ansökan kommer att hanteras enligt riktlinjen 
för kostnadskrävande projekt över 0,5 mnkr som gällde vid ansökningstillfället. Total 
kostnad för det projektet uppgår till 25 900 000 kr, vilket innebär att ansökan om bidrag 
uppgår till 12 950 000 kr. Bidraget kan fördelas på flera år. 
 
Förvaltningen har haft en kontinuerlig dialog med Södra Ving utifrån inkommen ansökan. 
Ansökans omfattning har föranlett att förvaltningen i dialog med Södra Ving sökt andra 
möjligheter och lösningar än det som angetts i ansökan. Förvaltningen konstaterar 
tillsammans med Södra Ving att de alternativ som undersökts inte är hållbara och 
förvaltningen föreslår därav att ansökan avslås. Verksamhet kultur och fritid kommer 
fortsätta ha en dialog med Södra Ving för framtida lösningar. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Södra Vings IF:s ansökan om kostnadskrävande projekt över 500 tkr med 12 950 000 kr 
avslås med hänvisning till att ingen hållbar lösning finns i nuläget. 
 
 
Ärendet 
Södra Vings IF har inkommit till förvaltningen och ansökt om bidrag som uppgår till 12 
950 000 kr. Föreningen har stora renoveringsbehov av sina lokaler och anläggningar. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-29 om riktlinjen bidrag för kostnadskrävande 
projekt över 0,5 mnkr, vilka är vägledande vid bidragsgivningen. Bidragsnivån uppgår enligt 
huvudregeln till 50 % av kommunstyrelsens godkända kostnader. I de fall projekt beviljas 
andra offentliga bidrag, exempelvis från Boverket, kan den kommunala bidragsdelen 
reduceras för att bibehålla en egen finansieringsdel för förening med minst 20 % av den 
totala kostnaden. Kommunfullmäktige beslutade om reviderad riktlinjen för föreningsbidrag 
i Ulricehamns kommun 2019-03-28.  
 
Ansökningarna som rör kostnadskrävande projekt ska vara inlämnade senast 15 mars till 
förvaltningen. Södra Vings IF inkom med en ansökan för kostnadskrävande projekt över 0,5 
mnkr före den 15 mars 2018. Södra Vings IF ansökan kommer att hanteras enligt riktlinjen 
för kostnadskrävande projekt över 0,5 mnkr som gällde vid ansökningstillfället. Total 
kostnad för det projektet uppgår till 25 900 000 kr, vilket innebär att ansökan om bidrag 
uppgår till 12 950 000 kr. Bidraget kan fördelas på flera år. 
 
I dagsläget har Södra Vings IF verksamhet på flera ställen i och runt Hökerum. Föreningen 
har ca 515 medlemmar varav 175 st. är i bidragsberättigad ålder (7–20 år). Anläggningarna 
som föreningen bedriver verksamhet på är i behov av stort underhåll och 
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tillgänglighetsanpassning, både lokaler och planer är undermåliga. Huvudarenan är från 
1945 och totalrenoverades 1984, klubbstugan på huvudarenan är från 1967.   
Då arenorna ligger utspridda så är tanken vid en nyproduktion att man samlar all 
verksamhet på samma ställe, fördelen blir att det blir mer anpassat underhåll och planskötsel 
samt att det blir fler spontanmöten med medlemmarna och träningsgrupperna.  
Föreningen visar en jämn kostnads-, intäkts- och resultatnivå de senaste åren. 
 
Förvaltningen har haft en kontinuerlig dialog med Södra Ving utifrån inkommen ansökan. 
Ansökans omfattning har föranlett att förvaltningen i dialog med Södra Ving sökt andra 
möjligheter och lösningar än det som angetts i ansökan. Förvaltningen konstaterar 
tillsammans med Södra Ving att de alternativ som undersökts inte är hållbara och 
förvaltningen föreslår därav att ansökan avslås. Verksamhet kultur och fritid kommer 
fortsätta ha en dialog med Södra Ving för framtida lösningar. 
 
