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§ 84 Fastställelse av ärendelista 

  
 
 
§ 84/2020 
 

Fastställelse av ärendelista 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att följa reglementet och därmed lyfta ärendet på nästa 
sammanträde för kommunstyrelsen. 
 
Ärendelista, fastställs. 
 
Sammanfattning 
Ordförande, Roland Karlsson (C) informerar om att det inkommit ett initiativärende från Kerstin 
Berggren (MP). Enligt kommunstyrelsens reglemente har ärendet inte inkommit i rätt tid. 
Ordförande, Roland Karlsson (C) ställer proposition på att initiativärendet tas upp på nästa 
sammanträde för kommunstyrelsen eller om ärendet ska lyftas idag. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Ordförande, Roland Karlsson (C) ställer proposition om kommunstyrelsen ska följa reglementet 
och därmed lyfta ärendet vid nästa kommunstyrelse eller om kommunstyrelsen ska ta upp 
ärendet idag. 
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§ 85 Kommunstyrelsens information 

  
 
 
§ 85/2020 
 

Kommunstyrelsens information 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Ordförande, Roland Karlsson (C)  informerar om att vissa justeringar ska göras i ärendet om 
Årsredovisning 2020. Information ges i samband med föredragning av ärendet. 
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§ 86 Förvaltningens information 

  
 
 
§ 86/2020 
 

Förvaltningens information 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnas förvaltningens 
information/verksamhetsrapporter. 
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§ 87 Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2020-04-06 

  
 
 
§ 87/2020 
 

Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2020-04-06 
Dnr 2020/72 
 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna. 
 
 
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. 
 

 Enligt äldre version av delegationsordningen 
  

4.18 

Nr 955/2019, 956/2019 
Nr 2019/357, 2019/294 
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats 
Mark- och/eller exploateringsingenjör 2019-05-15, 2019-04-25 

8.1 

Nr 949/2019 
Beslut om tillsättande, återbesättande och avslut av tjänst, 
tillsvidareanställning och visstidsanställning (inom budget) 
Beslut om tillsättande, återbesättande och avslut av tjänst, 
tillsvidareanställning och visstidsanställning (inom budget) 
Verksamhetschef 2019-12-11 

8.4 

Nr 950/2019, 951/2019, 952/2019, 953/2019, 954/2019 
Fastställande av lön i nyanställningsärenden och tillfälliga anställningar 
Personalchef 2019-11-30, 2019-12-30, 2019-10-31 

  
 Delegationsordning antagen 2019-10-31 
1 Juridiska ärenden 

1.1 

Nr 97/2020 
Utfärda fullmakt att föra kommunens talan inför domstol och andra 
myndigheter samt vid förrättningar av skilda slag när det inte delegerats till 
annan 
Kommunstyrelsens ordförande 2020-02-27 

2
  Allmänna ärenden 
2.2 Nr 58/2020, 73–77/2020,  

Nr 2020/78, 2020/43, 2020/44, 2020/51 
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Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till föreningar, organisationer och 
institutioner eller motsvarande 
Verksamhetschef 2020-02-04, 2020-02-14 

2.15 Nr 50/2020, 87/2020 
Nr 2019/700, 2020/42 
Avge yttrande som ankommer på kommunstyrelsen när remisstiden inte 
medger att ärendet behandlas på ordinarie sammanträde med 
kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens ordförande 2020-02-03, 2020-02-20 

2.17 Nr 57/2020, 78/2020 
Nr 2016/636 
Beslut på kommunstyrelsens vägnar i ärenden som är så brådskande att 
kommunstyrelsens avgörande inte kan avvaktas 
2020-02-07, 2020-02-17 

2.22 Nr 60/2020 
Organisationsförändringar inom sektorer och kommunledningsstab 
Kommunchef 2020-01-07 

3 Ekonomiärenden 

3.20 

Nr 69/2020 
Beslut om bemyndigande att teckna bankkonto, bankgiro och plusgiro samt 
disponera konton för ekonomiska transaktioner 
Kommunstyrelsens ordförande 2020-02-12 

4 Upphandlingsärenden 
5 Mark- och fastighetsärenden 

5.1 

Nr 56/2020 
Lämna medgivande eller ansöka till allmän domstol/Lantmäteri om 
inteckning eller upphävande av rättigheter och annan liknande åtgärd 
Mark- och exploateringsingenjör 2020-02-07 

