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§ 

Svar på motion om bekämpning av jättebjörnlokan 
Dnr 2017/337 

Sammanfattning 
Vänsterpartiet föreslår i en motion till kommunfullmäktige att kommunen upprättar en 
samordnande handlingsplan för bekämpning av Jättebjörnlokan. Björnlokan är en invasiv 
art, karakteristiskt för sådana arter är en mycket god spridningsförmåga och att de är bra på 
att konkurrera ut andra arter. Detta gör att bekämpningen inom ett geografiskt område 
måste ske samordnat om den ska vara meningsfull och framgångsrik. Det är i dagsläget 
oklart vilken bekämpningsmetod som är mest effektiv för olika invasiva arter. 

2019-06-19 återemitterade kommunfullmäktige motionen med motiveringen ” Motionen 
återremitteras med anledning av den kartläggning som redan finns som är framtagen av 
Naturvårdsverket. Det finns även utredningar och planer som är framtagna av kommuner 
runt oss som Ulricehamns kommun kan ha som grund i arbetet med bekämpning av 
jättelokan”. 

Förvaltningen anser att en kartläggning av invasiva arter är en första väg att gå, för att få en 
uppfattning om problemets areella utbredning. Bekämpning av invasiva arter måste ske över 
stora arealer, ofta med mycket resurskrävande metoder och arbetet bör ske under en lång tid. 
Förvaltningen vidhåller att man inför en bekämpning behöver göra en lokal kartläggning av 
vart arterna finns för att kunna bekämpa och förebygga invasiva arter, även om man 
självklart kan dra nytta av dom iakttagelser naturvårdsverket gjort och hur andra kommuner 
arbetat. Förvaltningen ställer sig positiva till förslaget, men anser att kartläggningen inte ska 
utgå från en art utan en bedömning bör göras utifrån flera arter. För att förvaltningen ska 
kunna arbeta med frågan och det ska få effekt på lång och kort sikt så behöver resurser 
tillskjutas. Förvaltningen anser att behovet bör hanteras i kommunens budgetprocess där det 
får bedömas och vägas mot andra behov i kommunen. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-09-27 från tf servicechef 
2 Motion om bekämpning av jättebjörnlokan 

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionens förslag anses vara under utredning med hänvisning till att behovet av resurser för 
att genomföra förslaget kommer hanteras i budgetprocessen. Om resurser prioriteras så 
kommer en kartläggning utgå från flera arter som påverkar ekosystemet.  



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

2019-09-27 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om bekämpning av 
jättebjörnlokan 
Diarienummer 2017/337, löpnummer 2766/2019 

Sammanfattning 
Vänsterpartiet föreslår i en motion till kommunfullmäktige att kommunen upprättar en 
samordnande handlingsplan för bekämpning av Jättebjörnlokan. Björnlokan är en invasiv 
art, karakteristiskt för sådana arter är en mycket god spridningsförmåga och att de är bra på 
att konkurrera ut andra arter. Detta gör att bekämpningen inom ett geografiskt område 
måste ske samordnat om den ska vara meningsfull och framgångsrik. Det är i dagsläget 
oklart vilken bekämpningsmetod som är mest effektiv för olika invasiva arter. 

2019-06-19 återemitterade kommunfullmäktige motionen med motiveringen ” Motionen 
återremitteras med anledning av den kartläggning som redan finns som är framtagen av 
Naturvårdsverket. Det finns även utredningar och planer som är framtagna av kommuner 
runt oss som Ulricehamns kommun kan ha som grund i arbetet med bekämpning av 
jättelokan”. 

Förvaltningen anser att en kartläggning av invasiva arter är en första väg att gå, för att få en 
uppfattning om problemets areella utbredning. Bekämpning av invasiva arter måste ske över 
stora arealer, ofta med mycket resurskrävande metoder och arbetet bör ske under en lång tid. 
Förvaltningen vidhåller att man inför en bekämpning behöver göra en lokal kartläggning av 
vart arterna finns för att kunna bekämpa och förebygga invasiva arter, även om man 
självklart kan dra nytta av dom iakttagelser naturvårdsverket gjort och hur andra kommuner 
arbetat. Förvaltningen ställer sig positiva till förslaget, men anser att kartläggningen inte ska 
utgå från en art utan en bedömning bör göras utifrån flera arter. För att förvaltningen ska 
kunna arbeta med frågan och det ska få effekt på lång och kort sikt så behöver resurser 
tillskjutas. Förvaltningen anser att behovet bör hanteras i kommunens budgetprocess där det 
får bedömas och vägas mot andra behov i kommunen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Motionens förslag anses vara under utredning med hänvisning till att behovet av resurser för 
att genomföra förslaget kommer hanteras i budgetprocessen. Om resurser prioriteras så 
kommer en kartläggning utgå från flera arter som påverkar ekosystemet.  

Ärendet 
Vänsterpartiet föreslår i en motion till kommunfullmäktige att kommunen upprättar en 
samordnande handlingsplan för bekämpning av Jättebjörnlokan och söker LONA-bidrag hos 
länsstyrelsen för detta. Björnlokan är en invasiv art, karakteristiskt för sådana arter är en 
mycket god spridningsförmåga och att de är bra på att konkurrera ut andra arter. Detta gör 
att bekämpningen inom ett geografiskt område måste ske samordnat om den ska vara 
meningsfull och framgångsrik. Det är i dagsläget oklart vilken bekämpningsmetod som är 
mest effektiv för olika invasiva arter.  

Förvaltningen ansåg att en inventering av invasiva arter är en första väg att gå, för att få en 
uppfattning om problemets areella utbredning. Bekämpning av invasiva arter måste ske över 
stora arealer, ofta med mycket resurskrävande metoder och arbetet bör ske under en lång tid. 
Hur kostsam en inventering blir beror på vilket geografiskt område som väljs. Det finns även 
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många andra arter som har samma effekt på ekosystemet och därför bör kommunen utreda 
vilka arter som ska ingå vid en kartläggning. Förvaltningen bedömde att det inte fanns 
personalresurser för att kunna genomföra en sådan kartläggning. 
 
2019-06-19 återemitterade kommunfullmäktige motionen med motiveringen ” Motionen 
återremitteras med anledning av den kartläggning som redan finns som är framtagen av 
Naturvårdsverket. Det finns även utredningar och planer som är framtagna av kommuner 
runt oss som Ulricehamns kommun kan ha som grund i arbetet med bekämpning av 
jättelokan”.  
 
Naturvårdsverket har tagit fram vägledning och stöd i arbetet med att förebygga och 
begränsa spridningen av invasiva arter. Naturvårdsverket har bland annat en metodkatalog 
man kan använda sig av. Av naturvårdsverkets information framgår att man bör vid en 
inventering ha en helhetsbild och inventera flera arter för att arbetet ska vara effektivt, samt 
att arbetet med att bekämpa och förebygga invasiva arter måste ske långsiktigt. 
Förvaltningen vidhåller därför att kommunen bör göra en inventering som utgår från mer än 
en invasiv art och sedan ha ett långsiktigt arbete med att förebygga och bekämpa invasiva 
arter. Kommunfullmäktige hänvisar till en kartläggning som naturvårdsverket gjort. Vid 
kontakt med naturvårdsverket framgår att någon sådan kartläggning på lokal nivå inte är 
gjord utan att kommunen måste göra en sådan. Förvaltningen vidhåller således att man inför 
en bekämpning behöver göra en lokal kartläggning av vart arterna finns för att kunna 
bekämpa och förebygga invasiva arter, även om man självklart kan dra nytta av dom 
iakttagelser naturvårdsverket gjort och hur andra kommuner arbetat. Förvaltningen ställer 
sig positiva till förslaget, men ser att resurser behöver tillskjutas för att kunna arbeta med 
frågan på både kort och lång sikt. Förvaltningen ser att behoven bör hanteras i kommunens 
budgetprocess där behovet får bedömas och vägas mot andra behov i kommunen.  
 
Beslutsunderlag 

1 Motion om bekämpning av jättebjörnlokan 
 
Beslut lämnas till 
Tf servicechef 
Samhällsbyggnadschef 
 
 
 
  Anna-Lena Johansson   Sebastian Olofsson  

Tf servicechef              Samhällsbyggnadschef  
Sektor service              Sektor miljö och samhällsbyggnad 

  
 



 

Motion angående bekämpning av jättebjörnlokan 

Jättebjörnlokan, Heracleum mantegazzianum, är en främmande art som etablerat sig i 
kommunen. Den växer i stora bestånd, som överskuggar all annan vegetation och bildar 
monokulturer. Jättelokan är en stark konkurrent för ljus och utsöndrar ett allopatiskt 
(toxiskt) ämne som försvårar tillväxt av andra växter i sin närhet. En mycket stark nedgång 
i antal arter, både växter och djur, är vanligt när jättelokan invaderar en miljö och de kan 
ersätta nästan alla andra växter förutom träd.  

Jättebjörnlokan växtsaft kan i kombination med solljus orsaka svåra brännskador och 
hudskador och problemen kan kvarstå under flera år eller bli permanenta. Enligt 
naturvårdsverket är främst trädgårdsarbetare och barn i riskgruppen. Barn eftersom de av 
ren nyfikenhet dras till dessa gigantiska örter som ofta blir uppåt 3 meter höga och har 
meterlånga blad. Då skadan uppträder först timmar efter exponering kan kontakten med 
växten fortsätta länge innan man blir medveten om det, vilket då resulterar i mycket svåra 
skador. Ämnen i Heracleum arternas saft kan möjligen också orsaka cancer och 
missbildningar i foster enligt en dansk studie.  

Kommunen har framgångsrikt bekämpat och fått bort Jättebjörnlokan  på Lassalyckan men 
det finns fler starka bestånd och det görs inte så mycket mer. På andra ställen har 
lokalbefolkningen tagit problemet i egna händer och hällt (oidentifierat) gift på växterna. 
Det är naturligtvis vare sig lagligt eller bra men så länge kommunen inte tar ansvar och 
utbredningen ökar så lär det hända igen. Tyvärr så har även inhemska arter som strätta och 
kvanne felaktigt bekämpats p.g.a. förväxling. 

Förr eller senare kommer också en olycka att inträffa om vi inte gör något. Det är ju en 
växt som vi inte är vana vid och hur många vet att man ska akta sig för den? Sannolikt blir 
det ett barn som allvarligt skadar sig när det lekt med dessa gigantiska blad och då lär 
kommuninvånarna kräva åtgärder och ansvar. 

Vi i vänsterpartiet anser att Jättebjörnlokan  bör bekämpas på ett genomtänkt sätt. 
Enstaka åtgärder eller punktinsatser utan plan och samordning är dömda att misslyckas. 
Denna bekämpningen måste pågå under flera år för att vara effektiv.  

Vänsterpartiet föreslår därför att kommunen upprättar en samordnande handlingsplan 
och söker LONA-bidrag hos länsstyrelsen för detta. Notera att även om det är kommunen 
som söker bidraget så går det utmärkt att fördela vidare till ideella föreningar och 
markägare.  

Vänsterpartiet Ulricehamn 170427 

 Jan-Olof Sundh
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§  
 

Öppna sammanträden för kommunstyrelsen, 
mandatperioden 2019-2022 
Dnr 2019/505 
 
 
Sammanfattning 
I Kommunallagen, KL (2017:725) 6 kap 25 §, anges att en nämnds sammanträden ska hållas 
inom stängda dörrar, men nämnden får besluta att dess sammanträden ska vara offentliga, 
om fullmäktige medgett detta. 2007-09-27 § 122 gav kommunfullmäktige nämnderna 
möjlighet att ha öppna sammanträden. I kommande förslag på revidering av 
kommunstyrelsens reglemente har det även lagts till under rubriken ”Delegation från 
kommunfullmäktige”. 
 
En nämnds sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden som avser 
myndighetsutövning eller där det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess hos 
nämnden KL (2017:725) 6 kap 25 §. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2019-09-05 från kanslichef 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens sammanträden under mandatperioden 2019–2022 är öppna för 
allmänheten från kl. 15.00. 
 
Kommunstyrelsens ordförande ges möjlighet att korrigera tidpunkten för när sammanträdet 
öppnas för allmänheten. 
 
I ärenden som avser myndighetsutövning eller där det förekommer uppgifter som omfattas 
av sekretess hos styrelsen hålls sammanträdet inom stängda dörrar. 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-09-05 

Tjänsteskrivelse Öppna sammanträden för 
kommunstyrelsen, mandatperioden 2019-2022 
Diarienummer 2019/505, löpnummer 2963/2019 
 
Sammanfattning 
I Kommunallagen, KL (2017:725) 6 kap 25 §, anges att en nämnds sammanträden ska hållas 
inom stängda dörrar, men nämnden får besluta att dess sammanträden ska vara offentliga, 
om fullmäktige medgett detta. 2007-09-27 § 122 gav kommunfullmäktige nämnderna 
möjlighet att ha öppna sammanträden. I kommande förslag på revidering av 
kommunstyrelsens reglemente har det även lagts till under rubriken ”Delegation från 
kommunfullmäktige”. 
 
En nämnds sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden som avser 
myndighetsutövning eller där det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess hos 
nämnden KL (2017:725) 6 kap 25 §. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens sammanträden under mandatperioden 2019–2022 är öppna för 
allmänheten från kl. 15.00. 
 
Kommunstyrelsens ordförande ges möjlighet att korrigera tidpunkten för när sammanträdet 
öppnas för allmänheten. 
 
I ärenden som avser myndighetsutövning eller där det förekommer uppgifter som omfattas 
av sekretess hos styrelsen hålls sammanträdet inom stängda dörrar. 
 
 
Ärendet 
I Kommunallagen, KL (2017:725) 6 kap 25 § anges att en nämnds sammanträden ska hållas 
inom stängda dörrar, men nämnden får besluta att dess sammanträden ska vara offentliga, 
om fullmäktige medgett detta. 2007-09-27 § 122 gav kommunfullmäktige nämnderna 
möjlighet att ha öppna sammanträden. I kommande förslag på revidering av 
kommunstyrelsens reglemente har det även lagts till under rubriken ”Delegation från 
kommunfullmäktige”. 
 
En nämnds sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden som avser 
myndighetsutövning eller där det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess hos 
nämnden KL (2017:725) 6 kap 25 §. 
 
Varje nytillträdd kommunstyrelse har att ta ställning i frågan. 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslut lämnas till 
Kanslichef 
Kommunsekreterare   
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Lena Brännmar Ida Josefsson 
Kanslichef Utredare 
Kommunledningsstaben Kanslifunktionen 
 Kommunledningsstaben 

 



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2019-10-21 

 Sida 1 av 2 

  
 
 
§  
 

Ansökan om investeringsmedel för förvärv av 
fastigheten Ulricehamn Bäckebotomt 2 
Dnr 2019/435 
 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för förvärv av fastigheten Ulricehamn 
Bäckebotomt 2 om 1,3 mnkr. Kommunfullmäktige har i investeringsbudgeten för 2019 avsatt 
7,0 mnkr för investering i markförvärv och exploateringsverksamhet. Köpeskillingen som ska 
betalas av kommunen till ägaren av Bäckebotomt 2 inryms i befintlig investeringsbudget för 
2019.  Köpet är strategiskt och innebär att kommunen säkerställer möjligheten att i 
framtiden planlägga området för bostäder. Förvärvets giltighet är beroende av att 
kommunstyrelsen godkänner förvärvet och fattar beslut om att bevilja investeringsmedel om 
1,3 mnkr. 
 