Beslutsunderlag 
1 Ansökan om bidrag för kostnadskrävande projekt, Södra Vings IF 

 
Beslut lämnas till 
Södra Vings IF 
Tf Servicechef 
Verksamhetschef kultur och fritid   
 
 

Anna-Lena Johansson Tomas Dahll 
Tf servicechef Fritidsintendent 
Sektor service Verksamhet kultur och fritid 
 Sektor service 

 

Lena Moritz 
Verksamhetschef kultur och fritid 
Sektor service
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§ 240/2019 
 

Stiftelser och donationsfonder 2018 - bokslut och 
revisionsrapport 
Dnr 2019/464 
 
 
Sammanfattning 
Sammanställning, årsredovisning och revisionsrapporter för 2018 överlämnas härmed 
avseende stiftelser (donationsfonder) som kommunen förvaltar. 
 
Kommunfullmäktige beslutade i september 2012 att alla stiftelser utom en skulle avslutas 
eller flyttas till annan huvudman. Arbete med att avsluta stiftelser genom olika åtgärder 
pågår. 
 
Under 2017 och 2018 har länsstyrelsen beslutat om att tolv stiftelser får förbruka kapitalet. 
 
Kvarvarande stiftelser kan ansöka om att få förbruka kapitalet 2019. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-08-13 från ekonomichef 
2 Revisionsrapport - stiftelser och donationsfonder 2018 
3 Bokslut 2018 - Gerda Stombergs minne 
4 Bokslut 2018 - övriga stiftelser 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Stiftelsernas styrelser beviljas ansvarsfrihet för 2018. 
 
Årsredovisning med revisionsberättelse 2018 för stiftelsen Gerda Stombergs Minne, övriga 
stiftelsers redovisning för 2018 samt revisionsrapporter för övriga stiftelser 2018 läggs till 
handlingarna. 
 
Protokollsanteckning 
Inga-Kersti Skarland (S) och Tommy Mårtensson (S) anmäler jäv, lämnar lokalen och deltar 
därmed inte i handläggningen av ärendet.   
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Stiftelsernas styrelser beviljas ansvarsfrihet för 2018. 
 
Årsredovisning med revisionsberättelse 2018 för stiftelsen Gerda Stombergs Minne, övriga 
stiftelsers redovisning för 2018 samt revisionsrapporter för övriga stiftelser 2018 läggs till 
handlingarna. 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-08-13 

Tjänsteskrivelse - Stiftelser och donationsfonder 
2018 - bokslut och revisionsrapport 
Diarienummer 2019/464, löpnummer 2729/2019 
 
Sammanfattning 
Sammanställning, årsredovisning och revisionsrapporter för 2018 överlämnas härmed 
avseende stiftelser (donationsfonder) som kommunen förvaltar. 
 
Kommunfullmäktige beslutade i september 2012 att alla stiftelser utom en skulle avslutas 
eller flyttas till annan huvudman. Arbete med att avsluta stiftelser genom olika åtgärder 
pågår. 
 
Under 2017 och 2018 har länsstyrelsen beslutat om att tolv stiftelser får förbruka kapitalet. 
 
Kvarvarande stiftelser kan ansöka om att få förbruka kapitalet 2019. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Stiftelsernas styrelser beviljas ansvarsfrihet för 2018. 
 
Årsredovisning med revisionsberättelse 2018 för stiftelsen Gerda Stombergs Minne, övriga 
stiftelsers redovisning för 2018 samt revisionsrapporter för övriga stiftelser 2018 läggs till 
handlingarna. 
 
 
Ärendet 
Sammanställningar, årsredovisningar och revisionsrapporter för 2018 överlämnas härmed 
avseende stiftelser (donationsfonder) som kommunen förvaltar. 
 
Kommunfullmäktige beslutade i september 2012 att alla stiftelser utom en skulle avslutas 
eller flyttas till annan huvudman. Arbete med att avsluta stiftelser genom olika åtgärder 
pågår. Stiftelsen Gustaf och Kristina Petterssons donationsfond permuterades 2013 och har 
överlämnats till Svenska kyrkan, Ulricehamn. Sex fonder har fått Länsstyrelsens medgivande 
att få förbruka medlen och så har också skett. Stiftelserna har därmed kunnat avslutas. 
 
Under 2015 beviljade Länsstyrelsen att kapitalet får förbrukas i Apotekare Kullgrens fond för 
fattiga, ålderstigna, kvinnliga tjänstehjon och Apotekare Kullgrens gåvomedel. Dessa medel 
har förbrukats och utdelats under 2016. Dessa stiftelser har därmed kunnat avslutas. 
 
