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Kallelse/Ärendelista 
 
Nr Ärende Dnr 
 Ärenden på det slutna mötet   
 Kommunstyrelsens beslutsärenden  
1. Val av justerare, i tur att justera Frida Edberg (KD)  
2. Fastställelse av ärendelista  
3. Kommunstyrelsens information  
4. Förvaltningens information  
5. Valärende  
 Beredning/yttrande – ärenden till kommunfullmäktige   
6. Demokratiberedning för översyn av politiska arbetsformer och politisk 

organisation 
2020/585 

7. Revidering av förbundsordning, Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund 

2020/516 

8. Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning 2021 2020/404 
9. Budgetuppföljning oktober 2020 Föredragning  2020/536 
10. Kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk förening 2020/454 
11. Avtal med Ulricehamns Ski Event AB Föredragning 2020/582 
12. Inriktningsbeslut 7-9-skolor i Ulricehamns kommun 2017/418 
13. Ansökan om investeringsmedel för hastighetsåtgärder Marbäcksvägen 2020/474 
14. Ansökan om investeringsmedel för om- och tillbyggnad av Hössna skola 2019/282 
15. Svar på motion om att alla yrkeskategorier inom vård- och 

omsorgsverksamheten årligen får minst två veckors kompetensutveckling 
med bibehållen lön 

2019/546 

16. Svar på motion om att karriärtjänster för undersköterskor skapas 2019/549 
17. Svar på motion om mentorsprogram för personer med utländsk 

språkbakgrund 
2019/547 

18. Svar på motion om att underlätta för hemtjänsten 2019/697 
19. Svar på motion om att framtidssäkra vår laddinfrastruktur 2020/302 
20. Svar på motion gällande Ulricehamnsbygdens ridklubbs fortsatta 

verksamhet 
2018/802 

 Kommunstyrelsens beslutsärenden   
21. Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2020-11-26 2020/72 
22. Klimat 2030 - Kommunernas nya klimatlöften 2020/356 
23. Planprioriteringslistan våren 2021 Föredragning  2020/534 
24. Avtal om förskoleverksamhet på intraprenad under 2021 2020/242 
25. Sammanställning av kränkningar som anmälts till huvudmannen under 

läsåret 2019/2020 
2020/81 

26. Ändring av skolupptagningsområden för högstadieskolorna 2020/566 
27. Revidering av riktlinjer för konstnärlig gestaltning i offentlig miljö 2020/260 
28. Ny biblioteksplan Föredragning  2020/490 
29. Svar på granskningsrapport av konsthantering 2020/79 
30. Svar på medborgarförslag om fartsänkande åtgärd 

Boråsvägen/Bronäsgatan 
2019/606 

31. Svar på medborgarförslag om en cykel/gångbana på Jägaregatan 2019/730 
32. Svar medborgarförslag om sittplatser utmed banvallen 2020/1 
33. Svar på medborgarförslag om att klippa vägrenarna senare för bland annat 

humlor och fjärilars skull 
2020/317 

34. Svar på medborgarförslag om upphöjd trottoar på sträckan från Pilvägen 
till busshållplatsen i Köttkulla/Grönahög 

2020/438 

35. Svar på medborgarförslag om ställplats vid Åsunden, öster om Fiskestugan 2020/310 
36. Informationsärenden till kommunstyrelsen 2020-11-26 2019/641 
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Hålltider under dagen 
Kl. 8.00 – 8.30   
- upprop, godkännande av ärendelista  
- kommunstyrelsens information och förvaltningens information/verksamhetsrapporter 
 
Kl. 8.30 – 9.30 Gemensam arbetsgrupp 
- Status ny station för räddningstjänsten i Ulricehamn 
- Heltid som norm  
 
Kl. 10.00 – 12.00 Arbetsgrupper  
Välfärd och lärande, digitalt via Teams 
Sektor välfärd 
- Information om palliativ vård 
 
Sektor lärande 
- Systematiskt kvalitetsarbete 
- Utvecklingsprocesser 
- Utvärdering av Intraprenad 
 
Samhällsutveckling, digitalt via Teams  
Sektor service 
- Konstnärlig gestaltning i offentlig miljö – uppföljning av innevarande år och plan för 2021 
- Underhållsplan 2021 
 
Sektor miljö och samhällsbyggnad 
- Budgetuppdrag – plan för detaljplan utanför centrum 
- Riktlinjerna för stadsbyggnad 
- Skrotfrag 
 
Kl. 13.00 Ärendeföredragning (utan debatt), partigruppmöten och politisk 
diskussion och beslut  
 
 
 

 



Fastställelse av ärendelista

Kommunstyrelsens information

Förvaltningens information

Valärende



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2020-11-16 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§  
 

Demokratiberedning för översyn av politiska 
arbetsformer och politisk organisation 
Dnr 2020/585 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelses förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Demokratiberedning tillsätts för översyn av politiska arbetsformer och politisk organisation. 
 
Beredningen föreslås bestå av en ledamot från varje parti som är representerat i 
kommunfullmäktige. De som idag är ledamöter i kommunstyrelsen kan väljas till ledamot i 
beredningen. De hel- och deltidsarvoderade politikerna (över 40%) ska inte ingå i 
beredningen.  Ledamöterna utser inom sig en beredningsledare (ordförande) och en vice 
beredningsledare (vice ordförande).     
 
Demokratiberedningens arbete startas upp under januari månad år 2021 och slutrapporterar 
för fullmäktige i december år 2021.  Delrapportering ska ske vid minst tre tillfällen under 
året.  
 
Sammanfattning 
I det kommunalpolitiska handlingsprogrammet för mandatperioden 2019-2022 anges att en 
demokratiberedning ska tillsättas under år 2020. Beredningen föreslås se över de politiska 
arbetsformerna och politisk organisation. Beredningens sammansättning föreslås vara en 
ledamot från varje parti som är representerat i kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-11-05 från kanslichef  
2 Demokratiberedning för översyn av politiska arbetsformer och politisk organisation 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Demokratiberedning tillsätts för översyn av politiska arbetsformer och politisk organisation. 
 
Beredningen föreslås bestå av en ledamot från varje parti som är representerat i 
kommunfullmäktige. De som idag är ledamöter i kommunstyrelsen kan väljas till ledamot i 
beredningen. De hel- och deltidsarvoderade politikerna (över 40%) ska inte ingå i 
beredningen.  Ledamöterna utser inom sig en beredningsledare (ordförande) och en vice 
beredningsledare (vice ordförande).     
 
Demokratiberedningens arbete startas upp under januari månad år 2021 och slutrapporterar 
för fullmäktige i december år 2021.  Delrapportering ska ske vid minst tre tillfällen under 
året.  
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-11-05 

Tjänsteskrivelse Demokratiberedning för översyn av 
politiska arbetsformer och politisk organisation 
Diarienummer 2020/585, löpnummer 3411/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Demokratiberedning tillsätts för översyn av politiska arbetsformer och politisk organisation. 
 
Beredningen föreslås bestå av en ledamot från varje parti som är representerat i 
kommunfullmäktige. De som idag är ledamöter i kommunstyrelsen kan väljas till ledamot i 
beredningen. De hel- och deltidsarvoderade politikerna (över 40%) ska inte ingå i 
beredningen.  Ledamöterna utser inom sig en beredningsledare (ordförande) och en vice 
beredningsledare (vice ordförande).     
 
Demokratiberedningens arbete startas upp under januari månad år 2021 och slutrapporterar 
för fullmäktige i december år 2021.  Delrapportering ska ske vid minst tre tillfällen under 
året.  
 
Sammanfattning 
I det kommunalpolitiska handlingsprogrammet för mandatperioden 2019-2022 anges att en 
demokratiberedning ska tillsättas under år 2020. Beredningen föreslås se över de politiska 
arbetsformerna och politisk organisation. Beredningens sammansättning föreslås vara en 
ledamot från varje parti som är representerat i kommunfullmäktige. 
 
 
Ärendet 
I det kommunalpolitiska handlingsprogrammet för mandatperioden 2019-2022 anges att en 
demokratiberedning ska tillsättas under år 2020. Demokratiberedningen är inte en 
fullmäktigeberedning i den mening som uttrycks i de fastslagna riktlinjerna för 
fullmäktigeberedningarnas arbete (KF 2019-10-24 § 174). Demokratiberedningen har till 
uppgift att göra en översyn av den politiska organisationen och arbeta med interna 
arbetsformer och processer, beredningen ska inte heller genomföra medborgardialog eller 
liknande externa aktiviteter. Demokratiberedningen kommer därför inte följa det framtagna 
processhjulet som finns i riktlinjerna. 
 
Beredningen föreslås se över de politiska arbetsformerna och politisk organisation.   
Andra arbetsområden som föreslås är medborgarinflytande, medborgardialog och 
allmänhetens frågestund.  
 
Beredningens sammansättning föreslås vara en ledamot från varje parti som är representerat 
i kommunfullmäktige. För att på ett konstruktivt sätt kunna delta i beredningens arbete är 
det önskvärt att ledamöterna har erfarenhet från kommunfullmäktige och/eller 
kommunstyrelsen. Ledamöterna utser inom sig en beredningsledare (ordförande) och en vice 
beredningsledare (vice ordförande). 
 
Demokratiberedningens arbete startas upp under januari månad år 2021. Uppstarten sker 
med en gemensam utbildning för beredningens ledamöter. Arbetet beräknas fortgå under 
2021. Under denna period förväntas beredningen rapportera till kommunfullmäktige om sitt 
arbete vid minst tre tillfällen innan slutrapporten presenteras för fullmäktige i december 
2021. 



  2020/585, 3411/2020 2(2) 

 
 
Beslutsunderlag 
1 Demokratiberedning för översyn av politiska arbetsformer och politisk organisation 

 
Beslut lämnas till 
Kommunchef 
Kanslichef  
 
 

 
Lena Brännmar 

 
Ida Josefsson  

Kanslichef Utredare 
Kommunledningsstaben Kanslifunktionen 
 Kommunledningsstaben 



Demokratiberedning 
Inledning 
Enligt de fastslagna riktlinjerna för fullmäktigeberedningarnas arbete (KF 2019-10-24 § 174) 
kan fullmäktige besluta att tillsätta en beredning. En sådan beredning ska genomföra 
medborgardialoger eller liknande aktiviteter inom ramen för ett ärende av strategisk och 
principiell art för kommunen. Det kan vara inför eller under framtagandet av en strategi eller 
ett program, vid större byggnationer eller samhällsbyggnadsprojekt i kommunen. 

Beslutet om att tillsätta en demokratiberedning under 2020 togs i det kommunalpolitiska 
programmet för mandatperioden 2019–2022. Demokratiberedningen är därför inte en 
fullmäktigeberedning i den mening som uttrycks i riktlinjerna som anges ovan. 
Demokratiberedningen har till uppgift att göra en översyn av den politiska organisationen 
och arbeta med interna arbetsformer och processer, beredningen ska inte heller genomföra 
medborgardialog eller liknande externa aktiviteter. Demokratiberedningen kommer därför 
inte följa det framtagna processhjulet som finns i riktlinjerna. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2010 att fastställa en ny politisk organisation från och 
med 2011-01-01. Förändringen innebar att facknämnderna försvann och det blev istället en 
nämnd (kommunstyrelsen) och en förvaltning. Två myndighetsnämnder infördes också. 

De politiska målen med förändringen var följande: 

 Utveckla den demokratiska processen 
 Utveckla fullmäktiges (ledande) roll 
 Skapa helhetssyn och samordning 
 Utveckla medborgarkontakter med insyn och delaktighet 

Under 2012 genomfördes en uppföljning av beslutet. Uppföljningen bestod av en enkät till 
ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, miljö- och byggnämnden, 
individnämnden samt ledamöter i beredningarna, totalt ca 100 personer. Den nya 
organisationen hade bara varit i drift i drygt ett år när uppföljningen gjordes. De 
förtroendevalda var överlag positiva till förändringarna. Vissa justeringar gjordes dock 
gällande arbetsgrupperna och sammanträdena i kommunstyrelsen. En större utvärdering 
beslutades att genomföras under 2013. 

Under 2013/2014 gjordes en ny utvärdering med uppföljningen från 2012 som grund. Man 
tog även hjälp av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) som under hösten 2013 tog fram 
rapporten "På spåret och på rätt väg". Rapporten gjordes på uppdrag av utvärderingens 
styrgrupp (det samlade presidiet) med hjälp av olika fokusgrupper. Rapporten visade på just 
det som titeln säger, ”på spåret och på rätt väg”. 

Styrgruppen för utvärderingen konstaterade att den uppföljning och utvärdering som gjorts 
överlag visat att de förtroendevalda ser positivt på den nya politiska organisationen och att 
det politiska arbetet utvecklats i enlighet med de ambitioner som var utgångspunkt för 
förändringen. De utvecklingsområden som framkom rörde i huvudsak arbetssätt och 



organisationskultur. Styrgruppen föreslog vissa förändringar, som genomfördes, utifrån vad 
som framkommit under hand, pensionärsråd/handikappråd samt budgetutskott, bland 
annat. 

2017 gjordes ytterligare en utvärdering med hjälp av en enkät. Viss kritik framkom, men 
egentligen inte mot organisationen som sådan, men att de politiska målen med den 
fortfarande inte uppfyllts till fullo. Vissa justeringar gjordes även denna gång, vilket bland 
annat ledde till att de fasta beredningarna avskaffades. Det slås också fast att bevarandet av 
ett gott samarbete mellan politik och förvaltning i många delar är viktigare än den 
organisationsform man väljer. 

Arbetsområden för beredningen 

Arbetsformer 
Hur kan vi utveckla organisationens arbetsformer ytterligare med sikte på målen från 2010? 
Vilka brister ser vi i dagens organisation utifrån målen och hur kan vi tillsammans arbeta för 
att åtgärda dessa? Vad fungerar bra idag och hur lyfter vi fram detta på ett positivt sätt? En 
översyn av fullmäktiges arbetsformer och upplägg av sammanträden bör genomföras för att 
hitta sätt för vitalisering. 

Medborgarinflytande - E-förslag 
Medborgarna i Ulricehamns kommun har möjlighet att lämna medborgarförslag. “Den som 
är folkbokförd i kommunen eller i en kommun inom landstinget får, om fullmäktige har 
beslutat det, väcka ärenden i fullmäktige (medborgarförslag)” 8 kap 1 § kommunallagen (KL). 

Idag väljer många kommuner att avskaffa möjligheten att lägga medborgarförslag (där 
processen styrs av kommunallagen) och istället införa e-petitioner/e-förslag för att förenkla 
processen. 

E-petitioner/e-förslag är ett nytt sätt att ta till vara på förslag på förbättringar från våra 
medborgare, med digital administration och möjlighet att själva bestämma formerna för 
processen. Är detta något för Ulricehamns kommun? Hur ska det utformas i så fall? 

Medborgardialog – syfte och utformande  
Politiken äger medborgardialogen i Ulricehamns kommun. Vad vill politiken få ut av 
framtida medborgardialoger? På vilket sätt vill man att medborgarna ska ha inflytande över 
politiska beslut? Riktlinjer för fullmäktigeberedningarnas arbete finns antagna. Hur ska vi 
arbeta med dessa? Principer och handbok för medborgardialoger behöver diskuteras och tas 
fram. Vilka verktyg för genomförande av dialoger finns det behov av? 

Allmänhetens frågestund 
I kommunallagen (KL) finns en särskild regel om att fullmäktige får bestämma att 
allmänheten får ställa frågor om årsredovisningen vid ett sammanträde (8 kap 15 § KL).  
 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) föreslår att man fixerar rätten för allmänheten att 
ställa frågor till vissa ärenden, t.ex. årsredovisningen eller budgeten. Men även andra 
ärenden kan vara av intresse för allmänheten, fullmäktige kan inför ett sådant särskilt fall 
besluta att allmänhetens frågestund ska få förekomma vid ett kommande sammanträde.  
 



Ett införande av allmänhetens frågestund skulle kunna bidra till kommunmedlemmarnas 
möjlighet att göra sin röst hörd och därmed stärka den lokala demokratin. Former för detta 
behöver i så fall arbetas fram. 
 

Sammansättning  
Det är viktigt att beredningen har en bred sammansättning av ledamöter, varje parti som är 
representerat i kommunfullmäktige ska vara representerat i beredningen.  

För att på ett konstruktivt sätt kunna delta i beredningens arbete är det önskvärt att 
ledamöterna har erfarenhet från kommunfullmäktige och/eller kommunstyrelsen.   
Partierna själva utser en lämplig ledamot. De som idag är ledamöter i kommunstyrelsen kan 
väljas till ledamot i beredningen. De hel- och deltidsarvoderade politikerna (över 40%) ska 
inte ingå i beredningen.      
 
Ledamöterna utser inom sig en beredningsledare (ordförande) och en vice beredningsledare 
(vice ordförande). 

 

Genomförande 
Demokratiberedningens arbete startas upp under januari månad år 2021. Uppstarten sker 
med en gemensam utbildning för beredningens ledamöter. Arbetet beräknas fortgå under 
2021. Under denna period förväntas beredningen rapportera till kommunfullmäktige om sitt 
arbete vid minst tre tillfällen innan slutrapporten presenteras för fullmäktige i december 
2021.



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2020-11-16 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§  
 

Revidering av förbundsordning, Boråsregionen 
Sjuhärads kommunalförbund 
Dnr 2020/516 
 
 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Förbundsordning för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund fastställs. 
 
Sammanfattning 
Förbundsordningen för Sjuhärads kommunalförbund antogs 1998 och reviderades senast 
2018-02-23. Vid sammanträdet 2020-09-18 beslutade Direktionen att anta föreslagen 
revidering av förbundsordning för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund. Direktionen 
rekommenderar i enlighet med § 24 om Ändring av förbundsordning, medlemskommunerna 
att fastställa desamma.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-10-16 från kanslichef  
2 Protokollsutdrag § 51 200918 Revidering av förbundsordning 
3 Förbundsordning Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 

 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Förbundsordning för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund fastställs.  
 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-10-16 

Tjänsteskrivelse Revidering av förbundsordning, 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
Diarienummer 2020/516, löpnummer 3205/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Förbundsordning för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund fastställs.  
 
Sammanfattning 
Förbundsordningen för Sjuhärads kommunalförbund antogs 1998 och reviderades senast 
2018-02-23. Vid sammanträdet 2020-09-18 beslutade Direktionen att anta föreslagen 
revidering av förbundsordning för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund. Direktionen 
rekommenderar i enlighet med § 24 om Ändring av förbundsordning, medlemskommunerna 
att fastställa desamma.  
 
 
Ärendet 
Förbundsordningen för Sjuhärads kommunalförbund antogs 1998 och reviderades senast 
2018-02-23. Vid sammanträdet 2020-09-18 beslutade Direktionen att anta föreslagen 
revidering av förbundsordning för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund. Direktionen 
rekommenderar i enlighet med § 24 om Ändring av förbundsordning, medlemskommunerna 
att fastställa desamma.  
 
Ett påpekande från revisorerna föranleder revidering då kommunalförbundet enligt 
kommunallagen inte ska välja ersättare för valda revisorer, § 7. En skrivning gällande 
arkivmyndighet har lagts till, § 23. Utöver detta har vissa redaktionella ändringar gjorts i 
förbundsordningen.  
 
Beslutsunderlag 
1 Protokollsutdrag § 51 200918 Revidering av förbundsordning 
2 Förbundsordning Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 

 
Beslut lämnas till 
Boråsregionen Sjuhärad kommunalförbund  
 
 
 

Lena Brännmar Maria Winsten 
Kanslichef  Kommunsekreterare 
Kommunledningsstaben Kanslifunktionen 
 Kommunledningsstaben 

 



  Sammanträdesprotokoll 
Direktionen 

Datum: 2020-09-18 
Omfattning: §§ 48-70 

Sida 5 (24) 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

§ 51 Revidering av förbundsordning 
Diarienummer: 2020/SKF0155 
 
Beslut 
Direktionen antar föreslagen revidering av förbundsordningen och rekommenderar i enlighet med  
§ 24 om Ändring av förbundsordningen medlemskommunerna att fastställa Förbundsordning för 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund  
 
Sammanfattning 
Förbundsordningen för Sjuhärads kommunalförbund antogs 1998 och reviderades senast 2018-02-
23. Ett påpekande från revisorerna föranleder revidering då kommunalförbundet enligt 
kommunallagen inte ska välja ersättare för valda revisorer, § 7.  
 
På samma sätt saknas skrivning gällande arkivmyndighet och detta är tillagt, § 23. Ett 
arkivreglemente är framtaget och biläggs förbundsordningen. 
 
I samband med ovanstående förändringar har även övriga paragrafer gåtts igenom och redaktionella 
ändringar gjorts. Några paragrafer har flyttats och delats upp. Följande paragrafer har lagts till 
och/eller fått tillägg.  
 
§ 5 Organisation – tillägg 
§ 6 Till förbundet anknutna bolag, stiftelser och andra organisationer – ny 
§ 7 Revisorer - ändring 
§ 10 Plats för sammanträde/deltagande på distans - ny 
§ 11 Förbundskansli – ny 
§ 15 Budgetprocess och ekonomisk styrning - ändring 
§ 23 Arkivbildning – ny 
 
Expedieras till 
Medlemskommunerna 
 
 
 
  



Förbundsordning 
Datum: 2020-09-01 

Diarienummer: 2020/SKF0155 
Sida 1 (6) 

 

Förbundsordning Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
 
Antagen Direktionen 2020-09-18, därefter fastställd av kommunfullmäktige i samtliga 

medlemskommuner 
Gäller from   2021-01-01 
 
Utöver vad som anges i kommunallagen (KL) gäller nedanstående bestämmelser 

§ 1 Namn och säte 
Förbundets namn är Sjuhärads kommunalförbund och har sitt säte i Borås. Förbundet använder sig 
av varumärket Boråsregionen i alla offentliga sammanhang.  
 
Sjuhärads kommunalförbund, Skaraborgs Kommunalförbund, Fyrbodals kommunalförbund och 
Göteborgsregionen är medlemmar i Västsvenska Kommunförbundens Samorganisation, VästKom. 

§ 2 Medlemmar  
Medlemmar i kommunalförbundet är kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, 
Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda.  
 
Sjuhärads kommunalförbund har möjlighet att sluta avtal om samarbete med andra kommuner efter 
beslut i Direktionen. Avtal som reglerar samverkan ska biläggas förbundsordningen.  

§ 3 Ändamål  
Förbundet ska aktivt tillvarata medlemskommunernas gemensamma intressen, bland annat regionalt 
och nationellt. Förbundet ska vara en plattform för medlemmarnas sammanhållning byggd på 
samsyn över kommun- och partigränser. Förbundet syftar till att stärka Sjuhäradsregionen samt att 
främja medlemmarnas samverkan för utveckling och effektivt resursutnyttjande.  
 
Förbundets verksamhetsområden upptas i fastställd budget och verksamhetsplan inför varje år.  
 
Ändamålen kan gälla;  
1. Att verka för samordning av strategiska angelägenheter av gemensamt intresse för 

medlemskommunerna i deras roll och verksamheter. 
2. Samverkan i andra frågor där medlemmarna bedömer detta lämpligt. 
3. Att tills vidare svara för drift av verksamheter som Direktionen samfällt beslutar.  

§ 4 Varaktighet 
Kommunalförbundet bildades 1999 på obestämd tid. 

§ 5 Organisation  
Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsdirektion. 
 
Förbundsdirektion  
Direktionen ska bestå av nio (9) ledamöter och nio (9) ersättare. Borås Stads fullmäktige väljer två (2) 
ledamöter och två (2) ersättare. Övriga medlemskommuners fullmäktige väljer vardera en (1) 
ledamot och en (1) ersättare. Det ska eftersträvas att kommunledningarna representerar respektive 
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kommun. Förbundsdirektionen utser inom sig ordförande, vice ordförande och andre vice 
ordförande. Till Direktionen kan annan kommun adjungeras med en (1) ledamot och en (1) ersättare.  
 
Partier som ej är representerade i Direktionen genom medlemskommunernas representation, men i 
någon av medlemskommunernas fullmäktige, äger rätt att adjungeras då minst 3 % av det 
sammantagna röstetalet i de åtta medlemskommunerna erhållits vid senaste 
kommunfullmäktigevalet eller då parti erhållit minst 12 % av röstetalet i en enskild kommun. 
Proportionalitet mellan partierna ska så långt som möjligt eftersträvas av Direktionen.  
 
Direktionens ledamöter och ersättare väljs för en (1) mandatperiod om fyra år räknat from den  
1 januari året efter det att val till kommunfullmäktige ägt rum i hela landet.  
 
Om ledamot eller ersättare i Direktionen avsäger sig uppdrag under löpande mandatperiod äger 
Direktionen, efter förslag från den medlemskommun eller parti ledamoten/ersättaren representerar, 
rätt att utse ny ledamot/ersättare, så kallat fyllnadsval. 
 
Vid förfall för ledamot ska ersättare från samma kommun inträda. Ersättarna inträder i den 
turordning kommunfullmäktige bestämt vid valet.  
 
Direktionen fastställer organisation för förbundets verksamhet samt delegering av beslut, förvaltning 
och administration. Direktionen beslutar om sina berednings- och andra arbetsformer och kan inrätta 
egna organ med representanter utsedda av medlemskommunerna. 
 
Presidium 
Direktionens ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande utgör presidiet som leder 
Direktionens arbete och representerar förbundet utåt i de fall Direktionen ej beslutat annat. 
Ordförande för beredningarna är adjungerade till presidiet. 
 
Valberedning  
I kommunalförbundet ska finnas en valberedning med en ledamot från varje politiskt 
parti som är representerat i något av medlemskommunernas fullmäktige efter senaste valet med 
minst 3 % av det sammantagna röstetalet i de åtta medlemskommunerna eller då parti erhållit minst  
12 % av röstetalet i en enskild kommun. Valberedningen ska bereda valärenden och 
ersättningsbestämmelser för förtroendevalda och revisorer.  
 
Direktionen utser valberedning och dess ordförande respektive vice ordförande inför kommande 
mandatperiod så snart valresultat är klart. Under mandatperioden bereder valberedningens 
ordförande och vice ordförande valärenden som avser fyllnadsval.  

§ 6 Till förbundet anknutna bolag, stiftelser och andra organisationer 
Förbundet kan ha intressen i bolag och organisationer i form av ägande, stiftare, medlemskap och 
andra former av samverkan med organ och aktörer. 
 
Direktionen ska få tillfälle att ta ställning innan beslut av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt fattas inom intressebolags verksamhet. 
 
Direktionen utser representanter till de bolag som förbundet helt eller delvis äger eller annars har 
intresse i.  
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Direktionen ska inom sitt uppdrag ha uppsikt över den verksamhet som bedrivs av de bolag som 
förbundet helt eller delvis äger eller annars har intresse i. 

§ 7 Revisorer  
Förbundet ska revideras av minst tre (3) revisorer som är gemensamma för förbundsmedlemmarna. 
Borås, Marks och Ulricehamns fullmäktige utser vardera en (1) revisor. Borås revisor är 
sammankallande. Dessutom kan övriga medlemskommuner om de så önskar utse vardera en (1) 
revisor. Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna i Direktionen.  
 
Revisionsberättelse och delårsrapport 
Revisorerna ska senast före april månads utgång avge revisionsberättelse över verkställd granskning 
till var och en av förbundsmedlemmarna. Revisorernas berättelse ska innehålla uttalande i 
ansvarsfrågan och huruvida årsredovisningen kan fastställas. Kritik får upptas även till följd av 
förhållanden som inte föranleder anmärkning.  
 
Revisorernas utlåtande om delårsrapport ska lämnas till Direktionen efter utförd granskning.  