Befintlig byggnad på fastigheten ska rivas för att möjliggöra en framtida exploatering i 
området. Rivning av byggnaden avses genomföras under 2020 för en kostnad om 300 tkr.  
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2019. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader.  
 
Byggnaden ska rivas. Denna del av utgifterna för förvärvet kan i detta fall inte aktiveras i 
balansräkningen såsom investering utan ska kostnadsföras och därmed belasta det 
ekonomiska resultatet. Kostnaderna för rivning beräknas uppstå 2020. Möjlighet finns att 
finansiera dessa kostnader genom att ta i anspråk medel ur kommunstyrelsens anslag för 
oförutsedda kostnader. Detta gäller under förutsättning av att kommunfullmäktiges beslut 
om budget 2020 inrymmer ett sådant anslag. 
 
Kostnaderna för grönyteskötsel uppskattas till 20 tkr per år. Dessa kostnader får hanteras 
inom internbudgeten 2020. De tillkommande kostnaderna kan beaktas i de ekonomiska 
ramarna inför budget 2021. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2019-10-10 från samhällsbyggnadschef 
2 Investeringskalkyl Bäckebotomt 2 
3 Köpekontrakt Bäckebotomt 
4 Översiktskarta Bäckebotomt 2 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förvärv av Ulricehamn Bäckebotomt 2 enligt bifogat 
köpekontrakt. 
 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
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Investeringsmedel för förvärv av fastigheten Ulricehamn Bäckebotomt 2 om 1,3 mnkr, kan 
finansieras via avsatta medel för markförvärv och exploateringsverksamhet i 
investeringsbudgeten för 2019. 
 
Finansiering av kostnaderna för rivning, 0,3 mnkr, sker genom att ta i anspråk medel ur 
kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader 2020. Detta gäller under förutsättning 
av att kommunfullmäktiges beslut om budget 2020 inrymmer ett sådant anslag. 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-10-10 

Tjänsteskrivelse Ansökan om investeringsmedel för 
förvärv av fastigheten Ulricehamn Bäckebotomt 2 
Diarienummer 2019/435, löpnummer 2768/2019 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för förvärv av fastigheten Ulricehamn 
Bäckebotomt 2 om 1,3 mnkr. Kommunfullmäktige har i investeringsbudgeten för 2019 avsatt 
7,0 mnkr för investering i markförvärv och exploateringsverksamhet. Köpeskillingen som ska 
betalas av kommunen till ägaren av Bäckebotomt 2 inryms i befintlig investeringsbudget för 
2019.  Köpet är strategiskt och innebär att kommunen säkerställer möjligheten att i 
framtiden planlägga området för bostäder. Förvärvets giltighet är beroende av att 
kommunstyrelsen godkänner förvärvet och fattar beslut om att bevilja investeringsmedel om 
1,3 mnkr. 
 
Befintlig byggnad på fastigheten ska rivas för att möjliggöra en framtida exploatering i 
området. Rivning av byggnaden avses genomföras under 2020 för en kostnad om 300 tkr.  
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2019. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader.  
 
Byggnaden ska rivas. Denna del av utgifterna för förvärvet kan i detta fall inte aktiveras i 
balansräkningen såsom investering utan ska kostnadsföras och därmed belasta det 
ekonomiska resultatet. Kostnaderna för rivning beräknas uppstå 2020. Möjlighet finns att 
finansiera dessa kostnader genom att ta i anspråk medel ur kommunstyrelsens anslag för 
oförutsedda kostnader. Detta gäller under förutsättning av att kommunfullmäktiges beslut 
om budget 2020 inrymmer ett sådant anslag. 
 
Kostnaderna för grönyteskötsel uppskattas till 20 tkr per år. Dessa kostnader får hanteras 
inom internbudgeten 2020. De tillkommande kostnaderna kan beaktas i de ekonomiska 
ramarna inför budget 2021. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förvärv av Ulricehamn Bäckebotomt 2 enligt bifogat 
köpekontrakt. 
 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för förvärv av fastigheten Ulricehamn Bäckebotomt 2 om 1,3 mnkr, kan 
finansieras via avsatta medel för markförvärv och exploateringsverksamhet i 
investeringsbudgeten för 2019. 
 
Finansiering av kostnaderna för rivning, 0,3 mnkr, sker genom att ta i anspråk medel ur 
kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader 2020. Detta gäller under förutsättning 
av att kommunfullmäktiges beslut om budget 2020 inrymmer ett sådant anslag. 
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Ärendet 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för förvärv av fastigheten Ulricehamn 
Bäckebotomt 2 om 1,3 mnkr. Kommunfullmäktige har i investeringsbudgeten för 2019 avsatt 
7,0 mnkr för investering i markförvärv och exploateringsverksamhet. Köpeskillingen som ska 
betalas av kommunen till ägaren av Bäckebotomt 2 inryms i befintlig investeringsbudget för 
2019. Förvärvets giltighet är beroende av att Kommunstyrelsen godkänner förvärvet och 
fattar beslut om att bevilja investeringsmedel om 1,3 mnkr. 
 
Förvaltningen har deltagit i en offentlig budgivning, rörande fastigheten Bäckebotomt 2, som 
anordnades av Fastighetsbyrån i Ulricehamn. Utgångspriset var 1 295 tkr. Det vinnande 
budet som uppgick till 1 295 tkr lades av kommunen. 
 
Fastigheten Bäckebotomt 2 har en areal om 1376 kvm och är bebyggd med en föreningslokal. 
Fastigheten ligger centralt och i direkt anslutning till ett grönområde med närhet till ett 
flertal bostadsområden. Angränsande mark ägs av kommunen. Förvärvet är förenligt med 
gällande markförvärvspolicy för Ulricehamns kommun. Köpet är strategiskt och innebär att 
kommunen säkerställer möjligheten att i framtiden planlägga området för bostäder.  
Befintlig byggnad på fastigheten ska rivas för att möjliggöra en framtida exploatering i 
området. Rivning av byggnad avses genomföras under 2020 för en kostnad om 300 tkr.  
 
Investeringen kan finansieras via avsatta medel för markförvärv och exploaterings-
verksamhet i investeringsbudgeten för 2019. Inom 2019 års investeringsbudget har 7,0 mnkr 
avsatts för markförvärv och exploateringsverksamhet. Kvarstående belopp efter investering i 
Bäckebotomt 2 blir 5,7 mnkr. 
 
Ekonomichefens yttrande 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2019. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader.  
 
Byggnaden ska rivas. Denna del av utgifterna för förvärvet kan i detta fall inte aktiveras i 
balansräkningen såsom investering utan ska kostnadsföras och därmed belasta det 
ekonomiska resultatet. Kostnaderna för rivning beräknas uppstå 2020. Möjlighet finns att 
finansiera dessa kostnader genom att ta ianspråk medel ur kommunstyrelsens anslag för 
oförutsedda kostnader. Detta gäller under förutsättning av att kommunfullmäktiges beslut 
om budget 2020 inrymmer ett sådant anslag. 
 
Kostnaderna för grönyteskötsel uppskattas till 20 tkr per år. Dessa kostnader får hanteras 
inom internbudgeten 2020. De tillkommande kostnaderna kan beaktas i de ekonomiska 
ramarna inför budget 2021. 
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Beslutsunderlag 

1 Investeringskalkyl Bäckebotomt 2 
2 Köpekontrakt Bäckebotomt 
3 Översiktskarta Bäckebotomt 2 

 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
Ekonomichef  
 
 
 

Sebastian Olofsson Niklas Anemo 
Samhällsbyggnadschef Ekonomichef 
Sektor miljö och samhällsbyggnad Kommunledningsstaben 
  
  
Angelica Augustsson 
Mark- och exploateringsingenjör 
Exploateringsenheten 
Sektor miljö och samhällsbyggnad 



Ansökan om investeringsmedel  Projektnr:

Uppgiftslämnare Verksamhet

Andreas Ekman/Christer Dahlgren MSB/Fastighet/Kommunservice

Investeringen tas i bruk år:

Beräknad avskrivningstid: 7 (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

Bäckebotomt 2 1 295
Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

1 295 1 295
./. Statsbidrag 0
Investeringsutgift, netto 1 295 0 0 0 0 0 1 295

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

7
Summa

Personalkostnader 0
Övriga kostnader 20 20 20 20 20 20 120
Avskrivningar 95 95 95 95 95 95 570
Internränta 11 10 8 6 5 3 43
Summa kapitalkostnader 106 105 103 101 100 98 613
Summa kostnader 126 125 123 121 120 118 733
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 126 125 123 121 120 118 733

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:

Ärendegången

Fastigheten är bebyggd. Värderingen av byggnaden är satt utifrån taxeringsvärdet om 662 tkr.
Markvärdet uppgår till 407 tkr.

Byggnaden ska rivas. Kostnaderna för grönyteskötsel uppskattas till 20 tkr per år.



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

Avslås T SEK / ÅR:

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

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































Credits not available.
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§  
 

Remissvar Skattelättnad för arbetsresor (SOU 
2019:36) 
Dnr 2019/438 
 
 
Sammanfattning 
Finansdepartementet har skickat betänkandet, Skattelättnad för arbetsresor (SOU 2019:36), 
på remiss till bland annat Ulricehamns kommun. Remissyttranden ska ha kommit in till 
Finansdepartementet senast den 1 november 2019. 

Enligt utredningen ska reglerna för skattelättnad för arbetsresor bland annat bidra till: 
 

 Resor med låga utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar bör gynnas 
 En väl fungerande arbetsmarknad och förbättrade möjligheter att bo och verka i hela 

landet 
 

Ulricehamns kommun instämmer i dessa utgångspunkter. Dock har inte utredningen tydligt 
kunnat redovisa vilka effekter som kan förväntas av det förändrade regelverk som föreslås. 
Framförallt gäller detta bedömningarna avseende hur föreslagna förändringar påverkar 
möjligheterna att bo och verka i hela landet. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-09-23 från kommunchef 
2 Ulricehamns kommun - Remissvar Skattelättnad för arbetsresor, SOU 2019:36) 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Förvaltningens förslag till yttrande antas. 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-09-23 

Tjänsteskrivelse Remissvar Skattelättnad för 
arbetsresor (SOU 2019:36) 
Diarienummer 2019/438, löpnummer 2966/2019 
 
Sammanfattning 
Finansdepartementet har skickat betänkandet, Skattelättnad för arbetsresor (SOU 2019:36), 
på remiss till bland annat Ulricehamns kommun. Remissyttranden ska ha kommit in till 
Finansdepartementet senast den 1 november 2019. 

Enligt utredningen ska reglerna för skattelättnad för arbetsresor bland annat bidra till: 
 

 Resor med låga utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar bör gynnas 
 En väl fungerande arbetsmarknad och förbättrade möjligheter att bo och verka i hela 

landet 
 

Ulricehamns kommun instämmer i dessa utgångspunkter. Dock har inte utredningen tydligt 
kunnat redovisa vilka effekter som kan förväntas av det förändrade regelverk som föreslås. 
Framförallt gäller detta bedömningarna avseende hur föreslagna förändringar påverkar 
möjligheterna att bo och verka i hela landet. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till yttrande antas. 
 
 
Ärendet 
Se sammanfattning. 
 
Beslutsunderlag 
1 Ulricehamns kommun - Remissvar Skattelättnad för arbetsresor, SOU 2019:36) 

 
Beslut lämnas till 
Finansdepartementet 
Ekonomichef    
 
 
   

Håkan Sandahl  Niklas Anemo   
Kommunchef  Ekonomichef 
  Kommunledningsstaben 

 



 
  

  

2019-09-23 

 
 
 
 

Ulricehamns kommun - Remissvar Skattelättnad för 
arbetsresor, SOU 2019:36 (Fi2019/02525/S1) 
 
Ulricehamns kommun instämmer i de huvudsakliga utgångspunkterna för utredningen: 
 

 Resor med låga utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar bör gynnas 
 En väl fungerande arbetsmarknad och förbättrade möjligheter att bo och verka i hela 

landet 
 
Dock har inte utredningen tydligt kunnat redovisa vilka effekter som kan förväntas av det 
förändrade regelverk som föreslås. Framförallt gäller detta bedömningarna avseende hur 
föreslagna förändringar påverkar möjligheterna att bo och verka i hela landet. 
 
Resor med låga utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar bör gynnas 
 
Kommitténs bedömning 
En skattelättnad för arbetsresor ska gynna resor med låga utsläpp av växthusgaser och 
luftföroreningar bättre än i dagens reseavdragssystem, samt bidra till klimatmålet för 
transportsektorn 2030. En skattelättnad som är oberoende av färdmedel är mer gynnsam för 
resor med låga utsläpp än dagens reseavdrag. Skattelättnaden bör inte kopplas till särskilda 
miljövillkor. Ett avståndsbaserat och färdmedelsneutralt system är mer förmånligt för miljön 
än dagens kostnadsbaserade system. 
 
Våra synpunkter 
Ulricehamns kommun delar kommitténs bedömning att ett avståndsbaserat och 
färdmedelsneutralt system är mer förmånligt för miljön än dagens kostnadsbaserade system. 
Beräknade miljöeffekter av förslag är dock relativt små och i utredningen förutsätts full effekt 
av förslaget inom 5 – 10 år. 
  
Regionförstoring, en väl fungerande arbetsmarknad och förbättrade 
möjligheter att bo och verka i hela landet 
(Regionala fördelningseffekter) 
 
Kommitténs bedömning 
En skattelättnad för arbetsresor ska underlätta för att skattskyldiga ska kunna bo och verka i 
hela landet, även där kollektivtrafikalternativ saknas eller är begränsade. Särskild hänsyn bör 
därför tas till skattskyldiga som bor eller arbetar i områden där kollektivtrafiken är bristfällig. 
Ett avståndsbaserat och färdmedelsneutralt system bör kombineras med särskilda regler för 
områden med bristfällig kollektivtrafik. 
 
Våra synpunkter 
Vi delar kommitténs bedömning att utformningen av skattelättnad för arbetsresor är viktig 
för att möjliggöra för boende och verksamhet i hela landet. 
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Det framgår dock inte tydligt av utredningen hur kommitténs förslag påverkar olika delar av 
landet. Av utredningen framgår bland annat att "det är okänt hur avdragets användning 
varierar i olika regioner med avseende på färdmedel och reslängd." Det noteras också att 
”avståndsuppgifterna är osäkra och att statistiken döljer ett omfattande skattefel”. 
 
Ulricehamns kommun har förståelse för att underlaget för utredningens förslag är osäkert, 
men det är viktigt att förutsättningarna för att bo och verka i hela landet inte försämras med 
ett förändrat regelverk. 
 
Vi anser därför att utredningen bör fördjupas ytterligare avseende regionala 
fördelningseffekter innan beslut fattas. Utredningen kan till exempel kompletteras med ett 
antal typfall för att det tydligare ska framgå hur ett förändrat regelverk påverkar de 
ekonomiska förutsättningarna för att bo och verka i hela landet.  
  