Under 2015 beviljade Kammarkollegiet permutation av Sociala samfonden vilket innebär att 
kapitalet utdelades under 2017 och är nu avslutad.  
 
Under 2017 och 2018 har länsstyrelsen beslutat om att tolv stiftelser får förbruka kapitalet. 
Arbete pågår för att kunna utbetala kapitalet enligt donationens ändamål eller ett ändamål 
som så nära som möjligt motsvarar detta.  
 
Kvarvarande stiftelser kommer ansöka om att få förbruka kapitalet 2019. 
 
Beslutsunderlag 
1 Revisionsrapport - stiftelser och donationsfonder 2018 
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2 Bokslut 2018 - Gerda Stombergs minne 
3 Bokslut 2018 - övriga stiftelser 
 
Beslut lämnas till 
Ekonomichef   
 
 

Niklas Anemo  
Ekonomichef  
Kommunledningsstab  
  

 



































































STIFTELSEN Bygg-Sjögrens stipendiefond   

Redovisning 2018 (avslut 2018)

INGÅENDE BALANS
TILLGÅNGAR
Bankmedel 10 480,90
SUMMA TILLGÅNGAR 10 480,90

EGET KAPITAL
Fritt eget kapital 0,00
Bundet eget kapital 9 855,90
SUMMA EGET KAPITAL 9 855,90

SKULDER
Upplupna kostnader 625,00
SUMMA SKULDER 625,00

ÅRETS HÄNDELSER
Förvaltningskostnad 355,90
Ränteintäkt 0,00
ÅRETS RESULTAT -355,90

UTGÅENDE BALANS
TILLGÅNGAR
Bankmedel 980,90
SUMMA TILLGÅNGAR 980,90

EGET KAPITAL
Fritt eget kapital 0,00
Bundet eget kapital 0,00
SUMMA EGET KAPITAL 0,00

SKULDER
Upplupna kostnader 980,90
SUMMA SKULDER 980,90

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 980,90



STIFTELSEN KINDS HÄRADS STIPENDIUM

Redovisning 2018

INGÅENDE BALANS
TILLGÅNGAR
Bankmedel 87 345,93
SUMMA TILLGÅNGAR 87 345,93

EGET KAPITAL
Fritt eget kapital 1 832,88
Bundet eget kapital 84 888,05
SUMMA EGET KAPITAL 86 720,93

SKULDER
Upplupna kostnader 625,00
SUMMA SKULDER 625,00

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 87 345,93

ÅRETS HÄNDELSER
Förvaltningskostnad 625,00
Ränteintäkt 0,00
ÅRETS RESULTAT -625,00

UTGÅENDE BALANS
TILLGÅNGAR
Bankmedel 87 345,93
SUMMA TILLGÅNGAR 87 345,93

EGET KAPITAL
Fritt eget kapital 1 832,88
Bundet eget kapital 84 263,05
SUMMA EGET KAPITAL 86 095,93

SKULDER
Upplupna kostnader 1 250,00
SUMMA SKULDER 1 250,00

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 87 345,93



STIFTELSEN TAGE HELLSTRANDS STIPENDIEFOND

Redovisning 2018 (avslut 2018)

INGÅENDE BALANS
TILLGÅNGAR
Bankmedel 3 195,86
SUMMA TILLGÅNGAR 3 195,86

EGET KAPITAL
Fritt eget kapital 0,00
Bundet eget kapital 2 570,86
SUMMA EGET KAPITAL 2 570,86

SKULDER
Upplupna kostnader 625,00
SUMMA SKULDER 625,00

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 3 195,86

ÅRETS HÄNDELSER
Förvaltningskostnad 70,86
Ränteintäkt 0,00
ÅRETS RESULTAT -70,86

UTGÅENDE BALANS
TILLGÅNGAR
Bankmedel 695,86
SUMMA TILLGÅNGAR 695,86

EGET KAPITAL
Fritt eget kapital 0,00
Bundet eget kapital 0,00
SUMMA EGET KAPITAL 0,00