5.4 

Nr 69/2020 
Föra kommunens talan vid lantmäteriförrättning 
Mark- och exploateringsingenjör 2020-02-14 

5.6 

Nr 84/2020 
Rätt att utreda och teckna fastighetsdeklarationer, samt administrera dessa 
Mark- och/eller exploateringsingenjör 2020-02-06 

5.8 

Nr 68/2020 
Fatta beslut, samt godkänna avtal om köp, försäljning, byte av fastighet samt 
fastighetsreglering 
Mark- och exploateringsingenjör 2020-02-03 

5.10 

Nr 65/202 
Fatta beslut om samt godkänna/säga upp avtal om arrende, servitut, 
jakträtt, väg/vägrätt, tomträtt, ledningsrätt, parkering eller annan 
nyttjanderätt 
Mark- och exploateringsingenjör 2020-02-12 

5.14 

Nr 47/2020, 48–49/2020, 70/2020, 96/2020 
Avge yttrande på kommunens vägnar i dess egenskap av fastighetsägare och 
granne i samband med bygglov eller motsvarande 
Mark- och exploateringsingenjör 2020-02-06, 2020-02-05, 2020-02-14, 
2020-02-25 

5.19 

Nr 46/2020, 53–54/2020, 55/2020 
Förhandla och teckna hyreskontrakt av annan ägd fastighet 
Verksamhetschef 2020-01-30, 2020-02-06, 2020-02-02 
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5.21 

Nr 42/2020, 71/2020, 80/2020, 81/2020, 93–94/2020 
2020/50, 2020/86, 2020/88, 2020/103, 2020/91 
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats samt beslut om tilldelning av 
torgplats 
Handläggare på exploateringsenheten 2020-02-03, 2020-02-19, 2020-02-
06, 2020-02-25 

8 Personalärenden 

8.1 

Nr 40/2020, 44/2020, 51/2020, 59/2020, 67/2020, 91/2020, 92/2020, 
98/2020, 99/2020, 100/2020 
Beslut om tillsättande, återbesättande och avslut av tjänst, 
tillsvidareanställning och visstidsanställning (inom budget) 
Enhetschef 2020-01-30, 2020-02-06, 2020-02-02, 2020-02-07, 2020-02-
21, 2020-02-19 
Sektorchef 2020-01-13 
Rektor 2020-02-11, 2020-02-17 
Verksamhetschef 2020-02-21 

8.4 

Nr 63–64/2020 
Fastställning av lön i nyanställningsärenden och tillfälliga anställningar 
Personalchef 2020-01-31 

8.8 

Nr 43/2020, 45/2020, 61/2020, 72/2020, 86/2020, 88–89/2020, 90/2020 
Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal 
Verksamhetschef 2020-01-29, 2020-02-06 
Enhetschef 2020-02-10, 2020-02-11 
Rektor 2020-02-18 

8.11 

Nr 95/2020 
Beslut om facklig ledighet med lön 
Personalspecialist 2020-02-25 

8.16 

Nr 83/2020 
Avstängning på grund av förseelse med mera 
Sektorchef 2020-02-19 
 

8.19b 

Nr 82/2020 
Uppsägning på grund av personliga skäl 
Sektorchef 2020-02-17 

8.20 

Nr 62/2020, 79/2020 
Tecknande av och uppsägning av kollektivavtal 
Personalchef 2020-02-04, 2020-02-17 

9 Planärenden 
10 Naturvårdsärenden 
11 Trafikfrågor 

12 
Yttranden, anmälningar m.m. inom verksamheterna individ- och 
familjeomsorg, funktionsnedsättning och äldreomsorg 

12.3 

Nr 66/2020 
Nr 2020/26 
Yttrande till tillsynsmyndighet 
Verksamhetschef 2020-02-11 

22 Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna 

22.2 

Nr 41/2020, 52/2020, 85/2020 
Interkommunal ersättning avseende placering i annans kommuns förskola, 
grundskola, friskola, särskola, specialskola, gymnasieskola eller 
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gymnasiesärskola 
Verksamhetschef 2020-01-30, 2020-02-05, 2020-02-19 

 
   
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna. 
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§ 88 Årsredovisning 2019 Ulricehamns kommun 

  
 
 
§ 88/2020 
 

Årsredovisning 2019 Ulricehamns kommun 
Dnr 2020/144 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Årsredovisningen 2019 fastställs och överlämnas till revisorerna med tillägg samt ändringar 
av redaktionell karaktär. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Årsredovisningen 2019 godkänns. 
 