§ 8 Initiativrätt  
Ärenden i Direktionen får väckas av; 

1. Ledamot i Direktionen 
2. Förbundsmedlem genom framställan av Kommunfullmäktige eller Kommunstyrelse  

§ 9 Närvaro och yttranderätt  
Direktionen avgör i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare i Direktionen har rätt att 
närvara och yttra sig vid Direktionens sammanträden.  

§ 10 Plats för sammanträde/deltagande på distans 
Direktionen sammanträder i kommunalförbundets lokaler. Ordföranden får efter samråd med vice 
ordförandena bestämma en annan plats för ett visst sammanträde.  
 
Direktionen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. 
Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant 
sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Ledamot som önskar delta på 
distans bör senast fem (5) dagar före sammanträdet anmäla detta till förbundskansliet. Ordföranden 
avgör om närvaro får ske på distans. 

§ 11 Förbundskansli 
Förbundet ska ha ett kansli med uppgift att under Direktionen handha förbundets administration och 
ombesörja dess löpande verksamhet. Kansliet leds av en förbundsdirektör som inför Direktionen 
svarar för förbundets löpande förvaltning. 

§ 12 Anslag av kungörelse och andra tillkännagivanden 
Förbundets kungörelser, tillkännagivanden om protokollsjustering och övriga tillkännagivanden ska 
anslås på förbundets anslagstavla på webbplats borasregionen.se  
 
Medlemskommunernas anslagstavlor länkar till förbundets anslagstavla i samband med kungörelser 
och tillkännagivanden.  
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§ 13 Finansiering av verksamheten  
Kostnaderna för förbundets verksamhet ska, i den mån de inte täcks på annat sätt, täckas genom 
bidrag från medlemskommunerna. Kostnaderna ska därvid fördelas mellan förbundets medlemmar i 
förhållande till invånarantalet i respektive medlemskommun. Härvid ska invånarantalet den 1 juli 
före verksamhetsåret användas.  
 
Förbundsdirektionen kan i budgetförslaget föreslå annan fördelningsgrund för del av förbundets 
verksamhet.  

§ 14 Andel i tillgångar och skulder 
Förbundets medlemmar har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande 
till antalet invånare i respektive medlemskommun i relation till invånarantalet hos samtliga 
medlemskommuner per den 1 juli föregående år. Motsvarande kostnadsfördelning gäller för 
täckande av brist för det fall förbundet skulle sakna medel att betala sina skulder för verksamheten 
samt vid skifte av förbundets samlade tillgångar vid likvidation.  

§ 15 Budgetprocess och ekonomisk styrning  
Direktionen ska årligen fastställa en budget för förbundet, efter att ha analyserat erforderligt 
ekonomiskt ramutrymme och eventuella konsekvenser avseende avgiftsnivå. Budgeten ska innehålla 
en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den 
kommande treårsperioden. Förbundsdirektionens förslag ska föreläggas förbundsmedlemmarna. Det 
sammanträde vid vilket budgeten fastställs ska vara offentligt.  

§ 16 Budgetuppföljning och årsredovisning  
Förbundsdirektionen ska senast i juni överlämna budgetuppföljning efter april och senast i oktober 
delårsbokslut per augusti, till medlemskommunerna avseende förbundets verksamhet.  
 
Förbundsdirektionen ska senast den 30 mars ha upprättat förslag till årsredovisning för det gångna 
verksamhetsåret. Årsredovisningen översänds efter revision till respektive medlemskommun för 
godkännande och prövning av ansvarsfrihet.  
 
Allmänheten har rätt att ställa frågor om årsredovisningen vid det sammanträde då årsredovisningen 
fastställs. I samband med kungörelse av Direktionens sammanträde annonseras om allmänhetetens 
frågestund som ska ligga i anslutning till Direktionens sammanträde.   

§ 17 Lån, borgen mm  
Förbundet får inte ta upp lån, ingå i borgen eller andra ansvarsförbindelser utan 
medlemskommunernas godkännande i samband med beslut om verksamhetsplan.  

§ 18 Arvoden  
Direktionen beslutar om arvoden till ledamöter och ersättare i Direktionen respektive revisorer på 
förslag av valberedningen.  

§ 19 Inträde av ny medlem 
Om ytterligare kommun önskar bli medlem i förbundet ska ansökan ske till förbundsdirektionen som 
yttrar sig och överlämnar ärendet till medlemskommunernas fullmäktige för beslut. Ny medlem har 
antagits när samtliga medlemskommuner biträtt ansökan genom fullmäktigebeslut och en ny 
förbundsordning fastställts av medlemskommunerna. 
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§ 20 Utträde ur förbundet 
Förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägning ska ske senast den 1 juli och 
uppsägningstiden är två (2) kalenderår räknat från årsskiftet efter uppsägningen. Regleringen av de 
ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande medlemmen bestäms utifrån de 
andelar i förbundets samlade tillgångar och skulder som gäller vid ingången av det år medlemmen 
utträder ur förbundet.  
 
De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som föranleds av utträdet. 
När en förbundsmedlem utträtt ur förbundet upphör medlemmens ansvar för förbundets skulder, 
om inte annat har överenskommits mellan utträdande medlem och kvarvarande medlemmar. 

§ 21 Likvidation och upplösning 
Om slutlig ekonomisk uppgörelse mellan förbundet och den utträdande medlemmen inte uppnåtts, 
när uppsägningstiden i § 20 är till ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation. Förbundet ska 
också träda i likvidation om mer än hälften av medlemmarna genom samstämmiga beslut i 
respektive medlems fullmäktige fattat beslut härom. 
 
Likvidationen verkställs av Direktionen i egenskap av likvidator. 
 
Vid skifte av förbundets samlade tillgångar ska den i § 14 angivna fördelningsgrunden tillämpas. 
 
När förbundet trätt i likvidation ska dess egendom i den mån det behövs för likvidationen förvandlas 
till pengar genom försäljning eller på annat lämpligt sätt. Verksamheten får fortsätta den tid som 
behövs för en ändamålsviktig avveckling. 
 
När Direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator, ska den avge slutredovisning för sin förvaltning. 
Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse, som rör likvidationen i sin helhet med 
redovisning av skiftet av behållna tillgångar samt eventuell fördelning av skulder. Till berättelsen ska 
fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. 
 
När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgetts samtliga förbundsmedlemmar är 
förbundet upplöst. En förbundsmedlem, som inte är nöjd med redovisningen eller det skifte som 
förrättats av Direktionen, får väcka talan om detta mot de övriga förbundsmedlemmarna inom ett (1) 
år från det slutredovisningen delgavs medlemmen. 
 
Om det framkommer någon tillgång för förbundet efter dess upplösning eller om talan väcks mot 
förbundet eller om det på annat sätt uppkommer behov av ytterligare likvidationsåtgärd ska 
likvidationen återupptas. 
 
När likvidationsuppdraget är fullgjort ska Direktionen besluta om vilken av medlemmarna som ska ta 
över vården av de handlingar som tillhört förbundets arkiv. 

§ 22 Tvister 
Om tvist uppkommer mellan förbundet och en eller flera medlemmar och om parterna inte kan nå 
en frivillig uppgörelse ska tvisten lösas i allmän domstol. 



Förbundsordning 
Datum: 2020-09-01 

Diarienummer: 2020/SKF0155 
Sida 6 (6) 

 
§ 23 Arkivbildning 
Direktionen är arkivmyndighet enligt Arkivlag (1990:782). Direktionen får genom avtal med 
medlemskommun överlåta sitt ansvar såvitt gäller den beredande och verkställande funktionen samt 
att vara arkivdepå. Arkivreglemente se bilaga. 

§ 24 Ändring av förbundsordningen 
Ändring av eller tillägg i förbundsordningen ska antas av Direktionen och fastställas av 
förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige. 
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Arkivreglemente för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 

Utöver de bestämmelser om arkiv som finns föreskrivna i arkivlagen (1990:782) och 
arkivförordningen (1991:446) ska följande reglemente gälla för Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund. 
 
Reglementet gäller Direktionen och förbundsrevisorer samt andra organ inom kommunalförbundet 
med självständig ställning. Reglementet ska även tillämpas av aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska 
föreningar och stiftelser där Boråsregionen utövar ett rättsligt bestämmande inflytande (enligt OSL 2 
kap 3§). Bestämmelserna ska tas in i ägardirektiv eller motsvarande. 

Mål och syfte 
Syftet med reglementet är att fastställa hur arkivhanteringen ska organiseras och att närmare 
precisera ansvarsfördelning utöver vad som framgår i de bestämmelser som följer av lag eller 
förordning.  

Arkiv  
Ett arkiv bildas av de allmänna handlingarna från förbundets verksamheter och sådana handlingar 
som avses i 2 kap. 9 § tryckfrihetsförordningen (1949:105) och som förbundet beslutar ska tas om 
hand för arkivering. Arkiven är en del av vårt nationella kulturarv. 
 
Arkiven ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser  

• rätten att ta del av allmänna handlingar  
• behovet av information för rättskipningen och förvaltningen 
• forskningens behov.  

Ansvar  
Varje myndighet ansvarar för vården av sitt arkiv. Varje myndighet ansvarar också för att främja 
arkivens tillgänglighet och dess användning i kulturell verksamhet och forskning. Myndigheten ska 
säkerställa att förvaltningen har en ändamålsenlig organisation och ansvarsfördelning.  

Omorganisation och förändrade arbetssätt  
När en myndighet förändrar organisation, förvaltning eller arbetssätt och förändringen väsentligt 
påverkar förutsättningarna för arkivvården, ska myndigheten i god tid samråda med 
arkivmyndigheten.  

Arkivvård  
Varje myndighet ska tillämpa beständiga metoder och materiel för bevarande av arkiv enligt gängse 
standarder för en ändamålsenlig arkivvård. Arkiven ska beskrivas och förtecknas och i övrigt vara 
organiserade för att underlätta utlämnande av allmänna handlingar. Hur arkiven organiseras och 
vilka rutiner som gäller för arkivvården och gallring ska beskrivas i en arkivbeskrivning och i en 
informationshanteringsplan. Arkiven ska skyddas från obehörig åtkomst, fysiska skador och stöld. 
Arkivhandlingarna ska vidare skyddas från förstörelse, manipulation eller annan påverkan som 
försvårar eller omöjliggör åtkomst. Arkiven ska avgränsas och beslutad gallring ska verkställas. Vad 
arkivvård innebär framgår av 4-6 §§ arkivlagen. Arkivmyndigheten lämnar rekommendationer kring 
metoder, materiel och skydd rörande arkivvården.  
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Gallring  
Med gallring menas att förstöra allmänna handlingar. Genom att förstöra innehållet helt eller delvis 
begränsas allmänhetens tillgång till allmänna handlingar. Det är därför mycket viktigt att gallring sker 
varsamt.  
 
Utöver att förstöra en allmän handling innebär överföring av uppgifter mellan databärare gallring om 
överföringen medför  

• informationsförlust,  
• förlust av möjliga informationssammanställningar 
• förlust av väsentliga sökmöjligheter eller  
• förlust av möjligheter att fastställa informationens autenticitet.  

 
Inskränkning av möjligheten att framställa möjliga handlingar ska också betraktas som gallring.  
 
Varje myndighet fattar beslut om gallring. Inför varje gallringsbeslut ska myndigheten samråda med 
arkivmyndigheten.  

Arkivmyndighet 
Direktionen är arkivmyndighet. Bestämmelser om arkivmyndighetens tillsyn finns i arkivlagen och 
arkivförordningen. Arkivmyndigheten ska regelbundet inspektera myndigheten och får i samband 
med inspektion förelägga myndighet att åtgärda brister som konstaterats utifrån gällande regelverk. 
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§  
 

Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning 
2021 
Dnr 2020/404 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning fastställs till en timtaxa på 1 864 kr/timme 
och en grundavgift på 1 864 kr.  
 
Sammanfattning 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har lämnat in ett protokollsutdrag från Direktionen 
2020-06-12 § 38. Direktionen beslutade vid mötet att föreslå medlemskommunerna att 
fastställa taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning år 2021 enligt bilaga. Den nya 
taxan börjar gälla från 2021-01-01. 
 
Enligt svensk lag kan beslut om taxa för myndighetsutövning inte överlämnas till ett 
kommunalförbund utan måste beslutas av medlemskommunerna.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-10-26 från tf kanslichef 
2 § 38 Taxor för SÄRFs myndighetsutövning 
3 Taxor för myndighetsutövning 2021, ärende 
4 Taxa Myndighetsutövning 2021 för SÄRF 

 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning fastställs till en timtaxa på 1 864 kr/timme 
och en grundavgift på 1 864 kr.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-10-26 

Tjänsteskrivelse Taxor för räddningstjänstens 
myndighetsutövning 2021 
Diarienummer 2020/404, löpnummer 3283/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning fastställs till en timtaxa på 1 864 kr/timme 
och en grundavgift på 1 864 kr.  
 
Sammanfattning 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har lämnat in ett protokollsutdrag från Direktionen 
2020-06-12 § 38. Direktionen beslutade vid mötet att föreslå medlemskommunerna att 
fastställa taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning år 2021 enligt bilaga. Den nya 
taxan börjar gälla från 2021-01-01. 
 
Enligt svensk lag kan beslut om taxa för myndighetsutövning inte överlämnas till ett 
kommunalförbund utan måste beslutas av medlemskommunerna.  
 
 
Ärendet 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har lämnat in ett protokollsutdrag från Direktionen 
2020-06-12 § 38. Direktionen beslutade vid mötet att föreslå medlemskommunerna att 
fastställa taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning år 2021 enligt bilaga. Den nya 
taxan börjar gälla från 2021-01-01. 
 
Enligt svensk lag kan beslut om taxa för myndighetsutövning inte överlämnas till ett 
kommunalförbund utan måste beslutas av medlemskommunerna.  
 
Direktionen föreslår att taxor för denna myndighetsutövning från och med 2021-01-01 ska 
höjas med 2,4 %. 
 
Beslutsunderlag 
1 § 38 Taxor för SÄRFs myndighetsutövning 
2 Taxor för myndighetsutövning 2021, ärende 
3 Taxa Myndighetsutövning 2021 för SÄRF 

 
Beslut lämnas till 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund  
 
 
 

Max Rademacher Maria Winsten 
Tf kanslichef Kommunsekreterare 
Kommunledningsstaben Kanslifunktionen 
 Kommunledningsstaben 
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 Direktionen 
 
 
 
TAXOR FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS MYNDIGHETSUTÖVNING 
 
 
För 2021 års Taxor för myndighetsutövning föreslås en höjning med 2,4 %. 
 
Förslag till taxor gällande fr.o.m. 2021-01-01 framgår i bilaga. 
 
 
 
 
 
Jill Jingbrant 
Förbundsdirektör 
 
 
 
Direktionen föreslås besluta 
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Södra Älvsborgs  

Räddningstjänstförbund 
 

Taxa för myndighetsutövning 
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Innehåll 
 

1 Myndighetsutövning 
 

Taxorna gäller fr o m 2021-01-01 

 

Lagstadgad moms gäller ej vid myndighetsutövning. 

 

 
Tjänster avseende Myndighetsutövning 

 

 
Taxa 2021 

 

Myndighetsutövning 
 

Tillsyn enligt Lagen skydd mot olyckor, grundavgift 1 864 kr 

Tillsyn enligt Lagen skydd mot olyckor, timavgift 1 864 kr 

Tillsyn enligt Lagen brandfarliga och explosiva varor, grundavgift 1 864 kr 

Tillsyn enligt Lagen brandfarliga och explosiva varor, timavgift 1 864 kr 

Hantering av tillstånd enligt Lagen brandfarliga och explosiva varor, timavgift 1 864 kr 
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Budgetuppföljning oktober 2020 
Dnr 2020/536 
 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Rapporten godkänns.  
 
Sammanfattning 
Förvaltningen kommer att redovisa en samlad budgetuppföljning per oktober 2020. 
Underlaget är inte klart vid beredande utskottets möte men kommer att vara det till 
kommunstyrelsens möte den 26 november.  
 
Beslutsunderlag 
1   Tjänsteskrivelse från ekonomichef 
 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-11-17 

Tjänsteskrivelse Budgetuppföljning oktober 2020 
Diarienummer 2020/536, löpnummer 3284/2020 
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Rapporten per oktober 2020 avseende budget- och verksamhetsuppföljning godkänns.  
 
Sammanfattning 
Förvaltningen redovisar en samlad budgetuppföljning per oktober 2020.  
 
Kommunens ekonomiska resultat för 2020 prognostiseras uppgå till 64,3 mnkr. Det 
budgeterade resultatet för året uppgår till 18,0 mnkr. Den ekonomiska prognosen för 2020 
innebär följaktligen ett prognostiserat ekonomiskt resultat som är 46,3 mnkr högre än 
budgeterat.  
 
Verksamheternas samlade ekonomiska utfall prognostiseras bli bättre än budgeterat. 
Avvikelsen totalt uppgår till 18,3 mnkr.  
 
Utfallet för finansförvaltningen bedöms bli 28,0 mnkr bättre än budgeterat. Den 
huvudsakliga orsaken till det förväntade positiva budgetutfallet är en positiv avvikelse (38,3 
mnkr) gällande skatter och avgifter, vilket är en följd av de stora tillskott som Riksdagen 
beslutat om till följd av Covid-19. 
 
Investeringarna under perioden januari till och med oktober uppgår till ca 170 mnkr. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
1 Budgetuppföljning oktober 2020 

 
 
 
Beslut lämnas till 
Ekonomichef 
 
 
 

Ulrica Fagerson 
Ekonomichef 
Kommunledningsstaben 

 



 



 



Ekonomisk översikt 
Det prognostiserade ekonomiska 
resultatet för kommunen 2020 uppgår 
till 64,3 mnkr. Det budgeterade 
ekonomiska resultatet uppgår till 18 
mnkr.  

Resultatet 2019 uppgick till 55,4 mnkr. 
Den ekonomiska prognosen för 2020 
innebär följaktligen ett ekonomiskt 
resultat på en högre nivå jämfört med 
föregående år. Detta beror till största 
delen av de extra statsbidrag som har 
erhållits på grund av Covid-19.  

Investeringarna under perioden 
januari-oktober uppgår till 169,7 mnkr 
(2019 januari-oktober: 100,6 mnkr). 
 

Ekonomisk prognos 2020 
Kommunens ekonomiska resultat för 2020 
prognostiseras att uppgå till 64,3 mnkr. Det 
budgeterade resultatet för året uppgår till  
18,0 mnkr. Den ekonomiska prognosen för 
2020 är följaktligen 46,3 mnkr högre än 
budget. Den positiva budgetavvikelsen 
återfinns främst inom finansförvaltningen men 
även ett överskott inom verksamheterna. 

Ekonomiskt resultat, mnkr 
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Ekonomiskt resultat exkl. 
jämförelsestörande poster, mnkr 
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Budgetavvikelser 

Verksamheternas ekonomiska utfall 
Verksamheternas samlade ekonomiska utfall 
prognostiseras med ett överskott om drygt 18 
mnkr.  

Nettobudgeten för verksamheterna uppgår till 
cirka 1 455 mnkr. 
 

Verksamheternas budgetavvikelser, mnkr 
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Sektor välfärd räknar totalt sett med ett 
överskott mot budget med 5,5 mnkr vid årets 
slut. En minusprognos för verksamheten 
äldreomsorg på 5,0 mnkr kvarstår, beroende 
på dyrare sommar och minskat uppdrag. 
Äldreomsorgens minusprognos möts upp av 
ökad plusprognos inom verksamheten 
beställning och kvalitet på 8,5 mnkr, vilket är 
en förbättring med 2,0 mnkr mot förra 
månaden. Den bättre prognosen beror på att 
det fortfarande är tomma platser på 
äldreboende och korttiden. Verksamhet 
funktionsnedsättning prognostiserar ett 
överskott med 2,0 mnkr och individ- och 
familjeomsorgen samt central ledning 
prognostiserar ett resultat i nivå med budget. 

Sektor lärande räknar med överskott inom 
verksamheten förskola med 4,5 mnkr främst 
beroende på erhållen ersättning för sjuklön 
samtidigt som verksamheten inte har behövt ta 
in vikarier i full utsträckning då även barnen 
har varit sjuka. Verksamheten skolutveckling 
och stöd prognostiserar ett överskott med 1,7 
mnkr på grund av vakanta tjänster. 
Verksamheten Tingsholm räknar med ett 
överskott mot budget på 1,7 mnkr då 
kostnaden för interkommunala ersättningar 
inte beräknas bli så hög som tidigare befarats. 
Verksamhet Grundskola beräknar ett 
överskott på 0,2 mnkr vid årets slut, vilket gör 
att sektorn som helhet räknar med ett 



ekonomiskt utfall som innebär ett 
budgetöverskott med 8,1 mnkr vid årets slut. 

Sektor service prognostiserar ett överskott 
jämfört med budget på 3,0 mnkr. Överskottet 
är främst kopplat till personal- och 
kapitalkostnader. Sektor miljö- och 
samhällsbyggnad räknar med ett nollresultat 
på helåret. För kommunledningsstaben 
prognostiseras ett budgetöverskott på 1,7 
mnkr, vilket är hänförligt till flera olika poster 
framförallt under kommunchefens 
verksamhet. 

Finansiering 
Utfallet för finansförvaltningen bedöms bli 
28,0 mnkr högre än budgeterat. 

Prognosen innebär en positiv avvikelse (38,3 
mnkr) när det gäller skatter och avgifter, vilket 
är en följd av de stora tillskott som Riksdagen 
beslutat om till följd av Covid-19.  

Utfallet när det gäller avskrivningar och 
kapitalkostnader förväntas bli 0,6 mnkr bättre 
än budgeterat.  

Finansiella poster avviker negativt med totalt 
10,0 mnkr och detta beror till största delen på 
återföring av orealiserade vinster 
(pensionsportföljen) som var uppbokade i 
bokslutet 2019.  

Jämförelsestörande poster 
Jämförelsestörande poster återfinns 
framförallt under finansiella intäkter och 
kostnader. Nettot av reavinster och förluster 
avseende förvaltade pensionsmedel förväntas 
uppgå till  -10,6 mnkr. Den största posten 
avser återföring av en orealiserad vinst, som 
bokades upp i 2019 år bokslut enligt gällande 
regler om värdering till marknadsvärde.  

Lån 
Kommunen fungerar som internbank för 
bolagen inom koncernen. Kommunens 
låneskuld uppgår per 2020-10-31 till 
565 mnkr, samtidigt som utlåningen till inom 
kommunkoncernen, inklusive utlåning till 
bostadsrättsföreningen Ulricehamnshus nr 7 – 
Parkgården (där samtliga andelar ägs inom 
kommunkoncernen), uppgår till 603,5 mnkr. 

Ulricehamns kommun har följaktligen i 
nuläget ingen ”egen” låneskuld – samtliga 
upplånade medel är vidareutlånade till 
bolagen. Under 2020 kommer nyupplåning 
inte krävas då investeringstakten inte har följt 
ursprunglig tidsplan. Dock kommer 
nyupplåning vara aktuellt under 2021 med 
utgångspunkt från 2021 års 
investeringsbudget.  
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Balanskravet 
Ulricehamns kommuns prognosticerade 
ekonomiska resultat 2020 innebär att 
kommunallagens krav på ekonomi i balans är 
uppfyllt. Av 2020 års ekonomiska resultat 
bedöms i dagsläget inga ytterligare medel 
avsättas till kommunens resultatutjämnings-
reserv. Efter tidigare års avsättningar uppgår 
resultatutjämningsreserven till 51,4 mnkr. 

Det finns inga tidigare balanskravsunderskott 
att återställa. 

 

Balanskravet, mnkr 

  2020 

 
Årets resultat enligt 
resultaträkningen 64,3 

 
- reducering av samtliga realisationsvinster -3,2 
 
+ justering för realisationsvinster enligt 

undantagsmöjlighet - 
 
+ justering för realisationsförluster 

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

vinster i värdepapper 10,8 

 

Årets resultat efter 
balanskravsjusteringar 71,9 

 
- reservering av medel till 

resultatutjämningsreserv - 
 
+ användning av medel från 

resultatutjämningsreserv - 

 Balanskravsresultat 71,9 

 

 



Driftredovisning 

Ansvarsområde i mnkr 
Budget 

2020 
Utfall 

Jan-okt 
Prognos 

2020 
Avvikelse 

mot budget 

      
    

Kommunledningsstab 118,7 94,7 117,0 1,7 
 

    
Sektor miljö- och samhällsbyggnad 65,5 54,7 65,5 0,0 
 

    
Sektor välfärd 544,8 456,3 539,3 5,5 

- varav:     

Sektorstöd välfärd 12,1 10,8 12,1 0,0 
Individ och familjeomsorg 65,3 54,4 65,3 0,0 

Funktionsnedsättning 28,7 22,3 26,7 2,0 
Äldreomsorg 74,4 73,5 79,4 -5,0 
Beställning och kvalitet 364,3 295,3 355,8 8,5 
 

    
Sektor lärande 636,8 508,5 628,7 8,1 
- varav:     

Sektorstöd lärande 46,6 38,3 46,6 0,0 

Skolutveckling och stöd 26,2 19,3 24,5 1,7 

Förskola 138,4 108,7 133,9 4,5 

Grundskola 263,8 212,8 263,6 0,2 

Tingsholm 161,7 129,4 160,0 1,7  
    

Sektor service 88,9 65,1 85,9 3,0 

     
Intäkter kommunstyrelsen 651,7 565,9 684,0 32,3 

Kostnader kommunstyrelsen 2 106,4 1 745,2 2 120,4 -14,0 

SUMMA KOMMUNSTYRELSEN 1 454,7 1 179,3 1 436,4 18,3 

     
Intäkter finansförvaltningen 1 576,8 1 356,2 1 620,8 44,0 
Kostnader finansförvaltningen 102,6 112,6 118,6 -16,0 

SUMMA FINANSFÖRVALTNING 1 474,2 1 243,6 1 502,2 28,0  

     
Intäkter revision 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 
Kostnader revision 1,5 0,8 1,5 0,0 

SUMMA REVISION 1,5 0,8 1,5 0,0 

     
TOTALT 18,0 63,5 64,3 46,3 
 

 



 



Kommunledningsstab 

Ekonomisk analys 

Kommunledningsstaben visar ett överskott om 
ca 3,2 mnkr. Främsta orsaken till överskottet 
beror på budgeten för ram i balans.  

Kanslifunktionen signalerar att de politiska 
verksamheterna går med underskott, vilka går 
att härleda framför allt till kostnader för 
omställningsstöd. Kommunikation visar ett 
litet överskott liksom ekonomi, vilket går att 
härleda till vakanser och sjukskrivning. 
Personalfunktionens överskott kopplas till 
personalkostnader samt friskvård. Merfallet av 
ersättningar för friskvårdsbidrag och "Ha kul"-
pengar faller erfarenhetsmässigt ut under årets 
sista kvartal. Efter oktober månad redovisar 
planeringsfunktionen en negativ 
budgetavvikelse som är kopplad till åtgärder 
vidtagna för coronaviruset. 

Prognos 

Prognosen för kommunledningsstaben är ett 
överskott om 1,7 mnkr vilket till stor del beror 
på lägre kostnader inom kommunchefs 
verksamhet.  Vidare förutsätts att ram i 
balans samt KS oförutsett kommer nyttjas helt 
under året och därav inte påverkar resultatet i 
någon riktning. 

Kansli- och planeringsfunktionerna 
prognostiserar underskott medan HR-
funktionen prognosticerar ett överskott om 0,6 
mnkr. Underskotten är kopplade till 
omställningsstöd och den nystartade 
rekryteringsenheten. Överskottet beror på 
åtgärder kopplade till omställningsfondens 
insatser i förvaltningen. Övriga funktioner 
förväntar sig ha en budget i balans. 
Kommunikationsfunktionen omfördelar 
resurser för att kunna anpassa den externa 
webben i enlighet med det nya 
tillgänglighetsdirektivet. 

