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Kallelse/Ärendelista 
 
Nr Ärende Dnr 
 Ärenden på det slutna sammanträdet  
 Kommunstyrelsens beslutsärenden  
1. Justering, i tur att justera är Kerstin Berggren (M), fredagen den 17 januari  
2. Fastställelse av ärendelista  
3. Kommunstyrelsens information  
4. Förvaltningens information  
5. Val av arbetsgrupp för ny ersättare i kommunstyrelsen, Sten Selin (L) 2019/708 
6. Val av arbetsgrupp för ny ersättare i kommunstyrelsen, Liselotte Andersson 

(C) 
2019/717 

7. Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2020-01-13 2019/16 
 Ärenden på det öppna sammanträdet  
 Beredning/yttrande – ärenden till kommunfullmäktige  
8. Riktlinjer för exploateringsavtal 2019/588 
9. Revidering av lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 2019/621 
10. Svar på motion om att det saknas gång- och cykelbanor i Vist 

industriområde 
2019/568 

 Kommunstyrelsens beslutsärenden  
11. Regler för elevresor 2019/586 
 Riktlinjer för ramuppdrag IT 2020   Föredragning 2019/668 
12. Reviderade riktlinjer för Rökfri arbetstid i Ulricehamns kommun 2019/407 
13. Hantering av budget för kapitalkostnader 2019/634 
14. Redovisning av åtgärder för ej verkställda beslut om bostad för vuxna enligt 

LSS   Föredragning 
2019/625 

15. Svar på medborgarförslag om farthinder på Boråsvägen 2019/534 
16. Informationsärenden till kommunstyrelsen 2020-01-13 2019/641 
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Hålltider under dagen 
 
Kl. 8.00 - 8.30 
- upprop, godkännande av ärendelista 
- kommunstyrelsens information och förvaltningens information/verksamhetsrapporter 
- kommunstyrelsens beslutsärenden på det slutna mötet 
 
Kl. 8.30 – 9.30 Gemensam arbetsgrupp 
- Revisionsrapport – Granskning av investeringsprocessen 
- Lägesrapport – Heltid som norm 
 
Kl. 9.30 Fika 
 
Kl. 10.00 – 12.00 – Arbetsgrupper 
Välfärd och lärande, kommunfullmäktiges sessionssal 
Sektor välfärd 
- Brukarundersökning Äldreomsorgen 
- Brukarundersökning Funktionsnedsättning 
 
Sektor lärande 
- Måluppfyllelse 
- Betygsresultat 
 
Samhällsutveckling, stora sammanträdesrummet femte våning 
Sektor Service 
- Utveckling av kommunala fritidsanläggningar – plan för 2020 
- Underhållsplan 2020 
 
Sektor miljö och samhällsbyggnad 
- Tillgänglighetsanpassning Stora Torget 
- Ansökan om att ingå stadsmiljöavtal 
 
Kl. 13.00-13.30 Ärendeföredragning (utan debatt) 
 
Kl. 13.30-15.00 Partigruppmöten (inkl. fika) 

Lokal: 
NU + C  Fullmäktiges sessionssal 
S + L  Åsunden 
M + KD  Ätran 
SD  Röstesjön 
V + MP  Lilla salen, Rådhuset 
 
Kl. 15.00 Politisk diskussion och beslut – Öppet sammanträde 
 
 

 



Fastställelse av ärendelista

Kommunstyrelsens information

Förvaltningens information



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-01-02 

 

Tjänsteskrivelse Val av arbetsgrupp för ny ersättare i 
kommunstyrelsen, Sten Selin (L) 
2019/708, löpnummer 1/2020 
 
Sammanfattning 
I en skrivelse 2019-02-13 avsäger sig Birgit Andersson (L) uppdraget som ersättare i 
kommunstyrelsen. På kommunfullmäktige 2019-12-19 § 227 utsågs Sten Selin (L) som ny 
ersättare. På kommunstyrelsens sammanträde 2020-01-13 ska arbetsgrupp väljas. 
 
Förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Sten Selin (L) väljs in i kommunstyrelsens arbetsgrupp lärande/välfärd. 
 
 
Beslutet lämnas till 
Ny ersättare 
Kommunstyrelsen 
Miljö- och byggnämnden 
Löneassistent 
kansliet (2) 
 
 
 
 
 

Karin Bergdahl 
Kommunsekreterare 
Kanslifunktionen 
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2020-01-02 

 

Tjänsteskrivelse Val av arbetsgrupp för ny ersättare i 
kommunstyrelsen, Liselotte Andersson (C) 
2019/717, löpnummer 2/2020 
 
Sammanfattning 
I en skrivelse 2019-12-18 avsäger sig Emma-Klara Arnell (C) uppdraget som ersättare i 
kommunstyrelsen. På kommunfullmäktige 2019-12-19 § 228 utsågs Liselotte Andersson (C) 
som ny ersättare. På kommunstyrelsens sammanträde 2020-01-13 ska arbetsgrupp väljas.  
 
Förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Liselotte Andersson (C) väljs in i kommunstyrelsens arbetsgrupp samhällsutveckling. 
 
 
Beslutet lämnas till 
Ny ledamot/ersättare 
Kommunstyrelsen 
Miljö- och byggnämnden 
Löneassistent 
kansliet (2) 
 
 
 
 
 

Karin Bergdahl 
Kommunsekreterare 
Kanslifunktionen 
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§ 

Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2020-01-13 
Dnr 2019/16 

Sammanfattning 
Delegering enligt kommunallagen innebär att kommunstyrelsen överför självständig 
beslutanderätt till någon annan. Detta innebär att kommunstyrelsen ger delegaten i uppdrag 
att på kommunstyrelsens vägnar fatta beslut i vissa ärenden. Dessa beslut ska anmälas till 
kommunstyrelsen för information, kontroll och registrering. Anmälan av delegationsbeslut 
ingår som en del i kommunstyrelsens internkontroll. 

1 Juridiska ärenden 

1.16 

Nr 757/2019 
Beslut att inte lämna ut uppgifter och allmänna handlingar enligt OSL eller att 
uppställa förbehåll för utlämnande 
Kanslichef 2019-11-21 

2 Allmänna ärenden 
2.2 Nr 704/2019 

Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till föreningar, organisationer och institutioner 
eller motsvarande. 
Enhetschef 2019-11-07 

2.15 Nr 694/2019 
2019/485 
Avge yttrande som ankommer på kommunstyrelsen när remisstiden inte medger 
att ärendet behandlas på ordinarie sammanträde med kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens ordförande 2019-10-23 

3 Ekonomiärenden 

3.6 

Nr 702/2019 
Utse beslutsattestanter 
Personalchef 2019-11-06 

3.17 

Nr 709/2019 
Besluta om och teckna handelsorder avseende värdepapper såsom aktier, fonder, 
obligationen och dylikt inom ramen för fastställda riktlinjer för placering av 
pensionsmedel 
Ekonomichef 2019-11-11 

4 Upphandlingsärenden 

4.6 

Nr 684/2019, 717/2019S 
Tilldelningsbeslut i upphandling utförd inom ramen för samarbeten med 
inköpscentraler 
Ekonomichef 2019-11-01 

5 Mark- och fastighetsärenden 

5.3 

Nr 755/2019 
Ansöka om/godkänna fastighetsbildningsåtgärder 
Mark- och exploateringsingenjör 2019-11-21 

5.9 

Nr 703/2019 
Fatta beslut att för kommunens räkning förvärva eller överlåta fastighet eller 
fastighetsdel, där förvärvet eller överlåtelsen sker för att genomföra detaljplan 
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eller fastighetsplan i vad avser mark för gata, väg eller annan allmän plats 
Exploateringschef 2019-11-07 

5.12 

Nr 758/2019 
Godkänna avtal om ledningar i kommunens mark 
Mark- och exploateringsingenjör 2019-11-21 

5.14 

Nr 690/2019, 697/2019, 707/2019 
Avge yttrande på kommunens vägnar i dess egenskap av fastighetsägare och 
granne i samband med bygglov eller motsvarande 
Exploateringsingenjör 2019-10-29, 2019-11-06, 2019-11-08 
 

5.21 

Nr 686/2019, 715/2019, 716/2019, 761/2019, 763/2019 
2019/598, 2019/629, 2019/630, 2019/654, 2019/660 
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats samt beslut om tilldelning av 
torgplats 
Handläggare, exploateringsenheten 2019-11-04, 2019-11-13, 2019-11-14, 2019-11-
25, 2019-11-26 

6 Fritidsärenden 
7 Kulturärenden 
8 Personalärenden 

8.1 

Nr 683/2019, 687/2019, 688/2019, 689/2019, 691/2019, 692/2019, 693/2019, 
695/2019, 696/2019, 698/2019, 699–700/2019, 701/2019, 706/2019, 708/2019, 
718/2019, 719/2019, 721/2019, 722/2019, 723/2019, 724/2019, 727/2019, 
728/2019, 744/2019, 749/2019, 756/2019, 762/2019 
Beslut om tillsättande, återbesättande och avslut av tjänst, tillsvidareanställning 
och visstidsanställning (inom budget) 
Verksamhetschef 2019-10-22, 2019-10-09, 2019-10-07, 2019-10-02, 2019-10-21,  
2019-10-01, 2019-10-18, 2019-10-01, 2019-09-25, 2019-10-30, 2019-10-21, 2019-
11-07, 2019-11-01,2019-10-29, 2019-11-15, 2019-11-14, 2019-10-30, 2019-11-12, 
2019-11-20 
Enhetschef 2019-11-05, 2019-11-14 
Kommunchef 2019-11-20, 2019-10-15, 2019-11-25 

8.8 

Nr 705/2019, 711/2019, 720/2019, 753/2019 
Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal, dock längst tolv 
månader 
Enhetschef 2019-10-29, 2019-11-13, 2019-11-15  

8.11 

Nr 685/2019 
Beslut om facklig ledighet med lön 
Enhetschef 2019-10-14 

8.20 

Nr 730/2019, 731–733/2019, 734/2019, 735/2019, 736/2019, 737/2019, 
738/2019, 739/2019, 740–741/2019, 742/2019, 743/2019, 745/2019, 746/2019, 
747/2019, 748/2019, 752/2019, 
Tecknande av och uppsägning av kollektivavtal 
Personalchef 2019-11-12, 2019-10-31, 2019-05-02, 2019-10-31, 2019-08-23, 
2019-10-23, 2019-10-21, 2019-10-17, 2019-10-21, 2019-10-18, 2019-10-16, 2019-
10-29, 2019-10-16, 2019-07-11, 2019-10-31, 2019-11-14,  

9 Planärenden 

9.1 

Nr 729/2019, 754/2019 
2017/422, 2018/756 
Teckna plankostnadsavtal 
Planchef 2019-10-21, 2019-10-25 

10 Naturvårdsärenden 
11 Trafikfrågor 

12 
Yttranden, anmälningar m.m. inom verksamheterna individ- och familjeomsorg, 
funktionsnedsättning och äldreomsorg 
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13 Anmälan till överförmyndare 
14 Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten 
15 Förskoleklass 
16 Grundskolan 
17 Gymnasieskolan 
18 Grundsärskolan 
19 Gymnasiesärskolan 
20 Kommunal vuxenutbildning (Komvux) 
21 Särskild utbildning för vuxna 
22 Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna 

22.1 

Nr 710/2019, 750/2019, 751/2019, 759–760/2019 
Interkommunal ersättning avseende mottagande av elev från andra kommuner 
Verksamhetschef 2019-10-21, 2019-11-21, 2019-11-19 

22.2 

Nr 712–714/2019, 725–726/2019, 764/2019 
Interkommunal ersättning avseende placering i annan kommuns förskola, 
grundskola, friskola, särskola, specialskola, gymnasieskola eller 
gymnasiesärskola 
Verksamhetschef 2019-11-01, 2019-11-14, 2019-11-26 

Ordförandens förslag till beslut 
Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-11-26 

 

Tjänsteskrivelse Delegationsbeslut till 
kommunstyrelsen 2020-01-13 
2019/16, löpnummer 4190/2019 
 
Sammanfattning 
Delegering enligt kommunallagen innebär att kommunstyrelsen överför självständig 
beslutanderätt till någon annan. Detta innebär att kommunstyrelsen ger delegaten i uppdrag 
att på kommunstyrelsens vägnar fatta beslut i vissa ärenden. Dessa beslut ska anmälas till 
kommunstyrelsen för information, kontroll och registrering. Anmälan av delegationsbeslut 
ingår som en del i kommunstyrelsens internkontroll. 
 