Av 2019 års ekonomiska resultat avsätts inga ytterligare medel till kommunens 
resultatutjämningsreserv. 
 
Redovisningarna från kommunens bolag läggs till handlingarna. 
 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen har upprättat årsredovisning för Ulricehamns kommun 2019. I 
årsredovisningen ingår bland annat en personalekonomisk redovisning och som bilagor till 
koncernredovisningen ingår årsredovisningarna från kommunens bolag. 
 
Det ekonomiska resultatet för kommunen 2019 uppgår till 55,4 mnkr (2018: 49,5 mnkr). 
Resultatet påverkas av jämförelsestörande poster. Resultatet exklusive jämförelsestörande 
poster uppgår till 28,6 mnkr (2018: 24,2 mnkr). 

Från och med 2019 års bokslut tillämpas Lag om kommunal bokföring och redovisning 
(2018:597). Den nya lagen innebär nya redovisningsprinciper avseende hur 
investeringsbidrag och gatukostnadsersättningar ska redovisas. Från och med 2019 kommer 
dessa bidrag och ersättningar att intäktsföras det året som de erhålls. Tidigare års bokförda 
medel har korrigerats i bokföringen mot eget kapital i kommunens redovisning för 2019 med 
totalt 16,7 mnkr. Dock är siffrorna för 2018 omräknade enligt nuvarande regler och den delen 
påverkar resultatet för 2018 med totalt 15,7 mnkr.  
 
Investeringarna under 2019 uppgår till 147,0 mnkr (2018: 93,9 mnkr).  

Det ekonomiska resultatet 2019 innebär att kommunallagens krav på ekonomi i balans är 
uppfyllt. 
 
Av 2019 års ekonomiska resultat föreslås att inga ytterligare medel avsätts till kommunens 
resultatutjämningsreserv (RUR). För att disponera medel ur RUR ska balanskravsresultatet 
vara negativt och reserven får användas för att nå upp till ett nollresultat (eller så långt som 
reserven räcker). Efter tidigare års avsättningar uppgår resultatutjämningsreserven till 
51,4 mkr. 
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Beslutsunderlag 
1 200224 Årsredovisningsbilaga GEH Budgetuppdrag 

2 200224 Årsredovisningsbilaga intern kontroll 
3 200224 Årsredovisningsbilaga Övriga planer 
4 Barnbilaga 2019 
5 Grönt bokslut 2019 
6 NUAB ÅR 191231 underskriven 
7 Stubo AB Årsredovisning 2019 fullständig 
8 Stubo Holding AB Årsredovisning 2019 fullständig 
9 Uppföljning av folkhälsoavtal 2019 
10 ÅR 2019 Ulricehamns Energi AB underskriven 
11 ÅR Stadshus AB 191231 (ej underskriven revisor) 
12 Årsrapport Söderberg o Partners 2019-12-31 
13 Årsredovisning 2019 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Årsredovisningen 2019 fastställs och överlämnas till revisorerna. 
 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Årsredovisningen 2019 godkänns. 
 
Av 2019 års ekonomiska resultat avsätts inga ytterligare medel till kommunens 
resultatutjämningsreserv. 
 
Redovisningarna från kommunens bolag läggs till handlingarna. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Ordförande, Roland Karlsson (C) framför att två tillägg kommer att göras i dokumentet 
årsredovisning 2019. Fösta tillägget är i Not 2, Kostnader för räkenskapsrevision i 
kommunen uppgår till 0,15 mnkr (0,15 mnkr). För koncernen uppgår kostnaden för 
räkenskapsrevision 0,35 mnkr (0,35 mnkr). 

Andra tillägget är i Not 9 Mark, byggnader och tekniska anläggningar, där finns ett fel i 
summeringen. På raden Redovisat av avyttringar och utrangerade anläggningstillgångar 
läggs -0,5 mnkr till och då stämmer det Redovisade värdet vid periodens slut på 850,3 mnkr.  