Finansieringsprincipen 
 
Kommitténs bedömning 
De ekonomiska effekterna, för staten och kommunsektorn, av att reseavdraget ersätts av en 
skattereduktion bör regleras enligt finansieringsprincipen. 
 
Våra synpunkter 
Ulricehamns kommun tillstyrker att de ekonomiska effekterna av förslagen regleras enligt 
finansieringsprincipen. Mot bakgrund av att det finns flera osäkra faktorer, skattefel mm så 
bör underlaget för en sådan reglering beräknas med tillräcklig felmarginal så att 
kommunsektorn inte förlorar på ett förändrat regelverk.  
 
 
 

Roland Karlsson  
Kommunstyrelsens ordförande 
Ulricehamns kommun 
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§  
 

Förlänga nuvarande biblioteksplan 
Dnr 2019/506 
 
 
Sammanfattning 
2016 antogs Biblioteksplan för Ulricehamns kommun i kommunstyrelsens, § 26. Planen 
gäller till och med 2019 års utgång. Under hösten har arbete påbörjats med att revidera 
planen men behöver invänta några andra viktiga styrande dokument. 
Det är dels de delregional- och regionala kulturplanerna, samt den nationella 
biblioteksstrategin, som kommer vara klara senare under året. Det är viktigt att kommunens 
biblioteksplan står i samklang med dessa övergripande styrdokument. 
Kommunen behöver ha en giltig biblioteksplan för att kunna söka statliga och regionalt 
medel för till exempel läsfrämjande arbete. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-09-20 från tf servicechef 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Nuvarande biblioteksplans giltighet förlängs till och med 2020. 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-09-20 

Tjänsteskrivelse Förlänga nuvarande biblioteksplan 
Diarienummer 2019/506, löpnummer 2956/2019 
 
Sammanfattning 
2016 antogs Biblioteksplan för Ulricehamns kommun i kommunstyrelsens, § 26. Planen 
gäller till och med 2019 års utgång. Under hösten har arbete påbörjats med att revidera 
planen men behöver invänta några andra viktiga styrande dokument. 
Det är dels de delregional- och regionala kulturplanerna, samt den nationella 
biblioteksstrategin, som kommer vara klara senare under året. Det är viktigt att kommunens 
biblioteksplan står i samklang med dessa övergripande styrdokument. 
Kommunen behöver ha en giltig biblioteksplan för att kunna söka statliga och regionalt 
medel för till exempel läsfrämjande arbete. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Nuvarande biblioteksplans giltighet förlängs till och med 2020. 
 
 
Ärendet 
2016 antogs Biblioteksplan för Ulricehamns kommun i kommunstyrelsens, § 26. Planen 
gäller till och med 2019 års utgång. Under hösten har arbete påbörjats med att revidera 
planen men behöver invänta några andra viktiga styrande dokument. 
Det är dels de delregional- och regionala kulturplanerna, samt den nationella 
biblioteksstrategin, som kommer vara klara senare under året. Det är viktigt att kommunens 
biblioteksplan står i samklang med dessa övergripande styrdokument.  
Förvaltningen behöver vänta in dessa för att kunna färdigställa Ulricehamns kommuns 
biblioteksplan.  
Kommunen behöver ha en giltig biblioteksplan antagen av kommunstyrelse eller 
kommunfullmäktige för att kunna söka statliga och regionalt medel för till exempel 
läsfrämjande arbete. 
I början av nästa år kommer den kommunala biblioteksplanen att kunna färdigställas och 
skickas in för politisk behandling. Nuvarande biblioteksplan föreslås därför att fortsätta gälla 
till och med 2020.  
 
Beslutsunderlag 
 
Beslut lämnas till 
Tf servicechef 
Verksamhetschef kultur och fritid 
 
 
 

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

Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning 
oktober 2019 
Dnr 2019/532 
 
 
Sammanfattning 
En övergripande genomgång av kommunstyrelsens delegationsordning har genomförts som 
föranlett förtydliganden, ändringar och tillägg.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-10-02 från kanslichef 
2 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning, oktober 2019 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens delegationsordning antas enligt föreslagen revidering.  
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-10-02 

Tjänsteskrivelse Revidering av Kommunstyrelsens 
delegationsordning oktober 2019 
Diarienummer 2019/532, löpnummer 3406/2019 
 
Sammanfattning 
En övergripande genomgång av kommunstyrelsens delegationsordning har genomförts som 
föranlett förtydliganden, ändringar och tillägg.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens delegationsordning antas enligt föreslagen revidering.  
 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsens delegationsordning är i behov av revidering utifrån lagstiftning, 
förtydliganden, ändringar och tillägg.  
 
I inledningen har förtydliganden gjorts gällande firmateckning och undertecknande av avtal 
samt vidaredelegation. Nytt i delegationsordningen är möjlighet för personal inom 
socialtjänsten att anmäla misstänkt vanvård av djur till berörd kontrollmyndighet.  
Vidare har beslut fattade av kommunstyrelsen avseende delegation förts in i 
delegationsordningen.   
 
För att underlätta är alla förändringar i delegationsordning markerade i beslutsunderlaget.  
 
Beslutsunderlag 
1 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning, oktober 2019 
 
Beslut lämnas till 
Författningshandboken    
Kommunchef 
Sektorchef 
Chefer i stabsfunktion 
Verksamhetschefer 
   
 
 

Lena Brännmar   Agneta Isacsson 
Kanslichef Kommunjurist 
Kommunledningsstaben Kommunledningsstaben 
  
  
 Ida Josefsson 
 Utredare 
 Kommunledningsstaben 
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Förkortningar 
Lagar och förordningar 

AB Allmänna bestämmelser 
AFS Arbetsmiljöverkets författningssamling 
AML Arbetsmiljölagen 
BrB  Brottsbalken  
FB  Föräldrabalken  
FL 
FvpL  

Förvaltningslagen 
Förvaltningsprocesslagen  

Fvx  Förordning om vuxenutbildning  
Gyf  Gymnasieförordningen  
KL 
KbL  

Kommunallagen  
Kamerabevakningslagen 

LAS Lagen om anställningsskydd 
LASS Lagen om assistansersättning 
LOA 
LOU 
LOV 

Lagen om offentlig anställning 
Lagen om offentlig upphandling 
Lag om valfrihetssystem 

LSS  Lagen om särskilt stöd och service till vissa 
funktionshindrade  

LUL Lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 
LVM  Lagen om vård av missbrukare i vissa fall  
MBL Lag om medbestämmande i arbetslivet 
NamnL  Namnlagen  
OSL  Offentlighets- och sekretesslagen  
PBL  Plan- och bygglagen  
SFS  Statens författningssamling  
SL  Skollagen  
SoF  Socialtjänstförordningen  
SoL  Socialtjänstlagen  
TF Tryckfrihetsförordningen 
ÄB  Ärvdabalken  
ÄktB  Äktenskapsbalken  

 

Övrigt 
IVO Inspektionen för vård och omsorg 
JK  Justitiekanslern   
JO  Justitieombudsmannen  
KF  Kommunfullmäktige  
KS  Kommunstyrelsen  
MBK Mätning, beräkning, karta   
SAM Systematiskt arbetsmiljöarbete 
SKL Sveriges kommuner och landsting 
T  Treserva  
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1 Inledning  

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

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

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

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

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

 Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till 
kommunstyrelsen.   

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

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

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

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

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

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

1.3.1 Vidaredelegation  

Kommunstyrelsen får, enligt kommunallagen 7 kap. 6 §, besluta att kommunchefen som 
erhållit delegation ges rätt att vidaredelegera beslutanderätten till en annan anställd inom 
kommunen. I de fall kommunstyrelsen har medgivit vidaredelegering framgår det av 
respektive delegationspunkt. Ett beslut som har fattats med stöd av vidaredelegation ska 
anmälas till kommunstyrelsen. Vidaredelegation sker i ett led.  

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

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

Ren verkställighet är all form av förberedande eller verkställande uppgifter som den anställde 
utför utifrån sin tjänst som anställd. I dessa fall baseras ofta ställningstagandet på tidigare 
nämndbeslut, lagar, riktlinjer, avtal eller liknande dokument. Den anställde gör alltså inte en 
egen självständig bedömning utan verkställer endast åtgärder utifrån redan beslutade 
styrdokument eller lagar.  
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1.5 Kan jag som delegat bli av med min delegation 
och när ska jag överlämna delegerade ärenden 
till kommunstyrelsen?  

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

En utsedd delegat äger på samma sätt rätten att själv återlämna beslutanderätten till 
kommunstyrelsen i ett specifikt ärende, om delegaten bedömer att det är nödvändigt med 
hänsyn till ärendets karaktär. Observera att ärenden som rör myndighetsutövning mot 
enskilda alltid ska överlämnas till kommunstyrelsen för beslut om ärendet är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt. Detta enligt 6 kap. 38 § kommunallagen.  

En utsedd delegat får heller aldrig fatta beslut om denne är jävig i det aktuella ärendet. 
Delegaten ska i sådana fall anses frånvarande och utsedd ersättare får träda in istället.    

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

1.6 Varför och hur ska delegationsbeslut anmälas till 
kommunstyrelsen?  

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

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

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

Anmälan av delegationsbeslut kan göras på olika sätt: 
 

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

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

 

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

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas i kommunstyrelsen ska undertecknas av 
ordföranden eller vid förfall för denne, av vice ordföranden eller andre vice ordföranden och 
kontrasigneras av anställd som styrelsen bestämmer.  I övrigt bestämmer kommunstyrelsen 
vem som ska underteckna handlingar 

Kommunstyrelsens ordförande, med förste vice ordförande som ersättare, tillsammans med 
kommunchef, med ekonomichef som ersättare, bemyndigas att teckna kommunens firma 
inom kommunstyrelsens ansvarsområde.  

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

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

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

  
Denna tabell förklarar hur överordnads beslutanderätt gäller: 

mailto:kommun@ulricehamn.se
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Delegat Överordnad med beslutanderätt 
(ordinarie eller tillförordnad) 

Ordförande  

1: vice ordförande Ordförande 

2: vice ordförande 1: vice ordförande eller ordförande 

Kommunchef Ordförande 

Sektorchef Kommunchef 

Chef för stabsfunktion Kommunchef 

Verksamhetschef Sektorchef för berörd sektor 

Enhetschef i sektor miljö- och 
samhällsbyggnad 

Sektorchef miljö- och samhällsbyggnad 

Enhetschef i sektor välfärd, service eller 
lärande (även rektor/förskolechef) 

Verksamhetschef i berörd sektor 

Enhetschef i stabsfunktion  Chef för stabsfunktion 

Handläggare i sektor miljö- och 
samhällsbyggnad 

Enhetschef i berörd enhet, i sektor miljö- 
och samhällsbyggnad 

Handläggare i sektor välfärd, service eller 
lärande 

Enhetschef i berörd verksamhet 

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

Ärendegrupp 1 Juridiska ärenden 
Nr  Beslut om Lagrum  Delegat Anmärkning 

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

6 kap. 15 § KL Ordförande  

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

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

Enhetschef  

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

10 kap. 2 § SoL Verksamhetschef  

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

6 kap. 15 a § FB  Enhetschef  

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

12 § 1 st FL Enhetschef  

1.6 Avvisande av ombud 
 

14 kap 2 st FL Enhetschef  

1.7 Begäran att ombud ska styrka 
sin behörighet 

15 § 1 st FL Enhetschef  

1.8 Föreläggande att ombud ska 
styrka sin behörighet 

15 § 2-3 st FL Enhetschef  

1.9 Rättelse av skrivfel 36 § FL Ansvarig 
handläggare 

 

1.10 Omprövning av beslut   
 

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

 

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

42 § FL Enhetschef  

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

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

 Närmaste chef till 
den som fattat 
beslutet på 
delegation 

Ärenden av principiell art 
ska föras till 
kommunstyrelsen 

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

42-43 §§ FL 
28 § Fvpl 

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

1.15 Överklagande av beslut från 
annan myndighet samt avge 
yttrande avseende sådana 
beslut som är av mindre 
principiell betydelse 

 Verksamhetschef  

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

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

Sektorchef 
Verksamhetschef 
Chef för 
stabsfunktion 
Enhetschef 

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

1.17 Möjlighet för 
vårdpersonal/personal 
inom socialtjänsten att 
anmäla misstänkt vanvård 
av djur till den berörda  
kontrollmyndigheten   

  

10 kap. 20 a § OSL Enhetschef  

1.18 Beslut om statistiksekretess 
enligt 24 kap. 8 § OSL 
 

 Utredare 
kanslifunktionen 

 

1.19 Beslut att lämna ut 
personuppgifter till statliga 
myndigheter i 
forskningssyfte 
 

12 kap. 6 § SoL Enhetschef  

1.20 Beslut om polisanmälan för 
brott mot den egna 
verksamheten 

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

Enhetschef  

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

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

1.22 Beslut om att polisanmäla 
brott enligt 
bidragsbrottslagen 
 

6 § Bidragsbrottslagen Enhetschef  

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

  Enhetschef 
 
 
Verksamhetschef 
 

Upp till ¼ av 
prisbasbeloppet  
 
Högre belopp 
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1.24 Beslut om att ersätta enskild 
person egendomsskada vid 
myndighetsutövning som 
förorsakats av personal upp 
till ett halvt prisbasbelopp 
 

Skadeståndslagen Verksamhetschef  

1.25 Ersättning för skada upp till 
självrisk 
 
Större belopp än självrisk  
 

Skadeståndslagen  Enhetschef 
 
 
Verksamhetschef 

 

1.26 Avge yttrande över förslag 
om förordnande av 
hemvärnschef eller ansökan 
om antagande av 
hemvärnsmän 
 

 Kanslichef  

1.27 Lämna medgivande att 
använda kommunens 
heraldiska vapen 
 

 Kanslichef  

1.28 Upplysningar i vapenärenden 
 

 Verksamhetschef  

1.29 Begäran om utdrag ur 
belastningsregistret 
 

Lag om 
belastningsregister 
 

Verksamhetschef 
Enhetschef 
Biträdande rektor 
 

 

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

 Verksamhetschef 
Enhetschef 

Inom eget budgetansvar 
och verksamhetsområde 

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

Kommunchef  

1.32 Ingå 
personuppgiftsbiträdesavtal 

 Delegat som 
undertecknar 
huvudavtal 

 

1.33 Rätt att ta ut avgift för 
information enligt artikel 
12.5 

  Kanslichef  

1.34 Rätt till tillgång enligt artikel 
15 

 Kanslichef  

1.35 Rätt till rättelse enligt artikel 
16 

 Kanslichef  

1.36 Rätt till radering enligt 
artikel 17 

 Kanslichef  

1.37 Rätt till begränsning av 
behandling enligt artikel 18 

 Kanslichef  

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

 Kanslichef  



13 

1.39 Rätt till dataportabilitet 
enligt artikel 20 

 Kanslichef  

1.40 Rätt att göra invändningar 
enligt artikel 21 

 Kanslichef  
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Ärendegrupp 2 Allmänna ärenden 
Nr  Beslut om Lagrum  Delegat Anmärkning 