Sektor service 

Ekonomisk analys 
Sektor service utfall visar ett överskott i 
förhållande till budget om 8,3 mnkr. 

Den största avvikelsen härrör från 
personalkostnaderna, där samtliga 
verksamheter redovisar ett överskott. 
Sjukfrånvaron har varit hög under perioden, 
till stor del med anledning av covid-19, och att 
sjukfrånvaron ej har kunnat ersättas fullt ut i 
verksamheterna. Vakanser och 

långtidsfrånvaro som inte ersatts påverkar 
också utfallet positivt samtidigt som 
verksamheterna har fått ersättning för sina 
sjuklönekostnader. 

Kostverksamhetens överskott för perioden 
härrör till stor del från att livsmedelsbudgeten 
är uppdelad i tolftedelar och under 
sommarmånaderna är inköpen lägre jämfört 
med övriga månader. 

Kapitalkostnaderna, inom verksamheterna 
fastighet och IT, avviker positivt jämfört med 
budget för perioden. Överskottet kommer till 
stor del att kvarstå inom IT, då t.ex. 
investeringar gällande utbyte av datorer 
drabbats av leveransförseningar. 

Prognos 
Den samlade bedömningen är att sektorns 
resultat vid årets slut blir ett budgetöverskott 
om 3,0 mnkr. Prognos för sektorstödet är ett 
budgetöverskott på 1,2 mnkr på grund av 
vakanser och att övergripande medel inte 
kommer att gå åt så som budgeterat på grund 
av rådande omständigheter. 

Kostverksamheten prognostiserar ett resultat 
om 0,8 mnkr bättre än budget utifrån att 
överskottet gällande personalkostnaderna 
väntas kvarstå. 

It-enheten prognostiserar ett överskott om 1,0 
mnkr främst kopplat till personalkostnader, 
kapitalkostnader samt kostnader för konsult 
och utbildningar. 

Budgetöverskottet inom kommunservice 
väntas plana ut och vändas till ett underskott 
om 0,5 mnkr på grund av stora kostnader 
kopplat till almsjukan. 

Kultur och fritids prognos är ett 
budgetunderskott om 0,5 mnkr på grund av 
intäktsbortfall till följd av pandemin. 

Fastighet prognostiserar en positiv 
budgetavvikelse om 1,0 mnkr som baseras på 
att överskottet gällande personal- och 
kapitalkostnader kommer att kvarstå året ut. 
Pandemin har dessutom lett till lägre 
förbrukning av el och vatten, dock till ökad 
värmeförbrukning eftersom färre personer 
vistas i lokalerna. Men hittills har hösten varit 
varm och det påverkar värmekostnaderna 
positivt.  



Sektor välfärd 

Ekonomisk analys 

Sektorn redovisar högre kostnader än budget 
för perioden på grund av covid-19, framförallt 
när det gäller personalkostnader inom 
hemsjukvården och äldreomsorgen samt för 
skyddsutrustning. Statligt stöd i form av 
kompensation för sjuklöner på 6,7 mnkr har 
mottagits under perioden. 

Överskott finns i några verksamheter då 
utförandet minskat i vissa delar som daglig 
verksamhet och boendestöd, att det varit 
tomma platser på äldreboendena och korttiden 
samt varit ett minskat resande inom 
färdtjänsten. 

Individ- och familjeomsorgen (IFO) har ökade 
externa placeringskostnader och tappar 
intäkter från Migrationsverket, men detta vägs 
upp av att andra delar gör överskott. 
Försörjningsstödet ligger fortsatt i nivå med 
budget trots att arbetslösheten ökar. 

Prognos  
Totalt prognostiseras en positiv 
budgetavvikelse på 5,5 mnkr. En 
minusprognos för äldreomsorgen på 5,0 mnkr 
kvarstår, beroende på dyrare sommar och 
minskat uppdrag. Äldreomsorgens 
minusprognos möts upp av ökad plusprognos 
på beställning och kvalitet på 8,5 mnkr, vilket 
är en förbättring med 2,0 mnkr mot förra 
månaden. Den bättre prognosen beror på att 
det fortfarande är tomma platser på 
äldreboende och korttiden. 

Funktionsnedsättning har en prognos på 2,0 
mnkr och IFO prognostiserar ett resultat i nivå 
med budget. Central ledning räknar med en 
nollprognos. 

Sektorn som helhet räknar med statlig 
kompensation för merkostnader kopplat till 
covid-19 på ca 9,0 mnkr för perioden februari 
till och med oktober. 

Sektor lärande 

Ekonomisk analys 

Organisationen har ännu inte anpassats fullt ut 
till de tillkommande medlen på 5 mnkr. 
Förstärkning har under vårterminen skett till 
Gällstad skolområde och Ulrikaskolan. 

Interkommunala ersättningar och ersättningar 
till fristående enheter för både förskolan och 
gymnasieskolan visar en positiv 
budgetavvikelse. 

Inom verksamhetsområde Tingsholm uppvisar 
samtliga enheter positiva resultat förutom 
vuxenutbildningen. Vuxenutbildningens 
negativa resultat kopplas främst till sfi-
undervisningen där antalet "etableranter" över 
tid minskat. 

Effekter av covid-19 har påverkat sektor 
lärande med lägre vikariekostnader då fler 
barn/elever varit frånvarande. Sektorn har 
även fått kompensation för sjuklönekostnader 
för april till och med oktober månad 
motsvarande 4,7 mnkr. 

Prognos 

Sektorn förväntas ha ett överskott på 8,1 mnkr 
vid årets slut men avvikelser finns inom 
sektorn. 

Det råder osäkerhet kring främst 
interkommunala ersättningar och ersättningar 
till fristående skolor och antalet elever 
mottagna inom särskolan. Det råder även 
osäkerhet kring eventuell kostnadstäckning för 
vuxenutbildningen vad gäller äldreomsorgs-
lyftet samt om fler utbildningsplatser behöver 
erbjudas på grund av covid-19. 

Planerade anpassningar inom 
verksamhetsområde Tingsholm är genomförda 
och har gett effekt.  

Prognosen påverkas av covid-19 effekter 
med lägre vikariekostnader, inställda 
konferenser/utbildningar och resor samt 
kompensation för sjuklönekostnader. 



Sektor miljö och 
samhällsbyggnad 

Ekonomisk analys 

Miljö och samhällsbyggnads utfall visar ett 
underskott i förhållande till budget på ca 0,1 
mnkr. Underskottet beror främst på kostnader 
för utredningar i samband med detaljplaner för 
kommunala planer, ca 1,2 mnkr, och ökade 
kostnader för rening av lakvatten, ca 0,6 mnkr, 
till följd av den stora mängd nederbörd som 
varit.   

Sektorns intäkter kommer att påverkas utifrån 
rådande pandemi, exempelvis har tillsyn 
behövt ställas in eller genomföras i enklare 
form, vilket påverkar intäkterna. Politiskt 
beslut om hantering av de årliga avgifterna 
kommer att fattas under november, vilket 
kommer påverka kommunens ekonomi. 

Prognos 
Bedömningen är att sektorn kommer ha en 
budget i balans vid årets slut. En osäkerhet 
finns alltid kring hur stora kostnaderna 
kommer bli för reningen av lakvatten och 
vinterväghållningen, vilka båda är 
väderberoende. Prognosen bygger på att 
sektorn får kostnadstäckning för eventuella 
beslut kopplat till årsavgifterna på 
miljöenheten och att sektorn får 
kostnadstäckning för de konsultkostnaderna i 
kommunala detaljplaner som inte budgeterats 
på planenheten.
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Kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk 
förening 
Dnr 2020/454 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Ulricehamns kommun ska till Kommuninvest Ekonomisk förening (”Föreningen”) betala in 
ett insatsbelopp om 3 888 000 kr för att uppfylla de nivåer på kapitalinsats för 2020 och 
2021 som krävs enligt beslut på föreningsstämman 2020. 
 
Beslut om ytterligare inbetalningar av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på 
kapitalinsats under 2022, 2023 och 2024 kommer att fattas i samband med budgetbeslutet 
för respektive år 
 
Sammanfattning 
Ulricehamns kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening (”Föreningen”). 
Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder den 
kommunala sektorn i finansieringsfrågor. 
 
Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte längre inräknas i 
kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den tänkta funktionen att bidra till 
kapitaliseringen av Kommuninvest. Eftersom Kommuninvest därför de kommande åren 
behöver tillföras nytt kapital för att uppfylla myndighetskrav erbjuds samtliga medlemmar 
som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda sin del av förlagslånen för att öka sin 
kapitalinsats till Föreningen och således inbetala motsvarande belopp till Föreningen i form 
av en kapitalinsats. 
 
Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda nivå på 
kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga medlemmar. Den 
nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner och 260 kronor per invånare 
för regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån 
har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de kommande fyra åren. 
 
För Ulricehamns kommun innebär detta att förlagslånet på 3,9 mnkr utbetalades i september 
och nu kan motsvarande belopp återbetalas för att kommunen ska uppfylla den nivå på 
kapitalinsats som krävs enligt de förändrade stadgarna. Om återbetalningen görs nu behöver 
inget ytterligare kapitaltillskott göras förrän 2022. Från och med 2022 till och med 2024 
ökar kapitalinsatsen med 100 kronor per invånare varje år och beslut kan fattas i samband 
med budgetbeslutet för respektive år. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-11-06 från ekonomichef  
2 Information om kapitalisering 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Ulricehamns kommun ska till Kommuninvest Ekonomisk förening (”Föreningen”) betala in 
ett insatsbelopp om 3 888 000 kr för att uppfylla de nivåer på kapitalinsats för 2020 och 
2021 som krävs enligt beslut på föreningsstämman 2020. 
 
Beslut om ytterligare inbetalningar av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på 
kapitalinsats under 2022, 2023 och 2024 kommer att fattas i samband med budgetbeslutet 
för respektive år 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-11-06 

Tjänsteskrivelse Kapitaliseringen av Kommuninvest 
Ekonomisk förening 
Diarienummer 2020/454, löpnummer 3419/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ulricehamns kommun ska till Kommuninvest Ekonomisk förening (”Föreningen”) betala in 
ett insatsbelopp om 3 888 000 kr för att uppfylla de nivåer på kapitalinsats för 2020 och 
2021 som krävs enligt beslut på föreningsstämman 2020. 
 
Beslut om ytterligare inbetalningar av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på 
kapitalinsats under 2022, 2023 och 2024 kommer att fattas i samband med budgetbeslutet 
för respektive år. 
 
Sammanfattning 
Ulricehamns kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening (”Föreningen”). 
Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder den 
kommunala sektorn i finansieringsfrågor. 
 
Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte längre inräknas i 
kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den tänkta funktionen att bidra till 
kapitaliseringen av Kommuninvest. Eftersom Kommuninvest därför de kommande åren 
behöver tillföras nytt kapital för att uppfylla myndighetskrav erbjuds samtliga medlemmar 
som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda sin del av förlagslånen för att öka sin 
kapitalinsats till Föreningen och således inbetala motsvarande belopp till Föreningen i form 
av en kapitalinsats. 
 
Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda nivå på 
kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga medlemmar. Den 
nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner och 260 kronor per invånare 
för regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån 
har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de kommande fyra åren. 
 
För Ulricehamns kommun innebär detta att förlagslånet på 3,9 mnkr utbetalades i september 
och nu kan motsvarande belopp återbetalas för att kommunen ska uppfylla den nivå på 
kapitalinsats som krävs enligt de förändrade stadgarna. Om återbetalningen görs nu behöver 
inget ytterligare kapitaltillskott göras förrän 2022. Från och med 2022 till och med 2024 
ökar kapitalinsatsen med 100 kronor per invånare varje år och beslut kan fattas i samband 
med budgetbeslutet för respektive år. 
 
 
Ärendet 
Bakgrund 
 
Om Kommuninvest  
Ulricehamns kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening (”Föreningen”). 
Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder den 
kommunala sektorn i finansieringsfrågor. 
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Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget 
Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). Kommuninvests kreditvärdighet bärs 
upp av en solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till 
en attraktiv motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner. 
 
Återbetalning av förlagslån  
I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande 1 miljard 
kronor. Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i 
Kommuninvest i avvaktan på att kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som 
krävs av Finansinspektionen. Föreningen har därför använt lånebeloppet till att finansiera ett 
separat förlagslån från Föreningen till Kommuninvest. Samtliga dåvarande medlemmar 
deltog i förlagslånen. Ulricehamns kommuns förlagslån till Föreningen uppgår per den 31 
oktober 2020 till 3 888 000 kronor, jämte ränta.  
 
Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte längre inräknas i 
kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den tänkta funktionen att bidra till 
kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen har därför diskuterats internt och vid 
medlemssamråd. Diskussionerna har resulterat i att det befintliga förlagslånet från 
Föreningen till Kommuninvest har sagts upp och återbetalats till Föreningen. Till följd härav 
har även förlagslånen från medlemmarna till Föreningen sagts upp av Föreningen. 
Förlagslånen ska därför återbetalas till medlemmarna. 
 
Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital för att uppfylla 
myndighetskrav erbjuds samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart 
använda sin del av förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen och således 
inbetala motsvarande belopp till Föreningen i form av en kapitalinsats. 
 
Inbetalning av kapitalinsats  
För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats genom en 
obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna kapitalinsats som 
medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit möjligt att delta med en 
tilläggsinsats. 
 
Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda nivå på 
kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga medlemmar. Den 
nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner och 260 kronor per invånare 
för regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån 
har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de kommande fyra åren 
enligt följande: 
 
År  Kapitalinsats (kr/invånare)  

(kommun)  
Kapitalinsats (kr/invånare)  
(region)  

2020  900  180  
2021  1 000  200  
2022  1 100  220  
2023  1 200  240  
2024  1 300  260  
 
Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i Föreningen minst 
uppgår till ovan angivna belopp. 
 
Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med stadgarna delta med 
en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett belopp motsvarande 1 800 kronor per 
invånare för kommuner (360 kronor per invånare för regioner). 
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Ulricehamns kommun 
För Ulricehamns kommun innebär detta att förlagslånet på 3,9 mnkr utbetalades i september 
och nu kan motsvarande belopp återbetalas för att kommunen ska uppfylla den nivå på 
kapitalinsats som krävs enligt de förändrade stadgarna. Om återbetalningen görs nu behöver 
inget ytterligare kapitaltillskott göras förrän 2022. Beslut om ytterligare kapitaltillskott för 
2022, 2023 och 2024 kan fattas i samband med budgetbeslutet för respektive år. 
 
Beslutsunderlag 
1 Information om kapitalisering 

 
Beslut lämnas till 
Ekonomichef 
 
 
 

Ulrica Fagerson  
Ekonomichef  
Kommunledningsstaben  
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Kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk förening 
1 Bakgrund 
Vid föreningsstämman 16 april 2020 beslutades om förändrade stadgar för 
Kommuninvest Ekonomisk förening. Förändringarna avsåg främst medlemmarnas 
insatskapital och Kommuninvests fortsatta kapitalisering. Därutöver lämnades även 
förslag till förändringar i sammansättning av ledamöter valberedningen i föreningen och 
lekmannarevisorerna uppdrag.  
 

2 Beslutade förändringar av medlemmarnas insatskapital 
Under 2018 startade Kommuninvest Ekonomisk förening (Föreningen) och 
Kommuninvest i Sverige AB (Bolaget) en utredning kring kapitalbehov, kapitalisering 
och kapitalmål. Med antaganden om kommunernas och regionernas investeringsbehov, 
Kommuninvests egen utlåningsprognos och ett antagande om en viss successiv ökning 
av antalet medlemmar, så beslutade föreningsstämman om ändringar för att möjliggöra 
Kommuninvests fortsatta kapitalisering och uppnå de krav som de regulativa 
myndigheterna har på kravet av att hålla kapital mot risken för alltför låg bruttosoliditet. 
Kommuninvest, såväl Koncernen som Bolaget, har ett kapitalbehov motsvarande minst 
1,0 procent i bruttosoliditetsgrad inklusive utlåningen.  
 
Sammanfattningsvis beslutade stämman 2020 följande avseende den framtida 
kapitaliseringen av Kommuninvest. 
 

 En kapitaliseringsperiod är fyra år. För varje kapitaliseringsperiod beslutar 
föreningsstämman om en kapitaliseringsplan för de kommande fyra åren. 
Beslutet vid föreningsstämman 2020 avser åren 2021 till 2024.  
 

 En gemensam och enhetlig nivå på insatskapital för alla medlemmar.  
 

 Det ska dock inte uteslutas att någon eller några av våra nuvarande medlemmar 
inte har möjlighet att kortsiktigt kunna betala in nytt insatskapital. Därför 
beslutade föreningsstämman att i stadgarna införa en undantagsbestämmelse 
som ger föreningsstyrelsen möjlighet att av särskilda skäl ge tillfällig dispens till 

Kommuninvest Ekonomisk förening
Samtliga medlemmar

2020-09-03
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den medlem som efter ansökan inte anser sig ha möjlighet att betala upp till en 
högre insatsnivå. Föreningsstyrelsen kan endast ge dispensen under den period 
som kapitalplanen omfattar, dvs. de kommande fyra åren. 
 

 Stämmobeslutet innebär att insatskapitalet för kommuner successivt ökar från 
900 till 1300 kronor per invånare år 2021 till 2024.  
 
Insatskapital för kommuner År  
1000 kr/invånare  2021 
1100 kr/invånare  2022 
1200 kr/invånare  2023 
1300 kr/invånare  2024 
 
Beloppen för regionerna justeras i enlighet med nuvarande regler, dvs 
regionernas insatskapital ska vara en femtedel av kommunernas insatskapital, 
vilket ger en kapitalinsats enligt följande: 
 
Insatskapital för regioner År  
200 kr/invånare  2021 
220 kr/invånare  2022 
240 kr/invånare  2023 
260 kr/invånare  2024 
 

 Första inbetalning av nytt insatskapital sker året efter stämmobesluten, dvs. 
första gången 2021. Inbetalningen ska vara genomförs senast vid halvårsskiftet 
respektive år. Avisering av inbetalning sker genom Kommuninvests försorg. 

 
 Förlagslånet avvecklas. 2010 upptog föreningen av dåvarande medlemmar ett 

förlagslån om 1 miljard kronor. Nuvarande lagstiftning ställer nya krav om 
vilken typ av kapital som kan ingå i kapitalbasen, vilket förlagslånet numera inte 
gör.  
 
Föreningen har enligt lånevillkoren rätt att lösa förlagslånet i förtid, vilket också 
föreningsstämman beslutade. 
 
Samtliga de kommuner som var medlemmar 2010 tecknade förlagslånet. 
Förlagslånet kommer att utbetalas kontant till samtliga medlemmar som 
tecknade lånet. 
 
Utbetalning av förlagslånet sker till det konto som respektive medlem har 
anmält att räntan på förlagslånet betalas till. 
 
Samtliga medlemmar som tecknat förlagslånet erbjuds att inbetala motsvarande 
belopp som insatskapital till Kommuninvest Ekonomisk förening. 
 
I bilaga 2 framgår beloppet som utbetalas till de medlemmar som tecknat 
förlagslånet och som efter utbetalningen kan inbetalas till Kommuninvest som 
insatskapital. 
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 Nuvarande återbäring till medlemmarna förändras. Givet stämmobeslutet om en 

enhetlig insatsnivå för alla medlemmar, så tas den s.k. återbäringstrappan bort, 
eftersom den då till stor del spelat ut sin roll. Ny modell tillämpas första gången 
på återbäringen avseende 2020, dvs. efter stämman 2021. 
 

För en mer utförlig redovisning av stämmobesluten hänvisas till stämmohandlingarna.  
 
https://kommuninvest.se/wp-content/uploads/2020/03/Föreningsstämmohandlingar-
2020.pdf  
 

3 Tidsplan 
Följande tidsplan gäller för den fortsatta kapitaliseringen av Kommuninvest och 
medlemmarnas insatser. 
 
30 september 2020 Utbetalning av förlagslånet till berörda medlemmar.  
 
20 november 2020 Frivillig inbetalning till Kommuninvest av det belopp som 

motsvarar förlagslånet. 20 november är sista och 
rekommenderad inbetalningsdag. (Se även ovan om konto 
som förlagslånet utbetalas till.) 

 
30 juni 2021 (senast) Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest 

enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2021. 
 
30 juni 2022 (senast) Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest 

enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2022. 
 
30 juni 2023 (senast) Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest 

enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2023. 
 
30 juni 2024 (senast) Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest 

enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2024. 
 

4 Bilagor 
Bifogat två bilagor enligt önskemål från medlemmarna. 
 
Bilaga 1 anger, som förslag, missiv och beslutsformuleringar som kan användas av 
medlemmarna när respektive fullmäktige eller styrelse beslutar om insatskapital samt 
förlagslånets hantering och dess återbetalning till Kommuninvest. 
 
Bilaga 2 anger den inbetalning av insatskapital som respektive medlem ska bidra med 
respektive år fram till 2024. Av bilagan framgår också förlagslånet för respektive 
medlem och hur mycket som återstår att inbetala i insatskapital respektive år om 
förlagslånet under hösten 2020 inbetalas som insatskapital till Kommuninvest. 
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5 Övrigt 
 
Som redovisats ovan erbjuds alla medlemmar som deltog i förlagslånet att betala in 
motsvarande summa till Kommuninvest som insatskapital. I det fall medlemmen har 
för avsikt att inte betala in motsvarande summa till Kommuninvest ska 
medlemmen informera Kommuninvest om detta. 
 
Vi önskar erhålla er inbetalning av insatskapital motsvarande förlagslånet och 
kommande insatskapital åren 2021 till 2024 insatt på bankgiro 5060 – 5963 eller insatt 
på Kommuninvest Ekonomisk förenings konto hos Nordea, kontonummer 748 556 8.  
 
Eventuella frågor kan ställas till Ulf Bengtsson på ulf.bengtsson@kommuninvest.se 
alternativt 070-340 39 83. 
 
 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 
 
 
Tomas Werngren  Ulf Bengtsson 
Verkställande direktör  Styrelsens sekreterare 
 
 
 
 
 
 

mailto:ulf.bengtsson@kommuninvest.se
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Avtal med Ulricehamns Ski Event AB 
Dnr 2020/582 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Avtal med Ulricehamns Ski Event AB jämte bilaga godkänns. 
 
Sammanfattning 
USE är arrangör av Världscupen i längdskidåkning i Ulricehamn. Två världscupdeltävlingar 
har tidigare genomförts i Ulricehamn och arrangemangen föll mycket väl ut. Därför har FIS 
beslutat att Ulricehamn får anordna ytterligare en världscuptävling den 16 – 17 januari 2021. 
Denna gång blir det renodlade sprinttävlingar för arrangemanget. 
 
Detta avtal reglerar parternas ersättning, kostnader och intäkter hänförliga till 
arrangemanget av Världscupen 2021. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-11-04 från komunchef 
2 Avtal Ulricehamns Ski Event 2021 
3 Bilaga till avtal Ulricehamns Ski Event 2021 

 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Avtal med Ulricehamns Ski Event AB jämte bilaga godkänns. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-11-04 

Tjänsteskrivelse Avtal med Ulricehamns Ski Event AB 
Diarienummer 2020/582, löpnummer 3408/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Avtal med Ulricehamns Ski Event AB jämte bilaga godkänns. 
 
Sammanfattning 
USE är arrangör av Världscupen i längdskidåkning i Ulricehamn. Två världscupdeltävlingar 
har tidigare genomförts i Ulricehamn och arrangemangen föll mycket väl ut. Därför har FIS 
beslutat att Ulricehamn får anordna ytterligare en världscuptävling den 16 – 17 januari 2021. 
Denna gång blir det renodlade sprinttävlingar för arrangemanget. 
 
Detta avtal reglerar parternas ersättning, kostnader och intäkter hänförliga till 
arrangemanget av Världscupen 2021. 
 
 
Ärendet 
USE är arrangör av Världscupen i längdskidåkning i Ulricehamn. Den 21 - 22 januari 2017 
samt den 26 – 27 januari 2019 genomförde USE världscupdeltävlingar i Ulricehamn och 
arrangemangen föll mycket väl ut. Då arrangemangen genomfördes på ett mycket 
professionellt sätt, har FIS beslutat att Ulricehamn får anordna ytterligare en 
världscuptävling den 16 – 17 januari 2021. Denna gång blir det renodlade sprinttävlingar för 
arrangemanget. 
 
På grund av den rådande Corona-pandemin i världen har FIS krävt besked av USE huruvida 
de eventuellt kan anordna en tävling utan publik, vilket USE har besvarat jakande i juni 
2020. 
 
Inför Världscupen 2019 genomfördes arbeten på Lassalyckan, och tidigare avtal reglerar 
USEs åtagande vad gäller delfinansiering av investeringar i Lassalyckans anläggning i de 
delar som kan kopplas till arrangemanget. Kommunen kommer inte att genomföra 
ytterligare investeringar i anläggningen på Lassalyckan inför Världscupen 2021.  
Detta avtal reglerar parternas ersättning, kostnader och intäkter hänförliga till 
arrangemanget av Världscupen 2021.  
 
Beslutsunderlag 
1 Avtal Ulricehamns Ski Event 2021 
2 Biilaga till avtal Ulricehamns Ski Event 2021 

 
Beslut lämnas till 
Ulricehamns Ski Event AB 
Kommunchef 
Ekonomichef 
Servicechef 
 
 

Håkan Sandahl Ulrica Fagerson 
Kommunchef Ekonomichef 
 Kommunledningsstaben 
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Avtal World Cup Ulricehamn 2021

Avtal FIS Cross Country World Cup 
Ulricehamn 2021 
Mellan Ulricehamns kommun, org nr 212000-1579, 523 86 Ulricehamn, nedan kallad 
Kommunen och Ulricehamn Ski Event AB, org nr 559031-6112, Idrottsgatan 8, 523 33 
Ulricehamn, nedan kallad USE, träffas följande avtal om tävlingsarrangemanget FIS Cross 
Country World Cup Ulricehamn 2021, nedan kallad Världscupen.  

Bakgrund  
USE är arrangör av Världscupen i längdskidåkning i Ulricehamn. Den 21 - 22 januari 2017 
samt den 26 – 27 januari 2019 genomförde USE världscupdeltävlingar i Ulricehamn och 
arrangemangen föll mycket väl ut. Då arrangemangen genomfördes på ett mycket 
professionellt sätt, har FIS beslutat att Ulricehamn får anordna ytterligare en 
världscuptävling den 16 – 17 januari 2021. Denna gång blir det renodlade sprinttävlingar för 
arrangemanget. 

På grund av den rådande Corona-pandemin i världen har FIS krävt besked av USE huruvida 
de eventuellt kan anordna en tävling utan publik, vilket USE har besvarat jakande i juni 
2020. 

Inför Världscupen 2019 genomfördes arbeten på Lassalyckan, och tidigare avtal reglerar 
USEs åtagande vad gäller delfinansiering av investeringar i Lassalyckans anläggning i de 
delar som kan kopplas till arrangemanget. Kommunen kommer inte att genomföra 
ytterligare investeringar i anläggningen på Lassalyckan inför Världscupen 2021.  

Detta avtal reglerar parternas ersättning, kostnader och intäkter hänförliga till 
arrangemanget av Världscupen 2021. Ytterligare förutsättningar för genomförandet regleras i 
bilaga 1 till detta avtal. 

§ 1 Åtagande Kommunen  
Alla eventuella arbeten på Lassalyckans anläggning som USE begär bestäms, projekteras, 
beställs och utförs genom Kommunens försorg. USE kommer att direktdebiteras dessa 
kostnader.  

§ 2 Åtagande USE  
Erläggande av ersättning till Kommunen  

Efter att världscuptävlingen genomförts ska USE erlägga en ersättning till Kommunen för 
genomförda standardförbättringar i anläggningen inför tidigare tävlingar, markupplåtelse 
och hyra för de lokaler som används.  