Ordförande, Roland Karlsson (C) framför även att två redaktionella fel har upptäckts, på sidan 25 
under rubrik Koncernen i stycket "Totalt sett uppgår koncernens, Ulricehamns Stadshus AB, 
ekonomiska resultat före skatt till 45,0 mnkr” tas Ulricehamns Stadshus AB bort. Meningen 
lyder istället enligt följande: ”Totalt sett uppgår koncernens ekonomiska resultat före skatt 
till 45,0 mnkr.” 

På sidan 72 under rubrik Framtiden ska det i andra stycket stå 2020 istället för 2019.  

Beslut lämnas till 
Revisorerna  
Tf ekonomichef  
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§ 89 Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 4, 2019 SoL och LSS 

  
 
 
§ 89/2020 
 

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 4, 2019 
SoL och LSS 
Dnr 2020/56 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 4, 2019 lämnas till 
kommunens revisorer och läggs till handlingarna.  
 
 
Sammanfattning 
Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade 
insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslutsdatum. 
Kommunen ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt efter 
tre månader. Även beslut som har verkställts men först efter tre månader ska rapporteras. 
Om IVO bedömer att insatsen inte har verkställts inom skälig tid har de en skyldighet att 
ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av särskild avgift.  
 
Kommunens revisorer har enligt kommunallagen också en uppgift att granska ej verkställda 
beslut. Förvaltningen lämnar en särskild rapport med kommentarer kvartalsvis. Denna 
rapport lämnas även till kommunfullmäktige för information.  
 
 
Beslutsunderlag 
1 
2 

Tjänsteskrivelse från socialchef 
Rapport ej verkställda beslut kvartal 4, 2019 SoL och LSS 

  
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 4, 2019 lämnas till 
kommunens revisorer och läggs till handlingarna.  
 
 
Beslut lämnas till 
Socialchef 
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§ 90 Riktlinjer Kränkande särbehandling och diskriminering 

  
 
 
§ 90/2020 
 

Riktlinjer Kränkande särbehandling och 
diskriminering 
Dnr 2020/96 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Riktlinje för kränkande särbehandling och diskriminering i Ulricehamns kommun antas och 
ersätter policy mot kränkande särbehandling och sexuella trakasserier. 
 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade om policy mot kränkande särbehandling och sexuella 
trakasserier för anställda i Ulricehamns kommun 2014-05-05. Denna policy har nu 
reviderats med förslag att antas som en riktlinje för kränkande särbehandling och 
diskriminering. 
 
 
Beslutsunderlag 
1 
2 

Tjänsteskrivelse från personalchef  
Riktlinjer Kränkande särbehandling och diskriminering 

  
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Riktlinje för kränkande särbehandling och diskriminering i Ulricehamns kommun antas och 
ersätter policy mot kränkande särbehandling och sexuella trakasserier. 
 
Beslut lämnas till 
Personalchef 
Författningshandboken 
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§ 91 Revidering av regler för vägbidrag till enskilda vägar 

  
 
 
§ 91/2020 
 

Revidering av regler för vägbidrag till enskilda vägar 
Dnr 2020/45 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Revidering av regler för vägbidrag till enskilda vägar antas 
 
 
Sammanfattning 
Det finns möjlighet för vägsamfälligheter och fastighetsägare i Ulricehamns kommun att 
erhålla bidrag för underhåll av enskild väg. Syftet med dessa regler är att skapa en tydlighet 
för såväl vägsamfälligheter och fastighetsägare som Ulricehamns kommun kring vilka regler 
som ska följas. 
 
Beslutsunderlag 

1 
2 

Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef  
Regler för vägbidrag till enskilda vägar 

  
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Revidering av regler för vägbidrag till enskilda vägar antas 
 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
Författningshandboken 
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§ 92 Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) 

  
 
 
§ 92/2020 
 

Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) 
Dnr 2019/197 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Ulricehamns kommun tecknar sig för option 1, informationsutbyte mellan vårdgivare. 
 
Ulricehamns kommun avstår från option 2, journalsystem för elevhälsa.  
 
 
Sammanfattning 
Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) är en omfattande satsning och är tänkt att  
genomgripande förändra informationsmiljön och arbetssätten inom hälso- och sjukvården. 
FVM ska lägga grunden till en ny modern vårdinformationsmiljö inom Västra 
Götalandsregionen (VGR). Ambitionen är att vårdinformation i framtiden ska följa med 
patienten på dennes resa genom vården, en resa som väldigt ofta skär genom olika 
huvudmän, vårdgivare och IT-system. En del i detta är ett gemensamt journalsystem och en 
digital yta där patienter och invånare i Västra Götalandsregionen kan sköta sina kontakter 
med vården och få information om den egna hälsan.  
 