2.1 Sälja inventarier, maskiner 
och dylikt 

 Verksamhetschef  
Chef för stabsfunktion 
Enhetschef  
 
Verksamhetschef/ 
sektorchef MSB 
 

Intill ett värde av  
5 ggr 
prisbasbeloppet  
 
Högre belopp 

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

 Sektorchef 
Verksamhetschef  
Enhetschef  
 
Mark- och/eller 
Exploateringsingenjör 
Gatuingenjör 
 

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

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

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

2.4 Beslut om folkhälsoinsatser  Folkhälsostrateg Högst 2 prisbasbelopp 

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

 Ordförande 
 
 
 
Rektor  

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

2.6 Beslut om 
marknadsföringsinsatser och 
annan PR-verksamhet 

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

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

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

2.8 Avge yttrande över ansökan 
om kamerabevakning 
 

KbL 12 § Kanslichef  

2.9 Avge yttrande över 
nätkoncession och 
områdeskoncessioner 
 

 Ordförande  
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2.10 Beslut om representation 
som inte är av vardaglig 
karaktär 

 Ordföranden 
Kommunchef 
Sektorchef 
Verksamhetschef 
Chef för stabsfunktion 
Enhetschef 
 

Enligt riktlinjer av 
fullmäktige § 118/2013 

2.11 Tilldelning av betalkort 
 

 Ordförande  

2.12 Placering i säkerhetsklass 
enligt 
säkerhetsskyddslagen 
 

 Beredande utskott  

2.13 Beslut om registerkontroll 
och verkställa 
personutredning enligt 
säkerhetsskyddslagen 
 

 Säkerhetssamordnare 
Säkerhetsskyddschef 

 

2.14 Beslut i 
säkerhetsprövningsärenden 
enligt säkerhetsskyddslagen 
 

 Säkerhetssamordnare 
Säkerhetsskyddschef 

 

2.15 
 

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

6 kap. 37 § KL  
(se 
anmärkning) 

Ordförande 
 

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

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

 Verksamhetschef/Sektorchef  

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

6 kap. 39 § KL Ordförande 
 
 
 

 

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

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

a)  

b) b) arkivbeskrivning  

c) c) arkivförteckning  

d) d) skydd av arkivet  

e) e) avgränsning av arkivet  
   

f) f) gallring av arkivhandlingar  
  

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

h)  
i) h) avlämnande av hela 

arkivet eller delar därav till 
arkivmyndigheten  
  

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

Arkivlagen 
(1990:782) 

 
 
Arkivarie 

 

2.20 Beslut om flaggning  Kommunchef Enligt regler beslutade 
av KS § 199/2019 
 

2.21 Tolkning av ersättningar och 
arvoden till kommunens 
förtroendevalda 
 

 Beredande utskott Enligt § 18 i 
arvodesreglerna 

2.22 Organisationsförändringar   
inom sektorer och 
kommunledningsstab 
 

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

2.23 Utse de tre kommunala 
tjänstepersoner som ska utgöra 
whistleblowerfunktionens 
interna utredningsfunktion 

 Kommunchef  

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

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

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

2.24 Undantag från förbud om 
eldning utomhus i särskilda fall 

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

Kommunchef  
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Ärendegrupp 3 Ekonomiärenden 
Nr  Beslut om Lagrum  Delegat Anmärkning 

3.1 Godkänna till kommunen 
ställd säkerhet 
 

 Ekonomichef  

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

 Vederbörande 
handläggare inom 
kommunledningsstab/ 
ekonomi 

 

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

 Verksamhetschef  
  
  
Enhetschef 

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

3.4 Beslut om nedskrivning eller 
avskrivning av fordringar  
 
Barnomsorgsavgifter  
 

 Verksamhetschef  
Chef för stabsfunktion 
Enhetschef  
 
Placeringsassistent 

Under förutsättning att 
tilläggsanslag inte 
erfordras 

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

 Ordförande  

3.6 Utse beslutsattestanter  Kommunchef 
Ekonomichef 
 

 

3.7 Utse mottagnings-, 
gransknings- och 
behörighetsattestant 
 

 Verksamhetschef 
Chef för stabsfunktion  
Enhetschef 

 

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

 Verksamhetschef  

3.9 Beslut om försäljning av 
vårdplats till annan kommun 
 

 Verksamhetschef  

3.10 Medge anstånd med betalning 
(bokföringsmässig 
avskrivning) 
 

 Enhetschef  

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

 Ekonomichef 
Redovisningsekonom 

 

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

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

 Ekonomichef 
Redovisningsekonom 

 

3.14 Beslut om och teckna avtal om 
leasing 

 Ekonomichef 
Redovisningsekonom 

 

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

 Ekonomichef 
Redovisningsekonom 

 

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

 Ekonomichef 
Redovisningsekonom 

 

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

 Ekonomichef 
Redovisningsekonom 

 

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

 Ekonomichef 
Redovisningsekonom 

 

3.19 Beslut om omdisponering av 
kommunstyrelsens 
internbudget. 
 
a) Inom 
kommunledningsstaben 
 
b) Inom respektive sektor 
 
c) Mellan sektorer 

  
 
 
 
a) Kommunchef 
 
 
b) Sektorchef 
 
c)Kommunchef 
 

 

3.20 Beslut om bemyndigande att 
teckna bankkonto, bankgiro 
och plusgiro samt disponera 
konton för ekonomiska 
transaktioner 

 Ordförande  
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Ärendegrupp 4 Upphandlingsärenden (tidigare under 
ärendegrupp 3) 

Nr  Beslut om Lagrum  Delegat Anmärkning 

4.1 Godkänna företag som ska 
verka som utförare inom 
valfrihetssystemet 
 

Lag (2008:962) om 
valfrihetssystem 

Verksamhetschef Flyttas från avsnitt 1 
(1.24) 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

4.6 Tilldelningsbeslut i 
upphandling utförd inom 
ramen för samarbeten med 
inköpscentraler 
 

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

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

6 kap. 15 § LOU 
  

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

 

 

Ärendegrupp 5 Mark- och fastighetsärenden 
Nr  Beslut om Lagrum  Delegat Anmärkning 
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5.1 Lämna medgivande eller 
ansöka till allmän 
domstol/Lantmäteriet om 
inteckning, inskrivning 
eller upphävande av 
rättigheter och annan 
liknande åtgärd 

 Mark- och/ eller 
exploateringsingenjör 

Såsom upphävande av 
inskrivna rättigheter  

5.2 Beslut om att utfärda 
fullmakt att företräda 
kommunen i 
ansökningsmål 
 

 Sektorchef Miljö- och 
samhällsbyggnad 

 

5.3 Ansöka om/godkänna 
fastighetsbildningsåtgärd
er 

 Mark- och/ eller 
exploateringsingenjör 

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

5.4  Föra kommunens talan vid 
lantmäteriförrättning 

 Mark- och/ eller 
exploateringsingenjör 

Omfattar även 
överklagande av 
lantmäteriförrättning 

5.5 Fastställa 
belägenhetsadresser 

10 - 11 §§ lag om 
lägenhetsregister 

Kartingenjör med kart- 
och mättekniker/ 
ingenjör som ersättare 

 

5.6 Rätt att utreda och teckna 
fastighetsdeklarationer 
samt administrera dessa 
 

 Mark- och/ eller 
exploateringsingenjör/ 
Handläggare inom 
exploateringsenheten  

 

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

 Mark- och/ eller 
exploateringsingenjör 

Försäljning till juridisk 
person/privatperson av 
mark vid köp av mer än 
en bostadstomt inom 
Ulricehamns tätort 
beslutas av 
kommunstyrelsen 

5.8 Fatta beslut samt 
godkänna avtal om köp, 
försäljning, byte av 
fastighet samt 
fastighetsreglering 

 Mark- och/ eller 
exploateringsingenjör 

Upp till 20 prisbasbelopp 
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5.9 Fatta beslut att för 
kommunens räkning 
förvärva eller överlåta 
fastighet eller fastighetsdel, 
där förvärvet eller 
överlåtelsen sker för att 
genomföra detaljplan eller 
fastighetsplan i vad avser 
mark för gata, väg eller 
annan allmän plats 
 

 Mark- och/ eller 
exploateringsingenjör 

 

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

 Mark- och/ eller 
exploateringsingenjör 

Upp till 6 prisbasbelopp 

5.11 Godkänna 
intrångsersättningar 

 Mark- och/ eller 
exploateringsingenjör 

Upp till 6 prisbasbelopp 

5.12 Godkänna avtal om 
ledningar i kommunens 
mark 

 Mark- och/ eller 
exploateringsingenjör 

 

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

 Mark- och/ eller 
exploateringsingenjör 

Upp till 6 prisbasbelopp 

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

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

 

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

 Verksamhetschef 
fastighet  

 

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

Bosättningslagen 
(2016:38) 

Enhetschef 
arbetsmarknadsenhet 

 

5.17 Undertecknande av 
andrahandshyresavtal 
avseende boendelösningar 
för kommunanvisade 
nyanlända  
 

Bosättningslagen 
(2016:38) 

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

 Rektor, förskolechef  

5.19 Förhandla och teckna 
hyreskontrakt av annan 
ägd fastighet 
 

 Verksamhetschef 
fastighet 

 

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

 Enhetschef fritid  

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

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

 

5.22 Beslut att ställa in 
torghandel 
 

 Enhetschef 
Exploateringsenheten 

 

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

 Enhetschef 
Exploateringsenheten 

 

5.24 Beslut om MBK-avtal med 
externa kartanvändare 
 

 Enhetschef 
Exploateringsenheten 

 

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

 Verksamhetschef 
fastighet 

 

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

  
 
 
Mark- och 
exploateringsingenjör 
 

 
Enhetschef 
Byggenheten 
 
Enhetschef 
miljöenheten 

 

5.27 Beslut om att tilldela 
markanvisning efter 
markanvisningstävling 

 Sektorchef Miljö och 
samhällsbyggnad 

Under förutsättning att 
ingen beslutanderätt 
särskilt reglerats i 
markanvisningen/ 
prospektet 

 

Ärendegrupp 6 Fritidsärenden 
Nr  Beslut om Lagrum  Delegat Anmärkning 
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6.1 Fastställa hyror och taxor 
vid särskilda arrangemang 
då fastställd taxa inte finns 
 

 Enhetschef  

6.2 Beslut om avvikelse från 
fastställd taxa av 
synnerliga skäl 
 

 Enhetschef  

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

 
 

- verksamhetsnivå 
 

  
 
 
Enhetschef 
 
 
Verksamhetschef 

 

6.4 Yttrande Beslut i 
ärenden om tillstånd 
enligt lotterilagen 
 

Lotterilagen 39 § 
(egentliga lotterier) 

Enhetschef  

 

 

Ärendegrupp 7 Kulturärenden  
Nr  Beslut om Lagrum  Delegat Anmärkning 

7.1 Inköp av konstverk 
 

 Verksamhetschef  

7.2 Beslut om konstnärlig 
utsmyckning i offentlig miljö 
 

 Verksamhetschef  

7.3 Beslut om bibliotekens låneregler  Enhetschef 
 

 

7.4 Beslut om öppethållande och 
tillfällig stängning av bibliotek 
- enhetsnivå 

 
 

- verksamhetsnivå 
 
 

   
 
Enhetschef 
 
 
Verksamhetschef 
 

 

 

 

Ärendegrupp 8 Personalärenden 
Nr  Beslut om Lagrum  Delegat Anmärkning 
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8.1 Beslut om tillsättande, 
återbesättande och avslut av 
tjänst, tillsvidareanställning 
och visstidsanställning (inom 
budget) 
 

a) Kommunchef 
 
 

b) Sektorchef och 
kommunledningsstab 
 

 
c) Verksamhetschef 
 
 
 
 
d) Övrig personal 

4 § LAS  
 
 
 
 
 a) Beredande  
utskott  

 
b) Kommunchef   
 med rätt att 
vidaredelegera. 
    
c) Kommunchef   
 med rätt att 
vidaredelegera. 
 
 d) Kommunchef   
 med rätt att 
vidaredelegera.   
 

AB §§ 4-5 beslut om 
anställning för högst tre 
månader betraktas som 
verkställighet 
 
 

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

 Kommunchef och 
sektorchef efter 
samråd med 
personalchef 

Gäller endast i enstaka 
fall för svårrekryterade 
specialistbefattningar 

8.3 Förordna vikarier under längst 12 
månader för kommunchef 
 

 Ordförande  

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

a) Kommunchef 
 

 
b) Övriga tjänster 
 

  
 
 
 
 
a) Beredande 

utskott  
 
b) Kommunchef 

Personalchef 
  

Enligt lokal rutin 

8.5 Fastställa lön och 
anställningsvillkor i andra fall 
 

 Personalchef  

8.6 Placering enligt lokal löneplan för 
kommunals avtalsområde 

 Respektive 
löneadministratör, 
personalspecialist 
eller personalchef 
 

 

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

 Ordförande  

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

 Kommunchef  
Sektorchef  
Verksamhetschef  
Chef för 
stabsfunktion  
Enhetschef 
 

 

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

 Kommunchef  
Sektorchef 
Verksamhetschef 
Stabschef 
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8.10   
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 

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

 a) KF ordförande  
 
 
 
 
 
 
 
 
b) KF vice 

ordförande  
 
 
c) KS ordförande  
 
 
 

 
d) KS vice 

ordförande 

 

8.11 Beslut som facklig ledighet med 
lön 
 

 Personalspecialist Förteckning 

8.12 Prövning av löneförmån under 
avstängning 
 

AB § 10 Personalchef  

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

Enligt lokala rutiner 
med stöd av 
personalspecialist 
 
 
 
 
 
 

8.14 
  
  
  
  
 
 

Beslut om särskild avtalspension  
 
 
 
 

 Personalchef  
 
 
Ordförande  
 
 
 

I enlighet med fastställd 
policy  
 
Avtalspension som 
avviker från policyn 
 
 

8.15 Träffa särskild överenskommelse 
med arbetstagare om avslutning 
av anställning 
a) Kommunchef 
 
 
 
b) Sektorchef 
 
 
c) Övrig personal 
 

  
 
 

a) Beredande 
utskott i 
samråd med 
personalchef 

b) Kommunchef i 
samråd med 
personalchef 

c) Sektorchef i 
samråd med 
personalchef 

Information ska ske till 
kommunstyrelsens 
presidium 

8.16 Avstängning på grund av förseelse 
med mera 
 

AB § 10 Kommunchef 
sektorchef 

 

8.17 Avstängning av medicinska skäl AB § 10 mom 3 Kommunchef 
Sektorchef 
Verksamhetschef 
Chef för 
stabsfunktion 
Enhetschef 
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8.18 Beslut om disciplinpåföljd AB § 11 Kommunchef 
Sektorchef efter 
samråd med 
personalspecialist 
 

 

8.19 a 
 
 
 
 
8.19 b 
 
 
 
 
8.19 c 

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

7–10 §§ LAS 
 
 
 
 
18–20 §§ LAS 
 

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

 

8.20  
 
 
 

Tecknande av och uppsägning av 
kollektivavtal 
 
 

 Personalchef  
 
 
 

 

8.21 Beslut om stridsåtgärder  
 
Beslut om inriktning löneöversyn 
 
Personalärenden enligt 5 § i 
kommunstyrelsens reglemente  
 

 Beredande utskott Gäller ej beslut om 
anställning på särskilt 
visstidsförordnande 