SKULDER
Upplupna kostnader 695,86
SUMMA SKULDER 695,86

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 695,86



STIFTELSEN ULRICEHAMNS GRUNDSKOLAS SAMFOND

Redovisning 2018

INGÅENDE BALANS
TILLGÅNGAR
Bankmedel 199 176,48
SUMMA TILLGÅNGAR 199 176,48

EGET KAPITAL
Fritt eget kapital 0,00
Bundet eget kapital 198 551,48
SUMMA EGET KAPITAL 198 551,48

SKULDER
Upplupna kostnader 625,00
SUMMA SKULDER 625,00

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 199 176,48

ÅRETS HÄNDELSER
Förvaltningskostnad 625,00
Ränteintäkt 0,00
ÅRETS RESULTAT -625,00

UTGÅENDE BALANS
TILLGÅNGAR
Bankmedel 199 176,48
SUMMA TILLGÅNGAR 199 176,48

EGET KAPITAL
Fritt eget kapital 0,00
Bundet eget kapital 197 926,48
SUMMA EGET KAPITAL 197 926,48

SKULDER
Upplupna kostnader 1 250,00
SUMMA SKULDER 1 250,00

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 199 176,48



STIFTELSEN ULRICEHAMNS SPARBANKS STIPENDIEFOND

Redovisning 2018 avslut 2018

INGÅENDE BALANS
TILLGÅNGAR
Bankmedel 15 829,88
SUMMA TILLGÅNGAR 15 829,88

EGET KAPITAL
Fritt eget kapital 0,00
Bundet eget kapital 15 204,88
SUMMA EGET KAPITAL 15 204,88

SKULDER
Upplupna kostnader 625,00
SUMMA SKULDER 625,00

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 15 829,88

ÅRETS HÄNDELSER
Förvaltningskostnad 204,88
Ränteintäkt 0,00
ÅRETS RESULTAT -204,88

UTGÅENDE BALANS
TILLGÅNGAR
Bankmedel 829,88
SUMMA TILLGÅNGAR 829,88

EGET KAPITAL
Fritt eget kapital 0,00
Bundet eget kapital 0,00
SUMMA EGET KAPITAL 0,00

SKULDER
Upplupna kostnader 829,88
SUMMA SKULDER 829,88

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 829,88



STIFTELSEN UNGDOMENS RÖDA KORS FOND

Redovisning 2018

INGÅENDE BALANS
TILLGÅNGAR
Bankmedel 5 783,33
SUMMA TILLGÅNGAR 5 783,33

EGET KAPITAL
Fritt eget kapital 0,00
Bundet eget kapital 5 158,33
SUMMA EGET KAPITAL 5 158,33

SKULDER
Upplupna kostnader 625,00
SUMMA SKULDER 625,00

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 5 783,33

ÅRETS HÄNDELSER
Förvaltningskostnad 625,00
Ränteintäkt 0,00
ÅRETS RESULTAT -625,00

UTGÅENDE BALANS
TILLGÅNGAR
Bankmedel 5 783,33
SUMMA TILLGÅNGAR 5 783,33

EGET KAPITAL
Fritt eget kapital 0,00
Bundet eget kapital 4 533,33
SUMMA EGET KAPITAL 4 533,33

SKULDER
Upplupna kostnader 1 250,00
SUMMA SKULDER 1 250,00

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 5 783,33



STIFTELSEN A R HOLMENS FOND MORS MINNE

Redovisning 2018

INGÅENDE BALANS
TILLGÅNGAR
Bankmedel 103 293,08
SUMMA TILLGÅNGAR 103 293,08

EGET KAPITAL
Fritt eget kapital 0,00
Bundet eget kapital 102 668,08
SUMMA EGET KAPITAL 102 668,08

SKULDER
Upplupna kostnader 625,00
SUMMA SKULDER 625,00

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 103 293,08

ÅRETS HÄNDELSER
Förvaltningskostnad 625,00
Ränteintäkt 0,00
ÅRETS RESULTAT -625,00

UTGÅENDE BALANS
TILLGÅNGAR
Bankmedel 103 293,08
SUMMA TILLGÅNGAR 103 293,08

EGET KAPITAL
Fritt eget kapital 0,00
Bundet eget kapital 102 043,08
SUMMA EGET KAPITAL 102 043,08