1 Juridiska ärenden 

1.16 

Nr 757/2019 
Beslut att inte lämna ut uppgifter och allmänna handlingar enligt OSL eller 
att uppställa förbehåll för utlämnande 
Kanslichef 2019-11-21 

2
  Allmänna ärenden 
2.2 Nr 704/2019 

Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till föreningar, organisationer och 
institutioner eller motsvarande. 
Enhetschef 2019-11-07 

2.15 Nr 694/2019 
2019/485 
Avge yttrande som ankommer på kommunstyrelsen när remisstiden inte 
medger att ärendet behandlas på ordinarie sammanträde med 
kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens ordförande 2019-10-23 

3 Ekonomiärenden 

3.6 

Nr 702/2019 
Utse beslutsattestanter 
Personalchef 2019-11-06 

3.17 

Nr 709/2019 
Besluta om och teckna handelsorder avseende värdepapper såsom aktier, 
fonder, obligationen och dylikt inom ramen för fastställda riktlinjer för 
placering av pensionsmedel 
Ekonomichef 2019-11-11 

4 Upphandlingsärenden 

4.6 

Nr 684/2019, 717/2019S 
Tilldelningsbeslut i upphandling utförd inom ramen för samarbeten med 
inköpscentraler 
Ekonomichef 2019-11-01 

5 Mark- och fastighetsärenden 

5.3 

Nr 755/2019 
Ansöka om/godkänna fastighetsbildningsåtgärder 
Mark- och exploateringsingenjör 2019-11-21 

5.9 
Nr 703/2019 
Fatta beslut att för kommunens räkning förvärva eller överlåta fastighet eller 
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fastighetsdel, där förvärvet eller överlåtelsen sker för att genomföra 
detaljplan eller fastighetsplan i vad avser mark för gata, väg eller annan 
allmän plats 
Exploateringschef 2019-11-07 

5.12 

Nr 758/2019 
Godkänna avtal om ledningar i kommunens mark 
Mark- och exploateringsingenjör 2019-11-21 

5.14 

Nr 690/2019, 697/2019, 707/2019 
Avge yttrande på kommunens vägnar i dess egenskap av fastighetsägare och 
granne i samband med bygglov eller motsvarande 
Exploateringsingenjör 2019-10-29, 2019-11-06, 2019-11-08 
 

5.21 

Nr 686/2019, 715/2019, 716/2019, 761/2019, 763/2019 
2019/598, 2019/629, 2019/630, 2019/654, 2019/660 
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats samt beslut om tilldelning av 
torgplats 
Handläggare, exploateringsenheten 2019-11-04, 2019-11-13, 2019-11-14, 
2019-11-25, 2019-11-26 

6 Fritidsärenden 
7 Kulturärenden 
8 Personalärenden 

8.1 

Nr 683/2019, 687/2019, 688/2019, 689/2019, 691/2019, 692/2019, 
693/2019, 695/2019, 696/2019, 698/2019, 699–700/2019, 701/2019, 
706/2019, 708/2019, 718/2019, 719/2019, 721/2019, 722/2019, 723/2019, 
724/2019, 727/2019, 728/2019, 744/2019, 749/2019, 756/2019, 762/2019 
Beslut om tillsättande, återbesättande och avslut av tjänst, 
tillsvidareanställning och visstidsanställning (inom budget) 
Verksamhetschef 2019-10-22, 2019-10-09, 2019-10-07, 2019-10-02, 2019-
10-21,  
2019-10-01, 2019-10-18, 2019-10-01, 2019-09-25, 2019-10-30, 2019-10-21, 
2019-11-07, 2019-11-01,2019-10-29, 2019-11-15, 2019-11-14, 2019-10-30, 
2019-11-12, 2019-11-20 
Enhetschef 2019-11-05, 2019-11-14 
Kommunchef 2019-11-20, 2019-10-15, 2019-11-25 

8.8 

Nr 705/2019, 711/2019, 720/2019, 753/2019 
Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal, dock längst tolv 
månader 
Enhetschef 2019-10-29, 2019-11-13, 2019-11-15  

8.11 

Nr 685/2019 
Beslut om facklig ledighet med lön 
Enhetschef 2019-10-14 

8.20 

Nr 730/2019, 731–733/2019, 734/2019, 735/2019, 736/2019, 737/2019, 
738/2019, 739/2019, 740–741/2019, 742/2019, 743/2019, 745/2019, 
746/2019, 747/2019, 748/2019, 752/2019, 
Tecknande av och uppsägning av kollektivavtal 
Personalchef 2019-11-12, 2019-10-31, 2019-05-02, 2019-10-31, 2019-08-23, 
2019-10-23, 2019-10-21, 2019-10-17, 2019-10-21, 2019-10-18, 2019-10-16, 
2019-10-29, 2019-10-16, 2019-07-11, 2019-10-31, 2019-11-14,  

9 Planärenden 

9.1 

Nr 729/2019, 754/2019 
2017/422, 2018/756 
Teckna plankostnadsavtal 
Planchef 2019-10-21, 2019-10-25 

10 Naturvårdsärenden 
11 Trafikfrågor 
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12 
Yttranden, anmälningar m.m. inom verksamheterna individ- och 
familjeomsorg, funktionsnedsättning och äldreomsorg 

13 Anmälan till överförmyndare 
14 Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten 
15 Förskoleklass 
16 Grundskolan 
17 Gymnasieskolan 
18 Grundsärskolan 
19 Gymnasiesärskolan 
20 Kommunal vuxenutbildning (Komvux) 
21 Särskild utbildning för vuxna 
22 Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna 

22.1 

Nr 710/2019, 750/2019, 751/2019, 759–760/2019 
Interkommunal ersättning avseende mottagande av elev från andra 
kommuner 
Verksamhetschef 2019-10-21, 2019-11-21, 2019-11-19 

22.2 

Nr 712–714/2019, 725–726/2019, 764/2019 
Interkommunal ersättning avseende placering i annan kommuns förskola, 
grundskola, friskola, särskola, specialskola, gymnasieskola eller 
gymnasiesärskola 
Verksamhetschef 2019-11-01, 2019-11-14, 2019-11-26 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna. 
 
 
Beslutsunderlag 
 
 
 

Susanne Borg 
Registrator 
Kanslifunktionen 
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§  
 

Riktlinjer för exploateringsavtal 
Dnr 2019/588 
 
 
Sammanfattning 
Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 6 kap. 39 § ska en kommun som avser att ingå 
exploateringsavtal anta riktlinjer som anger utgångspunkter och mål för sådana avtal. Syftet 
med riktlinjerna är att skapa en ökad tydlighet och likabehandling av byggherrar och 
exploatörer. Det primära syftet med ett exploateringsavtal är att reglera kommunens 
respektive exploatörens åtaganden i samband med genomförandet av en detaljplan. 
 
I samband med revideringen av styrdokumentet föreslås att riktlinjer för markanvisning och 
exploateringsavtal delas upp till två styrdokument, varav riktlinjer för exploateringsavtal blir 
ett av dem. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2019-11-15 från samhällsbyggnadschef 
2 Riktlinjer för exploateringsavtal 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Riktlinjer för exploateringsavtal antas och ersätter tidigare riktlinjer. 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2019-11-15 

Tjänsteskrivelse Riktlinjer för exploateringsavtal 
Diarienummer 2019/588, löpnummer 4098/2019 
 
Sammanfattning 
Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 6 kap. 39 § ska en kommun som avser att ingå 
exploateringsavtal anta riktlinjer som anger utgångspunkter och mål för sådana avtal. Syftet 
med riktlinjerna är att skapa en ökad tydlighet och likabehandling av byggherrar och 
exploatörer. Det primära syftet med ett exploateringsavtal är att reglera kommunens 
respektive exploatörens åtaganden i samband med genomförandet av en detaljplan. 
 
I samband med revideringen av styrdokumentet föreslås att riktlinjer för markanvisning och 
exploateringsavtal delas upp till två styrdokument, varav riktlinjer för exploateringsavtal blir 
ett av dem. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Riktlinjer för exploateringsavtal antas och ersätter tidigare riktlinjer. 
 
 
Ärendet 
Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 6 kap. 39 § ska en kommun som avser att ingå 
exploateringsavtal anta riktlinjer som anger utgångspunkter och mål för sådana avtal. Syftet 
med riktlinjerna är att skapa en ökad tydlighet och likabehandling av byggherrar och 
exploatörer. Riktlinjerna ska även utgöra ett vägledande underlag i det interna arbetet, för 
exploatörer och vid politiska beslut. 
 
Det primära syftet med ett exploateringsavtal är att reglera kommunens respektive 
exploatörens åtaganden i samband med genomförandet av en detaljplan. Ett 
Exploateringsavtal behöver inte upprättas om kommunen bedömer att det inte föreligger 
något behov. Under planarbetet ska berörda parter informeras om kommunens avsikt att 
ingå exploateringsavtal, dess huvudsakliga innehåll och konsekvenserna av att detaljplanen 
helt eller delvis genomförs med stöd av exploateringsavtal. 
 
I samband med revideringen av styrdokumentet föreslås att riktlinjer för markanvisning och 
exploateringsavtal delas upp till två styrdokument, varav riktlinjer för exploateringsavtal blir 
ett av dem.  
 
Beslutsunderlag 

1 Riktlinjer för exploateringsavtal 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
 
 
 

Sebastian Olofsson Sanna Andersson 
Samhällsbyggnadschef Utredare 
Sektor miljö och samhällsbyggnad Planenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 



Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Styrdokument

                                              

RIKTLINJER FÖR 
EXPLOATERINGSAVTAL 
 

  

ANTAGET AV: [Klicka här och skriv] 
DATUM: [Fyll i datum enligt ÅÅÅÅ-mm-dd] 
GÄLLER FRÅN OCH MED: [Fyll i datum enligt ÅÅÅÅ-mm-dd] 
ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING: [Klicka här och skriv funktion]  
GÄLLER TILL OCH MED: 2024  
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Våra styrdokument 

[Normerande] 

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

[Aktiverande] 

Strategi – Avgörande vägval och strategiområden från fullmäktigeberedningar 
Program – Avgörande vägval och programområden från andra än fullmäktigeberedningar 
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1 Bakgrund 
Enligt plan- och bygglagen (2010:900, PBL) ska en kommun som avser att ingå 
exploateringsavtal för genomförande av detaljplan, anta riktlinjer som anger utgångspunkter 
och mål för sådana avtal. Riktlinjerna för exploateringsavtal ska ange grundläggande 
principer för fördelning av kostnader och intäkter för genomförandet av detaljplaner samt 
andra förhållanden som har betydelse för bedömningen av konsekvenserna av att ingå i 
exploateringsavtal.   

Riktlinjer för exploateringsavtal är tillämpliga i de fall då kommunen i huvudsak inte är 
markägare. I de fall exploatering sker på mark som ägs av kommunen tecknar kommunen 
markavisningsavtal och köpeavtal där genomförande och marköverlåtelser regleras. 
Ulricehamns kommun har för dessa avtal tagit fram Riktlinjer för markanvisningar. 

2 Syfte 
Syftet med riktlinjerna är att skapa en ökad tydlighet och likabehandling av byggherrar och 
fastighetsägare, nedan gemensamt kallade exploatör. Riktlinjerna ska sammanfattningsvis 
utgöra ett vägledande underlag i det interna arbetet, för exploatörer och vid politiska beslut.  

3 Exploateringsavtal 
Exploateringsavtal har flera syften och funktioner. Det primära syftet är att reglera 
kommunens respektive exploatörens åtaganden i samband med genomförandet av en 
detaljplan. I 1 kap. 4 § PBL definieras exploateringsavtal på följande sätt: 

”Ett avtal om genomförande av en detaljplan och om medfinansieringsersättning 
mellan en kommun och en byggherre eller en fastighetsägare avseende mark som inte 
ägs av kommunen, dock inte avtal mellan en kommun och staten om utbyggnad av 
statlig transportinfrastruktur”.  

Definitionen innebär att avtalet måste följa de regler som finns i PBL för att i laglig mening 
utgöra ett exploateringsavtal. Det huvudsakliga kravet på ett exploateringsavtal är att marken 
som ska exploateras inte ägs av kommunen.  

Exploateringsavtal ska kunna innefatta alla ekonomiska mellanhavanden mellan kommunen 
och exploatören. En förutsättning för att kommunen ska kunna ålägga exploatören ett 
åtagande är att detta står i rimligt förhållande till exploatörens nytta av detaljplanen.  
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Ett exploateringsavtal får exempelvis reglera: 

 Ansvaret för utförande och finansiering av gator, vägar och andra allmänna platser som 
exempelvis torg och parker.  

 Ansvaret för utförande och finansiering av anläggningar för vattenförsörjning och avlopp.  

 Kostnadsansvaret för åtgärder utanför detaljplaneområdet om det behövs för 
detaljplanens genomförande som exempelvis avfarter, cirkulationsplatser eller annan 
teknisk infrastruktur. 

 Marköverlåtelser mellan exploatören och kommunen, som exempelvis mark för allmän 
plats, kvartersmark för skola och annan kommunal service. 

 Upplåtelse av rättigheter på exploatörens mark. 

 Kostnadsansvaret för exempelvis sanering och särskilda skyddsåtgärder som erfordras för 
att kunna bebygga marken. 

 Hur bebyggelsen och allmän platsmark ska utformas genom hänvisning till 
gestaltningsprogram. 

 Kostnader för statlig infrastruktur som kommunen bidrar till, så kallad 
medfinansieringsersättning. 

Kommunen får inte ålägga en exploatör att bekosta skolor, vårdbyggnader eller byggnader 
avsedda för kommunal omsorg såsom äldreboende. Anledningen är att kommunen har en 
lagstadgad skyldighet att svara för dessa åtaganden och därmed förenliga kostnader. 

Det område som ska ingå i exploateringsavtalet markeras på en karta och definieras som ett 
exploateringsområde. Exploateringsområdet kan omfatta en eller flera detaljplaner samt del 
av en detaljplan. Det kan även i vissa fall sträcka sig utanför detaljplaneområdet.  

4 Upprättande av exploateringsavtal 
Ulricehamns kommun bör i varje geografiskt område av kommunen säkerställa 
genomförandet av detaljplaner på mark som i huvudsak inte ägs av kommunen, genom att 
upprätta exploateringsavtal. Exploateringsavtal behöver inte upprättas om kommunen 
bedömer att det inte föreligger något behov. Under planarbetet ska berörda parter 
informeras om kommunens avsikt att ingå exploateringsavtal, dess huvudsakliga innehåll 
och konsekvenserna av att detaljplanen helt eller delvis genomförs med stöd av 
exploateringsavtal. 
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5 Exploateringsavtalets innehåll 
Exploateringsavtalet ska reglera: 

 Avtalsområdets geografiska avgränsning 

 Parternas åtaganden inom och i anslutning till exploateringsområdet 

 Kostnads- och ansvarsfördelning för exploateringens genomförande 

 Villkor för överlåtelse av exploateringsavtalet och avtalets giltighet 

 Ekonomisk säkerhet för avtalets fullbordan 

När behov föreligger kan även följande regleras: 

 Utbyggnadstakt 

 Etappindelning 

 Krav på tidplan och samordning 

 Marköverlåtelser 

 Kommunens krav på standard och utformning av allmän plats 

 Gestaltningsprinciper avseende utformning av byggnader och allmän platsmark. 

 Vitesförpliktelser 

6 Ansvar för utbyggnad vid kommunalt 
huvudmannaskap 

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

I det fall kommunen väljer att låta exploatören ombesörja utförandet ska frågor om till 
exempel utformning, standard och utförandetid regleras. Formerna för kommunens kontroll 
och övertagande av den färdigställda anläggningen regleras i avtalet. I de fall exploatören 
tillåts ansvara för utbyggnaden kan annonseringsskyldighet i enlighet med LOU förekomma.1 

 
1 Styrdokument – Riktlinjer för utbyggnad av allmän platsmark 
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7 Kostnad för planläggning 
Innan planarbetet påbörjas ska kommunen och den exploatör som har nytta av 
planläggningen teckna ett plankostnadsavtal. Plankostnadsavtalet reglerar 
ansvarsförhållandet mellan parterna vad gäller bl.a. kostnaderna för planarbetet inklusive 
utredningar. Kostnaden för planarbetet regleras i kommunens taxa. 