8.22 Arbetsgivaransvar enligt 
arbetsmiljölagen och fatta beslut i 
anslutning härtill 
 

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

 

8.23 
 
 
 

Avskrivning av lönefordran 
 
 
 

 
 
 
 

Personalchef 
 
 
 

Lönefordran hanteras 
enligt centralt avtal 
 
 

8.24 Företräda kommunen som 
arbetsgivarpart i samverkan eller 
förhandling 

11–14, 19 samt 38 §§ 
MBL 

Kommunchef  
Sektorchef 
Verksamhetschef 
Chef för 
stabsfunktion 
Enhetschef 
 

 

 
 

Ärendegrupp 9 Planärenden 
Nr  Beslut om Lagrum  Delegat Anmärkning 

9.1 Teckna plankostnadsavtal  Enhetschef 
planenheten 
 

Under förutsättning 
att beslut om 
planuppdrag finns 
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9.2 Teckna exploateringsavtal  Enhetschef 
exploateringsenheten 

 
 

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

PBL 5 kap. 2 och 5 
§§ 

Sektorchef miljö och 
samhällsbyggnad 

 

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

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

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

 Sektorchef  

10.2 Teckna kommunala 
naturvårdsavtal 
 

 Sektorchef  

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

 Miljöinspektör med 
inriktning 
naturvård 

 

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

 Miljöinspektör med 
inriktning 
naturvård 

 

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

 Miljöinspektör med 
inriktning 
naturvård 

 

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

 Miljöinspektör med 
inriktning 
naturvård 

 

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

 Miljöinspektör med 
inriktning 
naturvård 

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

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

 Sektorchef miljö- och 
samhällsbyggnad 

 

11.2 Beslut om 
bärighetsklassning av 
vägar 

4 kap. 11 § 
trafikförordningen 

Gatuingenjör med 
trafikplanerare som 
ersättare 
 

 

11.3 Beslut om lokala 
trafikföreskrifter och 
undantag från lokala 
trafikföreskrifter 

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

Trafikplanerare/handläggare 
exploateringsenheten med 
gatuingenjör som ersättare 
 

 

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

13 kap. 4 § 2 st 
trafikförordningen 

Trafikplanerare/handläggare 
exploateringsenheten 
 

Har flyttats till 
individnämndens 
delegationsordning 

11.4 Beslut enligt lagen om 
gaturenhållning och 
skyltning 

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

Gatuingenjör med 
trafikplanerare som 
ersättare 
 

 

11.5 Beslut om flyttning av 
fordon 

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

Trafikplanerare/handläggare 
exploateringsenheten med 
gatuingenjör som ersättare 
 

 

11.6 Godkänna 
trafikanordningsplaner 
och öppningsanmälningar 
 

 Gatuingenjör med 
trafikplanerare som 
ersättare 

Enligt de regler 
som gäller för 
arbete på väg i 
kommunen 

11.7 Beslut om förordnande av 
parkeringsvakter 

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

Enhetschef 
Exploateringsenheten 

 

11.8 Teckna avtal avseende 
gatuanläggning 

 Sektorchef Miljö och 
samhällsbyggnad med 
enhetschef 
Exploateringsenheten som 
ersättare 

 

11.9 Teckna avtal avseende 
beställning mellan 
kommunen och UEAB 
inom beslutad 
investerings- eller 
driftbudget 
 

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

 

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

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

Nr  Beslut om Lagrum  Delegat Anmärkning 

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

31 kap. 2 § BrB Enhetschef T 

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

 Verksamhetschef  

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

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

11 § 1st LUL Enhetschef T 

12.5 Yttrande till åklagare vid 
åtalsprövning 
 

46 § LVM Enhetschef  

12.6 Yttrande enligt namnlagen 
 

45, 46 §§ NamnL Enhetschef T 

12.7 Yttrande till passmyndighet vid 
utfärdande av pass utan 
vårdnadshavares medgivande 
 

3 § 2 st 
Passförordningen 

Enhetschef T 

12.8 Yttrande till länsstyrelsen över 
ansökan om äktenskapsdispens 
 

15 kap. 1 § ÄktB Enhetschef T 

12.9 Yttrande till länsstyrelse i 
körkortsärende 
 

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

Handläggare T 

12.10 Yttrande till frivårdsmyndigheten 
om personundersökningar 

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

Handläggare  

12.11 Yttrande till 
Rekryteringsmyndigheten 
 

 Enhetschef  

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

11 kap. 16 § 2 st FB Handläggare  

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

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

14 kap. 2 § SoL Verksamhetschef  

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

24a- 24 b § LSS Verksamhetschef  

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

Patientsäkerhetslagen 3 
kap 5 § 

Verksamhetschef  

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

  
 
 
 
Enhetschef 
 
Verksamhetschef 
 

 

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

  
 
 
 
 
Enhetschef 
 
Verksamhetschef  

 

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

6 kap. 11 § SoL Enhetschef  

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

4 § 3 st lag om allmänt 
barnbidrag 

Handläggare T 

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

2 § förordningen om 
underhållsstöd 

Handläggare T 

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

2 a kap. 10 § SoL Enhetschef T 

12.23 Ansöka hos IVO om överflyttning 
av ärende till annan kommun  
 

16 kap. 1 § SoL Enhetschef T 

12.24 Beslut om överklagande av IVO:s 
beslut om överflyttning 
 

16 kap. 4 § SoL Verksamhetschef  

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

6 kap. 19 § 2 st FB Handläggare T 

12.26 Lämna upplysningar till tingsrätt 
inför interimistiskt beslut 
 

6 kap. 20 § 2 st FB  Handläggare T 

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

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

20 kap. 8 a§ ÄB Handläggare  

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

11§ LSS Handläggare  

12.30 Yttrande avseende umgängesstöd 
 

6 kap. 15 c § FB Handläggare  

 
 
 
 
 
12.31 a 
 
 
 
 
 
 
12.31 b 
 
 
 
 
 
 
12.31 c 
 
 
12.31 d 

Kommunal hyresgaranti 
 
 
 
 
- Bevilja hyresgaranti enligt 

Riktlinjer för kommunal 
hyresgaranti i Ulricehamns 
kommun och minimikraven 
enligt 3.3 

 
 
- Bevilja hyresgaranti enligt 

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

 
 
- Infriande av kommunal 

hyresgaranti 
 

- Ansöka om statligt bidrag för 
hyresgarantier  

 
 
Aktivera regressrätt och ansöka 
om betalningsföreläggande 
 

Lag (2009:47) om vissa 
kommunala 
befogenheter 
 
 
 

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

Se även riktlinjer för 
kommunal 
hyresgaranti i 
Ulricehamns kommun 

 
 
 

Ärendegrupp 13 Anmälan till överförmyndare 
Nr  Beslut om Lagrum  Delegat Anmärkning 

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

5 kap. 3 § SoF Enhetschef 
Handläggare 

T 

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

5 kap. 3 § SoF Enhetschef 
Handläggare 

T 

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

5 kap. 3 § SoF Enhetschef Avser all slags 
egendom och 
inkomster  
T 
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13.4 Beslut om att anmäla behov av god 
man/förvaltare till 
överförmyndare 
 

15 § LSS Enhetschef 
Handläggare 

T 

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

15 § LSS Enhetschef 
Handläggare 

T 

 

Ärendegrupp 14 Förskole- och 
skolbarnomsorgsverksamheten 

Nr  Beslut om Lagrum  Delegat Anmärkning 

14.1 Överenskommelse med annan 
kommun om placering av barn 
 

SL 8:12 Verksamhetschef Gäller om det finns 
särskilda skäl 

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

SL 8:13 Verksamhetschef Gäller om det finns 
särskilda skäl 

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

SL 6:8 Förskolechef  

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

 Verksamhetschef 
 
 
Förskolechef 

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

 

Ärendegrupp 15 Förskoleklass 
Nr  Beslut om Lagrum  Delegat Anmärkning 

15.1 Överenskommelse med annan 
kommun om placering av barn 

SL 9:12 Rektor  

15.2 Inhämtande av yttrande vid 
mottagande av barn från annan 
kommun 
 

SL 9:13  Rektor  

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

SL 6:8 Rektor  
 

 

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

 Verksamhetschef 
 
 
Förskolechef  

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

 



36 

Ärendegrupp 16 Grundskolan 
Nr  Beslut om Lagrum  Delegat Anmärkning 

16.1 Tillsyn att elever fullgör sin 
skolplikt/får föreskriven 
utbildning 
 

SL 7:21 Rektor  

16.2 Överenskommelse med annan 
kommun om placering av elev 

SL 10:24 Verksamhetschef Gäller om det finns 
särskilda skäl 
 

16.3 Inhämtande av yttrande vid 
mottagande av elev från annan 
kommun 
 

SL 10:25 Rektor  

16.4 Beslut om ytterligare 
undervisningstid utöver den 
garanterade undervisningstiden 
 

Skolförordningen 9:3 Rektor  

16.5 Beslut om fördelning mellan 
årskurserna av undervisningstiden 
 

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

16.6 Fastställande av terminstider 
 

Skolförordningen 3:3 Sektorchef  

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

SL 6:8 Rektor  
 

 

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

 Verksamhetschef 
 
 
Rektor 

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

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

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

 

Ärendegrupp 17 Gymnasieskolan 
Nr  Beslut om Lagrum  Delegat Anmärkning 

17.1 Beslut om vilka kurser som ska 
erbjudas som programfördjupning 
 

Gyf 4:6 Rektor  

17.2 Beslut om vilka kurser som ska 
erbjudas som individuellt val 
 

Gyf 4:7 Rektor  
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17.3 Beslut om antalet 
undervisningstimmar för varje 
kurs, ämnesområde och för 
gymnasiearbetet, samt fördelning 
av undervisningstid 
 

Gyf 4:22 Rektor  

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

SL 16:14 Rektor  
 

 

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

SL 16:15 Rektor  
 

 

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

Gyf 9:7 Rektor 
 

 

17.7 Beslut att förlänga 
preparandutbildningen till två år 
 

SL 17:5 Rektor  

17.8 Beslut att minska utbildningen på 
introduktionsprogram 
 

SL 17:6 Rektor  

17.9 Beslut att fastställa en plan för 
utbildningen på ett 
introduktionsprogram 
 

SL 17:7 Rektor  

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

Gyf 5:4 Rektor efter samråd 
Verksamhetschef  

 

17.11 Beslut att ansöka om att en 
utbildning ska vara 
riksrekryterande 
 

Gyf 5:14 Rektor efter samråd 
Verksamhetschef  

 

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

Gyf 5:24  Rektor efter samråd 
Verksamhetschef  

 

17.13 Beslut att ansöka om nationellt 
godkänd idrottsutbildning  

Gyf 5:28 Rektor efter samråd 
Verksamhetschef  
 

 

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

Gyf 4:12 Rektor 
 

 

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

Gyf 3:2 Sektorchef  

17.16 Inhämtande av yttrande från den 
sökandes hemkommun 
 

SL 16:48 Antagningssekreterare  

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

Gyf 7:3  Rektor    

17.18  Beslut att en sökande ska 
genomgå ett inträdesprov 
 

Gyf 7:8 Rektor  
Biträdande rektor 

 

17.19 Beslut att elev ska få byta 
studieväg 
 

Gyf 7:9 Rektor  
Biträdande rektor 
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17.20 Beslut att eleverna ska hålla sig 
med enstaka egna hjälpmedel 
 

SL 15:17 Rektor  
Biträdande rektor  

 

17.21 Upprättande av avtal 
(utbildningskontrakt) för den 
gymnasiala lärlingsutbildningen 
 

SL 16:11 a Rektor  

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

SL 6:8 Rektor  

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

 Verksamhetschef 
 
 
Rektor 

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

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

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

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

 Sektorchef En hemkommun har 
enligt gällande 
lagstiftning ingen 
skyldighet att betala 
för studier vid skolor 
utomlands 
 

 

Ärendegrupp 18 Grundsärskolan 
Nr  Beslut om Lagrum  Delegat Anmärkning 

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

SL 11:8 Rektor  

18.2 Överenskommelse med annan 
kommun om placering av elev 
 

SL 11:24 Verksamhetschef  

18.3 Inhämtande av yttrande vid 
mottagande av elev från annan 
kommun 
 

SL 11:25 Rektor  

18.4 Beslut om ytterligare 
undervisningstid utöver den 
garanterade undervisningstiden 
 

Skolförordningen 10:2  Rektor  

18.5 Beslut om fördelning mellan 
årskurserna av undervisningstiden 

Skolförordningen 10:3 Verksamhetschef 
efter förslag av 
rektor 
 

 

18.6 Fastställande av terminstider 
 

Skolförordningen 3:3 Sektorchef  
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18.7 Årligen upprätta en plan för att 
förebygga och förhindra 
kränkande behandling 
 

SL 6:8 Rektor  

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

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

 
 
 

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

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

 

Ärendegrupp 19 Gymnasiesärskolan 
Nr  Beslut om Lagrum  Delegat Anmärkning 

19.1  Överenskommelse med annan 
kommun eller landsting om 
mottagande av elev 

SL 19.40 Rektor  

19.2  Inhämtande av yttrande vid 
placering av elev från annan 
kommun 
 

SL 19:41  Rektor  

19.3  Beslut om vilka kurser som ska 
erbjudas som individuellt val 
 

Gyf 4:7 a Rektor  

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

SL 19:17 Rektor  

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

Gyf 4:13 Rektor  

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

Gyf 4:22 Rektor  

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

Gyf 3:2 Sektorchef  
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19.8  Årligen upprätta en plan för att 
förebygga och förhindra 
kränkande behandling 
 

SL 6:8 Rektor  

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

 Verksamhetschef 
 
 
Rektor 

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

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

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

 

Ärendegrupp 20 Kommunal vuxenutbildning 
(Komvux) 

Nr  Beslut om Lagrum  Delegat Anmärkning 

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

Fvx 2:5 Rektor  

20.2  Beslut om vilka nationella kurser 
som ska ges 
 

Fvx 2:9 Rektor  

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

SL 20:7 Verksamhetschef  

20.4 Beslut att minska omfattningen av 
undervisningen i svenska för 
invandrare 

SL 20:24 Rektor  

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

SL 6:8 Rektor  
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20.6 Avge yttrande/svar till 
Skolinspektionen, Barn- och 
elevombudet eller liknande i 
anmälningsärenden 

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

 

 

Ärendegrupp 21 Särskild utbildning för vuxna 
Nr  Beslut om Lagrum  Delegat Anmärkning 

21.1  Avge yttrande till annan kommun 
 

SL 21:7 Rektor  

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

Fvx 2:5 Verksamhetschef 
efter samråd med 
rektor 
 

 

21.3  Beslut om vilka nationella kurser 
som ska ges 
 

Fvx 2:9 Rektor  

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

SL 21:6 Verksamhetschef  

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

SL 6:8 Rektor  

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

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

Nr  Beslut om Lagrum  Delegat Anmärkning 

22.1  Interkommunal ersättning avseende 
mottagande av elev från andra 
kommuner 
 

 Verksamhetschef 
efter samråd med 
sektorchef 

 

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

 Verksamhetschef 
efter samråd med 
sektorchef 

 

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

Skolförordningen 14 
kap. 