SKULDER
Upplupna kostnader 1 250,00
SUMMA SKULDER 1 250,00

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 103 293,08



STIFTELSEN S & A SVENSSONS KOMMUNALFOND

Redovisning 2018

INGÅENDE BALANS
TILLGÅNGAR
Bankmedel 6 107,79
SUMMA TILLGÅNGAR 6 107,79

EGET KAPITAL
Fritt eget kapital 0,00
Bundet eget kapital 5 482,79
SUMMA EGET KAPITAL 5 482,79

SKULDER
Upplupna kostnader 625,00
SUMMA SKULDER 625,00

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 6 107,79

ÅRETS HÄNDELSER
Förvaltningskostnad 625,00
Ränteintäkt 0,00
ÅRETS RESULTAT -625,00

UTGÅENDE BALANS
TILLGÅNGAR
Bankmedel 6 107,79
SUMMA TILLGÅNGAR 6 107,79

EGET KAPITAL
Fritt eget kapital 0,00
Bundet eget kapital 4 857,79
SUMMA EGET KAPITAL 4 857,79

SKULDER
Upplupna kostnader 1 250,00
SUMMA SKULDER 1 250,00

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 6 107,79



STIFTELSEN GUSTAV LINDQVISTS DONATION

Redovisning 2018

INGÅENDE BALANS
TILLGÅNGAR
Bankmedel 42 473,67
SUMMA TILLGÅNGAR 42 473,67

EGET KAPITAL
Fritt eget kapital 0,00
Bundet eget kapital 41 848,67
SUMMA EGET KAPITAL 41 848,67

SKULDER
Upplupna kostnader 625,00
SUMMA SKULDER 625,00

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 42 473,67

ÅRETS HÄNDELSER
Förvaltningskostnad 20 625,00
Ränteintäkt 0,00
ÅRETS RESULTAT -20 625,00

UTGÅENDE BALANS
TILLGÅNGAR
Bankmedel 22 473,67
SUMMA TILLGÅNGAR 22 473,67

EGET KAPITAL
Fritt eget kapital 0,00
Bundet eget kapital 21 223,67
SUMMA EGET KAPITAL 21 223,67

SKULDER
Upplupna kostnader 1 250,00
SUMMA SKULDER 1 250,00

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 22 473,67



STIFTELSEN HILDA SERAFIA PETTERSSONS FOND

Redovisning 2018

INGÅENDE BALANS
TILLGÅNGAR
Bankmedel 56 442,56
SUMMA TILLGÅNGAR 56 442,56

EGET KAPITAL
Fritt eget kapital 0,00
Bundet eget kapital 55 817,56
SUMMA EGET KAPITAL 55 817,56

SKULDER
Upplupna kostnader 625,00
SUMMA SKULDER 625,00

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 56 442,56

ÅRETS HÄNDELSER
Förvaltningskostnad 22 625,00
Ränteintäkt 0,00
ÅRETS RESULTAT -22 625,00

UTGÅENDE BALANS
TILLGÅNGAR
Bankmedel 34 442,56
SUMMA TILLGÅNGAR 34 442,56

EGET KAPITAL
Fritt eget kapital 0,00
Bundet eget kapital 33 192,56
SUMMA EGET KAPITAL 33 192,56

SKULDER
Upplupna kostnader 1 250,00
SUMMA SKULDER 1 250,00

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 34 442,56



STIFTELSEN JOHAN FREDRIK ANDERSSONS DONATION

Redovisning 2018

INGÅENDE BALANS
TILLGÅNGAR
Bankmedel 289 964,76
SUMMA TILLGÅNGAR 289 964,76

EGET KAPITAL
Fritt eget kapital 0,00
Bundet eget kapital 289 339,76
SUMMA EGET KAPITAL 289 339,76

SKULDER
Upplupna kostnader 625,00
SUMMA SKULDER 625,00

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 289 964,76

ÅRETS HÄNDELSER
Förvaltningskostnad 7 797,00
Ränteintäkt 0,00
ÅRETS RESULTAT -7 797,00

UTGÅENDE BALANS
TILLGÅNGAR
Bankmedel 222 792,76
SUMMA TILLGÅNGAR 222 792,76

EGET KAPITAL
Fritt eget kapital 0,00
Bundet eget kapital 221 542,76
SUMMA EGET KAPITAL 221 542,76