8 Övergripande principer vad gäller 
åtaganden i exploateringsavtal 

De åtaganden som regleras i exploateringsavtalet ska stå i rimlig proportion till den nytta 
exploatören har av detaljplanen. Vidare ska åtagandena vara nödvändiga för att detaljplanen 
ska kunna genomföras på ett ändamålsenligt sätt. I detta avsnitt redovisas kommunens 
övergripande principer för vilka åtaganden som kommunen avser att reglera genom 
framtagandet av ett exploateringsavtal.  

8.1 Kostnadsfördelning vid projektering, utbyggnad 
av allmän platsmark och vatten och avlopp 

En exploatör som har nytta av en ny detaljplan ska vidta eller finansiera åtgärder för 
anläggande av gator, vägar och andra allmänna platser och av anläggningar för 
vattenförsörjning och avlopp samt andra åtgärder som är nödvändiga för genomförandet av 
detaljplanen. Exploatören bör bekosta åtgärder utanför detaljplaneområdet om det behövs 
för detaljplanens genomförande som exempelvis avfarter, cirkulationsplatser eller annan 
teknisk infrastruktur. Utrednings- och projekteringskostnader som kommunen har i 
samband med framtagandet av de handlingar som krävs för genomförandet av den tänkta 
planläggningen och utredningar gällande anläggningarna på allmän platsmark med mera bör 
också bekostas av exploatören.  

8.2 Kostnadsfördelning vid etappvis utbyggnad 
När ett större område som omfattas av ett planprogram byggs ut i flera etapper, genom flera 
detaljplaner, kan kommunen komma att ålägga exploatören att bekosta åtgärder som 
vidtagits före det att exploateringsavtal ingåtts. Detta gäller om detaljplanen som 
exploateringsavtalet är kopplat till avser ett steg i en etappvis utbyggnad av området.2 

8.3 Åtaganden vad gäller markföroreningar m.m. 
Exploatören bör bekosta särskilda åtgärder som krävs för detaljplanens genomförande. 
Särskilda åtgärder innefattar exempelvis skydds- och säkerhetsåtgärder, arkeologiska 
utredningar och sanering av markföroreningar. 

 
2 Styrdokument – Riktlinjer för utbyggnad av allmän platsmark 



 
 
 
 
8

8.4 Marköverlåtelser 
Mark som enligt detaljplanen ska utgöra allmän platsmark ska överlåtas till kommunen. 
Kommunen ska som huvudregel ersätta exploatören i enlighet med expropriationslagen. 
Ersättningen och övriga kostnader i samband med förvärvet av denna mark kommer sedan 
att ingå som en del i de kostnader för allmänna anläggningar för vilka ersättning tas ut av 
samtliga exploatörer inom utbyggnadsområdet som har nytta av detaljplanen. 

Annan mark för allmän byggnad eller anläggning inom kvartersmark, t.ex. förskola eller 
pumpstation kan komma att lösas in av kommunen. Kommunen ersätter då berörda 
fastighetsägare i enlighet med expropriationslagens ersättningsbestämmelser. 

I det fall kommunen säljer kvartersmark, så kallad tillskottsmark, till exploatören ska 
kommunen anses vara delexploatör och stå för en del av exploateringsersättningen. 
Kommunens försäljning av mark ska i varje enskilt fall ske till marknadsmässigt pris. 

8.5 Gestaltnings- och kvalitetsprogram i samband 
med detaljplan 

Ett gestaltningsprogram kan tas fram med kommunen för att samordna utformningen av 
byggnaderna och allmän platsmark. Exploatören bör bekosta hela eller del av framtagandet 
av ett gestaltningsprogram. 

8.6 Medfinansieringsersättning 
Exploateringsavtalet får omfatta medfinansieringsersättning, d.v.s. ersättning 
(värdestegringsersättning) som en exploatör i samband med genomförandet av en detaljplan 
åtar sig att betala för en del av en kommunens kostnad för bidrag till byggande av en viss väg 
eller järnväg som staten eller ett landsting ansvarar för. Förutsättningen härför är att den väg 
eller järnväg som kommunen bidrar till medför att den fastighet eller de fastigheter som 
omfattas av detaljplanen kan antas öka i värde. 

8.7 Ekonomisk säkerhet och vite 
För att säkerställa detaljplanens genomförande kräver kommunen att exploatören lämnar en 
ekonomisk säkerhet motsvarande kostnaden för de åtgärder som krävs på allmän plats. 
Kommunen beslutar om vilken typ av säkerhet som ska gälla, som regel begär kommunen 
bankgaranti. Säkerheten ska minst motsvara den preliminära exploateringsersättning som 
anges i exploateringsavtalet och vara kommunen tillhanda innan detaljplanen antas. 
Säkerheten kan, efter kommunens godkännande, skrivas ned i den takt som 
exploateringsersättningen erläggs.  

Kommunen kan dessutom tillämpa vitesförpliktelser för att säkerställa att exploatören 
fullgör sina åtaganden. 
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8.8 Kostnader inom kvartersmark 
Exploatören ombesörjer och bekostar projektering samt genomförande av byggnation m.m. 
inom kvartersmark. Exploatören svarar vidare för alla övriga kostnader inom kvartersmark 
som kan krävas såsom kostnader för omläggning av ledningar samt anslutning till vatten- 
och avlopp, el och fjärrvärme m.m. 

9 Tidsmässig och formell beredning 
Processen startar normalt med att exploatören lämnar in en begäran om planbesked till miljö 
och samhällsbyggnad. Förutsättningarna för ett detaljplanearbete utreds och om det 
resulterar i ett positivt planbesked kan arbetet inledas. När beslut om planuppdrag har givits 
tecknas ett planavtal som anger den preliminära tidplanen för planarbetet. I 
planbeskrivningen till samråd ska det framgå om kommunen avser att ingå 
exploateringsavtal, avtalets huvudsakliga innehåll och konsekvenserna av att planen helt eller 
delvis genomförs med stöd av ett sådant avtal. Exploateringsavtalet ska vara undertecknat av 
berörda parter innan planen antas, så att avtalet kan godkännas av kommunstyrelsen eller 
kommunfullmäktige samtidigt som detaljplanen. 

 

 

 

 

 
 

10 Avsteg från riktlinjerna 
För att på ett ändamålsenligt sätt kunna genomföra en detaljplan får kommunen i det 
enskilda fallet frångå riktlinjerna om det föreligger särskilda skäl därtill. 

Figur 1 Process för planarbetet och för framtagande av exploateringsavtal
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Sammanfattning 
De lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön i Ulricehamns kommun 
dateras till oktober 2015. Med anledning av att samverkan med Tranemo inom miljö- och 
byggnämndens ansvarsområden har upphört, samt för att hålla föreskrifterna aktuella i 
enlighet med gällande lagstiftning, har en uppdatering varit nödvändig. Ändringarna som har 
gjorts utgörs av förtydliganden och redaktionella ändringar. 
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Tjänsteskrivelse Revidering av lokala föreskrifter för 
att skydda människors hälsa och miljön 
Diarienummer 2019/621, löpnummer 4014/2019 
 
Sammanfattning 
De lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön i Ulricehamns kommun 
dateras till oktober 2015. Med anledning av att samverkan med Tranemo inom miljö- och 
byggnämndens ansvarsområden har upphört, samt för att hålla föreskrifterna aktuella i 
enlighet med gällande lagstiftning, har en uppdatering varit nödvändig. Ändringarna som har 
gjorts utgörs av förtydliganden och redaktionella ändringar. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Revidering av lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön antas och börjar 
gälla från och med 2020-01-01. 
 
 
Ärendet 
Miljöbalken ger kommunerna möjlighet att meddela lokala föreskrifter för att skydda 
människors hälsa och miljön. Lagstödet finns i 9 kapitlet miljöbalken samt i förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Lokala miljöföreskrifter får inte gå 
utöver detta bemyndigande. Det finns heller inte några krav på att kommunerna måste ha 
lokala föreskrifter på alla områden.  
 
De lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön i Ulricehamns kommun 
daterar sig till oktober 2015. Med anledning av att samverkan med Tranemo inom miljö- och 
byggnämndens ansvarsområden har upphört, samt för att hålla föreskrifterna aktuella i 
enlighet med gällande lagstiftning, har en uppdatering varit nödvändig.    
Ändringarna som har gjort utgörs av förtydliganden och redaktionella ändringar.  
§ 2 har förtydligats gällande när tillstånd av miljö- och byggnämnden för inrättande av 
avloppsanordning. 
3 § som reglerar tomgångskörning är reviderad. 
6 § a eldning av trädgårdsavfall ändrad gällande tidsperiod då eldning är förbjuden, samt vad 
som får eldas.  
6 § b Tillsyn av eldningsanordning, dokumentation efter genomförd sotning och underhåll av 
eldningsanordning ska sparas hos ägaren av anläggningen minst fem år. 
18-21 §§ Är förtydliganden med avseende på ansökan och anmälan, sanktioner samt dispens.  
 
Beslutsunderlag 
1 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 
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Författningshandboken 
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1 Bakgrund 
Utöver miljöbalken som reglerar Sveriges miljölagstiftning finns möjlighet för kommunerna 
att upprätta lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. De lokala 
föreskrifterna blir en förlägning av miljöbalken. Föreskrifterna finns för att upprätthålla 
säkerhet och skydda kommunens invånare. Lagstödet finns i 9 kapitlet miljöbalken samt i 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Lokala miljöföreskrifter 
får inte gå utöver detta bemyndigande. Det finns heller inte några krav på att kommunerna 
måste ha lokala föreskrifter på alla områden.  

2 Syfte 
Syftet med de lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön är att reglera 
vissa saker utitån stadens lokala förutsättningar med målet att skydda människors hälsa och 
miljön.  

3 Inledande bestämmelser 
1 § Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) samt förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd gäller följande lokala föreskrifter för att skydda 
människors hälsa och miljön.  

4 Avloppsanordning 
2 § Enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs det 
tillstånd av miljö- och byggnämnden för att 
1. inrätta en avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till, eller 
2. ansluta en vattentoalett till en befintlig avloppsanordning. 
Enligt dessa föreskrifter krävs dessutom tillstånd av miljönämnden för att 
3. inrätta annan avloppsanordning än som anges i punkterna 1-2, exempelvis 
avloppsanordningar för bad-, disk- och tvättavloppsvatten, inom de områden som har 
märkts ut på kartbilagorna. 
Enligt 13 och 14 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs 
anmälan till miljönämnden för att 
4. inrätta en annan avloppsanordning än som anges i punkterna 1-3, 
5. ändra en avloppsanordning, om åtgärden kan medföra väsentlig ändring av 
avloppsvattnets mängd eller sammansättning. 

 
Anmälan eller tillstånd enligt dessa bestämmelser krävs inte för avloppsanordning som 
kräver tillstånd enligt 5 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller 
om avloppsanordningen är avsedd att föra avloppsvattnet till enbart en allmän 
avloppsanläggning. 
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5 Tomgångskörning 
3 § En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas igång utomhus i högst 
1 minut.  

  
Detta gäller inte:  

1. om trafikförhållanden föranlett fordonet att stanna. 

2. om motorn hålls igång för att - i den mån det behövs för fordonets ändamålsenliga 
brukande - driva annan anordning på fordonet än sådan som avser uppvärmning.  

3. Utryckningsfordon, under pågående utryckning. 

4. Omedelbart tomgångskörningsförbud gäller för fordon som stannats vid längre stopp 
vid vägunderhåll eller liknande arbeten. 

6 Djurhållning 
4 § Det krävs tillstånd från miljö- och byggnämnden för att inom område med detaljplan 
hålla:  

1. nötkreatur, häst, get, får eller svin som inte är sällskapsdjur.  

2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur (se undantag nedan).  
  

Inget tillstånd krävs för att hålla maximalt 5 stycken hönor. Erforderligt hönshus och 
hönsgård ska finnas. Det krävs tillstånd att hålla tupp.  

Med sällskapsdjur menas djur som hålls av privatpersoner i sina bostäder eller i närheten. 
Vad som räknas som sällskapsdjur beror på ägandeförhållande och varför djuret innehas.   

7 Värmepumpar 
5 § Den som avser att anordna anläggning för att ta tillvara värme eller kyla genom jord, 
berg, yt- eller grundvattenssystem ska ansöka om tillstånd.   
  
Sådant tillstånd krävs dock inte om tillståndsplikt föreligger enligt 5 § förordningen om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.   

8 Eldning av trädgårdsavfall 
6 § a Eldning är endast tillåten om den kan ske utan att olägenhet uppstår för människors 
hälsa och miljön. Eldning får inte strida mot gällande brandföreskrifter eller 
renhållningsordning.  
Eldning av torra löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan är 
förbjuden under tiden 1 april – 30 september. 
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9 Tillsyn av eldningsanordning 
6 § b För skötsel och tillsyn av eldningsanordning för fasta bränslen för  
uppvärmning och varmvattenproduktion gäller att;  

• All eldning ska ske med god lufttillförsel och under hög temperatur så att en så fullständig 
förbränning som möjligt erhålls.   

• Ved och bränsle ska vara torrt med en högsta fukthalt på 25 % om inte anläggningens 
konstruktion och förbränningsteknik är avsedd för en högre fukthalt.   

• Pannan får eldas med det bränsle som pannan enligt tillverkaren är avsedd för. Saknas 
anvisning får bränslet endast bestå av sådant trä som inte är förorenat.  

• Dokumentation efter genomförd sotning och underhåll av eldningsanordning ska sparas hos 
ägaren av anläggningen minst fem år. 

10 Ansökan och anmälan 
18 § En ansökan eller anmälan till miljönämnden ska vara skriftlig och uppfylla föreskrivna 
krav (25 och 46 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och 19 kap. 5 § respektive 22 
kap. 1 § miljöbalken.)  

11 Sanktioner 
19 § I 29 kap. miljöbalken finns straffbestämmelser och i 30 kap. miljöbalken samt 
förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter finns bestämmelser om 
miljösanktionsavgifter.  

12 Dispens 
20 § Miljö- och byggnämnden får medge dispens från vad som gäller enligt dessa 
föreskrifter, om det är uppenbart att risk för olägenheter från miljö- och hälsoskyddspunkt 
inte föreligger.  