I samband med att Västra Götalandsregionen handlade upp ett system för detta kunde 
kommunerna teckna sig för möjligheten att vara med i FVM genom tre optioner. 
Ulricehamns kommun valde att teckna sig för att ha möjlighet att avropa option 1 
(informationsutbyte mellan vårdgivare) och 2 (journalsystem för elevhälsa) och har ingen 
möjlighet att i nuläget gå med i option 3 (journalsystem för kommunal hälso- och sjukvård). 
 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse från socialchef och barn- och utbildningschef 

Underlag framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) 
  
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ulricehamns kommun tecknar sig för option 1, informationsutbyte mellan vårdgivare. 
 
Ulricehamns kommun avstår från option 2, journalsystem för elevhälsa.  
 
Beslut lämnas till 
Socialchef 
Barn- och utbildningschef  
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§ 93 Ansökan om investeringsmedel för AV-utrustning i kommunfullmäktiges 
sessionssal 

  
 
 
§ 93/2020 
 

Ansökan om investeringsmedel för AV-utrustning i 
kommunfullmäktiges sessionssal 
Dnr 2020/89 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för AV-utrustning i kommunfullmäktiges sessionssal kan finansieras via 
avsatta medel för ändamålet i investeringsbudgeten för 2020.  
 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för verksamhet kommunservice. Investeringen 
möjliggör upprustning av AV-utrustning i kommunfullmäktiges sessionssal med 532 tkr.  
 
Budgetmedel för ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2020. Inga driftkostnads-
konsekvenser i övrigt förväntas.  
 
Beslutsunderlag 
1 
2 

Tjänsteskrivelse från tf servicechef  
Investeringskalkyl AV-utrustning KF-salen 

  
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för AV-utrustning i kommunfullmäktiges sessionssal kan finansieras via 
avsatta medel för ändamålet i investeringsbudgeten för 2020.  
 
Beslut lämnas till 
Tf servicechef 
Tf ekonomichef 
Verksamhetschef kommunservice    
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§ 94 Ansökan om investeringsmedel ombyggnad av Vegby skolgård 

  
 
 
§ 94/2020 
 

Ansökan om investeringsmedel ombyggnad av Vegby 
skolgård 
Dnr 2019/78 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för ombyggnad av Vegby skolgård, 3,8 mnkr, kan finansieras via avsatta 
medel för Upprustning skolgård Vegby i investeringsbudgeten för 2020. 
 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för ombyggnad av Vegby skolgård, 3,8 mnkr. 
Investeringen möjliggör en betydande standardhöjning av utemiljön vid skolan. 
Skolgården i Vegby består idag till stor del av en oplanerad yta. Det finns i stort sett bara 
gungor. Skolans utemiljö har inte hängt med i utvecklingen efter att förskoleklass och 
fritidshem sedan länge finns integrerade på skolan.  
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2020. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 
 
Beslutsunderlag 
1 
2 

Tjänsteskrivelse från tf servicechef  
Planterings- och utrustningsplan Vegby skolgård 

3 Investeringskalkyl för ombyggnad av Vegby skolgård 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för ombyggnad av Vegby skolgård, 3,8 mnkr, kan finansieras via avsatta 
medel för Upprustning skolgård Vegby i investeringsbudgeten för 2020. 
 
Beslut lämnas till 
Sektorchef 
Ekonomichef  
Verksamhetschef fastighet 
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§ 95 Ansökan om investeringsmedel för e-arkiv 

  
 
 
§ 95/2020 
 

Ansökan om investeringsmedel för e-arkiv 
Dnr 2020/82 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för införande av e-arkiv om 0,6 mnkr kan finansieras via avsatta medel för 
E-arkiv i investeringsbudgeten för 2020. 
 