SKULDER
Upplupna kostnader 1 250,00
SUMMA SKULDER 1 250,00

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 222 792,76



FÖRVALTADE DONATIONSSTIFTELSERS TILLGÅNGAR 2017-12-31

Stiftelse                 2018 Bankkonto Utgående balans

Stiftelsen Bygg-Sjögrens Stipendiefond   4108982-2 980,90
Kapital 0,00
Disponibelt för utdelning 0,00
Upplupna skulder 980,90

Stiftelsen Kinds Härads Stipendium 4108982-2 87 345,93
Kapital 84 263,05
Disponibelt för utdelning 1 832,88
Upplupna skulder 1 250,00

Stiftelsen Tage Hellstrands Stipendiefond 4108982-2 695,86
Kapital 0,00
Disponibelt för utdelning 0,00
Upplupna skulder 695,86

Stiftelsen Ulricehamns Grundskolas Samfond 4108982-2 199 176,48
Kapital 197 926,48
Disponibelt för utdelning 0,00
Upplupna skulder 1 250,00

Stiftelsen Ulricehamns Sparbanks Stipendiefond 4108982-2 829,88
Kapital 0,00
Disponibelt för utdelning 0,00
Upplupna skulder 829,88

Stiftelsen Ungdomens Röda Kors Fond 4108982-2 5 783,33
Kapital 4 533,33
Disponibelt för utdelning 0,00
Upplupna skulder 1 250,00

Stiftelsen A R Holmens Fond Mors Minne 4108982-2 103 293,08
Kapital 102 043,08
Disponibelt för utdelning 0,00
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Upplupna skulder 1 250,00

Stiftelsen S & A Svenssons Kommunalfond 4108982-2 6 107,79
Kapital 4 857,79
Disponibelt för utdelning 0,00
Upplupna skulder 1 250,00

Stiftelsen Gustav Lindqvists Donation 4108982-2 22 473,67
Kapital 21 223,67
Disponibelt för utdelning 0,00
Upplupna skulder 1 250,00

Stiftelsen Hilda Serafia Petterssons Fond 4108982-2 34 442,56
Kapital 33 192,56
Disponibelt för utdelning 0,00
Upplupna skulder 1 250,00

Stiftelsen Johan Fredrik Anderssons Donation 4108982-2 222 792,76
Kapital 221 542,76
Disponibelt för utdelning 0,00
Upplupna skulder 1 250,00

Totalt kapital 671 415,60
Totalt upplupna skulder 12 506,64
Totalt banktillgodohavande 683 922,24

Sida 13 av 13



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2019-10-03 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§ 241/2019 
 

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. 
 
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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§ 242/2019 
 

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. 
 
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 
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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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§ 243/2019 
 

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. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Niclas Sunding (SD) och Eva B Arnesson (KD) yrkar bifall till motionen.  
 
Beslutsutgång 
Ordföranden ställer ordförandens förslag till beslut mot Niclas Sundings (SD) och Eva B 
Arnesson (KD) yrkanden om bifall till motionen och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt ordförandens förslag till beslut.  
 
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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§ 245/2019 
 

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. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Wiktor Öberg (M) yrkar bifall till den första meningen i ordförandens förslag till beslut. 
 
Beslutsutgång 
Ordföranden frågar först om kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag i andra 
och tredje meningarna och finner att så är fallet. 
 
Sedan frågar ordföranden om kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag eller 
Wiktor Öbergs (M) yrkande om bifall i den första meningen och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt Wiktor Öbergs (M) förslag om bifall. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionens första yrkande antas genom att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en 
exploateringsplan för tänkbara platser där man kan angöra och göra strandhugg. 
 
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.  
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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)



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2019-10-03 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§ 246/2019 
 

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. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Kerstin Berggren (MP) och Eva B Arnesson (KD) yrkar bifall till motionen.   
 
Beslutsutgång 
Ordföranden ställer ordförandens förslag till beslut mot Kerstin Berggrens (MP) och Eva B 
Arnessons (KD) yrkande om bifall till motionen och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt ordförandens förslag till beslut. 
 
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. 
 
Reservationer 
Kerstin Berggren (MP) och Eva B Arnesson (KD) reserverar sig mot beslutet. 
 



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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§ 247/2019 
 

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

	



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2019-10-03 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§ 249/2019 
 

Svar på motion om Medborgarförslag - Demokrati 
mellan valdagarna 
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. 
 
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   
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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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§ 250/2019 
 

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.  
 
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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