13 Avgifter 
21 § Miljö – och byggnämnden får ta ut avgift för prövning av ansökningar om tillstånd och 
dispens, för handläggning av anmälan samt för tillsyn i övrigt enligt dessa föreskrifter enligt 
den taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område som kommunfullmäktige 
antagit. 
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14 Ikraftträdande och 
övergångsbestämmelser 

22 § Dessa lokala föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2020. Äldre lokala föreskrifter ska 
tillämpas på ärenden som har inletts dessförinnan. 

15 Områden med särskilda regler för 
avlopp 

Nedan följer kartor över områden med särskilda avloppsbestämmelser. Se avsnitt 4 för 
bestämmelser inom dessa områden. 
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15.1 Alhammar 
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15.2 Fästeredssund 
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15.3 Kråkeboviken 
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15.4 Mogdens fritidshusområde 

 

 

 



 
 
 
 

12

15.5 Näsboholm 
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15.6 Rude 
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15.7 Vings Sjögården 
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15.8 Udden Vegby 
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15.9 Mellsjön Varnum 
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15.10 Ängsö 
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Svar på motion om att det saknas gång- och 
cykelbanor i Vist industriområde 
Dnr 2019/568 
 
 
Sammanfattning 
I en motion av den 3 oktober 2019 föreslår Richard Hallifax (M) att Ulricehamns kommun 
bygger eller markerar en säker gång och cykelbana i hela Vist industriområde och vid sidan 
av Bjättlundavägen från väg 46 och fram till banvallen för en del som cyklar till Vist 
industriområde kommer ju den vägen. 
 
Gång- och cykelbana finns utbyggt längs med Vist industriområde på den gamla banvallen 
mellan Ulricehamn och Falköping vilket erbjuder goda möjligheter till arbetspendling med 
cykel från främst Timmele och Ulricehamn till området. En gång- och cykelväg som förbinder 
den gamla banvallen med Industrigatan finns i norra delen av området. 
 
Det är möjligt att avgränsa och markera enklare gång- och cykelbanor längs med samtliga 
gator i industriområdet i enlighet med motionens förslag, vilket översiktligt bedöms kosta ca 
2,5 miljoner kronor. För att skapa utrymme för gång- och cykelbanan kommer körbanan att 
behöva smalnas av till en bredd av ca sju meter, vilket avsevärt försvårar för tillfällig 
uppställning av transporter till företagen i området. 
 
Utmed Bjättlundavägen mellan den gamla banvallen och väg 46 bedöms kostnaden för att 
bygga ut en gång- och cykelbana vara minst 4,5 miljoner kronor. Utbyggnaden innefattar en 
ny bro för gång- och cykelvägen över Ätran samt utfyllnad i åns ännu vattenfyllda tidigare 
fåra. 
 
Kommunstyrelsen har 2017-01-04, § 18, fastställt en utbyggnadsplan med prioritetsordning 
för utbyggnad av gång- och cykelvägar inom kommunen. Utbyggnad i anslutning till Vist 
industriområde finns inte med bland de prioriterade objekten. Frågan om att bygga ut 
ytterligare gång- och cykelvägar i eller i anslutning till Vist industriområde kan med fördel 
hanteras inom nästa revidering av utbyggnadsplanen då nyttan av föreslagna åtgärder kan 
vägas mot nyttan av andra angelägna objekt. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2019-11-14 från samhällsbyggnadschef 
2 Motion om att det saknas gång- och cykelbanor i Vist industriområde 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionens förslag anses vara under utredning med hänvisning till kommunens kommande 
arbete med att revidera utbyggnadsplanen för gång- och cykelvägar. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-11-14 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om att det saknas 
gång- och cykelbanor i Vist industriområde 
Diarienummer 2019/568, löpnummer 4029/2019 
 
Sammanfattning 
I en motion av den 3 oktober 2019 föreslår Richard Hallifax (M) att Ulricehamns kommun 
bygger eller markerar en säker gång och cykelbana i hela Vist industriområde och vid sidan 
av Bjättlundavägen från väg 46 och fram till banvallen för en del som cyklar till Vist 
industriområde kommer ju den vägen. 
 
Gång- och cykelbana finns utbyggt längs med Vist industriområde på den gamla banvallen 
mellan Ulricehamn och Falköping vilket erbjuder goda möjligheter till arbetspendling med 
cykel från främst Timmele och Ulricehamn till området. En gång- och cykelväg som förbinder 
den gamla banvallen med Industrigatan finns i norra delen av området. 
 
Det är möjligt att avgränsa och markera enklare gång- och cykelbanor längs med samtliga 
gator i industriområdet i enlighet med motionens förslag, vilket översiktligt bedöms kosta ca 
2,5 miljoner kronor. För att skapa utrymme för gång- och cykelbanan kommer körbanan att 
behöva smalnas av till en bredd av ca sju meter, vilket avsevärt försvårar för tillfällig 
uppställning av transporter till företagen i området. 
 
Utmed Bjättlundavägen mellan den gamla banvallen och väg 46 bedöms kostnaden för att 
bygga ut en gång- och cykelbana vara minst 4,5 miljoner kronor. Utbyggnaden innefattar en 
ny bro för gång- och cykelvägen över Ätran samt utfyllnad i åns ännu vattenfyllda tidigare 
fåra. 
 
Kommunstyrelsen har 2017-01-04, § 18, fastställt en utbyggnadsplan med prioritetsordning 
för utbyggnad av gång- och cykelvägar inom kommunen. Utbyggnad i anslutning till Vist 
industriområde finns inte med bland de prioriterade objekten. Frågan om att bygga ut 
ytterligare gång- och cykelvägar i eller i anslutning till Vist industriområde kan med fördel 
hanteras inom nästa revidering av utbyggnadsplanen då nyttan av föreslagna åtgärder kan 
vägas mot nyttan av andra angelägna objekt. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionens förslag anses vara under utredning med hänvisning till kommunens kommande 
arbete med att revidera utbyggnadsplanen för gång- och cykelvägar. 
 
 
Ärendet 
I en motion av den 3 oktober 2019 föreslår Richard Hallifax (M) att Ulricehamns kommun 
bygger eller markerar en säker gång och cykelbana i hela Vist industriområde och vid sidan 
av Bjättlundavägen från väg 46 och fram till banvallen för en del som cyklar till Vist 
industriområde kommer ju den vägen. 
 
Gång- och cykelbana finns utbyggt längs med Vist industriområde på den gamla banvallen 
mellan Ulricehamn och Falköping vilket erbjuder goda möjligheter till arbetspendling med 
cykel från främst Timmele och Ulricehamn till området. En gång- och cykelväg som förbinder 
den gamla banvallen med Industrigatan finns i norra delen av området. 
 



  2019/568, 4029/2019 2(2) 

Det är möjligt att avgränsa och markera enklare gång- och cykelbanor längs med samtliga 
gator i industriområdet i enlighet med motionens förslag, vilket översiktligt bedöms kosta ca 
2,5 miljoner kronor. För att skapa utrymme för gång- och cykelbanan kommer körbanan att 
behöva smalnas av till en bredd av ca sju meter, vilket avsevärt försvårar för tillfällig 
uppställning av transporter till företagen i området. 
 
Utmed Bjättlundavägen mellan den gamla banvallen och väg 46 bedöms kostnaden för att 
bygga ut en gång- och cykelbana vara minst 4,5 miljoner kronor. Utbyggnaden innefattar en 
ny bro för gång- och cykelvägen över Ätran samt utfyllnad i åns ännu vattenfyllda tidigare 
fåra. 
 
Kommunstyrelsen har 2017-01-04, § 18, fastställt en utbyggnadsplan med prioritetsordning 
för utbyggnad av gång- och cykelvägar inom kommunen. Utbyggnad i anslutning till Vist 
industriområde finns inte med bland de prioriterade objekten. Frågan om att bygga ut 
ytterligare gång- och cykelvägar i eller i anslutning till Vist industriområde kan med fördel 
hanteras inom nästa revidering av utbyggnadsplanen då nyttan av föreslagna åtgärder kan 
vägas mot nyttan av andra angelägna objekt. 
 
Beslutsunderlag 

1 Motion om att det saknas gång- och cykelbanor i Vist industriområde 
 

Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
 
 
 

Sebastian Olofsson Johan Persson 
Samhällsbyggnadschef Infrastruktur- och trafikplanerare 
Sektorchef miljö och samhällsbyggnad Exploateringsenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 



KQM:

Motion till Ulricehamns kommunfullmäktige de” /l/X

Det saknas gång och cykelbanor i Vist industriområde.

Vist industriområde i Ulricehamn har ingen gång och cykelbana. Människor som promenerar eller

cyklar till och från sin arbetsplats är utsatta för fara eftersom det inte finns en säker markerad

gångbana utmed vägarna.

Det är väldigt många stora tunga lastbilar och många bilar som använder vägarna dagligen i området.

Situation är uppenbarligen farlig.

Dessutom vill Ulricehamns kommun att fler människor cyklar eller promenerar till sin arbetsplats och

lämnar bilen hemma för miljöns skull. Man blir inte uppmuntrad till att promenera eller cykla så

länge det inte finns en säker plats att göra detta på.

Därför är en säker och tydligt markerad gång och cykelbana viktig.

Undertecknad föreslår

att Ulricehamns kommun bygger eller markerar en säker gång och cykelbana i hela Vist

industriområde och vid sidan av Bjättlundavägen från väg 46 och fram till banvallen för en del som

cyklar till Vist industriområde kommerju den vägen.

,A ,y i
/l/ .i /l, f)

1  a  . v' /
-  o

Kim .... «Richard Hallifax (M) 2 oktober 2019
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Regler för elevresor 
Dnr 2019/586 
 
 
Sammanfattning 
Kommunen har ingen skyldighet att anordna skolskjuts för gymnasieelever. Däremot är 
kommunen skyldig att svara för kostnader för elevresor. Syftet med regler för elevresor är att 
tydliggöra de bestämmelser som finns och med vilka bedömningsgrunder Ulricehamns 
kommun berättigar elevresor. För att en gymnasieelev ska vara berättigad bidrag för 
elevresor ska eleven studera på heltid, elev har rätt till studiemedel enligt studiestödslagen 
och färdvägen mellan bostad och skola är minst 6 km. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2019-10-31 från samhällsbyggnadschef 
2 Regler för elevresor 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Regler för elevresor antas. 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-10-31 

Tjänsteskrivelse Regler för elevresor 
Diarienummer 2019/586, löpnummer 3739/2019 
 
Sammanfattning 
Kommunen har ingen skyldighet att anordna skolskjuts för gymnasieelever. Däremot är 
kommunen skyldig att svara för kostnader för elevresor. Syftet med regler för elevresor är att 
tydliggöra de bestämmelser som finns och med vilka bedömningsgrunder Ulricehamns 
kommun berättigar elevresor. För att en gymnasieelev ska vara berättigad bidrag för 
elevresor ska eleven studera på heltid, elev har rätt till studiemedel enligt studiestödslagen 
och färdvägen mellan bostad och skola är minst 6 km. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Regler för elevresor antas. 
 
 
Ärendet 
Kommunen har ingen skyldighet att anordna skolskjuts för gymnasieelever. Däremot är 
kommunen skyldig att svara för kostnader för elevresor. Syftet med regler för elevresor är att 
tydliggöra de bestämmelser som finns och med vilka bedömningsgrunder Ulricehamns 
kommun berättigar elevresor. I Ulricehamns kommun gäller bidraget för gymnasieelever 
fram till vårterminen det år eleven fyller 20 år och avser resor till och från skolan. Elevresor 
omfattar två resor per skoldag. För att en gymnasieelev ska vara berättigad bidrag för 
elevresor ska eleven studera på heltid, elev har rätt till studiemedel enligt studiestödslagen 
och färdvägen mellan bostad och skola är minst 6 km. Bidraget ges i första hand i form av ett 
skolkort. I de fall avståndet mellan elevens hem och närmsta linjetrafikhållplats är längre än 
3 km kan kommunen erbjuda en elev att resa med anslutningsbuss. 
 
Beslutsunderlag 

1 Regler för elevresor 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
Författningshandboken   
 
 
 

Sebastian Olofsson Linda Bygård 
Samhällsbyggnadschef Handläggare 
Sektor miljö och samhällsbyggnad Exploateringsenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 
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1 Bakgrund 
Ulricehamns kommun har ingen skyldighet att anordna skolskjuts för gymnasieelever. 
Däremot är kommunen skyldig att svara för kostnader för elevresor. Vissa gymnasieelever 
omfattas av lag (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor samt 
Förordning (1991:1120) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor, vilket 
innebär att eleven kan ha rätt till visst bidrag för sina resor. Hemkommunen har ansvar för 
elevens kostnader för dagliga resor mellan folkbokföringsadress och skola om avståndet är 
minst sex kilometer. 

2 Syfte 
Syftet med regler för elevresor är att tydliggöra de bestämmelser som finns och med vilka 
bedömningsgrunder Ulricehamns kommun berättigar elevresor. 

3 Skolkort  
Skolkorten är personliga och beaktas som en värdehandling där eleven bär ansvar för det. 
Blir en elev av med sitt kort kan ett nytt skolkort lösas ut mot en fastställd subventionerad 
avgift. Avgiften är den samma oavsett var i kommunen eleven bor. Subventionerad avgift för 
nytt skolkort utgår vid maximalt ett tillfälle per läsår, elev får därefter själv betala full avgift 
för ett nytt skolkort. Elev med skolkort som inte längre är berättigad till elevresa ska 
omedelbart återlämna detta. Den som tar emot bidrag på felaktiga grunder blir 
återbetalningsskyldig. 

4 Allmänna bestämmelser 
Vissa gymnasieelever omfattas av lag (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för 
vissa elevresor samt Förordning (1991:1120) om kommunernas skyldighet att svara för vissa 
elevresor, vilket innebär att eleven kan ha rätt till visst bidrag för sina resor.  