Sektorchef med 
kommunchef som 
ersättare 

 

22.4 Uppdragsutbildning enligt uppgjord 
arbetsordning 
 

 Rektor  

22.5 Flyktingundervisning 
 

 Rektor  

22.6 Rekvirering av statsbidrag 
 

 Sektorchef  
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Revidering av regler för Årets hus 
Dnr 2019/526 
 
 
Sammanfattning 
Årets hus är ett pris som årligen delas ut i Ulricehamns kommun. Priset tilldelas den 
byggherre som under det gångna året mest framgångsrikt visat prov på gott byggnadsskick, 
stilkänsla, hållbart byggande, miljöanpassning och/eller kulturhistorisk hänsyn vid 
uppförande, ombyggnad, tillbyggnad, restaurering eller renovering i Ulricehamns kommun. 
 
Ändringar som har gjorts i texten är till stor del av redaktionell karaktär. Förvaltningen 
föreslår att de reviderade reglerna för Årets hus ska gälla från och med 2020-01-01. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2019-09-20 från samhällsbyggnadschef 
2 Regler för Årets hus 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Revidering av regler för Årets hus antas. 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-09-20 

Tjänsteskrivelse Revidering av regler för Årets hus 
Diarienummer 2019/526, löpnummer 3216/2019 
 
Sammanfattning 
Årets hus är ett pris som årligen delas ut i Ulricehamns kommun. Priset tilldelas den 
byggherre som under det gångna året mest framgångsrikt visat prov på gott byggnadsskick, 
stilkänsla, hållbart byggande, miljöanpassning och/eller kulturhistorisk hänsyn vid 
uppförande, ombyggnad, tillbyggnad, restaurering eller renovering i Ulricehamns kommun. 
 
Ändringar som har gjorts i texten är till stor del av redaktionell karaktär. Förvaltningen 
föreslår att de reviderade reglerna för Årets hus ska gälla från och med 2020-01-01. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Revidering av regler för Årets hus antas. 
 
 
Ärendet 
Årets hus är ett pris som årligen delas ut i Ulricehamns kommun. Priset tilldelas den 
byggherre som under det gångna året mest framgångsrikt visat prov på gott byggnadsskick, 
stilkänsla, hållbart byggande, miljöanpassning och/eller kulturhistorisk hänsyn vid 
uppförande, ombyggnad, tillbyggnad, restaurering eller renovering i Ulricehamns kommun. 
 
Ändringar som har gjorts i texten är till stor del av redaktionell karaktär. Det har bland annat 
tillskapats rubriker för att få en bättre struktur i texten och felaktig hänvisning gällande 
ansvarig enhet har ändrats. Förvaltningen föreslår att de reviderade reglerna för Årets hus 
ska gälla från och med 2020-01-01. 
 
Beslutsunderlag 

1 Regler för Årets hus 
 

 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
Författningshandboken   
 
 
 

Sebastian Olofsson Sanna Andersson 
Samhällsbyggnadschef Utredare 
Sektor miljö och samhällsbyggnad Planenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 
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1 Bakgrund 
Årets hus är ett pris som har delats ut årligen sedan instiftandet år 1994. Priset ska tilldelas 
den byggherre som under det gångna året mest framgångsrikt visat prov på gott 
byggnadsskick, stilkänsla, hållbart byggande, miljöanpassning och/eller kulturhistorisk 
hänsyn vid uppförande, ombyggnad, tillbyggnad, restaurering eller renovering i Ulricehamns 
kommun.  

2 Syfte 
Syftet med att dela ut ett pris för årets hus är för att uppmärksamma och uppmuntra god 
bebyggelse i Ulricehamns kommun. 

3 Kriterier 
Kriterierna för att en byggnad ska kunna nomineras till årets hus är som följer:  

 Byggnaden är belägen i Ulricehamns kommun.  

 Byggnaden har blivit uppförd, ombyggd, tillbyggd, restaurerad eller renoverad under 
föregående år.  

 Byggnaden ska vara färdigställd (vid bygglovspliktiga åtgärder ska slutbesked vara 
utfärdat för byggnaden 

4 Nomineringar 
Enskilda personer, företag eller organisationer har möjlighet att nominera byggnader till 
utmärkelsen årets hus.  

Nomineringsperioden är öppen mellan den 1 januari och den 15 mars varje år.  

Vid nominering av byggnader ska följande bifogas:  

 Motivering till varför byggnaden visar prov på gott byggnadsskick, stilkänsla, hållbart 
byggande, miljöanpassning och eller kulturhistorisk hänsyn.  

 Beskrivning och fakta om byggnaden.  

 Fotografier av byggnaden.  

 Byggherre (om annan än sökande krävs medgivande från byggherre).  

 Kontaktuppgifter.  
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Nomineringar skickas till sektor miljö och samhällsbyggnad. Nomineringarna skickas med 
hänsyn till miljön med fördel via e-post till miljosamhallsbyggnad@ulricehamn.se. Det går 
även att skicka nomineringar via post till Miljö och samhällsbyggnad, Ulricehamns kommun, 
523 86 Ulricehamn. planenheten inom sektor miljö och samhällsbyggnad har huvudansvaret 
för priset årets hus och inkomna nomineringar hanteras av stadsarkitekten.  

Parallellt med att allmänheten har möjlighet att nominera byggnader genomför 
stadsarkitekten ett arbete med att identifiera potentiella kandidater, det arbetet utgår från 
byggnader som fått slutbesked under föregående år. Allmänhetens nomineringar fyller i de 
avseendet en särskilt viktig funktion i att uppmärksamma restaureringar och renoveringar 
som inte krävt bygglov. 

5 Avstämning  
När nomineringstiden är slut genomförs en avstämning av de nominerade byggnaderna 
gentemot de tre kriterier som finns. De byggnader som uppfyller kriterierna går vidare i 
processen med att utse Årets hus. Avstämningen genomförs av kommunens stadsarkitekt.  

I avstämningen görs ingen bedömning om i vilken utsträckning nominerade byggnader visar 
prov på gott byggnadsskick, stilkänsla, hållbart byggande, miljöanpassning och/eller 
kulturhistorisk hänsyn.  

Efter avstämning publiceras de nominerade byggnaderna på kommunens hemsida med 
tillhörande motivering och fotografi.  

6 Kommittén  
Vinnaren av priset Årets hus utses av en kommitté bestående av fem personer: 
kommunstyrelsens ordförande, ordföranden för miljö- och byggnämnden, 
samhällsbyggnadschef, kulturchefen och stadsarkitekten.  

Kommittén sammankallas av stadsarkitekten efter att de nominerade byggnaderna 
publicerats på kommunens hemsida. I samband med sammankallandet av kommittén 
skickas en sammanställning av de nominerade byggnaderna inklusive motivering ut till 
kommittédeltagarna.  

Stadsarkitekten har en inledande genomgång av de nominerade byggnaderna vid 
kommitténs möte. Därefter gör kommittén sin bedömning utifrån de bedömningsområden 
och diskussionsfrågor som presenteras nedan.  
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6.1 Bedömningsområden  
Årets hus ska uppmärksamma och uppmuntra byggnader som visat prov på gott 
byggnadsskick, stilkänsla, hållbart byggande, miljöanpassning och/eller kulturhistorisk 
hänsyn. De byggnader som nomineras till priset Årets hus kan vara av olika karaktär med en 
stor variation och spridning avseende byggnadens ändamål och utformning. Såväl de 
tekniska kvaliteterna som det estetiska kvaliteterna bedöms inom ramen för Årets hus. 
Estetiska kvaliteter är svåra att mäta och det är därför svårt att fastslå exakta 
bedömningskriterier utan att kriterierna blir ett hinder. Utifrån den aspekten och den 
spridning som kan finnas inom de nominerade byggnaderna används bedömningsområden1 

med underliggande diskussionsfrågor istället för fasta bedömningskriterier.  

Kommittén ska ta hänsyn till de sex bedömningsområdena när de utser vinnaren. Kommittén 
ska vid sin motivering av den vinnande byggnaden i Årets hus återknyta till minst tre av 
nedanstående bedömningsområden.  

 

Sammanhang och omgivning:  
Hur väl passar byggnaden till platsen? Har byggnaden en bra placering? Hur förhåller sig 
byggnaden till närliggande bebyggelse och omgivande landskap? Har byggnaden en lämplig 
utformning i förhållande till platsen?  

Struktur och skala:  
Har byggnaden en bra fysisk och social skala? Bidrar byggnaden till att stärka 
identifikationen och orienterbarheten?  

Helhet och idé:  
Har en tilltalande gestaltning kombinerats med krav på funktion, ekonomi och hållbarhet? 
Har byggnaden något nyhetsvärde, tillför det något nytt, utmärker sig byggnaden? Har 
byggnaden en lämplig utformning och färg?  

Funktion:  
Hur fungerar byggnaden för sitt planerade ändamål? Är byggnaden tillgänglig för olika typer 
av brukare? Finns ett tillgänglighetsperspektiv? 

Tekniska lösningar:  
Hur är byggnaden utformad med hänsyn till miljömässighet och ekologi? Har lämpliga och 
sunda material och lösningar används?  

Utvecklingsbarhet:  
Kan byggnaden vidareutvecklas? Går det att avhjälpa brister och förbättra lösningar utan att 
bärande idéer och inneboende kvaliteter i byggnaden förloras? 

 

 

 
1 De sex bedömningsområdena är inhämtade från och inspirerade av hur arkitektoniska kvalitetsbedömningar 
görs vid arkitekttävlingar.   
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7 Prisutdelning  
När kommittén har beslutat sig för en vinnare av priset är det angeläget att vinnaren 
informeras snabbt och får informationen direkt från kommunen. Därför ska stadsarkitekten i 
anslutning till att kommittén utsett vinnaren kontakta och gratulera den vinnande 
byggherren.  

Tidpunkt för prisutdelning bestäms i samråd med den vinnande byggherren och 
prisutdelning sker vid den byggnad som premieras med priset.  

Vid prisutdelningen överlämnas ett diplom med underskrifter från kommittén och vid 
överlämnandet eftersträvas hela kommitténs deltagande. Priset överlämnas i första hand av 
kommunstyrelsens ordförande. Kan kommunstyrelsens ordförande inte delta överlämnas 
priset i andra hand av ordföranden i miljö- och byggnämnden. Har ingen av dessa möjlighet 
att delta överlämnas priset av stadsarkitekten. 

8 Kommunikation och information  
Det är viktigt att kommunen använder relevanta informationskanaler för att väcka intresse 
hos kommuninvånarna för priset. I första hand används kommunens hemsida för att 
kommunicera regler för nominering, nomineringstid, vilka hus som sedan blivit nominerade 
och slutligen vilket hus som vinner årets pris. Ytterligare informationskanaler är 
pressmeddelande, sociala medier och annonsering i lokalmedia för att väcka uppmärksamhet 
kring de olika delaktiviteterna. Det är möjligt att tillföra ytterligare delaktivitet om det 
upplevs att det finns ett behov av att uppmärksamma god bebyggelse och priset årets hus.  

Kommunikationsaktiviteter:  

1. Dags att nominera (tidsaspekt, kriterier för nominering och hur nominering sänds in).  

2. Visa vilka de nominerade husen är, hur de ser ut och på vilka kriterier de är nominerade.  

3. Visa vinnarhuset med tillhörande motivering.  

4. Prisutdelning.  

9 Referenser  
Kazemian Reza och Rönn Markus, Begrepp, kriterier och arkitektoniska 
kvalitetsbedömningar, TRITA-ARK-Forskningspublikation 2008:2, Kungliga tekniska 
högskolan, Stockholm.  

Svensson, Charlotte, Tornberg, Elisabeth och Rönn, Magnus, Arkitekttävlingar, 
gestaltningsprogram och arkitektonisk kvalitet, TRITA-ARK-Forskningspublikation 2006:1, 
Kungliga tekniska högskolan, Stockholm.
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Förslag om utträde från Navet science center 
Dnr 2019/421 
 
 
Sammanfattning 
Ulricehamns kommun har sedan 2002 medverkat i verksamheten Navet science center.  På 
senare tid har sektor lärande konstaterat att de projekt som genomförts inte har haft någon 
större effekt på måluppfyllelsen inom skolan och ser att samarbete med andra aktörer är att 
föredra.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-10-11 från barn- och utbildningschef 
2 PM Navet Science center 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ulricehamns kommun säger upp avtalet med Navet science center. Utifrån de besked som 
lämnats från Boråsregionen sedan beskedet om utträde aviserades i juni i år innebär det att 
utträdet verkställs 2019-12-31.  
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-10-11 

 

Tjänsteskrivelse Förslag om utträde från Navet 
science center 
Diarienummer 2019/421, löpnummer 3611/2019 
 
Sammanfattning 
Ulricehamns kommun har sedan 2002 medverkat i verksamheten Navet science center.  På 
senare tid har sektor lärande konstaterat att de projekt som genomförts inte har haft någon 
större effekt på måluppfyllelsen inom skolan och ser att samarbete med andra aktörer är att 
föredra.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ulricehamns kommun säger upp avtalet med Navet science center. Utifrån de besked som 
lämnats från Boråsregionen sedan beskedet om utträde aviserades i juni i år innebär det att 
utträdet verkställs 2019-12-31.  
 
 
Ärendet 
Navet science center startade 1996 och sedan 2002 är Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund värd för verksamheten. I ett beslut den 26 februari 2001 ställde sig 
dåvarande barn- och utbildningsnämnden i Ulricehamn positiv till att delta i arbetet med att 
utveckla verksamheten vid Navet science center och avsåg att vara med och bidra med 
finansiella resurser under förutsättning att ekonomin var hanterbar. 
 
Under åren har Ulricehamns kommun, utöver de klassbesök som gjorts vid Navet i Borås, 
samarbetat med Navet science center kring olika projekt. På senare tid har sektor lärande 
kunnat konstatera att de projekt som genomförts inte har haft någon större effekt på 
måluppfyllelsen inom skolan och således har diskussioner förts huruvida det nuvarande 
samarbetet ska avslutas och att avtalet med Navet science center därmed ska sägas upp för 
att i stället söka stöd hos andra aktörer. 
 
Förvaltningen har aviserat inriktningen att säga upp avtalet med Navet science center och för 
att inte uppsägningstiden ska fördröjas ett helt år lämnade Ulricehamns kommun i juni 2019 
ett besked om utträde ur Navet science center. Detta under förutsättning att 
kommunstyrelsen fattar beslut om utträde. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen 
beslutar att säga upp avtalet med Navet science center i Borås. 
 
Beslutsunderlag 
1 PM Navet Science center 

 
Beslut lämnas till 
Kommunchef 
Barn- och utbildningschef    
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Gülsen Özdenkos 

 
Gunnar Scorénius  

Barn- och utbildningschef  Utredare 
 Sektor Lärande  
Elisabeth Johansson  
Verksamhetschef grundskola  



2019-10-11 

Sektor lärande 

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

PM Navet science center   

Sammanfattning 

Navet science center startade 1996 och sedan 2002 är Boråsregionen Sjuhärads 

kommunalförbund värd för verksamheten. I ett beslut den 26 februari 2001 ställde sig 

dåvarande barn- och utbildningsnämnden positiv till att delta i arbetet med att utveckla 

verksamheten vid Navet science center och avsåg att vara med och bidra med finansiella 

resurser under förutsättning att ekonomin var hanterbar. 