Ersättningsnivå  

Ersättningen till Kommunen ska baseras på USEs ekonomiska resultat. USEs planering och 
genomförande av arrangemanget sträcker sig över två år. Den maximala ersättningsnivån till 
Kommunen för arrangemanget i februari 2021 ska därför baseras på USEs samlade 
ekonomiska resultat enligt fastställd resultaträkning för perioden 2019-06-01—2021-05-31 
(ER 2019/2021). 
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Den maximala ersättningsnivån beräknas med utgångspunkt i nedanstående förutsättningar:  

- Ersättning utgår ej om ER 2019/2021 är negativt  

- Ersättningen till Kommunen ska uppgå till 25 % av ER 2019/2021 

- Timersättning till föreningar överstigande 1,6 mnkr ska inte beaktas i ER 2019/2021  

- Eventuella bokslutsdispositioner inklusive uppskjuten skatt ska inte beaktas i ER 
2019/2021  

- Ersättningen till Kommunen ska inte överstiga 1,0 mnkr. 

Ersättningen enligt ovanstående erläggs till Kommunen utan anfordran senast den 30 
september 2021. 

§ 3 Överlåtelse  
Rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal får inte överlåtas till annan utan motpartens 
godkännande.  

§ 4 Samråd mellan parterna  
Parterna skall samråda om genomförandet av världscuptävlingen och tävlingens ekonomi. 
Fastställd budget och fortlöpande prognoser ska delges Kommunen. USE ska vid dessa 
samrådsmöten löpande redovisa den ekonomiska utvecklingen. Kommunen kallar till dessa 
samrådsmöten.  

§ 5 Avtalstid m.m.  
Detta avtal gäller från dess undertecknande till den 30 september 2021 och upphör utan 
föregående uppsägning. 

§ 6 Utebliven tävling  
Om världscuptävlingen inte kan genomföras på grund av någon händelse part inte råder 
över, utgår inte någon ersättning enligt 2 §. 

§ 7 Tvist  
Tvist skall avgöras vid allmän domstol med tillämpning av svensk rätt.  
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§ 8 Avtalsexemplar  
Detta avtal har upprättats i två exemplar av vilka parterna tagit var sitt.  
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Bilaga 1 till avtal FIS Cross Country World Cup 
Ulricehamn 2021 
 
Förutsättningarna för Världscupens genomförande regleras i denna bilaga. Parternas ersättning, 
kostnader och intäkter hänförliga till arrangemanget regleras i Avtalet. 
 
  
 
§ 1 Åtagande Kommunen 
 
Kommunen ställer Lassalyckans idrotts- och friluftsområde till förfogande för USE under 
tidsperioden måndag 11 januari - måndag 18 januari 2021 för förberedelser inför 
världscuptävlingen. Arrangören har, efter kontakt med Kommunen, rätt att tidigarelägga 
utförandet av särskilda åtgärder såsom exempelvis uppsättning av läktare. Under tävlingsdagarna 
den 16-17 januari 2021 får området stängas av i sin helhet för allmänheten. Vissa ytor och lokaler 
kommer att behövas under kortare period än som angivits ovan. 
 
Kommunens ställer följande ytor och lokaler till USEs förfogande:  

 Lassalyckans idrotts- och friluftsområde samt erforderlig mark för skidspår.  
 Dusch och omklädningsrum i de av kommunen ägda lokalerna i området. Ordinarie 

verksamhet i ishallarna och på fotbollsplanerna utgår 14-18/1 2021. 
 Samtliga toaletter på området i de av kommunen ägda lokalerna. 
 En (1) toalettvagn med fyra (4) toaletter som kommunen tillhandahåller och ställer upp på 

anvisad plats från USE. USE ombesörjer tömning och städning av vagnen.  
 15 bord och 90 stolar till USE. IP Skogen mål- och sekretariatvagn finns även att tillgå 

samt en (1) fyrhjuling. Tillgång att nyttja någon av de digitala skärmarna vid 
Informationscentralen för tävlingsinformation under själva tävlingsdagarna efter samråd 
med NUAB. 

 Värdet av förlorade hyresintäkter för bortfall av ordinarie verksamhet samt kostnader för 
hyra av övrig utrustning beräknas utifrån gällande fastställd taxa av kommunfullmäktige 
om det blir aktuellt enligt § 2 i huvudavtalet.  
 

Kommunen ansvarar för att: 
 

1. Tillhandahålla en personal som under ordinarie arbetstid utför pistning av skidspår. 
Kommunens maskiner: spårmaskinen Pisten Bully, spårmasen, fyrhjuling och kompaktor 
300, får tas i anspråk av USE och driften bekostas av Kommunen. Maskiner som behöver 
hyras in utöver Kommunens ordinarie bestånd bekostas helt av USE.  
 

2. Snöröjning och sandning av de vägar och parkeringar som kan hänföras till Kommunens 
egen verksamhet sker i sedvanlig omfattning. 

 
 

3. Städning av dusch och omklädningsrum och av samtliga toaletter på området sker i de av 
kommunen ägda lokalerna före och efter tävlingarna.  
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4. Sophantering enligt kommunens normala åtaganden.  

 
5. Om Kommunens resurser ytterligare behöver tas i anspråk, ska samråd ske med 

fritidsenheten eller andra berörda enheter.  
 

6. Om förändringar i gemensamma åtgärdsplanen sker efter den 30 november 2020 ska 
dessa bekostas av den part som begär dem.  

 
7. USE äger rätt att i samråd med Kommunen under världscupstävlingen inom Lassalyckans 

friluftsområde inklusive publikvägar från Tre Rosors Väg och i anslutning till golfbanan 
anslå skyltning. Skyltning måste ske i samråd med Kommunens gatuenhet inom sektor 
miljö och samhällsbyggnad. 

 
 

8. Det är kommunens ansvar att meddela att tävlingsområdet inte får upplåtas till andra           
utövare som skolor och andra organiserade större grupper under aktuell tidsperiod 11 
januari till 18 januari.  

 
§ 2 Åtagande USE 
 
USE är arrangör av Världscupen. USE ansvarar därmed för tävlingarnas genomförande. 
 
USE bekostar de skador som uppstår under tävlingarna på nyttjat material och upplåten mark 
inom Lassalyckans idrotts- och friluftsområde. Det ankommer på USE att utforma särskilda 
interna rutiner i syfte att nyttjad materiel och mark återställs i oskadat skick. USE ska ha 
erforderliga försäkringar.  
 
USE bekostar och ansvarar för: 
 

1. All sophantering utöver Kommunens normala åtaganden. 
 

2. Att städning och tillsyn av lokaler som anges under § 1 sker under tävlingstid.  
 

3. Att återställande av området till ursprungligt skick sker. I detta ingår borttagande av alla 
tillfälliga anordningar samt städning av tävlings- och publikområde. Material som endast 
används under tävlingarna får inte förvaras utomhus i området efter avslutat 
arrangemang.  

 
4. Att hyra in maskiner och utrustning som inte finns inom Kommunens ordinarie bestånd 

inom Lassalyckans idrotts- och friluftsområde. 
 

5. Iordningställande, snöröjning och sandning av samtliga tillfälliga parkeringsplatser, i 
normalfallet från ca 1 vecka före arrangemanget. 

 
6. Kontroll, bevakning och trafikreglering.  

 
7. Att i samråd med Kommunen ta fram en arenakarta som visar placering av kiosker, 

vagnar, tält, staket (inre och yttre) OB-bussar, avspärrningar m.m. senast den 30 
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november. En definitiv stadionkarta skall vara framtagen och distribuerad till berörd 
personal i Kommunen senast den 15 december 2020. 

 
8. Att i marknadsföringen samverka med Näringsliv Ulricehamn AB i syfte att effektivast 

utnyttja satsade marknadsföringsresurser.  
 

9. Alla åtgärder vad avser tävlingarnas publik. Åtgärderna ska anpassas till rådande 
rekommendationer från berörda myndigheter med tanke på pandemin. Återställande av 
mark och bortforsling av särskilda publikanordningar som iordningsställts för 
arrangemanget, skall ske inom 5 arbetsdagar efter arrangemangets slut. 

 
10. Att i övrigt svara för alla åtaganden och kostnader samt erhålla alla intäkter vad avser 

världscuptävlingen om inte annat följer av Avtalet.  
 

11. Att världscupens officiella affisch, webbsida samt att all officiell annonsering förses med 
Kommunens officiella logotyp.  

 
12. Att USEs hemsida och Kommunens hemsida ömsesidigt länkas. 

 
13. Att namnet ”Ulricehamn” exponeras på nummerlapparna i världscuptävlingen. 

 
14. Att vid TV- och radiosändningar från tävlingarna och vid mediakontakter i övrigt ska USE 

sträva efter att marknadsföra namnet ”Ulricehamn”. 
 

15. Att Kommunen erhåller plats för marknadsföring kostnadsfritt på tävlingsområdet. Att 
sträva efter att marknadsföra namnet ”Ulricehamn” inom Lassalyckans idrotts- och 
friluftsområde.  

 
16. Att erforderliga myndighetstillstånd söks och beviljas. 

 
 
§ 3 Ackrediteringar 
 
Kommunen ska tilldelas ackrediteringar till personer med uppdrag specifikt för arrangemanget 
enligt önskemål från arrangören och till ordinarie personal som arbetar på området. Antal 
bestäms i samband med avstämningsmöte den 15 dec 2020. 
   
 
§ 4 Övrigt 
 
Kommunen utformar tillsammans med USE en plan för hur Lassalyckans idrotts- och 
friluftsområdes skidspår kan utnyttjas av allmänheten under upplåtelsetiden. Detta dels för att 
garantera tillgängligheten till andra områden än tävlingsområdet samt för att upprätthålla 
säkerheten för allmänheten och en god kvalitét på tävlingsspåren 
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§ 5 Trafikplanering, säkerhet   
 
Under tävlingshelgen väntas tillresta till staden. Trafiksituationen och parkering för tillresta kan 
komma att påverka stadens invånare.   

Planering för trafik och säkerhet ska ske i samverkan mellan USE och Kommunen. En tydlig plan 
för frågor som rör trafik, parkering och säkerhet ska finnas framtagen från USE och ska 
presenteras för Kommunen senast den 15 december 2020. Efter påpekande från Kommunen kan 
denna plan komma att korrigeras. Senast 31 december 2020 plan för trafik- och 
parkeringssituation vara klar. 

Utifrån säkerhetsaspekten ska det även finnas en säkerhetsplan framtagen från USE som rör 
tävlingsområdet. Planen ska presenteras för Kommunen senast den 15 december 2020. I planen 
ska visas hur flöden fungerar på området och flöden till och från tävlingsområdet. Maximalt antal 
besökare ska tydligt framgå i säkerhetsplanen. Senast den 31 december 2020 ska planen vara 
klar.  

Säkerhetsplanen kräver en kontinuerlig revidering, men maximalt antal personer inom 
tävlingsområdet ska vara fastlagt i planen senast 31 december. USE kommer att regelbundet att 
informera Kommunen om säkerhetsläget.  

Med tanke på den rådande pandemin så behöver förhindrande av smittspridning vägas in i det 
ovan nämnda och tydligt redovisas hur arrangören tänker sig att det arbetet ska gå till.  

 
§ 6 Utvärdering 
 
Efter genomfört arrangemang ska en gemensam utvärdering mellan Kommunen och USE 
genomföras. Utvärderingen ska ligga till grund för planering av 2023 års arrangemang. 
 

 
 
 
 
Ulricehamn 2020    Ulricehamn 2020 
För Ulricehamns kommun    För Ulricehamn Ski Event AB  
 
 
________________     ________________  
Roland Karlsson                          Johan Falk 
Kommunstyrelsens ordförande   VD 
 
 
 
________________     ________________  
Håkan Sandahl      Karl-Erik Claesson 
Kommunchef       Styrelseordförande 
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§  
 

Inriktningsbeslut 7-9-skolor i Ulricehamns kommun 
Dnr 2017/418 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Förvaltningen får i uppdrag: 
 

- Att utreda och planera för byggnation av två högstadieskolor i centralorten. 
Planeringen av ytorna ska göra det möjligt att i framtiden rymma 550 elever per 
skolenhet. 

- Att utreda annat användningsområde för fastigheterna och mark vid nuvarande 
Stenbocksskola. 

- Att utreda en nybyggnation av en F-9 skola i Timmele. 
- Att beslut, från KF 2018-01-25 § 9, om att planera för en ny skola i centralorten som 

inrymmer samtliga elever årskurs 7-9 i kommunen härmed avslutas. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens ordförande har fört dialog med samtliga gruppledare för de politiska 
partier som finns representerade i kommunfullmäktige och bedömt förutsättningarna för ett 
nytt och reviderat inriktningsbeslut avseende kommunens högstadieskolor. Genom ett 
inriktningsbeslut i ärendet klargörs förutsättningarna för lokalförsörjningsplaneringen 
avseende 7-9 skolorna i kommunen. 
 
Förvaltningen får i uppdrag: 
 

- Att utreda och planer för byggnation av två högstadieskolor i centralorten. 
Planeringen av ytorna ska göra det möjligt att i framtiden rymma 550 elever per 
skolenhet.  
 

- Att utreda annat användningsområde för fastigheterna och mark vid nuvarande 
Stenbocksskola. 

 
- Att utreda en nybyggnation av en F-9 skola i Timmele 

 
- Att beslut, från KF 2018-01-25 § 9, om att planera för en ny skola i centralorten som 

inrymmer samtliga elever årskurs 7-9 i kommunen härmed avslutas.  
 
Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse 2020-11-06 från kommunchef 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Underlaget för inriktningsbeslut för kommunens högstadieskolor överlämnas för vidare 
politisk hantering.  
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Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-11-06 

Tjänsteskrivelse Inriktningsbeslut 7-9-skolor i 
Ulricehamns kommun 
Diarienummer 2017/418, löpnummer 3437/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Underlaget för inriktningsbeslut för kommunens högstadieskolor överlämnas för vidare 
politisk hantering.  
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens ordförande har fört dialog med samtliga gruppledare för de politiska 
partier som finns representerade i kommunfullmäktige och bedömt förutsättningarna för ett 
nytt och reviderat inriktningsbeslut avseende kommunens högstadieskolor. Genom ett 
inriktningsbeslut i ärendet klargörs förutsättningarna för lokalförsörjningsplaneringen 
avseende 7-9 skolorna i kommunen. 
 
Förvaltningen får i uppdrag: 
 

- Att utreda och planer för byggnation av två högstadieskolor i centralorten. 
Planeringen av ytorna ska göra det möjligt att i framtiden rymma 550 elever per 
skolenhet.  
 

- Att utreda annat användningsområde för fastigheterna och mark vid nuvarande 
Stenbocksskola. 

 
- Att utreda en nybyggnation av en F-9 skola i Timmele 

 
- Att beslut, från KF 2018-01-25 § 9, om att planera för en ny skola i centralorten som 

inrymmer samtliga elever årskurs 7-9 i kommunen härmed avslutas.  
 
 
Ärendet 
Förvaltningen har genom beslut i kommunfullmäktige under 2017 och 2018 fått i uppdrag att 
utreda framtida behov av utbildnings- och förvaltningslokaler. Utredningen innehåller fyra 
delutredningar delvis beroende av varandra för beslut. Vissa delar har färdigställts och 
kommunfullmäktige har den 19 december 2019 beslutat om inriktning för ny F-6 skola i 
centralorten. I andra delar pågår utredningen fortfarande bland annat genom beredning i 
kommunstyrelsens arbetsgrupp.   
 
Kommunstyrelsens ordförande har fört dialog med samtliga gruppledare för de politiska 
partier som finns representerade i kommunfullmäktige och bedömt förutsättningarna för ett 
nytt och reviderat inriktningsbeslut avseende kommunens högstadieskolor. Genom ett 
inriktningsbeslut i ärendet klargörs förutsättningarna för lokalförsörjningsplaneringen 
avseende 7-9 skolorna i kommunen. 
 
Förvaltningen får i uppdrag: 
 

- Att utreda och planera för byggnation av två högstadieskolor i centralorten. 
Planeringen av ytorna ska göra det möjligt att i framtiden rymma 550 elever per 
skolenhet. 
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- Att utreda annat användningsområde för fastigheterna och mark vid nuvarande 
Stenbocksskola. 
 

- Att utreda en nybyggnation av en F-9 skola i Timmele. 
 

- Att beslut, från KF 2018-01-25 §9, om att planera för en ny skola i centralorten som 
inrymmer samtliga elever årskurs 7-9 i kommunen härmed avslutas. 
 

Beslutsunderlag 
 
Beslut lämnas till 
Kommunchef  
 
 
 

Håkan Sandahl Maria Winsten 
Kommunchef Kommunsekreterare 
 Kanslifunktionen 
 Kommunledningsstaben 
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§  
 

Ansökan om investeringsmedel för hastighetsåtgärder 
Marbäcksvägen 
Dnr 2020/474 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Ansökan om ombudgetering av investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för hastighetsåtgärder på Marbäcksvägen, 0,3 mnkr, kan finansieras via 
ombudgetering av medel från projekt Vändplan/gata Sanatorieskogen, projektnummer 
41272, enligt 2020 års budget. 
 
Driftanslag för trafikanordningar 5 tkr/år beaktas i budgeten 2021 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om ombudgetering av investeringsmedel för hastighetsåtgärder på 
Marbäcksvägen, 0,3 mnkr. Medlen ska användas till utförande av hastighetsdämpande 
åtgärder utmed Marbäcksvägen på sträckan mellan nuvarande gräns för tättbebyggt område 
och fram till Backliden. Åtgärdens syfte är att uppnå en bättre hastighetsefterlevnad på 
sträckan. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut ska fattas kommunfullmäktige då medlen från 
början var avsedda för annat ändamål enligt investeringsbudgeten för 2020. Kompensation 
för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för 
kapitalkostnader. 
 
Övriga driftkostnadskonsekvenser beaktas i budget 2021. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2020-09-14 från samhällsbyggnadschef 
2 Investeringskalkyl Hastighetsåtgärder Marbäcksvägen 
3 Kartbilaga 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om ombudgetering av investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för hastighetsåtgärder på Marbäcksvägen, 0,3 mnkr, kan finansieras via 
ombudgetering av medel från projekt Vändplan/gata Sanatorieskogen, projektnummer 
41272, enligt 2020 års budget. 
 
Driftanslag för trafikanordningar 5 tkr/år beaktas i budgeten 2021 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-09-14 

Tjänsteskrivelse Ansökan om investeringsmedel för 
hastighetsåtgärder Marbäcksvägen 
Diarienummer 2020/474, löpnummer 2693/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om ombudgetering av investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för hastighetsåtgärder på Marbäcksvägen, 0,3 mnkr, kan finansieras via 
ombudgetering av medel från projekt Vändplan/gata Sanatorieskogen, projektnummer 
41272, enligt 2020 års budget. 
 
Driftanslag för trafikanordningar 5 tkr/år beaktas i budgeten 2021 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om ombudgetering av investeringsmedel för hastighetsåtgärder på 
Marbäcksvägen, 0,3 mnkr. Medlen ska användas till utförande av hastighetsdämpande 
åtgärder utmed Marbäcksvägen på sträckan mellan nuvarande gräns för tättbebyggt område 
och fram till Backliden. Åtgärdens syfte är att uppnå en bättre hastighetsefterlevnad på 
sträckan. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut ska fattas kommunfullmäktige då medlen från 
början var avsedda för annat ändamål enligt investeringsbudgeten för 2020. Kompensation 
för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för 
kapitalkostnader. 
 
Övriga driftkostnadskonsekvenser beaktas i budget 2021. 
 
 
Ärendet 
Förvaltningen ansöker om ombudgetering av investeringsmedel för hastighetsåtgärder på 
Marbäcksvägen, 0,3 mnkr. Medlen ska användas till utförande av hastighetsdämpande 
åtgärder utmed Marbäcksvägen på sträckan mellan nuvarande gräns för tättbebyggt område 
och fram till Backliden. Åtgärdens syfte är att uppnå en bättre hastighetsefterlevnad på 
sträckan. 
 
I investeringsbudgeten för 2020 har 0,5 mnkr avsatts för genomförande av detaljplan 
Sanatorieskogen 1:38. Medlen är sedan tidigare utsökta av förvaltningen. I 
investeringsprojektet planerades det för en vändplan som nu inte kommer att byggas, varför 
det nu finns medel kvar i projektet. 
 
Investeringsmedel för hastighetsåtgärder på Marbäcksvägen, 0,3 mnkr, kan finansieras via 
ombudgetering av medel från projekt Vändplan/gata Sanatorieskogen, projektnummer 
41272, enligt 2020 års budget. 
 
Övriga driftkostnadskonsekvenser, 5,0 tkr per år, beaktas i budget 2021. 
 
Ekonomichefens yttrande 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunfullmäktige då medlen från 
början var avsedda för annat ändamål enligt investeringsbudgeten för 2020. Budgetmedel för 
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ändamålet finns genom denna ombudgetering avsatta i investeringsbudgeten för 2020. 
Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering 
av budget för kapitalkostnader. 
 
Övriga driftkostnadskonsekvenser beaktas i budget 2021. 
 
Beslutsunderlag 

1 Investeringskalkyl Hastighetsåtgärder Marbäcksvägen 
2 Kartbilaga 

 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
Ekonomichef  
 
 
 

Sebastian Olofsson Ulrica Fagerson 
Samhällsbyggnadschef Ekonomichef 
Sektor miljö och samhällsbyggnad Kommunledningsstaben 
  

 

Mats Kindlund 
Gatuingenjör 
Exploateringsenheten 
Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 



Ansökan om investeringsmedel Projektnr:

Uppgiftslämnare Verksamhet

Mats Kindlund Miljö och samhällsbyggnad

Investeringen tas i bruk år: 2020
Beräknad avskrivningstid: 20 (Ange 3,  5, 10, 15,  20,  33 eller 50 år)

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

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

Hastighetsåtgärder Marbäcksvägen 300
Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

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

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

7
Summa

Personalkostnader 0
Övriga kostnader 0
Avskrivningar 15 15 15 15 15 15 90
Internränta 5 5 5 4 4 4 27
Summa kapitalkostnader 20 20 20 19 19 19 117
Summa kostnader 20 20 20 19 19 19 117
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 20 20 20 19 19 19 117

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:

Ärendegången

Ökade driftkostnader för trafikanordningar 5 tkr/år.



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

Avslås T SEK / ÅR:

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

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



Bilaga
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§  
 

Ansökan om investeringsmedel för om- och 
tillbyggnad av Hössna skola 
Dnr 2019/282 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas under förutsättning att Kommunfullmäktige 
fastställer förslag till investeringsbudget/investeringsplan 2021–2023.  
 
Investeringsmedel för Om- och tillbyggnad av Hössna skola, 33 mnkr, kan finansieras via 
avsatta medel för Om- och tillbyggnad Hössna skola i investeringsbudgeten för 2021–2023. 
Redan i investeringsbudgeten för 2020 finns 13 mnkr avsatta för Om och tillbyggnad av 
Hössna skola, men projektbudgeten har reviderats i budget 2021. Tidigare har dessutom 0,5 
mnkr beviljats för projektering. 
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för Om- och tillbyggnad Hössna skola, 33 
mnkr. Detta under förutsättning att Kommunfullmäktige fastställer förslag till 
investeringsbudget/investeringsplan 2021-2023. Redan i investeringsbudgeten för 2020 
finns 13 mnkr avsatta för projektet, men projektbudgeten har reviderats i budget 2021. 
Tidigare har dessutom 0,5 mnkr beviljats för projektering.  
 
Investeringen möjliggör om- och tillbyggnad av befintliga lokaler för att kunna skapa 
ändamålsenliga lokaler som stödjer personal och elever. En långsiktig helhetslösning för 
skolan har eftersträvats i projekteringen.  
Bristerna i lokalerna består framförallt av för litet och ej avskilt personalutrymme, det saknas 
kontor för personal och arbetsplatser för lärare. Grupprum saknas till mellanstadiet. Det 
finns behov av att kunna förändra klassrum så att det går lätt att samarbeta inom stadierna. 
Under projekteringen har ett antal andra brister och behov blivit tydliga. Det har medfört att 
utgifterna nu bedöms bli högre jämfört med den ursprungliga grovt uppskattade budgeten 
och mot förprojekteringen. 
Förvaltningens lokalstyrgrupp har beslutat att projektet i sin helhet läggs in i förvaltningens 
förslag till investeringsbudget. För att få en hållbar och långsiktig helhetslösning för skolan så 
anser lokalstyrgruppen att projektet bör genomföras.  
 
Nivån på investeringen innebär att beslut ska fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel om 
13 mnkr för ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2020. I förslag till budget 2021 
är budgeten för projektet reviderad till 33 mnkr varför det kan vara rimligt att bevilja 
investeringsmedel redan 2020 under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner 
förslag till investeringsbudget/investeringsplan 2021-2023. Kompensation för 
kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för 
kapitalkostnader. 
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
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Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-09-24 från servicechef  
2 Bilaga investeringskalkyl till ansökan om investeringsmedel för om- och tillbyggnad 

Hössna skola 
3 Hössna skola-om och tillbyggnad 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas under förutsättning att Kommunfullmäktige 
fastställer förslag till investeringsbudget/investeringsplan 2021–2023.  
 
Investeringsmedel för Om- och tillbyggnad av Hössna skola, 33 mnkr, kan finansieras via 
avsatta medel för Om- och tillbyggnad Hössna skola i investeringsbudgeten för 2021–2023. 
Redan i investeringsbudgeten för 2020 finns 13 mnkr avsatta för Om och tillbyggnad av 
Hössna skola, men projektbudgeten har reviderats i budget 2021. Tidigare har dessutom 0,5 
mnkr beviljats för projektering. 
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-09-24 

Tjänsteskrivelse Ansökan om investeringsmedel för 
om- och tillbyggnad av Hössna skola 
Diarienummer 2019/282, löpnummer 2025/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas under förutsättning att Kommunfullmäktige 
fastställer förslag till investeringsbudget/investeringsplan 2021–2023.  
 
Investeringsmedel för Om- och tillbyggnad av Hössna skola, 33 mnkr, kan finansieras via 
avsatta medel för Om- och tillbyggnad Hössna skola i investeringsbudgeten för 2021–2023. 
Redan i investeringsbudgeten för 2020 finns 13 mnkr avsatta för Om och tillbyggnad av 
Hössna skola, men projektbudgeten har reviderats i budget 2021. Tidigare har dessutom 0,5 
mnkr beviljats för projektering. 
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för Om- och tillbyggnad Hössna skola, 33 
mnkr. Detta under förutsättning att Kommunfullmäktige fastställer förslag till 
investeringsbudget/investeringsplan 2021-2023. Redan i investeringsbudgeten för 2020 
finns 13 mnkr avsatta för projektet, men projektbudgeten har reviderats i budget 2021. 
Tidigare har dessutom 0,5 mnkr beviljats för projektering.  
 
Investeringen möjliggör om- och tillbyggnad av befintliga lokaler för att kunna skapa 
ändamålsenliga lokaler som stödjer personal och elever. En långsiktig helhetslösning för 
skolan har eftersträvats i projekteringen.  
Bristerna i lokalerna består framförallt av för litet och ej avskilt personalutrymme, det saknas 
kontor för personal och arbetsplatser för lärare. Grupprum saknas till mellanstadiet. Det 
finns behov av att kunna förändra klassrum så att det går lätt att samarbeta inom stadierna. 
Under projekteringen har ett antal andra brister och behov blivit tydliga. Det har medfört att 
utgifterna nu bedöms bli högre jämfört med den ursprungliga grovt uppskattade budgeten 
och mot förprojekteringen. 
Förvaltningens lokalstyrgrupp har beslutat att projektet i sin helhet läggs in i förvaltningens 
förslag till investeringsbudget. För att få en hållbar och långsiktig helhetslösning för skolan så 
anser lokalstyrgruppen att projektet bör genomföras.  
 