I lagen om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor anges följande: 
”2§ För en elev som har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (1999:1395), ska den 
kommun som enligt 29 kap. 6 § skollagen (2010:800) är elevens hemkommun, ansvara för 
elevens kostnader för dagliga resor mellan bostaden och skolan. 
Ansvaret gäller för sådana resor där färdvägen är minst sex kilometer. Stödet ska ges 
kontant eller på annat lämpligt sätt enligt kommunens bestämmande. Om stödet ges 
kontant är kommunen inte skyldig att ge högre ersättning än vad som motsvarar 1/30 av 
prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken för varje hel 
kalendermånad som eleven har kostnader för resor mellan bostaden och skolan. 
Lag (2010:1250)”. 
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I Ulricehamns kommun gäller bidraget för gymnasieelever fram till vårterminen det år eleven 
fyller 20 år och avser resor till och från skolan. Elevresor omfattar två resor per skoldag 

För att eleven ska vara berättigad bidrag för elevresor ska följande krav 
uppfyllas: 

 Eleven studerar på heltid 

 Eleven har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (CSN) 

 Färdvägen mellan bostad och skola är minst 6 km. Avståndet beräknas från den 
adress där eleven är folkbokförd. Med färdväg avses kortast möjliga väg, gång och/ 
eller cykelväg, som är naturlig och rimlig att använda 

Ulricehamns kommun ersätter inte bidrag för elevresor eller anslutningsbidrag retroaktivt. 

4.1 Elev folkbokförd inom Ulricehamns Kommun och 
som genomför sin utbildning vid 
Tingsholmsgymnasiet 

Ulricehamns kommun har rätt att avgöra i vilken form bidraget ska delas ut. I Ulricehamns 
kommun ges bidraget i första hand som skolkort, vilket möjliggör för gymnasieelever att åka 
med linjetrafiken. Om linjetrafik ej finns kommer eleven tilldelas plats i upphandlad 
skolbuss. 

Inför varje nytt läsår ska ansökan göras om daglig resa mellan bostaden och skolan. 

Elev som har blivit beviljad ett skolkort och har längre än 3 km mellan hemmet och närmsta 
linjetrafikhållplats kan ansöka om anslutningsbidrag. Vid prövning tas hänsyn till avståndet 
mellan bostad och närmsta linjetrafikhållplats. Ett anslutningsbidrag innebär i första hand 
en anslutningsbuss till närmsta linjetrafikhållplats, men kan också innebära kontant 
ersättning. 

Ett anslutningsbidrag är inget lagkrav utan en tjänst som kommunen erbjuder. 

Skjutsarna anpassas till de ramtider (start- och sluttider) som Tingsholmsgymnasiet 
fastställt. Det innebär att skjutsar endast finns tillgängliga för en avgång på morgonen och en 
avgång på eftermiddagen.  

Ansökan 

Ansökningar görs via e-tjänst på Ulricehamns kommuns hemsida. 

o För att bli berättigad till bidrag ska ansökan göras inför varje nytt läsår. Detta bidrag 
avser om eleven har mer än 6 km från hemmet till skolan. 

o Elev som har blivit beviljad skolkort eller tilldelats plats i upphandlad skolbuss ska 
ansöka om anslutningsbidrag inför varje nytt läsår. Detta bidrag avser om eleven har 
längre än 3 km mellan hemmet och närmsta linjetrafikhållplats. 
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4.2 Elev folkbokförd utanför Ulricehamns kommun 
och som genomför sin utbildning vid 
Tingsholmsgymnasiet 

Elev som genomför sin skolgång vid Tingsholmsgymnasiet ska ansöka om bidrag för resa 
mellan hemmet och skolan. Bidraget ges i första hand i form av ett linjetrafikkort och i andra 
hand kontant. Ges bidraget kontant ersätts eleven med 1/30 av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 
6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken för varje hel kalendermånad som eleven har kostnader för 
resor mellan bostaden och skola. 
 
Ansökan 

Ansökningar görs via e-tjänst på Ulricehamns kommuns hemsida. 

o För att bli berättigad till bidrag ska ansökan göras inför varje nytt läsår. Detta bidrag 
avser om eleven har mer än 6 km från hemmet till skolan. 

4.3 Elev folkbokförd inom Ulricehamns Kommun och 
som inte genomför sin utbildning vid 
Tingsholmsgymnasiet 

Elev som genomför sin skolgång vid en skola utanför Ulricehamns kommun, kan erhålla rätt 
till ekonomiskt bidrag för elevresor om eleven uppfyller kraven enligt lag. Observera att 
bidraget inte kan kombineras med inackorderingsbidrag. Kommunen, i den vilken eleven 
genomför sin skolgång, avgör i vilken form bidraget ska delas ut. Ges stödet kontant ersätts 
eleven med 1/30 av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken för varje 
hel kalendermånad som eleven har kostnader för resor mellan bostaden och skolan.  

Ansökan 

Ansökningar görs via e-tjänst på Ulricehamns kommuns hemsida. 

o För att bli berättigad till bidrag ska ansökan göras inför varje nytt läsår. 

5 Särskilda skäl 
Ulricehamns kommun har ingen skyldighet att ansvara för elevresor vid särskilda skäl. 
Ersättning beviljas inte på grund av växelvis boende, funktionshinder, trafikfarlig väg eller 
någon annan särskild omständighet. 
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6 Återkrav  
Om en elev som är berättigad ersättning för elevresor mister rätten till studiehjälp kan det 
också innebära att rätten till resebidrag dras tillbaka. Förändras villkoren för rätten till 
ersättning, t.ex. studier avbryts, byte av skola eller flytt och ersättning utbetalats på felaktiga 
grunder, kommer ersättningen att återkrävas eller skolkort återkallas. 

7 Överklagan  
Beslut om elevresor kan överklagas enligt laglighetsprövning 13 kap. kommunallagen. 
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Sammanfattning 
Ramuppdrag för samverkansnämnd IT har beretts i IT-samverkan. Därmed överlämnas 
förslag till justerat ramuppdrag och prislista för 2020. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ramuppdrag IT och prislista för 2020 antas. 
 
 
Ärendet 
Ulricehamn och Tranemo kommun har sedan den 1 augusti 2010 haft en etablerad IT-
samverkan. Syftet med samverkan inom IT-området är att klara den allt högre grad av 
digitalisering som sker inom de kommunala verksamheterna. Samarbetet syftar också till att 
pröva varje nytt utvecklingsprojekt, om gemensamma program kan införas samt på sikt 
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hög kostnadseffektivitet som möjligt. 
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Förslag till ramuppdrag bereds av IT-forum utveckling och drift, förslaget fastställs i 
IT-styrgrupp och IT-nämnd. Därefter lämnas slutgiltigt förslag till respektive 
kommunstyrelse för beslut. Med utgångspunkt från den dialog som förts mellan Tranemo 
och Ulricehamns kommuner överlämnas förslag till ramuppdrag med bilaga och prislista för 
2020. Ramuppdraget innehåller en översiktlig beskrivning om vilka förändringar som gjorts i 
ramuppdraget. I bilaga tre synliggörs samtliga ändringar som gjorts i ramuppdraget mellan 
2019 och 2020. 
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Bakgrund 
Kommunerna Tranemo och Ulricehamn har sedan 2010 en samverkan kring It-frågor. En 
gemensam samverkansnämnd för IT har skapats med ledamöter från båda kommunerna. 
Nämndens uppdrag styrs i grund och botten av reglemente och samverkansavtal. Då It är ett 
föränderligt område görs årligen en beställning från kommunstyrelsen i båda kommunerna 
till samverkansnämnden genom detta ramuppdrag. 

 
Syfte 
Ramuppdraget är beställningen från Tranemo och Ulricehamns kommuner till 
samverkansnämnd It utifrån It-samverkan. Ramuppdraget beskriver hur förhållningssättet 
mellan kommunerna och It ska fungera. 
 

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

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

Under rubriken ”Val samt avrop av enheter och registerhållning” har teknisk livslängd 
ändrats från tre till minst fyra år. Förtydligande gällande ”Elevdatorer har en separat 
hantering avseende teknisk livslängd som överenskommes med lärandet inom respektive 
kommun.” har lagts till. 

Under rubriken ”Fakturering” har följande ändring gjorts, ”It fakturerar It-stöd/fast 
telefoni/applikation varje tertial (jan-maj-sep) till Tranemo kommun och interndebiterar 
verksamheterna i Ulricehamns kommun månatligen. 

Stycket ”Avslut och eventuellt utköp av utrustning” har ersatts av stycket ”Utköp av datorer” 
och innebär att från och med nästa år kan anställda köpa ut avbetalade datorer från 
kommunerna. Detta i en del av att kommunerna är en attraktiv arbetsplats. 

Under rubriken ”It-support” har målsättningen om att 35 % av ärendena ska lösas i first line 
ökats till 40 %. 

Stycket ”Administratör för en dag” har ersatts av ”Tillgång till programvara utanför 
standardutbudet” och innebär att vi ökar säkerheten för hur programvaror kan installeras på 
kommunernas datorer. 

Rubriken ”Hanterad datorarbetsplats utan support” har lagts till och förtydligar hur inköp av 
lärardatorer hanteras inom kommunerna. 

Stycket ”Mobiltelefoni” har förtydligats med hur avgift kommer tas ut när telefoner blir 
hanterade enheter. I samband med detta har stycket ”Surfplatta” lagts till som beskriver 
debitering och hantering av surfplattor. 

Stycket ”Mobiltäckning i kommunerna” har tagits bort då denna tjänst inte bedöms fylla 
någon funktion och har tagits bort. 

Stycket ”Introduktion surfplatta gäller grupper” har ändrats till ”Mobil och surfplatta” och 
tydliggör ITs åtagande gällande grundkonfiguration av mobila enheter. 

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

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

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

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

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

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

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

Incidentrapportering 
It ska självständigt rapportera It-incident på det sätt som kommunerna anvisar. De 
kommunala verksamheterna rapporterar incidenter för sin verksamhet. 
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Val samt avrop av enheter och registerhållning 
Kommunerna eftersträvar ett definierat utbud av datorer, smartphones och surfplattor. Detta 
utbud förvaltas av It utifrån arbetet i It-forum drift. Den ram som finns för detta arbete är de 
upphandlade avtal till vilka kommunerna är avropsberättigade. Alla inköp av denna typ av 
utrustning ska skötas av It eller ske med It:s kännedom. Vid val av utrustning ska utrustning 
med en längre livstid prioriteras framför utrustning med kortare kalkylerad livslängd 
(tillverkarens standardgaranti). Detta för att uppnå en balans mellan konsekvens för miljö 
och konsekvens för ekonomi. All utrustning som kan lagra information ska utan undantag 
registerhållas av It. Vidare ska arbetet kring produktförsörjning vara i balans med krav på 
god ekonomisk hushållning. 
 
Datorarbetsplats (stationär/bärbar), skrivare/kopiatorer, skärmar ska väljas utifrån krav på 
en teknisk livslängd av minst fyra år. Denna typ av utrustning hyrs ut till verksamheterna. 
Hyran består av kostnaden för utrustningen och supporten av den. It meddelar i prislistan 
vad som gäller. 

Elevdatorer har en separat hantering avseende teknisk livslängd som överenskommes med 
lärandet inom respektive kommun. 

Fakturering 
It fakturerar tillbehör/tjänster som t ex USB-minnen andra åtaganden (t ex persontid) etc. 
löpande. It fakturerar It-stöd/fast telefoni/applikation varje tertial (jan-maj-sep) till 
Tranemo kommun och interndebiterar verksamheterna i Ulricehamns kommun månatligen. 

It fakturerar central kostnad en gång per år. 
 
De debiteringsunderlag som levereras med It-fakturor avseende funktion/utrustning ska 
upplysa om vad som förändras från tidigare faktura utifrån funktion/utrustning. 
Fakturering sker ned på enhetsnivå utifrån överenskommelse med respektive kommun. 
Kommunernas verksamheter är ansvariga för att uppdatera inventarieregistret 
(tillhandahållet av It) vid personalomsättning eller flytt. 
It är ansvariga för att se till att bara aktiv (levererad) utrustning debiteras (se till att inaktiv 
utrustning avförs utan dröjsmål). 
Utrangerad utrustning ägs av It och hämtas av It. Uttjänt smartphone/surfplatta returneras 
till It för miljöåtervinning. 
It har rätt att tillämpa uppsägningstid/bindningstid för tjänst när det ligger finansiering av 
produkt i avtalet. När kund önskar säga upp utrustning i förtid (hyra kvar) försöker It fördela 
om en utrustning till annan kund, dock ligger kostnaden kvar på den nuvarande 
kostnadsbäraren (kund) till dess att omfördelning av utrustning skett. 
 
Vid stöld (eller annan försäkringsskada) av utrustning sköter den som har 
arbetsmiljöansvaret för respektive lokal polisanmälan av It:s utrustning. Dialog sker sedan 
med It utifrån hur skadan kan regleras. 
 
En uppsagd applikation debiteras inte från och med kommande år. En ny applikation 
debiteras från och med kommande år.  

Utköp av datorer och annan utrustning 
Anställd har möjlighet att köpa ut dator för privat bruk. Anställd erbjuds att i första hand 
köpa sin egen tjänstedator. Har den anställde ingen personlig dator erbjuds anställd att köpa 
annan återlämnad dator, förutsatt att det finns tillgängliga datorer.  Försäljning genomförs 
under följande förutsättningar. 
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- Endast datorer vars hyrestid är avslutad kommer vara tillgänglig för försäljning, i 
samband med utbyte av utrustning. 

- It kommer att fastställa priser utifrån marknadsmässig prissättning, någon 
förmånsbeskattning kommer inte bli aktuell 

- Datorerna säljs i befintligt skick utan garantier och support från It/kommunen. 
- Datorerna kommer att debiteras i form av nettolöneavdrag 

Av informationssäkerhetsmässiga skäl kommer utrustningen innan överlåtelse till den 
anställde att raderas och ominstalleras. Datorns säljs med ursprungsoperativsystem och inga 
andra programvaror.  

Ingen annan utrustning är tillgänglig för utköp. 
 
All It-relaterad utrustning som använts vid kommunerna ska raderas av certifierad 
leverantör innan vidareförsäljning.  

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

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

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

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

Krav och funktionsbeskrivning för It-support och It-stöd 
 
It-support 
Öppettider helgfria dagar: 

måndag-torsdag  7.30–16.30  
fredag   7.30–16.00 

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

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

 

Målsättningen är att 40 % av ärendena ska lösas i first line. Detta ska följas upp tertialsvis. 

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

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

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

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

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

gemensam utifrån tillhörighet i grupp (exempelvis P och G) 
• Skydd av information genom uppdaterat klientskydd och spamskydd.  
• Uppdaterat filter för blockering av webbplatser med pornografiskt och annat 

olämpligt innehåll 
• Trådlöst nätverk 
• Fast telefon och hänvisningssystem 
• Epost med kalenderfunktion 
• Infocaption, att plattformen för guiderna fungerar 
• Office programmen skall gå att starta 
• Mobil åtkomst på distans  
• Distribution av programvaror, att plattformen för att installera program fungerar 

 

Vid pågående ärende kan kund kontakta tilldelad tekniker direkt. 