Under åren har Ulricehamns kommun, utöver de klassbesök som gjorts vid Navet i Borås, 

samarbetat med Navet science center kring olika projekt. 

På senare tid har sektor lärande kunnat konstatera att de projekt som genomförts inte har haft 

någon större effekt på måluppfyllelsen inom skolan och således har diskussioner förts 

huruvida det nuvarande samarbetet ska avslutas och att avtalet med Navet science center 

därmed ska sägas upp för att i stället söka stöd hos andra aktörer. 

Förvaltningen har aviserat inriktningen att säga upp avtalet med Navet science center och för 

att inte uppsägningstiden ska fördröjas ett helt år lämnade Ulricehamns kommun i juni 2019 

ett besked om utträde ur Navet science center. Detta under förutsättning att kommunstyrelsen 

fattar beslut om utträde 

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att säga upp avtalet med Navet science 

center i Borås. 

 

Bakgrund 

Navet startade våren 1996 och inledningsvis var uppdraget att väcka intresse för teknik och 

naturvetenskap för att få fler sökande till de naturvetenskapliga programmen i Borås. Under 

2001 utvecklades verksamheten och omfattade hela Sjuhäradsbygden där målsättningen var 

att genom ett brett samarbete med olika aktörer utveckla bygden till en attraktiv och 

konkurrenskraftig region med hög utbildningsnivå och en befolkning med stort intresse för 



 

teknik och naturvetenskap. Förslag på mål och utveckling av verksamheten skulle utarbetas i 

samråd med de kommuner som valde att vara med och finansiera verksamheten. 

I ett beslut den 26 februari 2001 ställde sig dåvarande barn- och utbildningsnämnden positiv 

till att delta i arbetet med att utveckla verksamheten och avsåg att vara med och bidra med 

finansiella resurser under förutsättning att ekonomin var hanterbar. 

Under åren har Ulricehamns kommun, utöver de klassbesök som gjorts vid Navet i Borås, 

samarbetat med Navet science center kring olika projekt. 

På senare tid har sektor lärande kunnat konstatera att de projekt som genomförts inte har haft 

någon större effekt på måluppfyllelsen inom skolan och således har diskussioner förts 

huruvida det nuvarande samarbetet ska avslutas och att avtalet med Navet science center 

därmed ska sägs upp för att i stället söka stöd hos andra aktörer. 

 

Uppföljning och utvärdering – en helhetsbedömning 

Kommunen har under åren uppfattat att det har funnits en ömsesidig uppskattning av 

samarbetet. Besöken hos institutionen Navet i Borås har varit särskilt uppskattade bland 

elever och personal inom grundskolan. Inom förskolans verksamhet har man varit nöjd med 

besöken hos Navet och tillgången till olika Temalådor som finns. 

Verksamheten har genom åren åkt till Navet i Borås, men på grund av transportkostnader, har 

besöken inte kunna ske i den utsträckning som sektor lärande har önskat. 

Utöver de klassbesök som gjorts så har Ulricehamns kommun genom åren även samarbetat 

med Navet science center vid olika tillfällen genom olika projekt, till exempel ”Holistiskt 

engagerat lärande för alla”, HELA.  

Samarbetet på sektorövergripande nivå de senaste åren har bedrivits genom projekten ”En 

likvärdig skola för alla”, ELSA och ”Kompetensutveckling digitalisering”. 

Efter genomförda insatser kopplade till Navet science center och samarbetsprojekten kan 

sektor lärande tyvärr inte se att insatserna har haft någon större effekt i form av en ökad 

måluppfyllelse. 



 

Sektor lärande konstaterar även att det som Navet science center har kunnat erbjuda på plats 

på enheterna under till exempel kompetensutvecklingsdagar, inte har uppfyllt de 

förväntningar som Navet science center har gett sken av att man klarar av. 

Vid utvärderingen av ”Kompetensutveckling digitalisering” framkom det tydligt i 

kommentarerna hur pedagogerna upplevt kompetensutvecklingen. 

Det som upprepar sig är bristen på planering, struktur, kompetensbrist, uppföljning med 

mera. Enstaka positiva röster finns i kommentarerna.  

Kostnad 

I nedanstående tabell redovisas de kostnader som är kopplade till klassbesöken vid Navet i 

Borås fram till och med innevarande kalenderår. 

Kostnaderna för de kommande två åren avser uppsägningstiden och innefattar inga 

transportkostnader. 

De kostnader som är kopplade till personalens kompetensutveckling och samarbetsprojekt 

ingår inte i kostnadsredovisningen. Dessa kostnader hanteras separat. 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Navet 401 800 411 847 422 143 432 695 443 510 454 596 

Transport 40 000 53 172 64 026 19 749   

Totalt 441 800 465 019 486 169 452 443 443 510 454 596 

 

Värdet av temabesökande elever enligt Navets egen beräkning de senaste 3 åren redovisas i 

tabell nedan. År 2018 riktades särskild uppmärksamhet mot dessa besök varför siffran har 

ökat det året. 

2016 2017 2018 

91 350 243 000 778 950 

 



 

Framtida externt stöd om samarbetet med Navet science center 

upphör 

Hur ska Ulricehamns kommun lösa behovet av externt stöd om samarbetet med Navet science 

center upphör och verksamheten inte längre kan ta del av deras erbjudanden? 

Verksamheten konstaterar att en avgift på cirka 500 000 kronor per år är en förhållandevis 

stor kostnad för att endast göra klassbesök. Om avtalet sägs upp så finns det fortfarande 

möjlighet för verksamheten att göra klassbesök vid Navet i Borås. De klasser som då gör besök 

får betala vid varje enskilt besök. Det är därför viktigt att finansieringen av framtida klassbesök 

säkerställs, så att de enheter inom sektor lärande som även i fortsättningen önskar genomföra 

besök vid Navet i Borås kan göra det. 

Med anledning av att sektor lärande bedömt att Navet science center inte levt upp till 

förväntningarna vad det gäller riktad kompetensutveckling har verksamheten sett över 

möjligheten att istället söka stöd hos andra aktörer. 

I nuläget pågår ett samarbete med Västra Götalands Regionen, Sveriges Kommuner och 

Landsting och Specialpedagogiska skolmyndigheten. En annan extern aktör som sektor 

lärande anlitar är som exempel Madeleine Löwing som är en välkänd ”matematikguru”. 

 

 

Gülsen Özdenkos Gunnar Scorénius  

Barn- och utbildningschef Utredare 

 Sektor lärande 

Elisabeth Johansson  

Verksamhetschef grundskola  
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Svar på medborgarförslag om att försköna 
Stureparken 
Dnr 2018/508 
 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslår Rickard Skoglund en större användning och upprustning av 
Stureparken. Där man önskar en bättre och mera funktionell scen och en upprustad park 
med god tillgänglighet. 
 
Förslaget om scenen bifalles. Trappan är borttagen. Detta gjordes i samråd med 
kommunstyrelsens arbetsgrupp. Fontänen har iordningsställts som en blomsterplantering. 
Eventuell större ombyggnad av parken väntar verksamheten med till det är bestämt vilka 
planer som kommer att genomföras i området. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2019-09-13 från tf servicechef 
2 Medborgarförslag om att försköna Stureparken 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgaförslaget om scenen anses vara tillgodosett med hänvisning till att scenen har 
reparerats till säsongen 2019. Trappan har tagits bort. Fontänen har iordningställts till en 
blomsterplantering. 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

                              2019-09-13 

Tjänsteskrivelse. Svar på medborgarförslag om att 
försköna Stureparken 
Diarienummer 2018/00508, löpnummer 4061/2018 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslår Rickard Skoglund en större användning och upprustning av 
Stureparken. Där man önskar en bättre och mera funktionell scen och en upprustad park 
med god tillgänglighet. 
 
Förslaget om scenen bifalles. Trappan är borttagen. Detta gjordes i samråd med 
kommunstyrelsens arbetsgrupp. Fontänen har iordningsställts som en blomsterplantering. 
Eventuell större ombyggnad av parken väntar verksamheten med till det är bestämt vilka 
planer som kommer att genomföras i området. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgaförslaget om scenen anses vara tillgodosett med hänvisning till att scenen har 
reparerats till säsongen 2019. Trappan har tagits bort. Fontänen har iordningställts till en 
blomsterplantering. 
  
 
Ärendet 
Medborgarförslaget önskar ett större användning och upprustning av Stureparken. Där man 
önskar en bättre och mera funktionell scen och en upprustad park med god tillgänglighet.  
Medborgarförslag har tre frågor. Scenen, trappan och fontänen i Stureparken. Det har förts 
en dialog med Rickard Skoglund utifrån hans önskemål där berörda parter närvarat.   
 
Förslaget om scenen bifalles. Trappan är borttagen. Detta gjordes i samråd med 
kommunstyrelsens arbetsgrupp. Fontänen har iordningsställts som en blomsterplantering. 
Eventuell större ombyggnad av parken väntar verksamheten med till det är bestämt vilka 
planer som kommer att genomföras i området. 
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag om att försköna Stureparken 
 
Beslut lämnas till 
Rickard Skoglund 
Tf servicechef  
 
 
 

Anna-Lena Johansson Peter Kinde 
Tf servicechef Enhetschef park och skog  
Sektor service Kommunservice 
 Sektor service 

 



2018-07-29      Ulricehamn 

 

Medborgarförslag  Stureparken, Ulricehamns Kommun 

Sedan 2014 har vi, Kulturföreningen Närproducerad Kultur bedrivit kulturverksamhet i Stureparken. 
De första två åren spelade vi sommarteater bl.a. Vem Älskar Yngve Frej skriven av Stig ”Slas” 
Claesson. 
I vilket han skildrar vår trakt på ett mycket vackert sätt. Denna föreställning har vi ambition att kunna 
spela till sommaren 2019 igen. 
 
De två senaste åren har vi arrangerat Allsång, barnföreställning, musikquizz & livemusik. 
På många sätt märker vi nu att vårt jobb mottagits mycket gott från våra besökare som både 
återkommer och ökar lite för varje år. 
 
Inför detta året fick vi höra att det hade varit en del skadegörelse, brand på scenen och klotter m.m. 
Men sedan vi satt upp våra tält och foodtruck har allt varit lugnt. Ett tecken på att skadegörelse 
minskar när det är rörelse i parken. 
 
Vi tror på en levande och vacker plats mitt i stan som folk vill besöka och passera obehindrat och 
utan rädsla. Vi vet också att denna platsen har en stark tradition av musik och umgänge. ”Hit gick vi 
alltid förr och lyssnade på musik, spelade bingo och fikade” får vi ofta höra från de äldre. 
 
För att stärka känslan av att denna platsen är till för alla och att man kan uppleva kultur, äta och 
dricka gott.  Tror vi på en försköning och satsning på platsen och framförallt scenen. 
En levande och bättre scen skulle kunna användas av många i kommun, bara som ett exempel skulle 
sommarmusikanterna varje dag under sin spelperiod kunna avsluta dagen med en konsert på denna 
scenen. Vi skulle på ett enklare sätt kunna sätta upp en teater och allsången skulle öka i sitt 
renommé.  
 
Vi ser även ett problem i att trappan från parken till Bryggan är avstängd, vems är ansvaret? 
Denna passage bör ses över och göras till en trevlig passage som binder ihop vattnet, hotellet och 
stan på ett naturligt sätt. Många turister passerar och vill ”strosa” och uppleva de olika platserna i 
staden, men blir frustrerade när de inte kan ta sig ner smidigt. 
 
Även fontänen är i stort behov av en renovering, många nämner även här hur fint det var förr med 
bollen på toppen av strålen. 
 
Vi har (enligt oss själva) många goda förslag på hur man bör använda och utveckla platsen och skulle 
önska en seriös dialog för att gå vidare i denna fråga. 
 
Mvh. 
Rickard Skoglund 
Ordf: Föreningen Närproducerad Kultur 
 
0708-241496 
rickard@skoglundentertainment.se 
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Svar på medborgarförslag om en inomhuslokal för 
skateboard 
Dnr 2019/112 
 
 
Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har inkommit från Henrik Jonsson som uppmärksammar kommunen 
om behovet av en inomhuslokal för skateboard. En inomhuslokal skulle ge möjlighet till 
åkning året runt, både vinter och regniga sommardagar. Fördelarna med en lokal är många, 
men framförallt så samlar man alla som åker skateboard. 
 
När det gäller kommunens befintliga anläggningar och även framtida anläggningar, är det 
viktigt att föreningslivet finns med. Förvaltningen har under våren träffat den nystartade 
föreningen Ulricehamns Skateboardförening för att diskutera frågan om inomhuslokal men 
också en utbyggnad av befintlig skatepark vid Tingsholm, som det finns ett medborgarförslag 
om. Dnr 2015/145 löpnummer 3949/2018. 
 
Under samtalen har diverse lokaler diskuterats men inget hållbart alternativ har hittills varit 
funktions anpassat. Förening har också själva tittar runt på olika alternativ men har under 
sommaren varit passiva i sökandet.  
 
När en hållbar lösning presenterats och föreningen är bidragsberättigad så finns det ett 
bidrag som avser att stödja förening som äger eller långtidshyr klubbstuga eller motsvarande 
som regelbundet används för ungdomsverksamhet. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-09-23 från tf servicechef 
2 Medborgarförslag om en inomhuslokal för skateboard 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget om inomhuslokal för skateboard avslås med hänvisning till att ingen 
hållbar lösning finns i nuläget. 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-09-23 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om en 
inomhuslokal för skateboard 
Diarienummer 2019/112, löpnummer 3173/2019 
 
Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har inkommit från Henrik Jonsson som uppmärksammar kommunen 
om behovet av en inomhuslokal för skateboard. En inomhuslokal skulle ge möjlighet till 
åkning året runt, både vinter och regniga sommardagar. Fördelarna med en lokal är många, 
men framförallt så samlar man alla som åker skateboard. 
 
När det gäller kommunens befintliga anläggningar och även framtida anläggningar, är det 
viktigt att föreningslivet finns med. Förvaltningen har under våren träffat den nystartade 
föreningen Ulricehamns Skateboardförening för att diskutera frågan om inomhuslokal men 
också en utbyggnad av befintlig skatepark vid Tingsholm, som det finns ett medborgarförslag 
om. Dnr 2015/145 löpnummer 3949/2018. 
 
Under samtalen har diverse lokaler diskuterats men inget hållbart alternativ har hittills varit 
funktions anpassat. Förening har också själva tittar runt på olika alternativ men har under 
sommaren varit passiva i sökandet.  
 
När en hållbar lösning presenterats och föreningen är bidragsberättigad så finns det ett 
bidrag som avser att stödja förening som äger eller långtidshyr klubbstuga eller motsvarande 
som regelbundet används för ungdomsverksamhet. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget om inomhuslokal för skateboard avslås med hänvisning till att ingen 
hållbar lösning finns i nuläget. 
 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit från Henrik Jonsson som uppmärksammar kommunen 
om behovet av en inomhuslokal för skateboard. En inomhuslokal skulle ge möjlighet till 
åkning året runt, både vinter och regniga sommardagar. Fördelarna med en lokal är många, 
men framförallt så samlar man alla som åker skateboard. 
 