Nivån på investeringen innebär att beslut ska fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel om 
13 mnkr för ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2020. I förslag till budget 2021 
är budgeten för projektet reviderad till 33 mnkr varför det kan vara rimligt att bevilja 
investeringsmedel redan 2020 under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner 
förslag till investeringsbudget/investeringsplan 2021-2023. Kompensation för 
kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för 
kapitalkostnader. 
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 
 
Ärendet 
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Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för Om- och tillbyggnad Hössna skola, 33 
mnkr. Detta under förutsättning att Kommunfullmäktige fastställer förslag till 
investeringsbudget/investeringsplan 2021-2023. Redan i investeringsbudgeten för 2020 
finns 13 mnkr avsatta för projektet, men projektbudgeten har reviderats i budget 2021. 
Tidigare har 0,5 mnkr beviljats för projektering. 
 
Investeringen möjliggör om- och tillbyggnad av befintliga lokaler för att kunna skapa 
ändamålsenliga lokaler som stödjer personal och elever. En långsiktig helhetslösning för 
skolan har eftersträvats i projekteringen, se ritningsbilaga.  
 
Enligt uppmärksammade behov vid skyddsronder, krävs det åtgärder enligt en 
handlingsplan. Bristerna i lokalerna består framförallt av för litet och ej avskilt 
personalutrymme, det saknas kontor för personal och arbetsplatser för lärare. Grupprum 
saknas till mellanstadiet. Det finns behov av att kunna förändra klassrum så att det går lätt 
att samarbeta inom stadierna. Under projekteringen har ett antal andra brister och behov 
blivit tydliga. Det har medfört att utgifterna nu bedöms bli högre jämfört med den 
ursprungliga grovt uppskattade budgeten och mot förprojekteringen.  
Förvaltningens lokalstyrgrupp har beslutat att projektet i sin helhet läggs in i förvaltningens 
förslag till investeringsbudget. För att få en hållbar och långsiktig helhetslösning för skolan så 
anser lokalstyrgruppen att projektet bör genomföras.  
 
Brister och behov som blivit tydliga i projekteringen: 
 

 Arbeten i kök. Omdisponering av kök med ny lastzon (tillbyggnad), nya kyl- och 
frysrum som ersätter dagens kyl-/frysskåp som påverkar arbetsmiljön negativt idag. 
Flytt av diskmaskin (ny maskin) till eget rum och tillskapande av nya arbetsytor som 
saknas idag. Byte och nya brunnar som idag är felplacerade och av fel typ (ej 
godkända vid miljötillsyn). Viss ombyggnad av personalytor, städ och kontor inom 
köket. 

 Utbyggnad av matsal för att anpassa mot kommande utökat elevantal enligt prognos 
samt bättre anpassningar till antal elever i olika årskullar (olika sittningar). För att få 
plats med ny och bättre utformad serveringsdisk samt egen yta för 
diskinlämning/diskrum. 

 Bergvärmeanläggning som ersätter undermålig ytjordvärme (uttjänt), ombyggnader i 
teknikrum som uppstår på grund av byte av uppvärmningskälla.  

 Ökad omfattning av renovering gällande övriga ytor. Byte av golvbeläggning, målning, 
byte av inredning i klassrum (ej kök i befintligt fritids) nytt kök i nya fritidslokaler, 
byte av undertak och belysning i stort sett samtliga ytor, utbyggnad av entréer samt 
ny inredning i entréer.  

 Utökade ytor i källare på grund av matsalens tillbyggnad. För att erhålla bättre 
anpassade lokaler för slöjd så byggs källaren till med ny yta för syslöjd och ny 
utrymningsväg. Viss ombyggnad av träslöjd, befintlig syslöjd byggs om till media- och 
musikrum. Ny hiss installeras med anknytning till den nya entrén så att god 
tillgänglighet uppnås från markplan till både källare och plan 1 med samma hiss.   

 Mer omfattande arbeten med installationer. Byte av ventilationssystem (idag två 
aggregat som i sak är uttjänta, det finns ingen återvinning på köket). Ett nytt aggregat 
för skolan och ett nytt aggregat med återvinning för köket. Byte av kanaler (i stort sett 
allt) och don. Närvarostyrning (varierat flöde) av vissa rum. Byte av uppvärmning 
radiatorer, stammar och stråk. Byte av porslin (ej duschar i gymnastikhall).  
Byte av elcentraler, kanalisation och kablage. Delvis byte av brandlarm, byte av 
inbrottslarm och passage. Byte av i stort sett all belysning.  

 
Investeringen kan finansieras via avsatta medel för Om- och tillbyggnad Hössna skola i 
investeringsbudgeten för 2021–2023. Detta under förutsättning att Kommunfullmäktige 
fastställer förslag till investeringsbudget/investeringsplan 2021–2023. Redan i 
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investeringsbudgeten för 2020 finns 13 mnkr avsatta för Om och tillbyggnad av Hössna 
skola, men projektbudgeten har reviderats i budget 2021. Tidigare har dessutom 0,5 mnkr 
beviljats för projektering. 
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 
Ekonomichefens yttrande 
Nivån på investeringen innebär att beslut ska fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel om 
13 mnkr för ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2020. I förslag till budget 2021 
är budgeten för projektet reviderad till 33 mnkr varför det kan vara rimligt att bevilja 
investeringsmedel redan 2020 under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner 
förslag till investeringsbudget/investeringsplan 2021–2023. Kompensation för 
kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för 
kapitalkostnader. 
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 
Beslutsunderlag 
1 Bilaga investeringskalkyl till ansökan om investeringsmedel för om- och tillbyggnad 

Hössna skola 
2 Hössna skola-om och tillbyggnad 

 
Beslut lämnas till 
Servicechef 
Ekonomichef  
Verksamhetschef fastighet 
 
 

Isabelle Wikström Ulrica Fagerson 
Servicechef Ekonomichef 
Sektor service Kommunledningsstaben 
  

 

Crister Dahlgren 
Verksamhetschef fastighet 
Sektor service 

 



Ansökan om investeringsmedel  Projektnr:

Uppgiftslämnare Verksamhet

Crister Dahlgren Fastighet

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

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

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

Hössna skola 33 500
Objektnummer:

5 625

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

20 500 13 000 33 500
./. Statsbidrag 0
Investeringsutgift, netto 20 500 13 000 0 0 0 0 33 500

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

7
Summa

Personalkostnader 0
Övriga kostnader -75 -75 -75 -75 -75 -75 -450
Avskrivningar 621 1 015 1 015 1 015 1 015 1 015 5 697
Internränta 349 559 542 524 507 490 2 971
Summa kapitalkostnader 970 1 574 1 557 1 540 1 522 1 505 8 668
Summa kostnader 895 1 499 1 482 1 465 1 447 1 430 8 218
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 895 1 499 1 482 1 465 1 447 1 430 8 218

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:

Ärendegången

Lägre drift- och underhållskostand



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

Avslås T SEK / ÅR:

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



SKALA A1 NUMMER BET

DATUM ANSVARIG

UPPDRAG NR RITAD AV HANDLÄGGARE

A-40-1-100 A1:114,94

2019-03-01

1819 C.D

Hössna skola
Hus A
Om-/tillbyggnad
Förslag B

C.D

Dahrén ArkitekterA

Hössna skola
FÖRSTUDIE

BET ÄNDRING AVSER DATUM Sign.

LOKALISERINGSPLAN

HÖSSNA HOVSLAGARLIDEN

A

B

01
02

BEF BYGGNADSDEL

NY BYGGNADSDEL

EFTERLAGNING

RIVEN BYGGNADSDEL

FÖRKLARING

BEF. DÖRR

GLASAD DÖRR

NY DÖRR 10M
VÄNSTERHÄNGD

D10v

A 101

TS
TS

A1

A3

-EXPORTTOAUTOCAD

K

TS

TS

TILLBYGGNAD 001
001

A: 136,4 m2

TILLBYGGNAD 002
002

A: 89,0 m2

185
GRUPPRUM

A: 11,2 m2

165
PERS.ARBPLATSER

A: 31,5 m2

184
GRUPPRUM

A: 11,3 m2

186
GRUPPRUM

A: 11,5 m2

162
REKTOR
A: 16,1 m2

181
KORR.

A: 33,7 m2

153
GRUPPRUM

A: 20,7 m2

GRUPPRUM
A: 11,6 m2

150

161
KURATOR
A: 14,0 m2

172
MEDIATEK
A: 46,1 m2

163
VÄNTRUM

A: 6,8 m2

160
PRINTSHOP

A: 6,9 m2

164
SJUKSKÖT.

A: 18,9 m2

166
ENTRÉHALL

A: 24,0 m2

173
ENTRÉ

A: 6,2 m2

TILLBYGGNAD 003
003

A: 12,8 m2

TILLBYGGNAD 004
004

A: 12,8 m2

153
KAPPRUM
A: 19,2 m2

154
KAPPRUM
A: 18,0 m2

155
KAPPRUM
A: 31,0 m2

156
KORRIDOR
A: 54,8 m2

157
KORRIDOR
A: 34,4 m2

158
MATSAL
A: 76,0 m2

159
KORR.

A: 17,5 m2

160
SPEC.UNDERVISNING

A: 22,7 m2

TS
TS

183
GRUPPRUM - TYST

A: 11,6 m2

182
STUDIETORG

A: 40,8 m2

171
KORR.

A: 30,9 m2

170
PERSONALUTRYMME

A: 43,7 m2

119
MAT.FRD
A: 10,0 m2

154
GRUPPRUM/KONF.RUM

A: 19,7 m2

132A
GRUPPRUM

A: 13,7 m2 168
RWC

A: 5,1 m2

130
KLASSRUM. ÅK 3

A: 57,0 m2

126
KLASSRUM. ÅK 2

A: 57,0 m2

125
KLASSRUM. FÖRS.KL

A: 56,8 m2

121
KLASSRUM. ÅK1

A: 57,5 m2

136
KLASSRUM. ÅK 4-6

A: 58,9 m2

141
KLASSRUM. ÅK 4-6

A: 59,3 m2

152
KLASSRUM. ÅK 4-6

A: 62,2 m2

127
KAPPRUM 45pl  (inkl 13kvm tillbygg.)

A: 32,9 m2

122
KAPPRUM 45pl  (inkl 13kvm tillbygg.)

A: 33,9 m2

155
KORR.
A: 20,5 m2

174
KORR.
A: 8,5 m2

Plan 1, Översikt Till-/Ombygg.
1:114,94

TILLBYGGNAD

OMBYGGNAD

RENOVERING
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Svar på motion om att alla yrkeskategorier inom 
vård- och omsorgsverksamheten årligen får minst två 
veckors kompetensutveckling med bibehållen lön 
Dnr 2019/546 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att förslaget inte ryms i befintlig budget. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Birgit Andersson (L), Adela Brkic Carlsson (L), 
Inga-Kersti Skarland (S) och Klas Redin (S) att alla undersköterskor och även andra 
yrkeskategorier inom vård- och omsorgsverksamheten årligen erhåller minst två veckors 
kompetensutveckling med bibehållen lön.  
 
Då förslaget berör mycket personal och mycket tid skulle detta innebära stora merkostnader 
för verksamheten, cirka 9,7 miljoner kronor per år. Verksamheten ser också vikten av att 
erbjuda kompetensutveckling för medarbetarna och arbetar med detta på olika sätt.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att förslaget inte ryms i befintlig budget. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2020-09-10 

 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om att alla 
yrkeskategorier inom vård- och 
omsorgsverksamheten årligen får minst två veckors 
kompetensutveckling med bibehållen lön 
Diarienummer 2019/546, löpnummer 584/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att förslaget inte ryms i befintlig budget. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Birgit Andersson (L), Adela Brkic Carlsson (L), 
Inga-Kersti Skarland (S) och Klas Redin (S) att alla undersköterskor och även andra 
yrkeskategorier inom vård- och omsorgsverksamheten årligen erhåller minst två veckors 
kompetensutveckling med bibehållen lön.  
 
Då förslaget berör mycket personal och mycket tid skulle detta innebära stora merkostnader 
för verksamheten, cirka 9,7 miljoner kronor per år. Verksamheten ser också vikten av att 
erbjuda kompetensutveckling för medarbetarna och arbetar med detta på olika sätt.  
 
 
Ärendet 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Birgit Andersson (L), Adela Brkic Carlsson (L), 
Inga-Kersti Skarland (S) och Klas Redin (S) att alla undersköterskor och även andra 
yrkeskategorier inom vård- och omsorgsverksamheten årligen erhåller minst två veckors 
kompetensutveckling med bibehållen lön.  
 
Att erbjuda kompetensutveckling för medarbetarna är en viktig del för att vara en attraktiv 
arbetsgivare och för kvaliteten i verksamheten. Motionens förslag innefattar en stor 
arbetsgrupp och avser mycket tid som ska avsättas. Inom äldreomsorgen, räknat på medellön 
och inklusive personalomkostnader, skulle det innebära en kostnad på cirka 17 000 kronor 
per medarbetare och år. Sammantaget skulle det innebära en merkostnad för verksamheten 
på 7,5 miljoner kronor per år. Därtill kan kostnader för utbildningen, material, resor, 
traktamente med mera tillkomma.  
 
För hemsjukvårdens del skulle det innebära en kostnad på ca 21 500 kronor per medarbetare 
och år. Sammantaget skulle det innebära en merkostnad på 2,2 miljoner kronor. Totalt för 
både äldreomsorgen och hemsjukvården skulle kostnaden innebära en merkostnad på 9,7 
miljoner kronor. 
 
Verksamheten satsar istället på annan kompetensutveckling, se bilaga Utbildningsplan ÄO 
2020. Bland annat erbjuds outbildad personal att validera till undersköterska där vi från och 
med hösten 2020 kommer att möjliggöra att man kan göra praktikdelen på betald arbetstid. 
Det finns distansutbildningar som medarbetare kan gå via Komvux, där arbetsgivaren står 
för 8 timmar av betald arbetstid.  
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Andra utbildningar genomförs också med regelbundenhet. Exempelvis en tvådagars 
förflyttningsutbildning som alla medarbetaren ska gå vart tredje år. 
 
Det finns även web-utbildningar inom bland annat demensområdet och BPSD. Web-
utbildningar kan man göra individuellt eller i arbetsgruppen på den ”puckeltid” som uppstår 
på dagen. Det är ofta hög arbetsbelastning på morgon och kväll, då brukarna har störst 
behov. På dagen kan det vara lite lugnare, så kallad puckeltid, som personalen kan använda 
till bland annat kvalitetsarbete och kompetensutveckling.  
 
Staten har också tillfört medel till kommunen genom Äldreomsorgslyftet som kommer att 
användas till att nyanställda kan läsa upp till undersköterskor och få betalt får tiden som de 
studerar. Det innebär att en medarbetare som är anställd på 100 % arbetar halvtid och 
studerar på den andra halvan med bibehållen heltidslön. Medarbetaren arbetar då varje dag 
och nyttjar puckeltiden till studier.  
 
Andra utbildningar erbjuds också. I år har verksamheten valt att via VO college i Borås 
utbilda certifierade handledare. Man har också erbjudit utbildningar inom psykiatri och 
demens. Under hösten 2020 startar en utbildning i palliativ vård, med ca 25 platser. 
Verksamheten beställer årligen kurser från Komvux och kommer överens om antalet platser.  
 
Förvaltningen ser också behov av att erbjuda medarbetare kompetensutveckling för att vara 
en attraktiv arbetsgivare och för att arbeta med kvalitet i verksamheten. Dock finns inte de 
resurser som motionens förslag skulle kosta utan verksamheten arbetar för att erbjuda 
kompetensutveckling på andra sätt. Förvaltningen föreslår därför att motionen avslås.  

 
Beslutsunderlag 
 
Beslutet lämnas till 
Socialchef 
 
 
 

Magnus Andersson Neumann Nina Landström 
Socialchef Verksamhetschef äldreomsorg 
Sektor välfärd Sektor välfärd 
  

 

Maria Winsten 
Utredare 
Sektor välfärd



Välkommen till årets utbildningar!
I år har vi flera roliga, intressanta och viktiga utbildningar att erbjuda dig 
som arbetar i äldreomsorgen. Ta chansen och lär dig mer. 
Under varje utbildning finns information om hur du anmäler dig och vad 
som gäller. 

 Interna utbildningar:

Validering
Har du inte undersköterskeutbildning med 
skulle vilja jobba som det? Då kan du  
validera hos Komvux och få veta vad som 
krävs för att du ska få en examen. Praktiken 
kommer att ske på en annan verksamhet än 
där du vanligtvis jobbar. Under året kommer 
det att bli möjligt att göra sin praktik med bi-
behållen lön, vi kallar det att byta arbetsplats. 
Du och en kollega på en annan enhet byter 
arbetsplats och därmed behövs det inte längre 
sökas ledigt för praktikdelen av valideringen. 
Övriga delar av utbildningen gör du på din 
egen tid.
För valideringshandledare kommer  
påfyllningsutbildning under året. 

Är du intresserad? Prata med din chef.  

För mer information se här. Den här söker du 
själv och gör den på din egen tid. 

Palliativ vård
Lär dig mer om palliativ vård! Vi har 25
platser och kursen, som är på 100 gymnasie-
poäng, sker på distans samt fysiska träffar en 
dag i veckan på Tingsholm. Arbetsgivaren bju-
der på åtta timmar i veckan för dessa studier. 
Anmäl intresse till din chef, kursen drar igång 
preliminärt vecka 32. 

Förflyttningsteknik

Om konsten att flytta rätt handlar kursen 
förflyttningsteknik om. Som medarbetare 
i äldreomsorgen ska du gå denna utbildning 
var tredje år. Det finns 11 tillfällen under året, 
med plats för max 14 personer vid tillfälle. 
Den här kursen går du på arbetstid. Anmäl 
intresse till din chef.  

Webb-utbildningar:
Det finns flera bra webb-utbildningar. Titta 
gärna på Demens ABC. Demens ABC är för 
dig som vill bli bättre på att möta människor 
med demens. Senior alerts har webb-utbild-
ningar om vårdprevention och förbättringsar-
bete eller andra utbildningar på vårdportal.se 
som är en samlad webbplats för kostnadsfria 
webutbildningar inom vård och omsorg med 
olika teman. Till exempel om hur man möter 
anhöriga eller bemötande i stort. BPSD har 
webbutbildningar gällande arbetssätt för att 
minska beteendemässiga och psykiska symp-
tom för personer med demens.
Dessa gör du på arbetstid, men planeras in i 
Tesen, på puckeltid. 
Anmäl intresse till din chef.  

Specialistundersköterska
Under hösten startar VG-regionen en distans-
utbildning på 50 procent över två års tid, för 
att bli specialistundersköterska i demens. Ulri-
cehamn har ett behovet av att vidareutbilda 
tio undersköterskor till specialistundersköter-
skor. Som specialistundersköterska kommer 
man att vara en nyckelperson i kontakterna 
med skolor, stötta i verksamhetens dokumen-
tation samt hjälpa till med arbetsgruppernas 
arbetssätt. Specialistundersköterskan kommer 
arbeta på schema tillsammans med övriga 
arbetsgruppen. Allt är inte klart med utbild-
ningsupplägget ännu, men utbildningen ord-
nas tillsammans med Yrkeshögskolan och den 
som är intresserad söker själv. Denna läser du 
på din egen tid och sedan kan du söka en av 
våra tjänster som specialistundersköterska. 
Har du redan idag 60 högskolepoäng eller 200 
yrkeshögskolepoäng gällande äldre kan du 
redan nu söka tjänsten. Mer information här. 

För dig som arbetar i äldreomsorgen
Februari 2020



PSYKISK HÄLSA
temavecka 25 februari - 3 mars

För dig som arbetar i äldreomsorgen
Februari 2020

Pensionsinformation
Äldreomsorgen, funktionsnedsättning och 
förskolan är först ut när det gäller kommunens 
pensionsrådgivningstillfällen. Detta eftersom 
flest jobbar deltid i dessa verksamheter. 

En del är obligatorisk och sker på arbetstid, 
den andra delen är frivillig. 

Skandia håller i pensionsrådgivningen och 
det är också de som kommer att bjuda in till 
den individuella och frivilliga rådgivningen 
efter det allmänna informationstillfället. 
Här kan du anmäla dig: G:Administration
\Sektor välfärd\Gemensam\Utbildning – 
Anmälan pensionsinformation

• Den allmänna informationen handlar om
det allmänna pensionssystemet, tjänstepen-
sion, verktyget ”Min pension”, vilka val du
kan göra samt hur deltidsarbete påverkar
din pension.
Informationen är obligatorisk och sker på
arbetstid.

• Den individuella rådgivningen sker i syfte 
att förbättra din framtida lön eller pension. 
Den sker via webb eller telefon, är frivillig 
och sker på fritiden.

Vi söker en specialistundersköterska som är duktig på demens och kan skapa värde för våra 
vårdtagare och bidra till verksamhetens utveckling. I uppdraget ingår att arbeta individfoku-
serat för att hjälpa vårdtagare, anhöriga och omvårdnadspersonal samt att utbilda, handleda 
och kompetensutveckla medarbetare inom demensområdet.
Tjänsten kan utgå från särskilt boende för personer med demenssjukdom, eller hemtjänst 
med fokus på demens. Första enheten som anställer specialistundersköterskor är Parkgår-
den i Dalum. På kommunens hemsida, under jobb, finns mer information.  

Har du sett att vi söker specialistundersköterska?

PSYKISK HÄLSA
temavecka 25 februari - 3 marsMissa inte årets temavecka Psykisk hälsa! start 2 mars

Föreläsningar öppna för alla, i urval:
Psykolog Mattias Björnström föreläser: Att 
mentalisera i familjen och förstå varan-
dra i nära relationer, Oasen seniorcenter, 
måndag 2 mars klockan 11.

Amanda Hörndahl föreläser på ämnet Jag är 
inte min familj, om kraften i det egna 
valet och uppväxten i en familj där livet 
var kantat av missbruk och kriminalitet, 
måndag 2 mars, Folkets hus, kl 18.

Känslor som kraft eller hinder - psykolog 
Hanna Sahlin berättar om hur du kan öka din 
känslokompetens utifrån boken Känslor som 
kraft eller hinder: en handbok i känsloreglering, 
måndag 2 mars, Stadsbiblioteket kl 19.

Psykisk hälsa och fysisk aktivitet, varför är 
det viktigt att röra på sig när man känner 
psykisk ohälsa, fysioterapeut Emma Håkans-
son och arbetsterapeut Annika Rolfson förklarar 
varför det är viktigt med fysisk aktivitet när du 
känner dig nere, orolig eller stressad. Tisdag 3 
mars, Hälsobrunnen kl 14.

Föreläsning om känslomässig instabilitet 
och andra personlighetssyndrom, med 
Kristina Sunnderfahl och Lena Björnstad från 
Vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottagningen på 
SÄS, Storgatan 36, 36:an, Ulricehamn, tisdag 3 
mars kl. 14. 

Föreläsning med Linus Thörnblad, en av 
Sveriges mest lovande talanger, pratar om 
vägen tillbaka efter sin mentala kollaps, Folkets 
hus, 3 mars kl 18. Anmälan till linnea.larsson@
rfsisu.se



 

Utmaningar och möjligheter för framtidens äldreomsorg i Ulricehamns kommun.  Motion 2 

Äldreomsorgen i Ulricehamns kommun får höga betyg då enkäter görs bland dem som är berörda av 
hemtjänst och hemsjukvård eller bor i ett av våra vård- och omsorgsboenden. 

Vi blir emellertid ofta påminda om vilket behov av personal som äldreomsorgen kräver. Detta 
kommer inte att minska då både antalet äldre-äldre blir större och pensionsavgångarna bland dem 
som nu är i tjänst ökar. Utvecklingen av välfärdsteknik går snabbt men behovet av utbildad 
sjukvårdspersonal kommer inte att minska. 

Antalet ungdomar som söker till vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet motsvarar inte alls det 
kommande behovet av utbildad personal. Vårdvux, Vuxenutbildningens vårdutbildning, ger 
möjligheter för vuxna att studera till ett vårdyrke, men inte heller detta kan tillfredsställa det 
växande behovet. 

Det krävs nya vägar för ett professionellt omhändertagande om våra äldre som samtidigt gör arbetet 
inom äldreomsorgen mer attraktivt och får personal att lockas till vår kommun och stanna inom 
verksamheten. 

Därför lägger vi inom Liberalerna och Socialdemokraterna i Ulricehamn nu fem motioner som 
tillsammans kan leda till ett gott omhändertagande av våra äldre och samtidigt göra arbetet inom 
äldreomsorgen mer attraktivt. 

Motion 2: 

- Det ökande vårdbehovet och mer avancerad sjukvård hos patienter och vårdtagare inom den 
kommunala sjukvården ställer krav på att personalen är trygg och säker i sin profession. Alla 
undersköterskor och även andra yrkeskategorier inom vård- och omsorgsverksamheten ska 
årligen erhålla minst två veckors kompetensutveckling med bibehållen lön. Utbildningen kan 
ske på hel- eller deltid. 

Vi föreslår 

Att alla undersköterskor och även andra yrkeskategorier inom vård- och omsorgsverksamheten 
årligen erhåller minst två veckors kompetensutveckling med bibehållen lön 

 

Ulricehamn 9 september 2019 

Birgit Andersson Liberalerna   Adela Brkic Carlsson Liberalerna 

Inga-Kersti Skarland Socialdemokraterna  Klas Redin Socialdemokraterna 
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§  
 

Svar på motion om att karriärtjänster för 
undersköterskor skapas 
Dnr 2019/549 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen anses vara under genomförande med hänvisning till de utbildningsinsatser som 
pågår kontinuerligt och att tjänsten som specialistundersköterska tillskapats. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Birgit Andersson (L), Adela Brkic Carlsson (L), 
Inga-Kersti Skarland (S) och Klas Redin (S) att karriärtjänsten för undersköterskor skapas. 
Kommunens vuxenutbildning och Yrkeshögskolan (YH) erbjuder flera specialistutbildningar 
för undersköterskor till exempel inom demensvård och äldrepsykiatri. Utbildningar kan läsas 
på distans och bedrivas på hel- eller halvfart. Genomgången utbildning ska innebära ökat 
ansvar och därmed högre lön.  
 
Förvaltningen föreslår att motionen ska anses vara under genomförande då 
utbildningsinsatser som de som beskrivs ovan genomförs och att en ny tjänst, 
specialistundersköterska, har tillskapats och planeras att tillsättas under 2021.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-09-10 från socialchef  
2 Motion om att karriärtjänster för undersköterskor skapas 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen anses vara under genomförande med hänvisning till de utbildningsinsatser som 
pågår kontinuerligt och att tjänsten som specialistundersköterska tillskapats.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2020-09-10 

 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om att 
karriärtjänster för undersköterskor skapas 
Diarienummer 2019/549, löpnummer 2662/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen anses vara under genomförande med hänvisning till de utbildningsinsatser som 
pågår kontinuerligt och att tjänsten som specialistundersköterska tillskapats.  
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Birgit Andersson (L), Adela Brkic Carlsson (L), 
Inga-Kersti Skarland (S) och Klas Redin (S) att karriärtjänsten för undersköterskor skapas. 
Kommunens vuxenutbildning och Yrkeshögskolan (YH) erbjuder flera specialistutbildningar 
för undersköterskor till exempel inom demensvård och äldrepsykiatri. Utbildningar kan läsas 
på distans och bedrivas på hel- eller halvfart. Genomgången utbildning ska innebära ökat 
ansvar och därmed högre lön.  
 
Förvaltningen föreslår att motionen ska anses vara under genomförande då 
utbildningsinsatser som de som beskrivs ovan genomförs och att en ny tjänst, 
specialistundersköterska, har tillskapats och planeras att tillsättas under 2021.  
 