Åtgärdstiden ska maximalt uppgå till en (1) arbetsdag för ärenden gällande ”intefunktion” 
och följas upp tertialsvis utifrån respektive kommun. 
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Slumpenkät ska skickas ut till 25 % av alla avslutade ärenden för att följa upp: 

 Anser du att It löste ditt ärende/problem tillfredsställande? 
 Hur upplevde du It-personalens bemötande i samband med ditt ärende? 

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

Supportnivåer 
Det finns tre olika supportnivåer. 
 

1. Hanterad datorarbetsplats  
För hanterad dator ansvarar It för supportkedjan. 
 

2. Hanterad datorarbetsplats utan support (lärardator) 
För hanterad dator utan support fördelas ansvaret för supportkedjan:  
 
Its åtagande: 

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

 
Verksamhetens åtagande: 

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

 
3. 1:1 (elevdator) 

För 1:1 dator fördelas ansvaret för supportkedjan: 

Its åtagande: 

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

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

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

Beredskapsärenden ska följas upp tertialsvis. 

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

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

Användarkonto för ej anställd 
Användarkonto till personal/person som inte är anställd i kommunen beställs via formulär 
på intranätet. Får ansökas av chef eller assistent. 
 
Upplägg av funktionsadress 
Funktion inom en verksamhet/enhet, som ur ett medborgarperspektiv har behov av en direkt 
e-postadress. Funktionsdresser beställs via supporten. 
 
Tillgång till programvara utanför standardutbudet 
IT-supporten skall vara behjälplig med att installera arbetsrelaterade program som saknas i 
Software Center.  
 
Datorarbetsplats  
Debiteras via hyra. Förnyas automatiskt med ny hårdvara efter 48 månader. Modellutbud 
med priser ligger på intranätet. Nybeställning sker via supporten. 
 
Hanterad datorarbetsplats utan support 
Inom lärandet finns hanterad datorarbetsplats utan support. Debiteras via hyra. Hårdvara 
byts ut efter överenskommelse med lärandet. Modellutbud med priser ligger på intranätet. 
Beställs via supporten. 
 
Elevdator 
Debiteras via hyra. Modellutbud med priser ligger på intranätet. Beställs via supporten. 
 
Skrivare  
Debiteras via hyra. Modellutbud med priser ligger på intranätet. Beställs via supporten. Till 
nätverksskrivare rekommenderas att koppla tjänsten ”follow me print” vilken möjliggör 
utskrift till alla skrivare med denna funktion i hela kommunen. 
 
Accesspunkt – trådlöst nätverk 
Debiteras via hyra. Beställs via supporten. Debiteras beställande/nyttjande verksamhet. Den 
beställande verksamheten bekostar installation av accesspunkter. 
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Mobiltelefon 
Debiteras vid inköp och löpande med serviceavgift. Modellutbud med priser ligger på 
intranätet. Beställs via supporten. 
 
Surfplatta 
Debiteras via hyra. Modellutbud med priser ligger på intranätet. Beställs via supporten. 
 
Tillbehör 
Debiteras som löpande inköp. Exempelvis väskor, fodral, skal, hörlurar mm. Beställs via 
supporten. 
 
Korttidshyra bärbar Pc 
Ett antal bärbara datorer, att hyra på korttid, finns i respektive kommun på Its kontor. 
Minsta debitering är en vecka. Beställs via supporten. Prislista finns tillgänglig på intranätet. 
 
Fysisk flytt av datorutrustning på plats 
Görs i första hand i verksamheten. Beställs det av It via supporten debiteras verksamheten 
per timme. Prislista finns tillgänglig på intranätet. 
 
Mobil och surfplatta 
Vid leverans av nya mobiler och surfplattor kommer enheterna vara managerade 
(styrda/hanterade) via ett tekniskt verktyg. Detta gör det möjligt för It att sätta upp 
konfiguration för åtkomst av nätverk och e-post. Denna typ av support ingår i enhetens 
serviceavgift. Övrig support av applikationer och handhavande ansvarar respektive 
verksamhet för. Behövs ytterligare support beställs detta från It och detta debiteras per 
timma. 
 
Övervakningskameror 
Lösningar för övervakningskameror ska integreras i befintlig infrastruktur. Kameror ansluts 
till nätverket, information lagras hos It och åtkomst till lagrad information sker via den 
anställdes dator. Debitering sker enligt fastställd prislista som ligger på intranätet. Nya 
systemuppsättningar drivs som utvecklingsärenden, komplettering i befintliga lösningar kan 
beslutas av It-strateg.
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Prislista IT-enheten 2020 
 
 
Nedan framgår priser för It-enhetens tjänster för It-stöd. Generellt tillkommer hyra 
för hårdvara. Dock finns två undantag där tjänst innehåller hårdvara. De krav som 
kommunerna ställer utifrån servicenivå framgår av ramuppdrag. 
 
 
Tjänst/service 2020 2019 
Service PC 2 868 2 700 
Service PC ohanterad 384 432 
Service PC utan support 924 936 
Service pekplatta admin*** 660 672 
Service pekplatta admin MDM*** 924 900 
Service pekplatta skola*** 384 432 
Service pekplatta skola MDM*** 480 528 
Service skrivare 2 484 2 316 
Service trådlös accesspunkt* 2 916 2 784 
Service tunn klient 2 868 2 700 
Anknytning i växeln** 1 209 1 152 
Officelicenser 1 966 2 076 
Smartphone adm*** 504   
Smartphone skola*** 252   
Övervakningskamera 564   

 
 
 
*Hårdvara ingår 
**Hårdvara (en stationär ip-telefon) och samtalskostnader ingår 
***I priset ingår kostnader för manageringsverktyg  
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Prislista applikationer Tranemo kommun 
 
Applikationer Pris 2020 Pris 2019 
Adato/Novi 34 574  
Agresso 256 359 255 230 
ARC GIS/GEOSECMA 211 558 210 702 
Bewator 45 691 47 034 
CitectSCADA 65 342 64 009 
EDP Future (WinSam, Mobile, Winhyr) 61 208 60 053 
FRI 55 170 55 264 
ITS Learning 39 314 41 805 
ImageVault 46 383 47 549 
Infomentor 36 167 39 517 
Intranät Tranemo 45 691 47 034 
IA-systemet (KIA) 34 078 37 106 
Lex 188 937 192 681 
Mikromarc 30 891 33 453 
Mobilus Pro 46 383 47 549 
Nilex 40 032 42 035 
PMO 47 977 49 375 
Procapita 208 543 212 490 
Siemens Desigo Insight 40 952 42 919 
Stratsys 34 574  
TES 76 896 73 785 
TimeCare/Pool 189 839 193 992 
Treserva 192 124 196 334 
VA-banken 36 904 39 319 
Webbplatsen (extern-WWW) 61 504 61 205 
WebVision 45 691 47 034 
WinLas 40 952 42 919 
Visma Personec P 205 272 207 936 
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Prislista applikationer Ulricehamns kommun 
 
Applikationer Pris 2020 Pris 2019 
Accorda/BRA Flyktingadministration 60 241 60 533 
Actor Kassasystem 60 241 60 533 
ARC GIS/Geosecma 330 650 329 079 
ARX 73 405 73 149 
Axiell Book-IT 71 916 68 912 
Bildfabriken 59 442 59 907 
Budget och Prognos 74 204 73 775 
Comprima 74 204 73 775 
Demos/Demografen 66 423 66 528 
EDP Miljö och Byggreda 300 303 284 976 
Ephorte 325 858 325 326 
FRI 74 204 73 775 
Galaxy 60 241 60 533 
IA-systemet (KIA) 64 308 64 316 
Infomentor 64 290 63 671 
Itella 59 442 59 907 
Kabona 79 560 78 797 
Kommunity sharepoint 173 562 163 129 
Mitt bygge Esmeralda 73 405 73 149 
Mobilus Pro 74 204 73 775 
NetLoan 73 405 73 149 
Nilex 64 849 64 903 
PMO 80 541 77 776 
Procapita 315 654 317 607 
QlikView 293 142 295 089 
Raindance 346 721 353 589 
Siemens Desigo Insight 66 423 66 528 
Stratsys 61 122 63 671 
Tendsign 61 122 63 671 
TES 118 486 102 134 
Tidomat 65 647 65 528 
TimeCare/Pool 324 569 291 100 
Treserva 289 510 292 351 
Troman - Valman 73 405 73 149 
Webbplatsen (extern-WWW) 97 516 97 012 
WinLas 64 849 64 903 
Visma Personec P 294 270 299 353 
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Våra styrdokument
Normerande

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

Aktiverande

Strategi – Avgörande vägval och strategiområden från fullmäktigeberedningar
Program – Avgörande vägval och programområden från andra än fullmäktigeberedningar
Plan – Uppdrag, tidsram och ansvar
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Bakgrund 
Kommunerna Tranemo och Ulricehamn har sedan 2010 en samverkan kring It-frågor. En 
gemensam samverkansnämnd för IT har skapats med ledarmöte från båda kommunerna. 
Nämndens uppdrag styrs i grund och botten av reglemente och samverkansavtal. Då It är ett 
förändligt område gör årligen en beställning från kommunstyrelsen i båda kommunerna till 
samverkansmänden genom detta ramuppdrag. 
Syfte 
Ramuppdraget är beställningen från Tranemo och Ulricehamns kommuner till 
samverkansnämnd It utifrån It-samverkan. Ramuppdraget beskriver hur förhållningssättet 
mellan kommunerna och It ska fungera. 

Inledning 

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

Ändringar i ramuppdrag och sk. utvecklingsärenden/projekt 

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

Förändringar från tidigare ramuppdrag 

Mindre redaktionella ändringar i form av språk och benämningar. 

Under rubriken ”Val samt avrop av enheter och registerhållning” har teknisk livslängd 
ändrats från tre till minst fyra år. Förtydligande gällande ”Elevdatorer har en separat 
hantering avseende teknisk livslängd som överenskommes med lärandet inom respektive 
kommun.” har lagts till. 

Under rubriken ”Fakturering” har följande ändring gjorts, ”It fakturerar It-stöd/fast 
telefoni/applikation varje tertial (jan-maj-sep) till Tranemo kommun och interndebiterar 
verksamheterna i Ulricehamns kommun månatligen. 

Stycket ”Avslut och eventuellt utköp av utrustning” har ersatts av stycket ”Utköp av datorer” 
och innebär att från och med nästa år kan anställda köpa ut avbetalade datorer från 
kommunerna. Detta i en del av att kommunerna är en attraktiv arbetsplats. 

Stycket ”Administratör för en dag” har ersatts av ”Tillgång till programvara utanför 
standardutbudet” och innebär att vi ökar säkerheten för hur programvaror kan installeras på 
kommunernas datorer. 

Rubriken ”Hanterad datorarbetsplats utan support” har lagts till och förtydligar hur inköp av 
lärardatorer hanteras inom kommunerna. 

Stycket ”Mobiltelefoni” har förtydligats med hur avgift kommer tas ut när telefoner blir 
hanterade enheter. I samband med detta har stycket ”Surfplatta” lagts till som beskriver 
debitering och hantering av surfplattor. 

Stycket ”Mobiltäckning i kommunerna” har tagits bort då denna tjänst inte bedöms fylla 
någon funktion och har tagits bort. 

Stycket ”Introduktion surfplatta gäller grupper” har ändrats till ”Mobil och surfplatta” och 
tydliggör ITs åtagande gällande grundkonfiguration av mobila enheter. 

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

Förändringar från tidigare ramuppdrag 
Under "Bakgrund" har en mer utförlig förklaring av samverkansorganisationen gjorts. 

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

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

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

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

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

I bilaga 1 har sista stycket om kameraövervakning lagts till. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Val samt avrop av terminaltyperenheter och registerhållning 
 
Kommunerna eftersträvar ett definierat utbud av datorer, smartphones och surfplattor. Detta 
utbud förvaltas av It utifrån arbetet i It-forum drift. Den ram som finns för detta arbete är de 
upphandlade avtal till vilka kommunerna är avropsberättigade. Alla inköp av denna typ av 
utrustning ska skötas av It eller ske med It:s kännedom. Vid val av utrustning ska utrustning 
med en längre livstid prioriteras framför utrustning med kortare kalkylerad livslängd 
(tillverkarens standardgaranti). Detta för att uppnå en balans mellan konsekvens för miljö 
och konsekvens för ekonomi. All utrustning som kan lagra information ska utan undantag 
registerhållas av It. Vidare ska arbetet kring produktförsörjning vara i balans med krav på 
god ekonomisk hushållning. 
 
Datorarbetsplats (stationär/bärbar), skrivare/kopiatorer, skärmar ska väljas utifrån krav på 
en teknisk livslängd av treminst fyra år. Denna typ av utrustning hyrs ut till verksamheterna. 
Hyran består av kostnaden för utrustningen och supporten av den. It meddelar i prislistan 
vad som gäller. 
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Elevdatorer har en separat hantering avseende teknisk livslängd som överenskommes med 
lärandet inom respektive kommun. 

Fakturering 
 
It fakturerar tillbehör/tjänster som t ex USB-minnen andra åtaganden (t ex persontid) etc. 
löpande. 
 It fakturerar It-stöd/fast telefoni/applikation varje tertial (jan-maj-sep). 
) till Tranemo kommun och interndebiterar verksamheterna i Ulricehamns kommun 
månatligen. 

It fakturerar central kostnad en gång per år. 
 
De debiteringsunderlag som levereras med It-fakturor avseende funktion/utrustning ska 
upplysa om vad som förändras från tidigare faktura utifrån funktion/utrustning. 
Fakturering sker ned på enhetsnivå utifrån kommunernas gottfinnande. 
överenskommelse med respektive kommun. Kommunernas verksamheter är ansvariga för att 
uppdatera inventarieregistret (tillhandahållet av It) vid personalomsättning eller flytt. 
It är ansvariga för att se till att bara aktiv (levererad) utrustning debiteras (se till att inaktiv 
utrustning avförs utan dröjsmål). 
Utrangerad utrustning ägs av It och hämtas av It. Uttjänt smartphone/surfplatta returneras 
till It för miljöåtervinning. 
It har rätt att tillämpa uppsägningstid/bindningstid för tjänst när det ligger finansiering av 
produkt i avtalet. När kund önskar säga upp utrustning i förtid (hyra kvar) försöker It fördela 
om en utrustning till annan kund, dock ligger kostnaden kvar på den nuvarande 
kostnadsbäraren (kund) till dess att omfördelning av utrustning skett. 
 