När det gäller kommunens befintliga anläggningar och även framtida anläggningar, är det 
viktigt att föreningslivet finns med. Förvaltningen har under våren träffat den nystartade 
föreningen Ulricehamns Skateboardförening för att diskutera frågan om inomhuslokal men 
också en utbyggnad av befintlig skatepark vid Tingsholm, som det finns ett medborgarförslag 
om. Dnr 2015/145 löpnummer 3949/2018. 
 
I nuläget finns det ingen inomhuslokal för skateboard, det som finns är en skatepark 
utomhus med en bowl samt en asfalterad streetyta på 220 kvm. 
 
Förvaltningen har i samtal med föreningen diskuterat olika lokaler men inget hållbart 
alternativ har hittills fungerat. Förening har också själva tittar runt på olika alternativ men 
har under sommaren varit passiva i sökandet. 
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Ulricehamns Skateboardförening har heller inte inkommit med handlingar för att bli 
bidragsberättigad så i nuläget har föreningen inget bidragsstöd från förvaltningen. 
 
När en hållbar lösning presenterats och föreningen är bidragsberättigad så finns det ett 
bidrag som avser att stödja förening som äger eller långtidshyr klubbstuga eller motsvarande 
som regelbundet används för ungdomsverksamhet. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om en inomhuslokal för skateboard 
 
Beslut lämnas till 
Henrik Jonsson 
Tf servicechef 
Verksamhetschef kultur och fritid 
 
 
 

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

 

Lena Moritz 
Verksamhetschef kultur och fritid 
Sektor service



Från: Henrik Jonsson[ulricehamnsSF@outlook.com]
Skickat: 15.02.2019 11:24:38
Till: kommun@ulricehamn.se[kommun@ulricehamn.se]
Kopia: Dahl Tomas[Tomas.Dahl@ulricehamn.se]; Mahmutovic Amir[ amir.mahmutovic@ulricehamn.se];
Ämne: Medborgarförslag - Lokal för skateboard

Hej kommunen!

Jag heter Henrik Jonsson och är kassör i den nystartade föreningen Ulricehamns Skateboardförening. Jag har
tidigare pratat med Tomas Dahl ( på kopia i detta mail) om behovet av en inomhuslokal för
skateboardåkning, och det ligger tydligen redan ett medborgarförslag från 2015 för utbyggnad av den
befintlig skateparken vid Tingsholm, så jag vill egentligen bara komplettera det befintliga förslaget, med ett
förslag om en inomhuslokal, för det ena behöver inte utesluta det andra!

Skateparken vid Tingsholm är mycket populär. Själva betongdelen (så kallad "Bowl") är jättebra och där finns
egentligen inget att förbättra. Underhållet sköts ypperligt och den håller sig i bra skick. Det enda som
egentligen skadar betongen är om man åker BMX, sparkcykel med sk "pegs" av metall. Pegs är pinnar som
sticker ut från hjulets nav. Det är ok att använda plast, så det bör informeras om. Sen bör man inte gå loss
alltför mycket med spade (eller vägsalt!) när man vill skotta bort snön. 

Det man skulle kunna jobba med är den asfalterade delen (så kallad "Streetyta"), och då finns två olika
alternativ; det ena är att bygga ut den ytan, och det andra är att byta ut den befintliga asfalten, som enligt
vissa åkare börjar bli sliten och det samlas vatten i försänkningar. Där kommer vi som förening in i bilden, så
vi ska försöka ta reda på vad alla våra 80 medlemmar helst vill göra (om det nu kommer göras något).

Vi har pratat med Amir och Camilla på Ungdomens Hus, där vi vill vara en partner och tillsammans göra det
bästa med Skateparken. En sak är att vi skulle kunna ändra placering av trähinder och på ett
fackmannamässigt sätt bygga nya trähinder. Det är alltid kul om man kan förändra ytan då och då, så att
man inte lessnar och börjar spela dataspel istället 

En inomhuslokal skulle ge möjlighet till åkning året runt, både vinter och regniga sommardagar. Fördelarna
med en lokal är många, men framförallt så samlar man alla som åker skateboard, vilket gör att det är möjligt
att driva en förening med alla fördelar det innebär för Ulricehamns kommun.

Mvh,
Henrik Jonsson
070‐668 7092
Backåsvägen 5, 523 32 Ulricehamn
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§ 

Svar på medborgarförslag om att alla lägenheter ska 
ligga i markplan i det nya vård- och omsorgsboende i 
Gällstad 
Dnr 2019/342 

Sammanfattning 
Majken Engvall föreslår i ett medborgarförslag 2019-05-12 att alla lägenheter i det nya vård- 
och omsorgsboendet i Gällstad ska ligga i markplan. Förvaltningen delar uppfattningen som 
framkommer i medborgarförslaget. Det finns stora fördelar med att ha lägenheter i markplan 
och tillgång till trädgård och trygg utevistelse som personerna kan nå självständigt. Dock 
behöver detta behov vägas mot övriga aspekter, såsom markyta, ekonomi, logistik med mera 
vilket gör att förvaltningen ändå ser det som mest lämpligt att boendet byggs i tvåplan.  

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-09-05 från socialchef 
2 Medborgarförslag om att alla lägenheter ska ligga i markplan i det nya vård- och 

omsorgsboendet i Gällstad 

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med anledning av övriga aspekter som behöver vägas in i 
byggandet av ett nytt vård- och omsorgsboende i Gällstad.  



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-09-05 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om att alla 
lägenheter ska ligga i markplan i det nya vård- och 
omsorgsboende i Gällstad 
Diarienummer 2019/342, löpnummer 2961/2019 
 
Sammanfattning 
Majken Engvall föreslår i ett medborgarförslag 2019-05-12 att alla lägenheter i det nya vård- 
och omsorgsboendet i Gällstad ska ligga i markplan. Förvaltningen delar uppfattningen som 
framkommer i medborgarförslaget. Det finns stora fördelar med att ha lägenheter i markplan 
och tillgång till trädgård och trygg utevistelse som personerna kan nå självständigt. Dock 
behöver detta behov vägas mot övriga aspekter, såsom markyta, ekonomi, logistik med mera 
vilket gör att förvaltningen ändå ser det som mest lämpligt att boendet byggs i tvåplan.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med anledning av övriga aspekter som behöver vägas in i 
byggandet av ett nytt vård- och omsorgsboende i Gällstad.  
 
 
Ärendet 
Majken Engvall föreslår i ett medborgarförslag 2019-05-12 att alla lägenheter i det nya vård- 
och omsorgsboendet i Gällstad ska ligga i markplan. I medborgarförslaget beskrivs att 
tillgång till trädgård och utevistelse, samt att kunna ta sig dit självständigt är av stor vikt för 
välmående och självständighet för personer som bor på särskilt boende. I medborgarförslaget 
beskrivs även att personer med demensdiagnos kan ha stor hjälp av att självständigt kunna ta 
sig ut i en trädgård, och att detta försvåras avsevärt om man behöver använda trappor eller 
hiss för att ta sig ut.  
 
Förvaltningen delar uppfattningen som framkommer i medborgarförslaget. Det finns stora 
fördelar med att ha lägenheter i markplan och tillgång till trädgård och trygg utevistelse som 
personerna kan nå självständigt.  
 
Det finns dock andra aspekter som vägs in i planeringen för nya vård- och omsorgsboenden, 
vilket kan variera från boende till boende. För omsorgsboendet i Gällstad projekteras ett 
samverkanshus med 60 lägenheter med boende för äldre och en förskola för 120 barn. Det 
ska även få plats med storkök som ska försörja båda verksamheterna.  
 
En aspekt som man därför behöver ta hänsyn till är tomten som är inköpt för ändamålet. 
Planeringen är att bygga i tvåplan, men trots det upptar verksamheten en mycket stor yta av 
området. Skulle man lägga alla lägenheter i markplan, och fortfarande även behålla förskolan 
på markplan, skulle det hypotetiskt innebära en fördubbling av markyta för huset.   
 
Ökar man husets storlek måste även ytan för utemiljöerna ökas. Detta innebär fler 
uteområden för färre personer och at samutnyttjandet av ytorna minskas. Även 
parkeringsytor och vägar ökas.  
 
Det finns också ekonomiska aspekter att ta hänsyn till. I kommunens lokalstyrgrupp har man 
slått fast att det finns ekonomiska vinster med att bygga på flera plan.  
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En tredje aspekt är att logistiken skulle bli svårare. Det är inte optimalt om man behöver 
använda en avdelning som passage för att komma till nästa. Det är också viktigt att man lätt 
kan nå personalutrymmen och storkök. Dessa behöver därför ligga centralt. Om man hade 
valt att bygga allt på ett plan hade det förmodligen inneburit att man fått bygga extra gångar 
utanför byggnaden. Bygger man på höjden så nås de centrala delarna genom trapphus och 
hissar.  
 
Vid en sammanvägning av alla aspekter bedöms ändå det bästa alternativet vara att bygga i 
tvåplan.  
 
I kommunens Riktlinje vid utformning av vård- och omsorgsboende (antagen av 
kommunstyrelsen 2016-05-04 § 144) framgår att det är önskvärt att det särskilda boendet 
ligger i marknivå. Utemiljön ska vara lättillgänglig för hyresgästerna och stimulera till 
utevistelse och aktivitet. Den ska vara anpassad för personer med nedsatt rörlighet och 
orienteringsförmåga.  
 
Eftersom detta, efter den sammanvägda bedömningen, inte går att tillmötesgå med det nya 
vård- och omsorgsboendet i Gällstad får förvaltningen arbeta med andra åtgärder för att 
säkerställa tillgång till utemiljö och trädgård. I Framtidens äldreboende från SKL i november 
2018 framgår att det finns fyra huvudtyper av utemiljöer, vilka på olika sätt kan tillgodose 
behovet av dagsljus, frisk luft och naturkontakt: 
 

 Först och främst trädgården som bör finnas i direkt anslutning till byggnaden och dit 
så många som möjligt ska kunna ta sig själva utan att be någon annan om hjälp. 
Trädgården är effektiv och verkningsfull för att stimulera våra sinnen. 

 Uteplatsen eller terrassen i markplan ska vara fullt tillgänglig för den boende och 
gärna försedd med regn- och solskydd. De boende ska trots sina funktionsvariationer 
ganska lätt kunna gå ut och sätta sig en stund och ändå få en naturupplevelse. 

 Den tredje typen är en balkong. En väldimensionerad balkong med väderskydd och 
kanske en trevlig utsikt bidrar till att förlänga inomhusytan och ger möjlighet att leva 
en del av dagen ute i den friska luften. Hit är det ännu lättare att ta sig. 

 Den fjärdetypen är det klimatskyddade uterummet, till exempel en inglasad balkong. 
De största fördelarna med den är förstås att fönster och altandörr kan stängas när det 
blåser eller är kallt och att uterummet kan förlänga säsongen väsentligt.  

 
Ambitionen med vård- och omsorgsboendet i Gällstad är att de personer som bor där ska ha 
möjlighet till vistelse och aktivitet utomhus. Utemiljö ska ske genom växter i olika färger, 
former och strukturer, dofter och smaker för att stimulera våra sinnen. Miljön ska ge 
associationer, minnen, tankar men också upplevas och ge möjlighet till aktivitet eller 
avskildhet och vila. Det ska finnas en uteplats till varje avdelning som ska rymma samtliga 
personer i personal och boende samtidigt. Den ska vara lätt att nå för personer som bor i 
bostaden. Det ska även finnas en trädgård med promenadslinga, samt ett orangeri där det 
ska finnas plats för att odla grönsaker/frukt och för att sitta och fika.  
 
Förvaltningen delar medborgarförslagets tanke om hur viktigt det är med utevistelse och att 
kunna, så självständigt som möjligt, ta del av den. Dock behöver detta behov vägas mot 
övriga aspekter, såsom markyta, ekonomi, logistik med mera vilket gör att förvaltningen ändå 
ser det som mest lämpligt att boendet byggs i tvåplan.  
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om att alla lägenheter ska ligga i markplan i det nya vård- och 

omsorgsboendet i Gällstad 
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Beslut lämnas till 
Majken Engvall 
Socialchef   
 
 
 

Magnus Andersson Maria Winsten 
Socialchef Utredare 
Sektor välfärd Sektor välfärd 
  

 



Från: Stellan Engvall[stellan.engvall.se@gmail.com]
Skickat: 12.05.2019 07:40:16
Till: kommun@ulricehamn.se[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Medborgarförslag

Ämne: Nya vård och omsorgsboendet i Gällstad.

Förslag: I det nya boendet skall alla lägenheter ligga i markplan.

Förslaget bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Socialstyrelsen skriver november 2018 i Framtidens Äldreboende följande om utemiljön : en trädgård som finns i direkt
anslutning till byggnaden och att så många som möjligt ska kunna ta sig dit själva utan att be om hjälp. Trädgård är
effektivt och verkningsfullt för att stimulera våra sinnen.

I Tvnyheterna Rapport kunde man 8/5 höra Lena Rosenberg forskningsassistent på Karolinska Institutet berätta om
fördelarna med att demensbostäder byggs i markplan.Många personer med en demensdiagnos är sk."vandrare" att då själv
kunna ta sig ut i en trädgård kan vara till stor hjälp och många gånger lindra och ibland hindra ett aggressionsutbrott.
Det är mycket mer komplicerat om man inte bor  i markplan.Då behöver man alltid hjälp att ta sig ut. Detta på grund av att
man ej kan/vågar gå i trappor då en trappa upplevs som en avgrund. Åka hiss själv är helt otänkbart.

I Nationell Värdegrund för äldreomsorg kan man läsa om:
Värdigt liv med möjlighet att upprätthålla självbestämmande.
Meningsfullhet med fysisk aktivitet.

Vill också gärna lyfta fram de riktlinjer som är framtagna i kommunen med syfte att vara ett stöd vid planeringen av det nya
äldreboendet i Gällstad.

Undertecknad bygger också förslaget på egna erfarenheter efter 45 års arbete inom vård och omsorg. Merparten av dessa
år som enhetschef över gruppbostäder och daglig verksamhet för personer med en demenssjukdom.

Vänligen
Majken Engvall
Torgvägen 20
52361 Gällstad
Tel.nr 072 3686415
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Informationsärenden till kommunstyrelsen 2019-10-
31 
Dnr 2018/787 
 
 
Sammanfattning 

1. Förbundsstyrelsen för Sjuhärads samordningsförbund 2019-09-11  
Protokoll och Delårsrapport januari – augusti 2019 

2. Viskans vattenråd som remissinstans 2019-09-19 
3. Direktionsprotokoll Sjuhärads kommunalförbund 2019-09-27 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2019-10-07 

 

Tjänsteskrivelse Informationsärenden till 
kommunstyrelsen 2019-10-31  
2018/787, löpnummer 3020/2019 
 
Sammanfattning 
1 Förbundsstyrelsen för Sjuhärads samordningsförbund 2019-09-11 
Protokoll och Delårsrapport januari – augusti 2019 
2. Viskans vattenråd som remissinstans 2019-09-19 
3. Direktionsprotokoll Sjuhärads kommunalförbund 2019-09-27 
 
 
 
Förslag till beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
 
 
Beslutsunderlag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karin Bergdahl 
Kommunsekreterare 
Kommunstyrelsens förvaltning 
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