 
Ärendet 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Birgit Andersson (L), Adela Brkic Carlsson (L), 
Inga-Kersti Skarland (S) och Klas Redin (S) att karriärtjänsten för undersköterskor skapas. 
Kommunens vuxenutbildning och Yrkeshögskolan (YH) erbjuder flera specialistutbildningar 
för undersköterskor till exempel inom demensvård och äldrepsykiatri. Utbildningar kan läsas 
på distans och bedrivas på hel- eller halvfart. Genomgången utbildning ska innebära ökat 
ansvar och därmed högre lön.  
 
Verksamheten erbjuder kontinuerligt utbildningar till medarbetarna Verksamheten beställer 
årligen kurser från Komvux och kommer överens om antalet platser. Under åren har 
verksamheten bland annat satsat på att utbilda certifierade handledare, utbildningar inom 
äldrepsykiatri och demens. Under hösten 2020 startar en utbildning inom palliativ vård, med 
cirka 25 platser.  
 
En ny tjänst har inrättats inom äldreomsorgen: specialistundersköterska. I tjänsten ingår att: 

 utföra insatser med god kvalitet hos vårdtagare 
 aktivt delta och driva verksamhetens utvecklingsarbete 
 Driva förbättringsarbete kring avvikelser och inkomna klagomål 
 Kollegial handledning och metodstöd 
 Implementera SMARTA mål och metodverktyg i genomförandeplaner 
 Kvalitetssäkra genomförandeplaner 
 Hålla utbildningar i aktuella ämnen för omvårdnadspersonal och anhöriga 

 
Det kommer att finnas möjlighet att ansöka till en YH-utbildning i Borås till 
specialistundersköterska. Det är kommunerna i Sjuhärad som har kommit överens om vad 
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innehållet i utbildningen ska vara. Ulricehamns kommun har anmält intresse till att ha 10 
platser.  Det är individen själv som söker till utbildningen som genomförs på individens 
fritid. Det är inte garanterat att en genomgången utbildning resulterar i en tjänst som 
specialistundersköterska.  
 
Utöver det pågående arbetet med utbildningar, ombudsroller och inrättandet av tjänsten som 
specialistundersköterska finns det även planer på att skapa teknikombud och teknikgrupper 
på enheterna. Dessa ombud ska då på puckeltiden arbeta med support, underhåll, 
uppdateringar och utbildningar till kollegor inom den välfärdsteknik som har införts och som 
kommer att införas.  
 
Genomgången utbildning resulterar inte per automatik i högre lön. Lönen revideras vid den 
årliga löneöversynen där man tar hänsyn till utbildning, erfarenhet, ökat ansvar och 
ombudsroller.  
 
Med anledning av pågående arbete med utbildningar, utvecklandet av ombudsroller samt 
inrättandet av en ny tjänst som specialistundersköterska föreslår förvaltningen att motionen 
kan anses vara under genomförande.  

 
Beslutsunderlag 
1 Motion om att karriärtjänster för undersköterskor skapas 

 
Beslutet lämnas till 
Socialchef  
 
 
 
 

Magnus Andersson Neumann Nina Landström 
Socialchef Verksamhetschef äldreomsorg 
Sektor välfärd Sektor välfärd 

 

Maria Winsten 
Utredare 
Sektor välfärd 
 

 



 

Utmaningar och möjligheter för framtidens äldreomsorg i Ulricehamns kommun.  Motion 3 

Äldreomsorgen i Ulricehamns kommun får höga betyg då enkäter görs bland dem som är berörda av 
hemtjänst och hemsjukvård eller bor i ett av våra vård- och omsorgsboenden. 

Vi blir emellertid ofta påminda om vilket behov av personal som äldreomsorgen kräver. Detta 
kommer inte att minska då både antalet äldre-äldre blir större och pensionsavgångarna bland dem 
som nu är i tjänst ökar. Utvecklingen av välfärdsteknik går snabbt men behovet av utbildad 
sjukvårdspersonal kommer inte att minska. 

Antalet ungdomar som söker till vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet motsvarar inte alls det 
kommande behovet av utbildad personal. Vårdvux, Vuxenutbildningens vårdutbildning, ger 
möjligheter för vuxna att studera till ett vårdyrke, men inte heller detta kan tillfredsställa det 
växande behovet. 

Det krävs nya vägar för ett professionellt omhändertagande om våra äldre som samtidigt gör arbetet 
inom äldreomsorgen mer attraktivt och får personal att lockas till vår kommun och stanna inom 
verksamheten. 

Därför lägger vi inom Liberalerna och Socialdemokraterna i Ulricehamn nu fem motioner som 
tillsammans kan leda till ett gott omhändertagande av våra äldre och samtidigt göra arbetet inom 
äldreomsorgen mer attraktivt. 

Motion 3: 

- Karriärtjänster för undersköterskor ska skapas.  Kommunens vuxenutbildning kan erbjuda 
gymnasiala fördjupningskurser och Yrkeshögskolan, YH, erbjuder flera specialistutbildningar 
för undersköterskor t ex inom demensvård och äldrepsykiatri. Utbildningar kan läsas på 
distans och bedrivas på hel- eller halvfart.  Genomgången utbildning ska innebära ökat 
ansvar och därmed högre lön. 

Vi föreslår 

Att karriärtjänster för undersköterskor skapas 

 

Ulricehamn 9 september 2019 

Birgit Andersson Liberalerna   Adela Brkic Carlsson Liberalerna 

Inga-Kersti Skarland Socialdemokraterna  Klas Redin Socialdemokraterna 
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Svar på motion om mentorsprogram för personer 
med utländsk språkbakgrund 
Dnr 2019/547 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag på kommunfullmäktiges beslut  
Motionens förslag anses vara under genomförande med hänvisning till befintliga certifierade 
handledare samt införandet av språkombud i verksamheten.  
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Birgit Andersson (L), Adela Brkic (L), Inga-
Kersti Skarland (S) och Klas Redin (S) att ett väl genomarbetat mentorsprogram skapas för 
personer med utländsk språkbakgrund så att SFI-studier och praktik inom vård- och 
äldreomsorg kan erhållas.  
 
Inom äldreomsorgen och funktionsnedsättning finns idag certifierade handledare som tar 
emot praktikanter/elever. Det ska också utbildas och införas språkombud i verksamheten.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionens förslag anses vara under genomförande med hänvisning till befintliga certifierade 
handledare samt införandet av språkombud i verksamheten.  
 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2020-09-04 

 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om mentorsprogram 
för personer med utländsk språkbakgrund 
Diarienummer 2019/547, löpnummer 576/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionens förslag anses vara under genomförande med hänvisning till befintliga certifierade 
handledare samt införandet av språkombud i verksamheten.  
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Birgit Andersson (L), Adela Brkic (L), Inga-
Kersti Skarland (S) och Klas Redin (S) att ett väl genomarbetat mentorsprogram skapas för 
personer med utländsk språkbakgrund så att SFI-studier och praktik inom vård- och 
äldreomsorg kan erhållas.  
 
Inom äldreomsorgen och funktionsnedsättning finns idag certifierade handledare som tar 
emot praktikanter/elever. Det ska också utbildas och införas språkombud i verksamheten.  
 
 
Ärendet 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Birgit Andersson (L), Adela Brkic (L), Inga-
Kersti Skarland (S) och Klas Redin (S) att ett väl genomarbetat mentorsprogram skapas för 
personer med utländsk språkbakgrund så att SFI-studier och praktik inom vård- och 
äldreomsorg kan erhållas.  
 
Verksamheterna äldreomsorg och funktionsnedsättning tar idag emot elever/praktikanter 
från Komvux och gymnasieskolan två gånger per år. Utöver detta tar verksamheten 
äldreomsorg också emot elever/praktikanter från Borås som har en utbildning som heter 
Vård- och omsorg med SFI/SVA. Denna utbildning kombinerar yrkesutbildning med 
språkutbildning och riktar sig till nyanlända.  
 
I verksamheten finns idag certifierade handledare som har utbildats genom vård- och 
omsorgscollege (VO-college). Dessa fungerar i dagsläget som mentorer för de 
elever/praktikanter som tas emot. 
 
Genom VO-college finns det också möjlighet att utbilda språkombud, vilket verksamheten 
planerar att göra. Ett språkombud är medarbetare med uppdrag att stödja kollegor när det 
gäller språkutveckling. Det handlar bland annat om att stödja dem som har ett annat 
modersmål än svenska.  
 
Det finns därför redan i dag i verksamheten certifierade handledare som har ansvaret för 
praktikanter/elever. Detta arbetssätt kommer att utvecklas i och med utbildandet, och 
införandet av, språkombud i verksamheterna. Även om det i verksamheten idag inte 
benämns som mentorsprogram anser verksamheten att det är att likställa med det och 
motionens förslag anses därför vara under genomförande.  

 
Beslutsunderlag 
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1 Motion om mentorsprogram för personer med utländsk språkbakgrund 
 
Beslutet lämnas till 
Socialchef 
 
 
 

Magnus Andersson Neumann Nina Landström 
Socialchef Verksamhetschef äldreomsorg 
Sektor välfärd Sektor välfärd 
  

 
Maria Winsten 
Utredare 
Sektor välfärd  
 



  

Utmaningar och möjligheter för framtidens äldreomsorg i Ulricehamns kommun.  Motion 4 

Äldreomsorgen i Ulricehamns kommun får höga betyg då enkäter görs bland dem som är berörda av 
hemtjänst och hemsjukvård eller bor i ett av våra vård- och omsorgsboenden. 

Vi blir emellertid ofta påminda om vilket behov av personal som äldreomsorgen kräver. Detta 
kommer inte att minska då både antalet äldre-äldre blir större och pensionsavgångarna bland dem 
som nu är i tjänst ökar. Utvecklingen av välfärdsteknik går snabbt men behovet av utbildad 
sjukvårdspersonal kommer inte att minska. 

Antalet ungdomar som söker till vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet motsvarar inte alls det 
kommande behovet av utbildad personal. Vårdvux, Vuxenutbildningens vårdutbildning, ger 
möjligheter för vuxna att studera till ett vårdyrke, men inte heller detta kan tillfredsställa det 
växande behovet. 

Det krävs nya vägar för ett professionellt omhändertagande om våra äldre som samtidigt gör arbetet 
inom äldreomsorgen mer attraktivt och får personal att lockas till vår kommun och stanna inom 
verksamheten. 

Därför lägger vi inom Liberalerna och Socialdemokraterna i Ulricehamn nu fem motioner som 
tillsammans kan leda till ett gott omhändertagande av våra äldre och samtidigt göra arbetet inom 
äldreomsorgen mer attraktivt. 

Motion 4: 

- Ett väl genomarbetat mentorsprogram skapas för personer med utländsk språkbakgrund så 
att sfi-studier och praktik inom vård- och äldreomsorg kan erhållas. Detta kan leda till att fler 
söker till och klarar att studera på Vuxenutbildningens vårdutbildningar. 

Vi föreslår 

Att ett väl genomarbetat mentorsprogram skapas för personer med utländsk språkbakgrund så att 
sfi-studier och praktik inom vård- och äldreomsorg kan erhållas 

 

Ulricehamn 9 september 2019 

Birgit Andersson Liberalerna   Adela Brkic Carlsson Liberalerna 

Inga-Kersti Skarland Socialdemokraterna  Klas Redin Socialdemokraterna 
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Svar på motion om att underlätta för hemtjänsten 
Dnr 2019/697 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionens första förslag, att kommunstyrelsen får i uppdrag att finna en lösning som gör att 
hemtjänsten enklare kan parkera när de ska besöka brukarna, avslås med hänvisning till att 
det inte bedöms möjligt att genomföra. 
 
Motionens andra förslag, att kommunstyrelsen får i uppdrag att tillskapa en parkeringsplats 
för hemtjänsten vid de kommunala fastigheter som berörs, anses vara tillgodosett med 
hänvisning till de parkeringsrutiner som upprättats av Stubo.  
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Wiktor Öberg (M) och Richard Hallifax (M) att 
kommunstyrelsen får i uppdrag att finna en lösning som gör att hemtjänsten enklare kan 
parkera när de ska besöka brukare. Och att kommunstyrelsen får i uppdrag att tillskapa en 
parkeringsplats för hemtjänsten vid de kommunala fastigheterna som berörs. Förvaltningen 
bedömer att det inte finns möjlighet att utfärda generella parkeringstillstånd som gäller alltid 
och överallt. Vid kommunens egna fastigheter, inklusive Stubos fastigheter där det bor 
brukare, finns det möjlighet för hemtjänstpersonal att parkera.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-04-01 från socialchef 
2 Motion om Underlätta för hemtjänsten 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionens första förslag, att kommunstyrelsen får i uppdrag att finna en lösning som gör att 
hemtjänsten enklare kan parkera när de ska besöka brukarna, avslås med hänvisning till att 
det inte bedöms möjligt att genomföra. 
 
Motionens andra förslag, att kommunstyrelsen får i uppdrag att tillskapa en parkeringsplats 
för hemtjänsten vid de kommunala fastigheter som berörs, anses vara tillgodosett med 
hänvisning till de parkeringsrutiner som upprättats av Stubo.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2020-04-01 

 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om att underlätta för 
hemtjänsten 
Diarienummer 2019/697, löpnummer 1082/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionens första förslag, att kommunstyrelsen får i uppdrag att finna en lösning som gör att 
hemtjänsten enklare kan parkera när de ska besöka brukarna, avslås med hänvisning till att 
det inte bedöms möjligt att genomföra. 
 
Motionens andra förslag, att kommunstyrelsen får i uppdrag att tillskapa en parkeringsplats 
för hemtjänsten vid de kommunala fastigheter som berörs, anses vara tillgodosett med 
hänvisning till de parkeringsrutiner som upprättats av Stubo.  
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Wiktor Öberg (M) och Richard Hallifax (M) att 
kommunstyrelsen får i uppdrag att finna en lösning som gör att hemtjänsten enklare kan 
parkera när de ska besöka brukare. Och att kommunstyrelsen får i uppdrag att tillskapa en 
parkeringsplats för hemtjänsten vid de kommunala fastigheterna som berörs. Förvaltningen 
bedömer att det inte finns möjlighet att utfärda generella parkeringstillstånd som gäller alltid 
och överallt. Vid kommunens egna fastigheter, inklusive Stubos fastigheter där det bor 
brukare, finns det möjlighet för hemtjänstpersonal att parkera.  
 
 
Ärendet 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Wiktor Öberg (M) och Richard Hallifax (M) att 
kommunstyrelsen får i uppdrag att finna en lösning som gör att hemtjänsten enklare kan 
parkera när de ska besöka brukare. Och att kommunstyrelsen får i uppdrag att tillskapa en 
parkeringsplats för hemtjänsten vid de kommunala fastigheterna som berörs.  
 
Verksamheten delar motionens bild av att det kan vara problematiskt att hitta 
parkeringsplatser centralt när hemtjänsten ska utföra insatser hos brukare. Verksamheten 
ser också behov av fler parkeringsplatser. Dock är det svårt att se var dessa parkeringsplatser 
ska vara då det varierar i vilka bostäder/fastigheter som verksamhetens brukare bor i.  
 
Det är inte möjligt att utfärda generella parkeringstillstånd som gäller alltid och överallt i 
staden. Men det går att ansöka om nyttoparkeringstillstånd i vissa fall. 
Nyttoparkeringstillstånd beviljas för hela Ulricehamn endast när det avser parkering på 
allmän plats under längre tid än vad som är tidsbegränsat. Om nyttoparkering önskas på en 
plats där parkering inte är tillåten (gångbana/parkeringsförbud, lastplats med mera) krävs 
att en bedömning av lämplighet görs för varje enskild plats. Platsen ska vara angiven på 
nyttoparkeringstillståndet och tillståndet gäller för det specifika fordonet. Att utfärda 
tillstånd kostar 2 500 kr/år eller 350 kr/månad.   
 
Kommunen kan dock inte utfärda parkeringstillstånd för mark som ägs av andra. Det är 
därför upp till varje fastighetsägare att ta ställning till om de vill upplåta en parkeringsplats 
åt hemtjänsten, eller utfärda ett parkeringstillstånd.  
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Vad gäller kommunens fastigheter där brukare vistas, till exempel särskilda boenden, så finns 
parkeringsplatser för tjänstebilar som hemtjänsten och/eller hemsjukvården kan nyttja vid 
besök.  
 
För de fastigheter som Stubo äger och där det bor brukare med hemtjänstinsatser har det 
upprättats en parkeringsrutin som är förankrad i Stubos politiska ledning. Enligt 
parkeringsrutinen har hemtjänstpersonal rätt att parkera i max 20 minuter utanför entréer 
till fastigheter där brukare bor. Förutsättningen är att bilen är märkt på ett sådant sätt att det 
syns att det är hemtjänstens bil, eller har ett godkänt parkeringstillstånd med kommunens 
logga på . Listor på bilarnas registreringsnummer har även skickats till vaktbolaget som är 
ansvarigt för att utfärda kontrollavgifter för parkeringsförseelser.  
 
Förvaltningens bedömning är att det inte går att införa ett allmänt parkeringstillstånd som 
gäller för hemtjänsten utanför de fastigheter där det bor brukare. I de fastigheter som inte 
ägs av kommunen är det upp till respektive fastighetsägare att besluta om de vill upplåta en 
parkeringsplats åt hemtjänsten eller inte, om det bor hemtjänsttagare i fastigheten.  
 
På allmän plats kan kommunen utfärda nyttoparkeringstillstånd under de förutsättningar 
som beskrivs ovan. Dock är det viktigt att komma ihåg att hemtjänsten inte är en 
ambulansverksamhet och att det är viktigt att inte blockera vägen för blåljuspersonal eller att 
hindra framkomligheten för allmänheten. 
 
Förvaltningen föreslår därför att motionens första förslag avslås. 
 
Stubo har upprättat en parkeringsrutin som ger hemtjänsten möjlighet att parkera utanför 
deras fastigheter för att kunna utföra insatser hos brukare som är boende där. Det finns 
också möjlighet att nyttja parkeringsplatser för tjänstebilar utanför andra kommunala 
fastigheter, så som särskilda boenden med mera. 
 
Förvaltningen föreslår därför att motionens andra förslag anses vara tillgodosett. 
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om Underlätta för hemtjänsten 

 
Beslutet lämnas till 
Socialchef  
 
 
 
 

Magnus Andersson Neumann Maria Winsten 
Socialchef Utredare 
Sektor välfärd Sektor välfärd 

 

 



  
 

 

 

Motion om Underlätta för hemtjänsten 

 

 
Parkerings situationen har länge varit en fråga som vi från Moderaterna har drivit, då vi 

bor i en kommun med stark tillväxt så blir tillgången av de till antalet få parkeringsplatser 

i centrum allt svårare att komma till. 

 

Och detta påverkar inte bara de som skall åka hit för att besöka staden, shoppa eller bara 

gå ut och äta. Utan vi får även till oss att kommunens personal, främst inom hemtjänsten, 

får lägga allt mer tid på att leta efter parkering när de skall hem till någon av brukarna. 

Istället för att kunna lägga den tiden på brukaren. 

 

Vi anser att detta inte längre är en hållbar situation för verksamheten och det kostar 

dessutom stora summor pengar varje år. Pengar som rimligtvis bör läggas på att få mer tid 

till brukarna, och inte på att leta parkering. 

 

 

 

Vi yrkar därför att: 

 

- Kommunstyrelsen får i uppdrag att finna en lösning som gör att hemtjänsten 

enklare kan parkera när de skall besöka brukarna. 

- Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillskapa en parkeringsplats för hemtjänsten vid 

de kommunala fastigheterna som berörs. ( Gäller även bolagen ) 

 

 

 

Wiktor Öberg (M) 

 

Richard Hallifax (M) 
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Svar på motion om att framtidssäkra vår 
laddinfrastruktur 
Dnr 2020/302 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen får anses vara under utredning med hänvisning till att arbete med framtagande av 
styrdokument för utbyggnad av kommunens laddinfrastruktur pågår. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Wiktor Öberg (M) att kommunstyrelsen ges i 
uppdrag att införa ett betalningssystem för de kommunala laddplatserna samt modernisera 
laddplatserna. 
 
Inom förvaltningen pågår för närvarande ett arbete med att utforma styrdokument för 
utbyggnaden av laddinfrastruktur. I detta arbete behöver kommunen göra ett antal 
ställningstaganden och vägval. De frågeställningar som lyfts i motionen kan med fördel 
hanteras inom arbetet med framtagande av styrdokument för utbyggnad av kommunal 
laddinfrastruktur. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2020-09-22 från samhällsbyggnadschef  
2 Motion om att framtidssäkra vår laddinfrastruktur 
3 Remissvar Motion om att framtidssäkra vår laddinfrastruktur 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen får anses vara under utredning med hänvisning till att arbete med framtagande av 
styrdokument för utbyggnad av kommunens laddinfrastruktur pågår. 
 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2020-09-22 

 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om att framtidssäkra 
vår laddinfrastruktur 
Diarienummer 2020/302, löpnummer 2755/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen får anses vara under utredning med hänvisning till att arbete med framtagande av 
styrdokument för utbyggnad av kommunens laddinfrastruktur pågår. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Wiktor Öberg (M) att kommunstyrelsen ges i 
uppdrag att införa ett betalningssystem för de kommunala laddplatserna samt modernisera 
laddplatserna. 
 
Inom förvaltningen pågår för närvarande ett arbete med att utforma styrdokument för 
utbyggnaden av laddinfrastruktur. I detta arbete behöver kommunen göra ett antal 
ställningstaganden och vägval. De frågeställningar som lyfts i motionen kan med fördel 
hanteras inom arbetet med framtagande av styrdokument för utbyggnad av kommunal 
laddinfrastruktur. 
 
 
Ärendet 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Wiktor Öberg (M) att kommunstyrelsen ges i 
uppdrag att modernisera de kommunala laddplatserna samt införa ett betalningssystem. 
 
Motionen har varit remitterad till Ulricehamns Energi AB (UEAB) som inkommit med 
yttrande. UEAB ser mycket positivt på den inkomna motionen om att framtidssäkra 
Ulricehamns laddinfrastruktur men påtalar också ett antal utmaningar utifrån nuvarande 
regelverk. UEAB efterfrågar att bolaget ska ges rätt förutsättningar från kommunen för att 
utveckla området vidare. 
 
Att modernisera laddinfrastrukturen och öka kapaciteten samtidigt som övriga privata 
aktörer, innebär utmaningar med avseende på både effekt och elöverföringskapacitet i vissa 
områden inom tätorten. UEAB anser att en förutsättning för att kunna hantera den 
kommande elektrifieringen av fordonsflottan är att en övergripande laddinfrastrukturplan 
för snabbladdning tas fram av kommunen för de publika platser som anses lämpliga för 
ändamålet. 
 
Inom förvaltningen pågår för närvarande ett arbete med att utforma styrdokument för 
utbyggnaden av laddinfrastruktur. I arbetet med styrdokument behöver kommunen göra ett 
antal ställningstaganden och vägval. Ska kommunen upplåta allmän platsmark för etablering 
av laddinfrastruktur eller inte, hur ska ägandet av laddinfrastrukturen organiseras, hur ska 
eventuella avgifter erläggas och vilka ska utgöra målgruppen för satsningar på 
laddinfrastruktur.  
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att de frågeställningar som lyfts i motionen med fördel 
kan hanteras inom arbetet med framtagande av styrdokument för utbyggnad av kommunal 
laddinfrastruktur. 
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Beslutsunderlag 

1 Motion om att framtidssäkra vår laddinfrastruktur 
2 Remissvar Motion om att framtidssäkra vår laddinfrastruktur 

 
Beslutet lämnas till 
Ulricehamns Energi AB 
Samhällsbyggnadschef 
 
 
 

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

 

 



 

Framtidssäkra vår laddinfrastruktur 
  
Utvecklingen går framåt i en rasande takt. Allt fler invånare och företag väljer 
klimatsmarta fordon, detta leder till ett högre tryck på vår laddinfrastruktur. Vi 
har sedan införandet 2014 haft ett system med gratis laddning. Här önskar vi 
moderater en förändring. 2020 är det inte längre rimligt att de med laddfordon 
ska kunna ladda gratis. Det kommunala bostadsbolaget Stubo har idag en 
lösning på detta, och vi anser att resten av den kommunala koncernen bör 
införa liknade system. Detta innebär att man måste betala för sig om man skall 
använda våra laddstolpar. 
  
I samband med att vi inför betalningssystemet är det även dags att 
uppdatera/justera våra stolpar, så att de håller hög standard och skall vara 
anpassade för nu- och framtidens bilar. Vi anser även att man bör anpassa 
mängden kWh i stolparna efter hur de är tänkta att användas. 
   
Vi ser gärna fler kommunala parkeringar med laddstolpar då det gynnar både 
kommunens invånare men även besöksnäringen, vi vill alltså inte gå med vinst 
på laddplatserna. Låt oss tillsammans flytta kommunen in i 2020 och 
modernisera vår laddinfrastruktur. 
 
 
Vi yrkar därför: 
 

- Att, Kommunstyrelsen får i uppdrag att införa ett betalningssystem för 
de kommunala laddplatserna. 

 
- Att, Kommunstyrelsen får i uppdrag att modernisera våra laddplatser. 

 
 
 
Wiktor Öberg (M)
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Svar på motion gällande Ulricehamnsbygdens 
ridklubbs fortsatta verksamhet 
Dnr 2018/802 
 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionens första yrkande, att ridklubbens möjlighet till ett utökat driftsanslag som idag är 
527 tkr skyndsamt utreds så verksamhetens fortlevnad säkras. Rimlig nivå har av klubben 
bedömts vara cirka 1 070 tkr och indexerat, anses vara tillgodosett med hänvisning till de 
utökade bidrag som föreningen har fått samt att indexuppräkning införts från och med 2020.  
 
Motionens andra yrkande, att frågan gällande anläggningen i Ubbarps skick utreds och att 
det snarast utreds vilka akuta renoveringsbehov som finns och att medel avsätts speciellt för 
detta, anses vara tillgodosett med hänvisning till de utredningar som genomförts 2010, 2011 
och 2019 samt de bidrag som föreningen har fått för kostnadskrävande projekt.  
 
Motionens tredje yrkande, att klubben som enligt uppgift är avtalslös får ett avtal med 
kommunen som är hållbart över tid och som ger möjlighet till utveckling av verksamheten, 
anses vara tillgodosett med hänvisning till att det sedan 2018 finns ett avtal som sträcker sig 
över 20 år.   
 
Motionens fjärde yrkande, att en utredning görs om kommunen anser det vara möjligt att 
tillgodose ridklubbens lokalbehov på annat sätt än idag, kanske i kommunal regi, anses vara 
tillgodosett med hänvisning till de samtal som förts med föreningen och där man kommit 
fram till att fortsatt föreningsdrift är den mest hållbara. 
 
Sammanfattning 
I en motion till fullmäktige förslår Ingemar Basth (Mp) ett antal åtgärder för att 
Ulricehamnsbygdens ridklubbs fortsatta verksamhet ska vara möjlig. Han hänvisar till 
skillnader mellan olika sporter och idrotter i kommunen och de förutsättningar de har. 

 
I den utredning som förvaltningen gjort framkommer att en mängd åtgärder och insatser har 
gjorts från kommunens sida. I och med föreslår förvaltningen att alla fyra yrkanden kan 
anses vara tillgodosedda.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-08-26 från tf servicechef  
2 Motion gällande Ulricehamnsbygdens ridklubbs fortsatta verksamhet 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionens första yrkande, att ridklubbens möjlighet till ett utökat driftsanslag som idag är 
527 tkr skyndsamt utreds så verksamhetens fortlevnad säkras. Rimlig nivå har av klubben 
bedömts vara cirka 1 070 tkr och indexerat, anses vara tillgodosett med hänvisning till de 
utökade bidrag som föreningen har fått samt att indexuppräkning införts från och med 2020.  
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Motionens andra yrkande, att frågan gällande anläggningen i Ubbarps skick utreds och att 
det snarast utreds vilka akuta renoveringsbehov som finns och att medel avsätts speciellt för 
detta, anses vara tillgodosett med hänvisning till de utredningar som genomförts 2010, 2011 
och 2019 samt de bidrag som föreningen har fått för kostnadskrävande projekt.  
 