Vid stöld (eller annan försäkringsskada) av utrustning sköter den som har 
arbetsmiljöansvaret för respektive lokal polisanmälan av It:s utrustning. Dialog sker sedan 
med It utifrån hur skadan kan regleras. 
 
En uppsagd applikation debiteras inte från och med kommande tertialår. En ny applikation 
debiteras från och med kommande tertialår.  

Avslut och eventuellt utköp av utrustning 
 
Utrustning som ligger på hyra (utrustning i aktivt finansavtal/eller i aktiv investering) ska 
inte* köpas ut.  Av skattemässiga skäl kan endast elev köpa ut sin utrustning.  
 
*Försäljning av begagnad dator eller annan utrustning till personal kan bli föremål för 
förmånsbeskattning. För att undvika förmånsbeskattning finns krav på marknadsmässig 
prissättning av begagnad utrustning. Detta gör att personals utköp blir ointressant 
(priserna blir för höga). Den anställde kan lika gärna köpa en dator privat, ny eller 
begagnad och få garanti, vilket aldrig en kommun kan ge. 
 
Faktura eller kvitto ska ställas ut från kommunen till köparen som bevis för att inventariet 
övergått i privat ägo. Detta då kommunernas logotyp finns på utrustningen. 
 

Hantering av utrustning utifrån informationssäkerhet vid försäljning 
 
Viktig regel: Vid utköp har användaren bara rätt att köpa loss den utrustning han/hon 
stadigvarande använt under utrustningens livslängd vid kommunen. Detta för att säkerställa 
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att annan persons brev/arbetsmaterial INTE finns på utrustningenUtköp av datorer 
 
Anställd har möjlighet att köpa ut dator för privat bruk. Anställd erbjuds att i första hand 
köpa sin egen tjänstedator. Har den anställde ingen personlig dator erbjuds anställd att köpa 
annan återlämnad dator, förutsatt att det finns tillgängliga datorer.  Försäljning genomförs 
under följande förutsättningar. 

- Endast datorer vars hyrestid är avslutad kommer vara tillgänglig för försäljning, i 
samband med utbyte av utrustning. 

- It kommer att fastställa priser utifrån marknadsmässig prissättning, någon 
förmånsbeskattning kommer inte bli aktuell 

- Datorerna säljs i befintligt skick utan garantier och support från It/kommunen. 
- Datorerna kommer att debiteras i form av nettolöneavdrag 

Av informationssäkerhetsmässiga skäl kommer utrustningen innan överlåtelse till den 
anställde att raderas och ominstalleras. Datorns säljs med ursprungsoperativsystem och inga 
andra programvaror.  

Ingen annan utrustning är tillgänglig för utköp. 
 
All It-relaterad utrustning som använts vid kommunerna ska raderas av certifierad 
leverantör innan vidareförsäljning till någon annan än den ursprungliga användaren sker. 
Protokoll för radering ska kunna uppvisas vid anmodan. 
 
I övrigt beskrivs krav på denna hantering av kommunernas resp. It-säkerhetspolicy..  

Beskrivning av applikationer (verksamhetssystem) 

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

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

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

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

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

Öppettider helgfria dagar: 

måndag-torsdag  7.30–16.30  
fredag   7.30–16.00 

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

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

 

Målsättningen är att 3540 % av ärendena ska lösas i first line. Detta ska följas upp tertialsvis. 

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

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

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

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

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

gemensam utifrån tillhörighet i grupp (exempelvis P och G) 
• Skydd av information, genom uppdaterat virusklientskydd och spamskydd.  
• Uppdaterat filter för blockering av webbplatser med pornografiskt och annat 

olämpligt innehåll 
• Trådlöst nätverk 
• Fast telefon och hänvisningssystem 
• Epost med kalenderfunktion 
• ProcydoInfocaption, att plattformen för guiderna fungerar 
• Office programmen skall gå att starta 
• Mobil åtkomst på distans (på kommunägd dator) 
• Distribution av programvaror, att plattformen för att installera program fungerar 

 

Vid pågående ärende kan kund kontakta tilldelad tekniker direkt. 

Åtgärdstiden ska maximalt uppgå till en (1) arbetsdag för ärenden gällande ”intefunktion” 
och följas upp tertialsvis utifrån respektive kommun. 
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Slumpenkät ska skickas ut till 25 % av alla avslutade ärenden för att följa upp: 

 Anser du att It löste ditt ärende/problem tillfredsställande? 
 Hur upplevde du It-personalens bemötande i samband med ditt ärende? 

 

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

 

Supportnivåer 

Det finns tre olika supportnivåer. 

1. Hanterad datorarbetsplats  

För hanterad dator ansvarar It för supportkedjan. 

2. Hanterad datorarbetsplats utan support (lärardator) 

För hanterad dator utan support fördelas ansvaret för supportkedjan:  

Its åtagande: 

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

Verksamhetens åtagande: 

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

 
3. 1:1 (elevdator) 

För 1:1 dator fördelas ansvaret för supportkedjan: 

Its åtagande: 

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

Verksamhetens åtagande: 

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

It-beredskap 

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

Beredskapsärenden ska följas upp tertialsvis. 

Grundläggande tillgänglighetskrav till funktioner 

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

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

Användarkonto för ej anställd 

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

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

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

Tillgång till programvara utanför standardutbudet 

IT-supporten skall vara behjälplig med att installera arbetsrelaterade program som saknas i 
Software Center.  

Datorarbetsplats  

Debiteras via hyra. Förnyas automatiskt med ny hårdvara efter senast 4048 månader. 
Modellutbud med priser ligger på intranätet. Nybeställning sker via supporten. 

Datorarbetsplats 1-1  

Hanterad datorarbetsplats utan support 

Inom lärandet finns hanterad datorarbetsplats utan support. Debiteras via hyra. Hårdvara 
byts ut efter överenskommelse med lärandet. Modellutbud med priser ligger på intranätet. 
Beställs via supporten. 

Elevdator 

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

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

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

Accesspunkt – trådlöst nätverk 

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

Debiteras somvid inköp och löpande inköpmed serviceavgift. Modellutbud med priser ligger 
på intranätet. Beställs via supporten. 

Surfplatta 

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

Tillbehör 

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

Mobiltäckningen i kommunerna 

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

Korttidshyra bärbar Pc 

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

Fysisk flytt av datorutrustning på plats 

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

IntroduktionMobil och surfplatta gäller grupper 

Möjlighet finns att It håller introduktionen för en grupp. 
Introduktion innehåller bl. a hjälp med att konfigurera iPad, skapa Apple-konto, konfigurera 
trådlöst nätverk (Wi-Fi) och e-postinställningar. 
Debitering per timme. Beställs via supporten. Prislistan ligger på intranätet. 

Vid leverans av nya mobiler och surfplattor kommer enheterna vara managerade 
(styrda/hanterade) via ett tekniskt verktyg. Detta gör det möjligt för It att sätta upp 
konfiguration för åtkomst av nätverk och e-post. Denna typ av support ingår i enhetens 
serviceavgift. Övrig support av applikationer och handhavande ansvarar respektive 
verksamhet för. Behövs ytterligare support beställs detta från It och detta debiteras per 
timma. 

 
Övervakningskameror 
Lösningar för övervakningskameror ska integreras i befintlig infrastruktur. Kameror ansluts 
till nätverket, information lagras hos It och åtkomst till lagrad information sker via den 
anställdes dator. Debitering sker enligt fastställd prislista som ligger på intranätet. Nya 
systemuppsättningar drivs som utvecklingsärenden, komplettering i befintliga lösningar kan 
beslutas av It-strateg.
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Reviderade riktlinjer för Rökfri arbetstid i 
Ulricehamns kommun 
Dnr 2019/407 
 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade om införande av Rökfri arbetstid 2016. I anslutning till att 
beslutet togs upprättades en riktlinje. Riktlinjen har nu reviderats. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-06-26 från personalchef 
2 Riktlinjer för Rökfri arbetstid i Ulricehamns kommun 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Den reviderade upplagan av Riktlinjer för rökfri arbetstid antas. 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-06-26 

Tjänsteskrivelse Reviderade riktlinjer för Rökfri 
arbetstid i Ulricehamns kommun 
Diarienummer 2019/407, löpnummer 2465/2019 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade om införande av Rökfri arbetstid 2016. I anslutning till att 
beslutet togs upprättades en riktlinje. Riktlinjen har nu reviderats. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Den reviderade upplagan av Riktlinjer för rökfri arbetstid antas. 
 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade om införande av Rökfri arbetstid 2016. I anslutning till att 
beslutet togs upprättades en riktlinje. Riktlinjen ska förtydliga hur beslutet ska efterlevas i 
Ulricehamns kommun. Riktlinjen antogs 2016-03-09 och var gällande tom 2018. När 
riktlinjen antogs var beslutet om Rökfri arbetstid ännu inte infört utan det fanns en tidsplan 
för införandet och andra skrivningar i riktlinjen som endast var kopplade till införandet. 
Dessa delar är nu borttagna ur texten, dit hörde även ett avsnitt med Frågor och svar. I övrigt 
har texten reviderats i syfte att förtydliga och förenkla. 
 
Beslutsunderlag 
1 Riktlinjer för Rökfri arbetstid i Ulricehamns kommun 

 
Beslut lämnas till 
Personalchef 
Författningshandboken   
 
 
 

Roland Ödh 
Personalchef 
Kommunledningsstaben 

 



Strategi  Program Plan Policy Riktlinjer Regler 

 

 

 

ANTAGET AV: "[Klicka här och skriv]"  
DATUM: "[Fyll i datum enlingt yyyy-MM-dd]"  
ANSVAR UPPFÖLJNING: Personalchef  
GÄLLER TILL OCH MED: 2022

 

 
Styrdokument 

RÖKFRI ARBETSTID I 
ULRICEHAMNS KOMMUN  
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Våra styrdokument

[Normerande]

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

[Aktiverande]

Strategi – Avgörande vägval och strategiområden från fullmäktigeberedningar
Program – Avgörande vägval och programområden från andra än fullmäktigeberedningar
Plan – Uppdrag, tidsram och ansvar
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Rökfri arbetstid i Ulricehamns kommun 
 
Bakgrund och syfte 
Syftet med rökfri arbetstid är att anställda och förtroendevalda inte utsätts eller utsätter sina 
medarbetare, vård- och omsorgstagare, barn, elever och besökare i kommunens 
verksamheter för en hälsorisk eller dålig lukt på grund av tobaksrök. Rökfri arbetstid ska 
bidra till ökad hälsa för kommunens medarbetare och kommunen ska uppfattas som 
attraktiv och hälsofrämjande med friska och hälsosamma arbetsplatser.  

Lagar och regler 

Rökfri arbetstid tar sitt avstamp i Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Där 
beskrivs rökförbud och rökfria miljöer närmare i 6 kap 2 §, även Arbetsmiljölagen reglerar 
rökiga miljöer och bieffekter av rökning. 

Rökfri arbetstid innebär 
Rökfri arbetstid innebär att anställda inom Ulricehamns kommun inte röker under arbetstid, 
varken inomhus eller utomhus under hela dygnet. Som arbetstid räknas den tid man arbetar 
eller har paus, pedagogisk måltid eller måltidsuppehåll. Lunchrast räknas inte som arbetstid, 
vill man röka på lunchen och uppbär arbetskläder från arbetsgivaren ska man byta om till 
andra kläder.  

Rökfri arbetstid för kommunens förtroendevalda innefattar all den tid som en förtroendevald 
har rätt till ersättning för, enligt reglementet, inklusive pauser men exklusive 
lunchraster/måltidsrast.  

Det är ej tillåtet att röka i kommunens lokaler, på arbetsplatserna, skolgårdsområden, i 
fastigheter, trappor, entréer eller parkeringar. Förbudet gäller även i närområdet av 
kommunens lokaler eller arbetsplatser, detta för att minska risken för passiv rökning för de 
som går förbi. Rökning får inte heller ske i kommunens tjänstebilar eller i enskilda brukares 
hem.  

I rökfri arbetstid innefattas även användandet av e-cigaretter (snus omfattas ej). 

Det är chefs ansvar att vidta åtgärder då medarbetare bryter mot rökförbudet. I första hand 
ska ett medvetandegörande samtal genomföras med berörd arbetstagare. Upprepade 
förseelser hanteras som brott mot ordningsregel och hanteras därefter utifrån gällande 
kollektivavtal och lagstiftning.  

När medarbetare inom tex äldreomsorg och funktionsnedsättning arbetar i enskilda brukares 
hem är det chefs ansvar att tillsammans med berörda medarbetare, deras fackliga 
organisationer och brukare upprätta en handlingsplan med åtgärder för att minimera 
riskerna. 

Hjälp och stöd 
Arbetsgivaren erbjuder hjälp och stöd av företagshälsovård, både enskilt och i grupp. 
Arbetsgivarens friskvårdsbidrag kan användas till hypnos eller massage i syfte att reducera 
stress som kan uppkomma under en avvänjningsperiod. Ersättning för 
nikotinavvänjningsprodukter utgår ej i enlighet med skatteverkets regler kring friskvård.



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2019-12-17 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§  
 

Hantering av budget för kapitalkostnader 
Dnr 2019/634 
 
 
Sammanfattning 
Gällande regler när det gäller hanteringen av budget för kapitalkostnader beslutades under 
2016. Det är därför aktuellt att aktualisera styrdokumentet. 
 
Förvaltningen ser ingen anledning att förändra den nuvarande rutinen mer än marginellt. 
Den gällande rutinen ger en tydlig ekonomisk styrning av de budgetmedel som avsätts för 
kapitalkostnader. 
 
Den marginella justering som ändå föreslås är att budgeterade kapitalkostnader ska stämmas 
av vid minst tre tillfällen per år. I gällande regelverk anges att avstämning ska ske vid tre 
tillfällen per år. Den förändrade skrivningen innebär att det är möjligt att göra justeringar av 
budget vid mer än tre tillfällen, och det kan vara en fördel om det är stora investeringsprojekt 
som ska aktiveras för avskrivning. 
 