Övriga driftskostnadskonsekvenser i form av årliga kostnader för licenser på 0,168 mnkr 
beaktas i budget 2022.  
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för införande av e-arkiv, 0,6 mnkr. 
Investeringen möjliggör ett effektivare in- och utflöde av information. Leveranser till 
centralarkivet från kommunens verksamheter blir smidigare och innebär inte lika stor 
arbetsinsats. Att införa och underhålla ett e-arkiv kostar resurser men kostnaderna är låga i 
jämförelse med att bygga nya arkivlokaler samt köpa in kontorsmaterial och arkivskåp.  
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2020. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
Övriga eventuella driftskostnadskonsekvenser för licenser, beaktas i budget 2022. Det 
handlar årligen om 0,168 mnkr. Alternativkostnaden hade varit högre då det hade handlat 
om utökade lokalkostnader.  
 
Beslutsunderlag 
1 
2 

Tjänsteskrivelse från kanslichef  
Investeringskalkyl E-arkiv 

  
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för införande av e-arkiv om 0,6 mnkr kan finansieras via avsatta medel för 
E-arkiv i investeringsbudgeten för 2020. 
 
Övriga driftskostnadskonsekvenser i form av årliga kostnader för licenser på 0,168 mnkr 
beaktas i budget 2022.  
 
Beslut lämnas till 
Ekonomichef  
Kanslichef  
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§ 96 Ansökan om medel ur KS oförutsett för flytt av centralarkiv 

  
 
 
§ 96/2020 
 

Ansökan om medel ur KS oförutsett för flytt av 
centralarkiv 
Dnr 2020/134 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Ansökan om medel för flytt av centralarkiv beviljas från KS oförutsett med 120 tkr. 
 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-04 om medel för ombyggnad inom Ulricehamns 
resurscenter till centralarkiv. Ett nytt arkiv som uppfyller kraven för arkivlokaler färdigställs 
under våren 2020. Cirka 650 hyllmeter ska flyttas från före detta tingshuset och stadshuset 
till Ulricehamns resurscenter.  
 
Beslutsunderlag 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om medel för flytt av centralarkiv beviljas från KS oförutsett med 120 tkr. 
 
 
Beslut lämnas till 
Arkivarie  
Ekonomifunktionen 
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§ 97 Uppskattning av medarbetare samt utökat stöd för folkhälsoinsatser 

  
 
 
§ 97/2020 
 

Uppskattning av medarbetare samt utökat stöd för 
folkhälsoinsatser 
Dnr 2020/195 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen avsätter 1,05 mnkr ur kommunstyrelsens pott för oförutsett 2020 
för att visa medarbetare uppskattning samt för att utöka stödet för folkhälsoinsatser under 
rådande Coronapandemi varav  
0,8 mnkr för att finansiera utökningen av en tidigarelagd julgåva från 200 kr till 450 kr per 
medarbetare,  
0,2 mnkr för att utöka den trivselpeng som finns med 100 kr per medarbetare, 
0,05 mnkr för att utöka stödet för folkhälsoinsatser. 
 
 
Sammanfattning 
Ulricehamns kommun vill i den situation som Coronapandemin innebär visa uppskattning 
till medarbetarna som nu utsätts för extra ansträngningar såväl dag som natt. Julgåvan 
tidigareläggs och utökas från 200 kr till 450 kr per medarbetare. Trivselpengen som finns 
avsatt per medarbetare utökas från 300 kr till 400 kr per medarbetare. Vidare utökas stödet 
för folkhälsoinsatser från 0,05 mnkr till 0,1 mnkr.  Total kostnad för dessa åtgärder är 1,9 
mnkr varav 1,05 mnkr behöver tas i anspråk från kommunstyrelsens pott för oförutsett.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunchef 2020-04-02 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen avsätter 1,05 mnkr ur kommunstyrelsens pott för oförutsett 2020 
för att visa medarbetare uppskattning samt för att utöka stödet för folkhälsoinsatser under 
rådande Coronapandemi varav  
0,8 mnkr för att finansiera utökningen av en tidigarelagd julgåva från 200 kr till 450 kr per 
medarbetare,  
0,2 mnkr för att utöka den trivselpeng som finns med 100 kr per medarbetare, 
0,05 mnkr för att utöka stödet för folkhälsoinsatser. 
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§ 98 Informationsärenden till kommunstyrelsen 2020-04-06 

  
 
 
§ 98/2020 
 

 
Dnr 2019/641 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
Sammanfattning 
1 Antagande av verksamhetsplan miljöenheten 2020-02-05 
2 Antagande av verksamhetsplan byggenheten 2020-02-05 
3. Uppföljning 2019, Regionalt trafikförsörjningsprogram Västra Götaland 2017-2020 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
 
 
 