Motionens tredje yrkande, att klubben som enligt uppgift är avtalslös får ett avtal med 
kommunen som är hållbart över tid och som ger möjlighet till utveckling av verksamheten, 
anses vara tillgodosett med hänvisning till att det sedan 2018 finns ett avtal som sträcker sig 
över 20 år.   
 
Motionens fjärde yrkande, att en utredning görs om kommunen anser det vara möjligt att 
tillgodose ridklubbens lokalbehov på annat sätt än idag, kanske i kommunal regi, anses vara 
tillgodosett med hänvisning till de samtal som förts med föreningen och där man kommit 
fram till att fortsatt föreningsdrift är den mest hållbara 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-08-26 

Tjänsteskrivelse Svar på motion gällande 
Ulricehamnsbygdens ridklubbs fortsatta verksamhet 
Diarienummer 2018/802, löpnummer 2801/2019 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionens första yrkande, att ridklubbens möjlighet till ett utökat driftsanslag som idag är 
527 tkr skyndsamt utreds så verksamhetens fortlevnad säkras. Rimlig nivå har av klubben 
bedömts vara cirka 1 070 tkr och indexerat, anses vara tillgodosett med hänvisning till de 
utökade bidrag som föreningen har fått samt att indexuppräkning införts från och med 2020.  
 
Motionens andra yrkande, att frågan gällande anläggningen i Ubbarps skick utreds och att 
det snarast utreds vilka akuta renoveringsbehov som finns och att medel avsätts speciellt för 
detta, anses vara tillgodosett med hänvisning till de utredningar som genomförts 2010, 2011 
och 2019 samt de bidrag som föreningen har fått för kostnadskrävande projekt.  
 
Motionens tredje yrkande, att klubben som enligt uppgift är avtalslös får ett avtal med 
kommunen som är hållbart över tid och som ger möjlighet till utveckling av verksamheten, 
anses vara tillgodosett med hänvisning till att det sedan 2018 finns ett avtal som sträcker sig 
över 20 år.   
 
Motionens fjärde yrkande, att en utredning görs om kommunen anser det vara möjligt att 
tillgodose ridklubbens lokalbehov på annat sätt än idag, kanske i kommunal regi, anses vara 
tillgodosett med hänvisning till de samtal som förts med föreningen och där man kommit 
fram till att fortsatt föreningsdrift är den mest hållbara 
 
Sammanfattning 
I en motion till fullmäktige förslår Ingemar Basth (Mp) ett antal åtgärder för att 
Ulricehamnsbygdens ridklubbs fortsatta verksamhet ska vara möjlig. Han hänvisar till 
skillnader mellan olika sporter och idrotter i kommunen och de förutsättningar de har. 

 
I den utredning som förvaltningen gjort framkommer att en mängd åtgärder och insatser har 
gjorts från kommunens sida. I och med föreslår förvaltningen att alla fyra yrkanden kan 
anses vara tillgodosedda.  
 
 
Ärendet 
I en motion till fullmäktige förslår Ingemar Basth (Mp) ett antal åtgärder för att 
Ulricehamnsbygdens ridklubbs fortsatta verksamhet ska vara möjlig. Han hänvisar till 
skillnader mellan olika sporter och idrotter i kommunen och de förutsättningar de har. 
Motionären yrkar: 
 

 Att ridklubbens möjlighet till ett utökat driftsanslag som idag är 527 tkr skyndsamt 
utreds så verksamhetens fortlevnad säkras. Rimlig nivå har av klubben bedömts vara 
cirka 1 070 tkr och indexerat. 

 Att frågan gällande anläggningen i Ubbarps skick utred och att det snarast utreds 
vilka akuta renoveringsbehov som finns och att medel avsätts speciellt för detta. 

 Att klubben som enligt uppgift är avtalslös får ett avtal med kommunen som är 
hållbart över tid och som ger möjlighet till utveckling av verksamheten.  
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 Att en utredning görs om kommunen anser det vara möjligt att tillgodose ridklubbens 
lokalbehov på annat sätt än idag, kanske i kommunal regi.  
 

Ridning är en stor idrott i Sverige och i Ulricehamns kommun. Som motionären skriver är en 
stor del av utövarna och medlemmarna kvinnor. Ofta har även ridklubbar aktiviteter och 
grupper för personer med funktionsnedsättning. Detta gör att ridklubbar är en viktig del i 
föreningslivet i Sverige, och i kommunen. Förvaltningen har med ett jämställdhetsperspektiv 
i fördelningen av föreningsbidrag, vilket innebär att föreningar inte ska gynnas/missgynnas 
om de har mestadels manliga eller kvinnliga utövare och medlemmar. Förvaltningen ser även 
positivt på att personer med funktionsnedsättning inkluderas i idrottsklubbar och övriga 
föreningar i kommunen. 
 
Möjlighet till utökat driftsanslag till ridklubben  
Förvaltningen har utrett frågan om bidrag till ridklubben och kan konstatera att den har fått 
bidrag likvärdigt med övriga föreningar. År 2010 fick ridklubben ett utökat driftsbidrag på 
180 tkr. Detta var i samband med en särskild satsning där även Snösäkert och Golfklubben 
fick utökade bidrag (§35/2010). 2014 fick ridklubben ett tillfälligt ökat anläggningsbidrag på 
161 tkr (§ 158/2014). 460 tkr tillfördes också sektor miljö-och samhällsbyggnad för att 
kompensera betesmarksbortfall, samt iordningställandet av en ridslinga. Under 2015 gavs en 
engångssumma på 88 tkr till ridklubben för foderersättning med mera.  
 
2018 gavs ett extra tilläggsbidrag på 300 tkr (§ 2018/419). Bidraget var ett likviditetstillskott 
för att möjliggöra att verksamheten skulle upprätthållas. I samband med det beslutet tog 
förvaltningen med sig förslaget från ridklubben att se över om driftsbidragen för samtliga 
föreningar och ta fram en indexmodell för budgetarbetet 2020. Detta har gjorts och 
föreningsbidragen kommer att indexuppräknas under 2020. För ridklubben innebär det en 
ökning av bidraget med 12 480 kr.  
 
Med anledning av ovanstående föreslår förvaltningen att motionens första yrkande, att 
utreda ett utökat driftsbidrag och att det ska vara indexerat, kan anses vara tillgodosett.  
 
Utredning av ridanläggningens behov av renovering och medel till detta 
2010 gav förvaltningen en konsult i uppdrag att göra en genomlysning av anläggningens 
behov av underhåll samt ta fram kostnadsberäkningar. 2011 gjordes på uppdrag av 
förvaltningen en genomlysning av föreningens ekonomi, av en inhyrd konsult. I 
sammanställningen angavs förslag på åtgärder och mål. Under våren 2019 besökte 
fastighetschef och fritidsintendent anläggningen och gjorde en genomgång av underhåll samt 
renoveringsbehov med mera. Sommaren 2020 var fritidsintendent och projektledare från 
fastighet och gjorde ytterligare en översyn av anläggningen. Under åren däremellan har det 
varit kontinuerliga möten och träffar mellan föreningen och förvaltningen. Förvaltningen kan 
konstatera att föreningen under den senaste 10-årsperioden har erhållit bidrag för 
kostnadskrävande projekt 9 gånger till en summa av drygt 880 tkr.  
 
Förvaltningen föreslår därför att motionens andra yrkande, att utreda renoveringsbehov och 
avsätta medel för detta, kan anses vara tillgodosett.  
 
Avtal mellan ridklubben och kommunen 
Motionären yrkar som ett tredje yrkande att klubben får ett avtal med klubben som är 
hållbart över tid och som ger möjlighet till utveckling av verksamheten. Ridklubben har 
sedan 2018 ett avtal med kommunen som löper över 20 år. Förvaltningen föreslår därför att 
detta yrkande kan anses vara tillgodosett.  
 
Driften av anläggningen 
Förvaltningen har under 2018 tillsammans med föreningen undersökt olika möjligheter för 
att möta klubbens behov. Detta gjordes i samband med att föreningen ansökte om bidrag för 
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kostnadskrävande projekt över 500 tkr. Den gången blev det avslag på föreningens ansökan 
med anledning av deras svåra ekonomiska läge. Dock sattes ett antal andra åtgärder in, som 
bland annat beskrivits ovan, från kommunens sida. Under arbetet tillsammans med 
föreningen har möjligheten till andra driftsformer undersökts. Att låta anläggningen övergå i 
kommunal regi har inte ansetts möjlig. Fortsatt föreningsdrift har setts som den mest 
hållbara. Förvaltningen anser därför att även motionens fjärde yrkande, att en utredning görs 
om kommunen kan tillgodose ridklubbens lokalbehov på annat sätt än idag, kanske i 
kommunal ägo, kan anses vara tillgodosett 
 
Beslutsunderlag 
1 Motion gällande Ulricehamnsbygdens ridklubbs fortsatta verksamhet 
 
Beslut lämnas till 
Tf servicechef 
Verksamhetschef kultur och fritid 
 
 
 

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

 



Motion gällande Ulricehamnsbygdens ridklubbs fortsatta verksamhet

Under många år har kommunens ridklubb haft en ansträngd ekonomi. Detta blev nyligen akut
då man vände sig till kommunen för att få ett bidrag så man kunde betala ut lönerna. På 
senare tid så har man också drabbats av extra kostnader för foder och inköp av hästar. Vidare 
har anläggningen som verksamheten bedrivs på omfattande renoveringsbehov. Så här kan 
man inte ha det om man ska driva en verksamhet och utveckla den. 
Ridanläggningen ägs och drivs idag av klubben. Detta är en lösning som kanske kan 
diskuteras vidare då ett antal kommuner i Sverige äger ridanläggningar som sedan hyrs ut till 
lokala ridklubbar. En ofta fördelaktigare lösning för brukarna. 
Ridsporten är den sjätte största sporten i Sverige. Ser man till ungdomsidrotten 7-25 år så är 
ridsporten på andra plats efter fotbollen. Bortåt 90 procent av utövarna är kvinnor vilket ger 
ett visst jämställdhetsperspektiv när det gäller satsningar på olika idrotter och dess plats i 
samhället. En grupp som ofta syns på ridanläggningar i Sverige är de med olika 
funktionshinder.
Ulricehamns kommun har gjort stora satsningar på bland annat fotboll och skidor. De klubbar
som bedriver den verksamheten har en fördel då de slipper många av  kringkostnader och 
åtaganden som ridklubben idag har. Miljöpartiet tycker att det är dags att kommunen nu ger 
ridsporten den behövliga puff den såväl behöver. Sett till kostnader och utslaget per medlem 
så är ridsportens kostnader inte högre per medlem än de föreningar som bedriver verksamhet 
i kommunägda anläggningar.

Miljöpartiet yrkar därför följande:

• Att ridklubbens möjlighet till ett utökat driftbidrag som idag är 527 tkr 
skyndsamt utreds så verksamhetens fortlevnad säkras. Rimlig nivå har 
klubben bedömt vara cirka 1070 tkr och indexerat. 

• Att frågan gällande anläggningen i Ubbarps skick  utreds och att det snarast  
utreds vilka akuta renoveringsbehov som finns och att medel avsätts speciellt
för detta. 

• Att klubben som enligt uppgift är avtalslös får ett avtal med kommunen som 
är hållbart över tid och som ger möjlighet till utveckling. av verksamheten. 

• Att en utredning görs om kommunen anser det vara möjligt att tillgodose 
ridklubbens lokalbehov på annat sätt än idag, kanske i kommunal ägo. 

För miljöpartiet de gröna i Ulricehamn

Ingemar Basth
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Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2020-11-26 
Dnr 2020/72 
 
 
Ordförandens förslag till 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. 
 
Beslutsunderlag 
1 Juridiska ärenden 

1.13 

Nr 716/2020 
2020/520 
Avge yttrande med anledning av överklaganden där beslut fattas på 
delegation 
Verksamhetschef 2020-10-08 

2  Allmänna ärenden 
2.2 Nr 751/2020, 752/2020 

Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till föreningar, organisationer och 
institutioner eller motsvarande 
Verksamhetschef 2020-10-22, 2020-10-10 

2.17 Nr 710/2020 
2020/540 
Beslut på kommunstyrelsens vägnar i ärenden som är så brådskande att 
kommunstyrelsens avgörande inte kan avvaktas 
Kommunstyrelsens ordförande 2020-10-09 

3 Ekonomiärenden 
4 Upphandlingsärenden 
5 Mark- och fastighetsärenden 

5.3 

Nr 732/2020 
Ansöka om/godkänna fastighetsbildningsåtgärder 
Exploateringsingenjör 2020-10-16 

5.7 

Nr 675–677/2020, 731/2020, 745/2020 
Sälja mark inom planlagt område för service, industri eller bostäder i 
enlighet med kommunfullmäktiges fastställda markpriser. Försäljning kan 
även ske till högstbjudande (över det i enlighet med kommunfullmäktiges 
fastställda markpris) eller till marknadspris efter värdering 
Mark- och exploateringsingenjör 2020-10-07, 2020-10-21 
Exploateringsingenjör 2020-10-16 
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5.8 

Nr 733/2020 
Fatta beslut samt godkänna avtal om köp, försäljning, byt av fastighet 
samt fastighetsreglering 
Exploateringsingenjör 2020-10-16 

5.10  

Nr 682/2020 
Fatta beslut om samt godkänna/säga upp avtal om arrende, servitut, 
jakträtt, Väg/vägrätt, tomträtt, ledningsrätt, parkering eller annan 
nyttjanderätt 
Exploateringsingenjör 2020-10-07 

5.14 

Nr 654–655/2020, 656/2020, 734/2020, 749/2020, 750/2020 
Avge yttrande på kommunens vägnar i dess egenskap av fastighetsägare 
och granne i samband med bygglov eller motsvarande 
Mark- och exploateringsingenjör 2020-09-30, 2020-09-29, 2020-10-21, 
2020-10-20 
Handläggare exploatering 2020-10-19 

5.21 

Nr 666/2020, 686/2020 
2020/519, 2020/538 
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats samt beslut om tilldelning 
av torgplats 
Handläggare exploatering 2020-10-02, 2020/538 

6 Fritidsärenden 
7 Kulturärenden 
8 Personalärenden 

8.1 

Nr 658/2020, 659/2020, 660/2020, 661/2020, 664/2020. 669/2020, 
680/2020, 683/2020, 684/2020, 685/2020, 742/2020, 743/2020, 
744/2020, 748/2020 
Beslut om tillsättande, återbesättande och avslut av tjänst, 
tillsvidareanställning och visstidsanställning (inom budget) 
Enhetschef 2020-09-29, 2020-09-15, 2020-09-01, 2020-07-27, 2020-09-
14, 2020-08-28, 2020-09-28, 2020-09-10, 2020-08-27, 2020-10-09, 
2020-10-15, 2020-10-07, 2020-10-19, 2020-10-20 

8.4 

Nr 679/2020 
Fastställa lön, lönetillägg och andra anställningsvillkor i 
nyanställningsärenden och tillfälliga anställningar 
HR-chef 2020-10-07 

8.8 

Nr 665/2020, 674/2020, 687-688/2020, 689-691/2020, 692/2020, 
693/2020, 694/2020, 695/2020, 696/2020, 697/2020, 698-699/2020, 
700/2020, 701/2020, 702/2020, 703/2020, 704/2020, 705/2020, 
706/2020, 707/2020, 708-709/2020, 711-712/2020, 713/2020, 
714-715/2020, 717-718/2020, 71972020, 720/2020, 721/2020, 722-
723/2020, 724/2020, 725/2020, 726-727/2020, 728/2020, 729-
730/2020, 735/2020, 739-741/2020, 755/2020, 756/2020, 757-763/2020 
Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal, dock längst tolv 
månader 
Enhetschef 2020-10-02, 2020-10-05, 2020-10-08, 2020-09-14, 2020-09-
09, 2020-09-10, 2020-10-13, 2020-10-09, 2020-09-29, 2020-10-02, 
2020, 10-07, 2020-09-29, 2020-10-07, 2020-10-08, 2020-10-05, 2020-
20-08, 2020-10-06, 2020-10-13, 2020-10-08, 2020-10-06, 2020-10-13, 
2020-10-14, 2020-10-15, 2020-10-13, 2020-10-15, 2020-10-13, 2020-10-
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06, 2020-10-13, 2020-10-06, 2020-10-12, 2020-10-06, 2020-10-08, 
2020-10-20, 2020-10-22, 2020-10-27, 2020-10-21, 2020-10-22 
Verksamhetschef 2020-10-14, 2020-10-19 

8.16 

Nr 670/2020 
Avstängning på grund av förseelse med mera 
Sektorchef 2020-10-01 

8.18 

Nr. 671/2020 
Beslut om disciplinpåföljd 
Sektorchef 2020-09-16 

9 Planärenden 
10 Naturvårdsärenden 
11 Trafikfrågor 
11.10 Nr 672/2020 

Beslut om namn på gator, vägar och kvarter inklusive adressättning 
Sektorchef 2020-10-06 

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

13.1 

Nr 681/2020 
Beslut om att anmäla behov av god man/förvaltare till överförmyndare 
Biståndshandläggare 2020-10-12 

12.3 

Nr 673/2020, 678/2020 
2020/470, 448 
Yttrande till tillsynsmyndighet 
Verksamhetschef 2020-10-05, 2020-10-07 

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 

22.2 

Nr657/2020, 662–663/2020, 667–668/2020, 736/2020, 737–738/2020,  
746–747/2020, 753/2020, 754/2020 
Interkommunal ersättning avseende placering i annan kommuns förskola, 
grundskola, friskola, särskola, specialskola, gymnasieskola, eller 
gymnasiesärskola 
Verksamhetschef 2020-09-29, 2020-09-30, 2020-10-05, 2020-10-15, 
2020-10-19, 2020-10-21, 2020-10-22 

 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna. 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-10-28 

 

Tjänsteskrivelse Delegationsbeslut till 
kommunstyrelsen 2020-11-26 
2020/72, löpnummer 3297/2020 
 
Förvaltningens förslag till 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. 
 
 
Beslutsunderlag 
1 Juridiska ärenden 

1.13 

Nr 716/2020 
2020/520 
Avge yttrande med anledning av överklaganden där beslut fattas på 
delegation 
Verksamhetschef 2020-10-08 

2  Allmänna ärenden 
2.2 Nr 751/2020, 752/2020 

Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till föreningar, organisationer och 
institutioner eller motsvarande 
Verksamhetschef 2020-10-22, 2020-10-10 

2.17 Nr 710/2020 
2020/540 
Beslut på kommunstyrelsens vägnar i ärenden som är så brådskande att 
kommunstyrelsens avgörande inte kan avvaktas 
Kommunstyrelsens ordförande 2020-10-09 

3 Ekonomiärenden 
4 Upphandlingsärenden 
5 Mark- och fastighetsärenden 

5.3 

Nr 732/2020 
Ansöka om/godkänna fastighetsbildningsåtgärder 
Exploateringsingenjör 2020-10-16 

5.7 

Nr 675–677/2020, 731/2020, 745/2020 
Sälja mark inom planlagt område för service, industri eller bostäder i 
enlighet med kommunfullmäktiges fastställda markpriser. Försäljning kan 
även ske till högstbjudande (över det i enlighet med kommunfullmäktiges 
fastställda markpris) eller till marknadspris efter värdering 
Mark- och exploateringsingenjör 2020-10-07, 2020-10-21 
Exploateringsingenjör 2020-10-16 
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5.8 

Nr 733/2020 
Fatta beslut samt godkänna avtal om köp, försäljning, byt av fastighet 
samt fastighetsreglering 
Exploateringsingenjör 2020-10-16 

5.10  

Nr 682/2020 
Fatta beslut om samt godkänna/säga upp avtal om arrende, servitut, 
jakträtt, Väg/vägrätt, tomträtt, ledningsrätt, parkering eller annan 
nyttjanderätt 
Exploateringsingenjör 2020-10-07 

5.14 

Nr 654–655/2020, 656/2020, 734/2020, 749/2020, 750/2020 
Avge yttrande på kommunens vägnar i dess egenskap av fastighetsägare 
och granne i samband med bygglov eller motsvarande 
Mark- och exploateringsingenjör 2020-09-30, 2020-09-29, 2020-10-21, 
2020-10-20 
Handläggare exploatering 2020-10-19 

5.21 

Nr 666/2020, 686/2020 
2020/519, 2020/538 
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats samt beslut om tilldelning 
av torgplats 
Handläggare exploatering 2020-10-02, 2020/538 

6 Fritidsärenden 
7 Kulturärenden 
8 Personalärenden 

8.1 

Nr 658/2020, 659/2020, 660/2020, 661/2020, 664/2020. 669/2020, 
680/2020, 683/2020, 684/2020, 685/2020, 742/2020, 743/2020, 
744/2020, 748/2020 
Beslut om tillsättande, återbesättande och avslut av tjänst, 
tillsvidareanställning och visstidsanställning (inom budget) 
Enhetschef 2020-09-29, 2020-09-15, 2020-09-01, 2020-07-27, 2020-09-
14, 2020-08-28, 2020-09-28, 2020-09-10, 2020-08-27, 2020-10-09, 
2020-10-15, 2020-10-07, 2020-10-19, 2020-10-20 

8.4 

Nr 679/2020 
Fastställa lön, lönetillägg och andra anställningsvillkor i 
nyanställningsärenden och tillfälliga anställningar 
HR-chef 2020-10-07 

8.8 

Nr 665/2020, 674/2020, 687-688/2020, 689-691/2020, 692/2020, 
693/2020, 694/2020, 695/2020, 696/2020, 697/2020, 698-699/2020, 
700/2020, 701/2020, 702/2020, 703/2020, 704/2020, 705/2020, 
706/2020, 707/2020, 708-709/2020, 711-712/2020, 713/2020, 
714-715/2020, 717-718/2020, 71972020, 720/2020, 721/2020, 722-
723/2020, 724/2020, 725/2020, 726-727/2020, 728/2020, 729-
730/2020, 735/2020, 739-741/2020, 755/2020, 756/2020, 757-763/2020 
Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal, dock längst tolv 
månader 
Enhetschef 2020-10-02, 2020-10-05, 2020-10-08, 2020-09-14, 2020-09-
09, 2020-09-10, 2020-10-13, 2020-10-09, 2020-09-29, 2020-10-02, 
2020, 10-07, 2020-09-29, 2020-10-07, 2020-10-08, 2020-10-05, 2020-
20-08, 2020-10-06, 2020-10-13, 2020-10-08, 2020-10-06, 2020-10-13, 
2020-10-14, 2020-10-15, 2020-10-13, 2020-10-15, 2020-10-13, 2020-10-
06, 2020-10-13, 2020-10-06, 2020-10-12, 2020-10-06, 2020-10-08, 
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2020-10-20, 2020-10-22, 2020-10-27, 2020-10-21, 2020-10-22 
Verksamhetschef 2020-10-14, 2020-10-19 

8.16 

Nr 670/2020 
Avstängning på grund av förseelse med mera 
Sektorchef 2020-10-01 

8.18 

Nr. 671/2020 
Beslut om disciplinpåföljd 
Sektorchef 2020-09-16 

9 Planärenden 
10 Naturvårdsärenden 
11 Trafikfrågor 
11.10 Nr 672/2020 

Beslut om namn på gator, vägar och kvarter inklusive adressättning 
Sektorchef 2020-10-06 

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

13.1 

Nr 681/2020 
Beslut om att anmäla behov av god man/förvaltare till överförmyndare 
Biståndshandläggare 2020-10-12 

12.3 

Nr 673/2020, 678/2020 
2020/470, 448 
Yttrande till tillsynsmyndighet 
Verksamhetschef 2020-10-05, 2020-10-07 

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 

22.2 

Nr657/2020, 662–663/2020, 667–668/2020, 736/2020, 737–738/2020,  
746–747/2020, 753/2020, 754/2020 
Interkommunal ersättning avseende placering i annan kommuns förskola, 
grundskola, friskola, särskola, specialskola, gymnasieskola, eller 
gymnasiesärskola 
Verksamhetschef 2020-09-29, 2020-09-30, 2020-10-05, 2020-10-15, 
2020-10-19, 2020-10-21, 2020-10-22 

 
 
 

Camilla Lindman 
Registrator 
Kanslifunktionen 
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Klimat 2030 - Kommunernas nya klimatlöften 
Dnr 2020/356 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen antar följande klimatlöften med målsättning att genomföras under 2021:  

 Vi använder en klimatstyrande resepolicy  
 Våra nya personbilar är miljöbilar  
 Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer  
 Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy  
 Vi erbjuder laddtjänster vid parkeringsytor för boende i kommunala bostadsbolag  
 Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter  
 Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål  
 Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål  
 Vi producerar egen solel  
 Vi gör investeringar för energieffektiviseringar  
 Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal  
 Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation  
 Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat  

 
Sammanfattning 
För att öka takten i minskning av växthusgasutsläpp i Västra Götaland, har Klimat 
2030 skickat förslag på 20 klimatlöften till kommunstyrelsen i Ulricehamn. Löftena ska 
genomföras under 2021. Kommunstyrelsen föreslås att anta totalt 13 av löftena, se 
beslutsförslag. Kommunens miljöarbete innefattar redan åtta av dessa löftena och arbetet 
kommer att fortsätta 2021. Resterande 5 löften är nya. Antagande av nya löften motiveras av 
att de är enkla att genomföra, är resurssnåla, ger bra klimateffekt, utnyttjar kunskap i 
organisationen samt innebär små förändringar i verksamheten. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-10-27 från kanslichef  
2 Inbjudan-klimatloften 
3 Klimatloften 
4 Beskrivning-klimatloften 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar följande klimatlöften med målsättning att genomföras under 2021:  

 Vi använder en klimatstyrande resepolicy  
 Våra nya personbilar är miljöbilar  
 Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer  
 Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy  
 Vi erbjuder laddtjänster vid parkeringsytor för boende i kommunala bostadsbolag  
 Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter  
 Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål  
 Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål  
 Vi producerar egen solel  
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 Vi gör investeringar för energieffektiviseringar  
 Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal  
 Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation  
 Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat  

 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-10-27 

Tjänsteskrivelse Klimat 2030 - Kommunernas nya 
klimatlöften 
Diarienummer 2020/356, löpnummer 3249/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar följande klimatlöften med målsättning att genomföras under 2021:  

 Vi använder en klimatstyrande resepolicy  
 Våra nya personbilar är miljöbilar  
 Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer  
 Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy  
 Vi erbjuder laddtjänster vid parkeringsytor för boende i kommunala bostadsbolag  
 Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter  
 Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål  
 Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål  
 Vi producerar egen solel  
 Vi gör investeringar för energieffektiviseringar  
 Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal  
 Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation  
 Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat  

 
Sammanfattning 
För att öka takten i minskning av växthusgasutsläpp i Västra Götaland, har Klimat 
2030 skickat förslag på 20 klimatlöften till kommunstyrelsen i Ulricehamn. Löftena ska 
genomföras under 2021. Kommunstyrelsen föreslås att anta totalt 13 av löftena, se 
beslutsförslag. Kommunens miljöarbete innefattar redan åtta av dessa löftena och arbetet 
kommer att fortsätta 2021. Resterande 5 löften är nya. Antagande av nya löften motiveras av 
att de är enkla att genomföra, är resurssnåla, ger bra klimateffekt, utnyttjar kunskap i 
organisationen samt innebär små förändringar i verksamheten. 
 