I både den föreslagna rutinen och i den nuvarande lämnas ett bemyndigande till 
ekonomichefen att verkställa justering av verksamheternas ekonomiska ramar avseende 
förändrade kapitalkostnader. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-11-14 från ekonomichef 
2 Hantering av budget för kapitalkostnader 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Regler för hantering av budget för kapitalkostnader antas. 
 
Ekonomichefen bemyndigas att fatta beslut om justering av verksamheternas ekonomiska 
ramar med utgångspunkt från reglerna. 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2019-11-14 

Tjänsteskrivelse Hantering av budget för 
kapitalkostnader 
Diarienummer 2019/634, löpnummer 4050/2019 
 
Sammanfattning 
Gällande regler när det gäller hanteringen av budget för kapitalkostnader beslutades under 
2016. Det är därför aktuellt att aktualisera styrdokumentet. 
 
Förvaltningen ser ingen anledning att förändra den nuvarande rutinen mer än marginellt. 
Den gällande rutinen ger en tydlig ekonomisk styrning av de budgetmedel som avsätts för 
kapitalkostnader. 
 
Den marginella justering som ändå föreslås är att budgeterade kapitalkostnader ska stämmas 
av vid minst tre tillfällen per år. I gällande regelverk anges att avstämning ska ske vid tre 
tillfällen per år. Den förändrade skrivningen innebär att det är möjligt att göra justeringar av 
budget vid mer än tre tillfällen, och det kan vara en fördel om det är stora investeringsprojekt 
som ska aktiveras för avskrivning. 
 
I både den föreslagna rutinen och i den nuvarande lämnas ett bemyndigande till 
ekonomichefen att verkställa justering av verksamheternas ekonomiska ramar avseende 
förändrade kapitalkostnader. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Regler för hantering av budget för kapitalkostnader antas. 
 
Ekonomichefen bemyndigas att fatta beslut om justering av verksamheternas ekonomiska 
ramar med utgångspunkt från reglerna. 
 
 
Ärendet 
Se sammanfattning. 
 
Beslutsunderlag 
1 Hantering av budget för kapitalkostnader 
 
Beslut lämnas till 
Ekonomichef 
 
 
 

Niklas Anemo  
Ekonomichef  
Kommunledningsstaben  
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Våra styrdokument
[Normerande]

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

[Aktiverande]

Strategi – Avgörande vägval och strategiområden från fullmäktigeberedningar
Program – Avgörande vägval och programområden från andra än fullmäktigeberedningar
Plan – Uppdrag, tidsram och ansvar
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1 Bakgrund 
Kapitalkostnader består dels av avskrivningar, det vill säga förbrukningen av  
kapitalet, och dels av ränta för det kapital som bundits i anläggningen. 
 
Förändringar av kapitalkostnader på grund av att anläggningstillgångar tillkommer eller 
skrivs av behöver beaktas på ett tydligt sätt i kommunens budgetprocess.  

 
 

2 Syfte 
Dessa regler syftar till att ge en tydlig ekonomisk styrning av de budgetmedel som avsätts för 
kapitalkostnader. Reglerna utgår från det helhetsperspektiv som är en utgångspunkt för 
kommunens organisation med i princip en enda verksamhetsnämnd – kommunstyrelsen. 
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Hantering av budget för kapitalkostnader 
Budgeterade kapitalkostnader stäms av vid minst tre tillfällen per år – avstämning 
ska ske efter årsbokslut, efter tertial 1 och efter tertial 2. De ekonomiska ramarna 
justeras under året med utgångspunkt från faktiskt utfall. 

 
Januari 
En beräkning av faktiska kapitalkostnader avseende innevarande år görs efter att 
föregående års kapitalkostnader är kostnadsförda och samtliga investeringar 
föregående år har aktiverats i anläggningsregistret. Denna beräkning utgör underlag 
för första justeringen av verksamheternas ekonomiska ramar innevarande år. 

 

Maj 
Kapitalkostnaderna beräknas utifrån investeringsutfall jan-april. Denna beräkning 
utgör underlag för andra justeringen av verksamheternas ramar innevarande år. 

 
September 
Kapitalkostnadsberäkning utförs som innehåller investeringsutfall jan-aug samt 

prognos sep-dec innevarande år. Denna beräkning kommer att utgöra underlag för 
tredje justeringen av verksamheternas ramar innevarande år.  

Denna beräkning kommer även att ligga till grund för budget nästkommande år. 

 
Januari 
En beräkning av faktiska kapitalkostnader... (se ovan). 

 

Undantag 
I de fall som investeringar innebär beräknade besparingar, utökade intäkter etc (t ex 
energieffektiviseringar) justeras den ekonomiska ramen med utgångspunkt från 
beräknad nettoeffekt.  

 

Beslut om justering av verksamheternas ekonomiska ramar med utgångspunkt från 
denna rutin fattas av ekonomichef. 
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§  
 

Redovisning av åtgärder för ej verkställda beslut om 
bostad för vuxna enligt LSS 
Dnr 2019/625 
 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige gav 2019-10-27 § 178/2019 förvaltningen i uppdrag att senast januari 
2020 skriftligt redovisa till kommunstyrelsen vilka åtgärder som vidtas eller kommer att 
vidtas för att kunna verkställa beslut om bostad enligt LSS. 6 beslut om bostad enligt LSS är 
ej verkställda inom tre månader. En del av förklaringen ligger i att tidigare planer på 
gruppbostäder, både på entreprenad och i samarbete med Stubo, inte har realiserats.  Arbete 
pågår både på individnivå och med byggnationer för att skapa fler platser på gruppbostäder 
och fler bostäder till målgruppen. Verksamheten bedömer att man har en bra koll på de 
ärenden som nu har beslut och som väntar på boende. Verksamheten arbetar också med 
årliga prognoser för att kunna säkerställa att de framtida behoven tillgodoses. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-11-25 från socialchef 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna. 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-11-25 

Tjänsteskrivelse Redovisning av åtgärder för ej 
verkställda beslut om bostad för vuxna enligt LSS 
Diarienummer 2019/625, löpnummer 4020/2019 
 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige gav 2019-10-27 § 178/2019 förvaltningen i uppdrag att senast januari 
2020 skriftligt redovisa till kommunstyrelsen vilka åtgärder som vidtas eller kommer att 
vidtas för att kunna verkställa beslut om bostad enligt LSS. 6 beslut om bostad enligt LSS är 
ej verkställda inom tre månader. En del av förklaringen ligger i att tidigare planer på 
gruppbostäder, både på entreprenad och i samarbete med Stubo, inte har realiserats.  Arbete 
pågår både på individnivå och med byggnationer för att skapa fler platser på gruppbostäder 
och fler bostäder till målgruppen. Verksamheten bedömer att man har en bra koll på de 
ärenden som nu har beslut och som väntar på boende. Verksamheten arbetar också med 
årliga prognoser för att kunna säkerställa att de framtida behoven tillgodoses. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna. 
 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige gav 2019-10-27 § 178/2019 förvaltningen i uppdrag att senast januari 
2020 skriftligt redovisa till kommunstyrelsen vilka åtgärder som vidtas eller kommer att 
vidtas för att kunna verkställa beslut om bostad enligt LSS. 
 
Till att börja med är det värt att notera att av de 8 ärenden som rapporterades in för kvartal 3 
2019 som ej verkställda beslut om bostad enligt FN LSS, är två beslut felaktigt redovisade 
som LSS beslut. Två beslut avser alltså egentligen beslut enligt socialtjänstlagen (SoL).   
 
Åtgärder i individärenden  
I realiteten är det alltså 6 beslut om bostad enligt LSS som inte är verkställda. Åtgärder pågår 
kontinuerligt i de individuella ärendena för att kunna verkställa besluten på ett så bra sätt 
som möjligt för brukaren. Sedan den senaste rapporteringen, kvartal 3 2019, har tre personer 
på listan erbjudits boende. Två har tackat ja och en har tackat nej.  
 
Som också framkommer av listan har en person uppgett att det inte är aktuellt med flytt 
förrän sommaren 2020. 1 person har erbjudits LSS- boende i annan kommun men tackat nej 
och har nu ett boende enligt socialtjänstlagen (SoL). En planering finns i detta ärende för att 
kunna erbjuda boende enligt LSS. 
 
I ett fall beror det ej verkställda beslutet fortsatt på att det är brist på bostäder som uppfyller 
de specifika krav som personen har. 
 
Sammantaget har 4 av 6 personer erbjudits boende enligt LSS, två har tackat nej och i två 
ärenden pågår planering för inflytt.  
 
Åtgärder i form av bostäder 
En ursprunglig planering var att en gruppbostad skulle upphandlas på entreprenad. Dock 
kom det inte in något tillräckligt bra anbud och kommunen fick avbryta den planen. Därefter 
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fanns det planer på ett boende i det hus som Stubo planerade att bygga vid Netto. På grund 
av ändrade regler om statliga investeringsbidrag bidrag blev dessa planer framflyttade.  
 
Verksamheten arbetar nu med att renovera två gruppbostäder. Under tiden en gruppbostad 
renoveras flyttar de boende till ett evakueringsboende. På evakueringsboende finns en bostad 
mer än på gruppbostaden. I samband med att gruppbostaden renoveras tillskapas också en 
lägenhet till. Sammantaget innebär renoveringarna att två extra lägenheter tillskapas och att 
denna utökning kan ske redan i samband med flytten till evakueringsboendet.  
 
Verksamheten arbetar vidare med att hitta lämpliga platser för gruppbostäder. Diskussioner 
förs med olika fastighetsägare kring bostäder i samband med nybyggnationer på olika platser 
i kommunen.  
 
Åtgärder i form av prognoser 
Verksamheterna arbetar med att årligen ta fram prognoser för att kunna bedöma det 
framtida behovet av bostäder. Som alltid är det svårt med prognoser då det är svårt att veta 
när personer kommer att vilja flytta hemifrån och till vilken sorts boende, vilka som flyttar in 
till kommunen och vilka som lämnar kommunen. Utifrån dessa prognoser arbetar 
verksamheterna för att kunna säkerställa att de kommande behoven av bostäder för 
målgruppen tillgodoses.  
 
Sammanfattning 
6 beslut om bostad enligt LSS är ej verkställda inom tre månader. En del av förklaringen 
ligger i att tidigare planer på gruppbostäder, både på entreprenad och i samarbete med 
Stubo, inte har realiserats.  Arbete pågår både på individnivå och med byggnationer för att 
skapa fler platser på gruppbostäder och fler bostäder till målgruppen. Verksamheten 
bedömer att man har en bra koll på de ärenden som nu har beslut och som väntar på boende. 
Verksamheten arbetar också med årliga prognoser för att kunna säkerställa att de framtida 
behoven tillgodoses.  
 
Beslutsunderlag 
 
Beslut lämnas till 
Socialchef 
 
 
 

Magnus Andersson Neumann Maria Winsten 
Socialchef Utredare 
Sektor välfärd  Sektor välfärd 
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§  
 

Svar på medborgarförslag om farthinder på 
Boråsvägen 
Dnr 2019/534 
 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Carina Lindgren att det på 
Boråsvägen i Ulricehamn anläggs ett farthinder då många fordon körs alldeles för fort.  
 
Förvaltningen bedömer inte att det är befogat med ytterligare hastighetsåtgärder på 
Boråsvägen efter utförd hastighetsmätning. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2019-11-13 från samhällsbyggnadschef 
2 Medborgarförslag om farthinder på Boråsvägen 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till den genomförda hastighetsmätningen. 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-11-13 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om 
farthinder på Boråsvägen 
Diarienummer 2019/534, löpnummer 4038/2019 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Carina Lindgren att det på 
Boråsvägen i Ulricehamn anläggs ett farthinder då många fordon körs alldeles för fort.  
 
Förvaltningen bedömer inte att det är befogat med ytterligare hastighetsåtgärder på 
Boråsvägen efter utförd hastighetsmätning. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till den genomförda hastighetsmätningen. 
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Carina Lindgren att det på 
Boråsvägen i Ulricehamn anläggs ett farthinder då många fordon körs alldeles för fort.  
 
Förvaltningen har utfört en hastighetsmätning på aktuell sträcka som är hastighetsbegränsad 
till 50 km/h. Mätningen visar att enstaka fordon överträder hastighetsgränsen men att 
medelhastigheten med god marginal understiger gällande hastighetsgräns.  
 
Förvaltningen bedömer att det inte är befogat med ytterligare hastighetsåtgärder på 
Boråsvägen efter utförd hastighetsmätning. 
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag om farthinder på Boråsvägen 
 

Beslut lämnas till 
Carina Lindgren 
Samhällsbyggnadschef 
 
 
 

Sebastian Olofsson Mats Kindlund 
Samhällsbyggnadschef Gatuingenjör 
Sektor miljö och samhällsbyggnad Exploateringsenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 18.09.2019 14:31:45
Till: kommun@ulricehamn.se[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Inkommet medborgarförslag

Det har kommit in ett medborgarförslag via webbformuläret på www.ulricehamn.se.

Medborgarförslag

Skriv ditt
medborgarförslag:

Hjälp oss att fixa ”halvgupp” eller något annat på Boråsvägen från polisstationen
till......! Jösses vad bilarna kör fort! Det känns livsfarligt att gå på trottoaren
tillochmed! Det sattes upp ett övergångsställe för ett tag sedan men det körs
alldeles för fort ändå snälla gör något innan det är för sen!!

Förnamn: Carina
Efternamn: Lindgren
E-post: cina.lindgren@hotmail.com
Adress: Boråsvägen 17B
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§  
 

Informationsärenden till kommunstyrelsen  
2020-01-13 
Dnr 2019/641 
 
 
Sammanfattning 
1. Delårsbokslut samt revisionsrapport, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund  
    2019-11-18 
2. Sammanträdestider 2020 för individnämnden Protokoll 2019-11-20 
3. Samverkansnämnd IT protokoll 2019-11-29 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2019-12-03 

 

Tjänsteskrivelse Informationsärenden till 
kommunstyrelsen 2020-01-13 
2019/641, löpnummer 4106/2019 
 
Sammanfattning 
1 Delårsbokslut samt revisionsrapport, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund  
2019-11-18 
2 Sammanträdestider 2020 för individnämnden Protokoll 2019-11-20 
3 Samverkansnämnd IT protokoll 2019-11-29 
 
 
 
Förslag till beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
 
 
Beslutsunderlag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karin Bergdahl 
Kommunsekreterare 
Kommunstyrelsens förvaltning 
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