 
Ärendet 
Klimatförändring, Nationella miljömål, Regional handlingsplan och Klimat 2030  
Klimatförändring, dvs. höjning av medeltemperaturen, orsakas genom utsläpp av 
växthusgaser från fossila bränslen. Globalt är målet att medeltemperaturen inte ska öka mer 
än 2 grader. Förändringarna blir ändå kraftiga. SKR:s omvärldsanalys pekar ut konsekvenser 
som stora klimatflyktingvågor, försvårad livsmedelsförsörjning, utarmad biologisk mångfald, 
ökat antal skadeorganismer. Vidare, frekventare och intensivare bränder och 
översvämningar, samt att isen vid polerna försvinner och sjukdomsspridning (pandemier) 
ökar.   
    
Ett av Sveriges nationella miljömål är Begränsad klimatpåverkan. I Västra Götalands-
regionen bryts de nationella miljömålen ner i de regionala tilläggsmålen. För att nå de 
regionala målen genomförs handlingsplanen Utmaningar Hållbart Västra Götaland, vilken 
är uppdelad i fyra huvudutmaningar. Regionen ser allvarligt på hoten från ett förändrat 
klimat. Därför har en speciell satsning gjorts, Klimat 2030.  
   
Ett av huvudmålen i Klimat 2030 är att utsläpp av växthusgaser ska minska med 80 % till år 
2030 jämfört med 1990 års nivå. För att nå målet behöver utsläppen av växthusgaser 
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minska i betydligt snabbare takt än de hittills gjort. Därför har nu Klimat 2030 lanserat de 
nya kommunala klimatlöftena.   
   
De nya kommunala klimatlöftena  
Ulricehamns kommun har av Klimat 2030 fått förfrågan om vilka av 20 föreslagna 
klimatlöften (se bilaga 1 - 3) som kommunen kan anta och genomföra under 2021. Under 
genomförandet 2021 ges stöd till kommunerna av Klimat 2030. I november 2021 kommer 
kommunerna att uppmanas att rapportera in hur det gått med genomförandet av 
de löften kommunen antagit. Kommunerna som utmärker sig särskilt uppmärksammas. En 
kommun som inte hinner genomföra löften under 2021 kan fortsätta kommande år.  
   
Klimatlöften som Ulricehamns kommun redan arbetar med  
Av de 20 föreslagna klimatlöftena arbetar kommunen redan med åtta stycken och kommer 
under 2021 att fortsätta arbeta med dessa.  
Det är följande löften:  

 Vi använder en klimatstyrande resepolicy  
 Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy  
 Vi erbjuder laddtjänster för bil vid parkeringsytor för boende i kommunala 

bostadsbolag  
 Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål  
 Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål  
 Vi gör investeringar för energieffektiviseringar  
 Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal  
 Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation  

   
Antagande av nya klimatlöften  
Kommunstyrelsen förslås anta fem nya löften. Generellt motiveras antagande av att löftena 
är enkla att genomföra, är resurssnåla, ger bra klimateffekt, utnyttjar kunskap i 
organisationen samt innebär små förändringar i verksamheten. För vart och ett av löftena ges 
nedan den fullständiga beskrivningen av löftet från Klimat 2030 samt 
motivering till varför löftet bör antas.  
   
1.Våra nya personbilar är miljöbilar  
Det innebär att alla nya avtal vid köp och hyra av personbilar till kommunal verksamhet ska 
vara ”spjutspetsnivå” eller ”avancerad nivå” i Upphandlingsmyndighetens hållbarhets-
kriterier för personbilar. Endast undantagsvis väljs basnivå, för undantagen krävs ansökan 
om dispens internt.  
   
Motivering: Verksamheterna ansvarar själva för miljöbedömning och kan välja vilken nivå 
hållbarhetskriterierna ska ligga på. Att anta löftet ger tydlig signal om ambitionsnivå i miljö- 
och hållbarhetsarbetet. Omställningstakten till mera miljövänlig bilflotta ökar. Genom stöd 
till verksamheterna kan förståelsen för nivåerna i hållbarhetskriterierna öka, vilka 
bilmodeller som kan väljas blir tydligare och hänsyn till miljöaspekterna underlättas. 
Stöd ges av arbetsgrupp bestående av miljöstrateg, upphandling, bilansvarig UEAB och 
berörd verksamhet och rutin för dispens arbetas fram. Behovet av dispens bedöms vara liten 
då det idag finns fordon i de flesta klasser som möter verksamheternas behov. Nya avtal är i 
detta fall varje nytt fordon till verksamheten.  
  
2. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer  
Det innebär att insatser för cykling under föregående år mäts och redovisas. Undersökningen 
bygger på självrapportering av kontrollerbara uppgifter och syftet är bland annat 
att identifiera förbättringsområden. Deltagande i kommunvelometern bör ske under flera år 
för att kunna se förändringar över tid.  
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Motivering: Kommunen genomför varje år flera åtgärder som främjar ökad cykelanvändning. 
Just sådana åtgärder rapporteras in till velometern. Deltagande ger jämförelse med andra 
kommuner och förbättrat underlag för framtida insatser.   
   
3. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter  
Det innebär att kommunen ska ha bytt ut minst tre engångsprodukter till flergångsartiklar 
eller bytt ut engångsprodukter av fossilbaserat material till produkter av biobaserat, 
förnybart eller återvunnet material.  
   
Motivering: Ambition finns sedan tidigare i kommunen och genom att anta löftet blir 
incitamentet för arbetet tydligare. Verksamheterna ansvarar själva för miljökrav i 
upphandlingen av produkter. Antagande av löftet och genomförande av 3 upphandlingar ger 
kunskap om hur stöd bör utformas på bästa sätt och hur verktyg som erbjuds av olika 
myndigheter kan användas. En arbetsgrupp bestående av miljöstrateg, upphandling och 
representant från berörd/da verksamhet/er genomför upphandlingarna.   
   
4. Vi producerar egen solel  
Det innebär att kommunen ska installera minst en egen anläggning för produktion 
av solel eller är delägare i en solcellspark.  
   
Motivering: Kommunen har genom t.ex. styrdokumentet "Strategi för kommunens arbete 
med lokala miljöfrågor" och andra styrdokument uttryckt en tydlig politisk vilja att satsa 
på solel. Det finns flera bygg och renoveringsprojekt som planeras under 2021 som kan bli 
aktuella för solel.  
   
5. Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat  
Det innebär att ett årligt event eller flera mindre återkommande aktiviteter ska  
genomföras, gärna i samarbete med studieförbund/organisationer och/eller med  
kommunens energi- och klimatrådgivare. Genom ökad kunskap och medvetenhet  
om klimatkrisen och inspiration till förändring kan kommunen möjliggöra och  
skynda på omställningen.  
   
Motivering: Viktigt att vända sig utåt till kommuninnevånarna och informera om hur man i 
sitt vardagsliv kan minska sina egna växthusgasutsläpp. Ger möjlighet att informera om 
kommunens klimatarbete. Samordningsmöjligheter finns med flera lämpliga arrangemang 
och lokala organisationer kan engageras. Bidragsmöjligheter finns.  
 
Beslutsunderlag 
1 Inbjudan-klimatloften 
2 Klimatloften 
3 Beskrivning-klimatloften 

 
Beslut lämnas till 
Kanslichef 
 
 
 
 

Lena Brännmar Ola Alinvi 
Kanslichef Miljöstrateg 
Kommunledningsstaben Strategi- och utvecklingsenheten 
 Kommunledningsstaben 

 



2020-06-10
Till kommunstyrelsen

Kommunernas klimatlöften

Omställningen till ett klimatsmart samhälle är vår tids stora utmaning, samtidigt som vi 
nu har en kris till följd av Corona-pandemin. Den omställning vi har framför oss behöver 
bygga oss mer rustade för framtiden. Vi har 10 år kvar att nå våra gemensamma mål: 
klimatutsläppen i Västra Götaland ska minska med 80 procent till år 2030. Kommunerna 
har en strategiskt viktig roll för att klimatmålen ska nås och i att vara en föregångare 
för företag och invånare. Nu bjuds Er kommun in att delta i satsningen Kommunernas 
klimatlöften.

Kommunernas klimatlöften består av 20 olika åtgärder som är väl beprövade och som 
kan ge stor utsläppsminskning. Kommunen väljer först hur många och vilka klimatlöften 
som antas och som sedan genomförs under 2021. Fördelen med att göra klimatåtgärder 
tillsammans är att vi kan utbyta erfarenheter och Klimat 2030 kan ge stöd för 
genomförandet.

Den 16 december 2020 kommer kommunstyrelsens ordförande att bjudas in till Vara 
konserthus för att överlämna Er kommuns klimatlöften till landshövding Anders 
Danielsson och regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson. Vi kan då se klimatnyttan 
av alla kommuners klimatlöften sammantaget. I slutet av 2021 följs arbetet upp och de 
kommuner som utmärker sig särskilt kommer att uppmärksammas.  

Väl mött i Vara konserthus hälsar

          Anders Danielsson    Johnny Magnusson
          Landshövding Västra Götaland  Regionstyrelsens ordförande

Klimat 2030 är en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och 
Länsstyrelsen i Västra Götaland i samverkan med andra aktörer. Kraftsamlingen 
samlar kommuner, företag, högskolor och andra organisationer i Västra 
Götaland som vill ta ställning och bidra i omställningen till en klimatsmart region.





1. Vi använder en klimatstyrande resepolicy

2. Vi klimatväxlar tjänsteresor

3. Våra nya personbilar är miljöbilar

4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal

5. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer

6. Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy

7. Vi erbjuder laddtjänster vid parkeringsytor för boende i kommunala bostadsbolag

8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter

9. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade upphandlingar

10. Vi använder cirkulära möbler

11.  Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter istället för att köpa

12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål

13. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål

14. Vi gör investeringar för energieffektiviseringar

15. Vi minskar klimatbelastningen över livscykeln vid byggnation

16. Vi producerar egen solel

17. Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal

18. Vi har arbetssätt för årlig utsläppsminskning, en koldioxidbudget

19. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation

20. Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat

Vår kommuns mest lysande åtgärd på klimatområdet:



1. Vi använder en klimatstyrande resepolicy
Det innebär att kommunen har en resepolicy som följs upp årligen. Klimatstyrande 
innebär att policyn ska styra mot resfria möten, minimera flygresandet, innefatta 
miljö- och klimatkrav på fordon, reglera egen bil i tjänsten och erbjuda alternativ 
som cykel och bilpool. Ett plus är om den även uppmuntrar till hållbart resande till 
och från arbetet. 

2. Vi klimatväxlar tjänsteresor
Det innebär ett klimatväxlingssystem där klimatbelastningen från 
kommunanställdas flyg- och bilresor i tjänsten beräknas minst årligen 
och åsätts ett monetärt värde som speglar exempelvis samhällsekonomisk 
värdering. Klimatväxling används för att kunna stimulera önskvärda 
klimatinvesteringar och/eller driftsåtgärder internt i organisationen.

3. Våra nya personbilar är miljöbilar
Det innebär att alla nya avtal vid köp och hyra av personbilar till 
kommunal verksamhet ska vara ”spjutspetsnivå” eller ”avancerad nivå” i 
Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för personbilar. Endast 
undantagsvis väljs basnivå, för undantagen krävs ansökan om dispens internt. 

4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal 
Det innebär att vi ställer miljö- och klimatkrav i alla avtal där transporter 
upphandlas, exempelvis postleveranser och avfallstransporter. Vi ställer 
också miljökrav i mer än 50 procent av upphandlingar av varor och tjänster 
som kräver omfattande transportarbete, exempelvis matleveranser, städ- och 
kontorsmaterial och parkeringsövervakning. 

5. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer
Det innebär att insatser för cykling under föregående år mäts och 
redovisas. Undersökningen bygger på självrapportering av kontrollerbara 
uppgifter och syftet är bland annat att identifiera förbättringsområden. 
Deltagande i kommunvelometern bör ske under flera år för att kunna se 
förändringar över tid.



6. Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy
Det innebär att möjliggöra samnyttjande av parkeringsanläggningar, att 
prioritera besöks- och handelsparkering i centrala områden framför annan 
parkering, att se till att gatuparkering inte är subventionerad jämfört med 
parkeringshus, att möjliggöra flexibla parkeringstal med stimulans av bilpooler 
samt att frikoppla parkeringskostnaden från hyran av lägenheter.

7. Vi erbjuder laddtjänster vid parkeringsytor för boende i 
kommunala bostadsbolag
Det innebär att boende i kommunala flerbostadshus ska kunna få möjlighet 
att ladda sin el- eller laddhybridbil i anslutning till sin bostad, vid minst fem 
geografiska platser. Kommunen kan teckna avtal med en tjänsteleverantör som 
tillhandhåller en laddtjänst. Kostnaden för laddtjänster bör så långt möjligt tas ut 
kommersiellt och bäras av dem som utnyttjar tjänsten. 

8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter
Det innebär att kommunen ska ha bytt ut minst tre engångsprodukter till 
flergångsartiklar eller bytt ut engångsprodukter av fossilbaserat material till 
produkter av biobaserat, förnybart eller återvunnet material.

9. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i 
prioriterade upphandlingar
Det innebär att kommunen bedömer var klimatkrav i upphandlingar gör störst 
nytta (utöver upphandlingar som tas upp i punkt 4) och ställer krav i minst tre 
upphandlingar under 2021. 

10. Vi använder cirkulära möbler
Det innebär att kommunen ska ha inrett minst en arbetsplats, med minst 10 
anställda, med mer än 50 procent cirkulära möbler. Alternativt använder minst 
20 procent cirkulära möbler i kommunens organisation. Med cirkulära möbler 
menas att de renoveras, repareras och används på nytt.



11.  Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter 
istället för att köpa
Det innebär att kommunen kan visa att minst tre olika insatser har gjorts. Det 
kan ske genom samverkan med näringslivet för att erbjuda fler hållbara tjänster, 
att bostadsområden delar på saker, att kommunen erhåller platser att reparera 
eller liknande. 

12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål
Det innebär att kommunen mäter matsvinnet och har satt ett mål att minska 
svinnet till max 45 g/portion i genomsnitt (lunch eller middag). I siffran ingår 
alla tre typer av svinn: kökssvinn, serveringssvinn och tallrikssvinn. 

13. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig 
verksamhet och har mål
Det innebär att kommunen beräknar måltidens klimatpåverkan och har satt mål 
att klimatpåverkan ska vara maximalt 0,9 kg CO2e/måltid i snitt. För att täcka in 
alla typer av måltider i verksamheten kan kommunen sätta mål att nyckeltalet för 
samtliga inköpta livsmedel ska minska till 1,7 kg CO2e/kg inköpta livsmedel. 

14. Vi gör investeringar för energieffektiviseringar
Det innebär att kommunen har gjort en potentialstudie (kartläggning av nytta och 
kostnad) och avsatt pengar för minst tre åtgärder för energieffektivisering i eegna 
byggnader/lokaler. 

15. Vi minskar klimatbelastningen över livscykeln vid 
byggnation 
Det innebär att kommunen har minskat byggnationers klimatpåverkan genom 
att använda livscykelperspektiv, inklusive byggmaterial, arbetsmaskiner och 
energianvändning vid drift, vid minst en (1) byggnation. Antingen i egen regi 
eller som kravställning i markanvisning eller detaljplan.

16. Vi producerar egen solel
Det innebär att kommunen ska installera minst en egen anläggning för 
produktion av solel eller är delägare i en solcellspark.



17. Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal
Det innebär att kommunen köper 100 procent förnybar el i alla förvaltningar och 
bolag.

18. Vi har arbetssätt för årlig utsläppsminskning, en 
koldioxidbudget
Det innebär att kommunen ska ha en politiskt antagen plan eller strategi för 
en årlig utsläppsminskning inom kommunens territorium som ligger i linje 
med kommunens egna, eller Västra Götalandsregionens koldioxidbudget med 
en utsläppsminskningstakt om 16 procent per år.

19. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön 
obligation
Det innebär att kommunen kan visa att minst en (1) investering har gjorts 
genom grön obligation som kommunen gett ut själv eller via gröna lån från 
Kommuninvest eller liknande. Gröna obligationer är ett sätt att låna pengar 
till egna klimat- och miljöprojekt och samtidigt erbjuda investerare attraktiva 
investeringsformer. 

20. Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om 
klimat
Det innebär att ett årligt event eller flera mindre återkommande aktiviteter ska 
genomföras, gärna i samarbete med studieförbund/organisationer och/eller med 
kommunens energi- och klimatrådgivare. Genom ökad kunskap och medvetenhet 
om klimatkrisen och inspiration till förändring kan kommunen möjliggöra och 
skynda på omställningen. 

Vår kommuns mest lysande åtgärd på 
klimatområdet 
Om kommunen saknar någon punkt på listan och vill 
lyfta en annan insats som kommunen anser är särskilt 
viktig och som genomförs just nu för klimatet. Detta är 
en möjlighet att dela med sig av goda exempel och att få 
uppmärksamhet för sitt arbete.



 

Beskrivning av satsningen

Bakgrund
Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om, är en kraftsamling som drivs av Västra 
Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götaland i samverkan med andra aktörer. 
Kraftsamlingen samlar företag, kommuner, högskolor och andra organisationer i Västra 
Götaland som vill ta ställning och bidra i omställningen till en klimatsmart region. Alla 
kommuner i länet har undertecknat målet att Västra Götaland till 2030 ska vara en 
fossiloberoende region. Det innebär att utsläppen av växthusgaser ska minska med 80 
procent från 1990-års nivå till år 2030. Sedan 1990 har utsläppen hittills minskat med 
cirka 15 procent. Nu, med 10 år kvar, måste vi öka takten för att det ska vara möjligt att nå 
målen. 

I den enkät som Klimat 2030 gjorde hösten 2019 till alla undertecknare framkom 
att särskilt kommunerna önskar stöd för genomförande av klimatinsatser. Detta är 
utgångspunkten för denna satsning: Kommunernas klimatlöften.

Att anta dessa klimatlöften är en del av genomförandet av Klimat 2030 och blir därmed en 
del av kommunens åtagande. De kommuner som har gjort ett åtagande som undertecknare 
av Klimat 2030 kompletterar med sina klimatlöften. Åtaganden är en kort beskrivning 
av hur organisationen ska bidra till att utsläppen av växthusgaser minskar och finns på 
hemsidan: www.klimat2030.se.

Genomförandet av Kommunernas klimatlöften kan i vissa delar vara en del av 
kommunens arbete med Agenda 2030-målen, Fossilfritt Sveriges utmaningar, WWF:s 
kommunutmaningar och/eller en del av kommunens övriga klimat-, miljö- och 
utvecklingsarbete.

Syfte
Kommunerna har en strategiskt viktig roll för att klimatmålen ska nås. Kommunerna 
bjuds nu in att anta ett antal klimatlöften som ska genomföras under 2021. Kommunernas 
klimatlöften består av 20 konkreta åtgärder där kommunen har rådighet, som är 
beprövade och som ger stor utsläppsminskning. Dessa 20 klimatlöften täcker inte in 
alla viktiga klimatfrågor i en kommun, utan är ett urval baserat på bland annat vad som 
är möjligt att genomföra och följa upp under ett år. Vi vet att mycket arbete redan görs 
i kommunerna, delvis andra åtgärder än de som finns med här. Fortsätt med dem och 
beskriv gärna under ”kommunernas egna åtgärd” så att fler kan ta del av ert arbete. 

Genom att lansera Kommunernas klimatlöften vill vi förstärka klimatarbetet i 
kommunerna och åstadkomma något storartat tillsammans. 



Hur
Kommunstyrelsen tar beslut om vilka och hur många åtgärder som ska genomföras. Klimat 
2030 kommer att stödja kommunerna i genomförandet under 2021, med ambitionen att 
kunna erbjuda konkret stöd för varje åtgärd. Beslut om vilka klimatlöften kommunen vill 
anta skickas senast 1 december 2020 till klimat2030@vgregion.se.

Lansering
Kommunernas klimatlöften kommer att lanseras i Vara konserthus den 16 december 2020 
där kommunstyrelsens ordförande överlämnar listan med sina antagna klimatlöften till 
landshövding Anders Danielsson och regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson. 
Gästerna bjuds på inspirationsföreläsning, kulturinslag och mingelbuffé.

Genomförande
Kommunen har ansvar för att de antagna klimatlöftena genomförs under 2021. Flera 
kommunala förvaltningar och bolag kommer sannolikt ha en roll i genomförandet 
av de olika åtgärderna. Klimat 2030 kommer att erbjuda stöd i genomförandefasen 
med ambitionen att göra en stödinsats för varje åtgärd, exempelvis en workshop för 
de kommuner som antagit ett specifikt klimatlöfte. Mer information och stödmaterial 
kommer att finnas på www.klimat2030.se/klimatloften. 

Uppföljning
Under november 2021 kommer kommunen att uppmanas att rapportera in hur det gått 
med genomförandet av de klimatlöften som kommunen har antagit. De kommuner som 
utmärker sig särskilt kommer att uppmärksammas. 

Fortsättning
Om en kommun inte hinner genomföra något av sina antagna klimatlöften kan arbetet 
fortsätta kommande år. Förutsatt att tillräckligt många kommuner deltar och satsningen 
går bra så kommer Kommunernas klimatlöften att fortgå och Klimat 2030 ge stöd. 
Intentionen är att listan med klimatlöften bibehålls men några justeringar kan göras. 
På sikt är ambitionen att alla kommuner ska ha genomfört merparten av åtgärderna. 
Tillsammans gör kommunerna stor skillnad!
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Planprioriteringslistan våren 2021 
Dnr 2020/534 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Planprioriteringslistan antas och ska ligga till grund för miljö och samhällsbyggnads fortsatta 
planarbete. 
 
Miljö och samhällsbyggnad får i uppdrag att ta fram en detaljplan för Kölaby 22:11 "Förskola 
Trädet". Detta med inriktning att ta fram en ny detaljplan för att skapa möjligheter för att 
säkerställa verksamhetens långsiktiga behov i förskolan i Trädet, när det tillfälliga bygglovet 
för de befintliga modulerna går ut. Behovet finns fastställt i lokalförsörjningsplanen. 
 
Miljö och samhällsbyggnad får i uppdrag att ta fram ett planprogram för Brunnsnäs 2:1, m.fl., 
kallat Planprogram Brunnsnäs 2:1, m.fl. Detta för att säkerställa utvecklingen av hela 
området kring Brunnsnäs och Åsakullen. 
 
Planuppdraget Brunnsnäs 2:1, m.fl. avslutas med anledning av framtagandet av ett 
planprogram.  
 
Planuppdraget Planprogram för Granhagen avslutas i avvaktan på markförvärv. 
 
Planuppdraget Ny förskola Blidsberg avslutas eftersom lokalstyrgruppen identifierat att 
behovet av en ny förskola finns på annan plats.  
 
Sammanfattning 
Miljö och samhällsbyggnad överlämnar ett förslag till prioritering för detaljplanering. Listan 
ska ligga till grund för förvaltningens arbete och visa det huvudfokus som ska finnas i det 
dagliga arbetet. Prioriteringen grundar sig på kommunens övergripande målsättningar kring 
tillväxt och utveckling. Främst prioriteras planläggning för tillkommande bostadsbyggande 
och för att tillgodose lokaler för kommunal service för att möjliggöra och bereda möjligheter 
att nå målet om en 5% befolkningsökning inom 5 år. Planer som lägger grunderna för fler 
arbetstillfällen och främjar besöksnäringen ska även vägas in i prioriteringen. 
 
Beslut om positiva planbesked kan lämnas till sökande löpande under året. Var i 
prioriteringslistan planen hamnar avgörs av planchef, som följer samma principer som 
planprioriteringslistan baseras på. När lokaliseringsutredningar för kommunal service är 
beslutat och start av planläggning ej kan vänta till nästa beslut av planprioriteringslista, 
skickas ärendet om planläggning upp separat för politiskt beslut. Planuppdrag som är vilande 
kan flyttas till pågående planer i planprioriteringslistan när förutsättningarna för planen 
ändras och planchef bedömer att det finns resurser att hantera ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-10-16 från samhällsbyggnadschef  
2 Följebrev Planprioritering vår 2021 
3 Planprioriteringslista Vår 2021 
4 Bilaga kartor 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Planprioriteringslistan antas och ska ligga till grund för miljö och samhällsbyggnads fortsatta 
planarbete. 
 
Miljö och samhällsbyggnad får i uppdrag att ta fram en detaljplan för Kölaby 22:11 "Förskola 
Trädet". Detta med inriktning att ta fram en ny detaljplan för att skapa möjligheter för att 
säkerställa verksamhetens långsiktiga behov i förskolan i Trädet, när det tillfälliga bygglovet 
för de befintliga modulerna går ut. Behovet finns fastställt i lokalförsörjningsplanen. 
 
Miljö och samhällsbyggnad får i uppdrag att ta fram ett planprogram för Brunnsnäs 2:1, m.fl., 
kallat Planprogram Brunnsnäs 2:1, m.fl. Detta för att säkerställa utvecklingen av hela 
området kring Brunnsnäs och Åsakullen. 
 
Planuppdraget Brunnsnäs 2:1, m.fl. avslutas med anledning av framtagandet av ett 
planprogram.  
 
Planuppdraget Planprogram för Granhagen avslutas i avvaktan på markförvärv. 
 
Planuppdraget Ny förskola Blidsberg avslutas eftersom lokalstyrgruppen identifierat att 
behovet av en ny förskola finns på annan plats.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-10-16 

Tjänsteskrivelse Planprioriteringslistan våren 2021 
Diarienummer 2020/534, löpnummer 3180/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Planprioriteringslistan antas och ska ligga till grund för miljö och samhällsbyggnads fortsatta 
planarbete. 
 
Miljö och samhällsbyggnad får i uppdrag att ta fram en detaljplan för Kölaby 22:11 "Förskola 
Trädet". Detta med inriktning att ta fram en ny detaljplan för att skapa möjligheter för att 
säkerställa verksamhetens långsiktiga behov i förskolan i Trädet, när det tillfälliga bygglovet 
för de befintliga modulerna går ut. Behovet finns fastställt i lokalförsörjningsplanen. 
 
Miljö och samhällsbyggnad får i uppdrag att ta fram ett planprogram för Brunnsnäs 2:1, m.fl., 
kallat Planprogram Brunnsnäs 2:1, m.fl. Detta för att säkerställa utvecklingen av hela 
området kring Brunnsnäs och Åsakullen. 
 
Planuppdraget Brunnsnäs 2:1, m.fl. avslutas med anledning av framtagandet av ett 
planprogram.  
 
Planuppdraget Planprogram för Granhagen avslutas i avvaktan på markförvärv. 
 
Planuppdraget Ny förskola Blidsberg avslutas eftersom lokalstyrgruppen identifierat att 
behovet av en ny förskola finns på annan plats.  
 
Sammanfattning 
Miljö och samhällsbyggnad överlämnar ett förslag till prioritering för detaljplanering. Listan 
ska ligga till grund för förvaltningens arbete och visa det huvudfokus som ska finnas i det 
dagliga arbetet. Prioriteringen grundar sig på kommunens övergripande målsättningar kring 
tillväxt och utveckling. Främst prioriteras planläggning för tillkommande bostadsbyggande 
och för att tillgodose lokaler för kommunal service för att möjliggöra och bereda möjligheter 
att nå målet om en 5% befolkningsökning inom 5 år. Planer som lägger grunderna för fler 
arbetstillfällen och främjar besöksnäringen ska även vägas in i prioriteringen. 
 
Beslut om positiva planbesked kan lämnas till sökande löpande under året. Var i 
prioriteringslistan planen hamnar avgörs av planchef, som följer samma principer som 
planprioriteringslistan baseras på. När lokaliseringsutredningar för kommunal service är 
beslutat och start av planläggning ej kan vänta till nästa beslut av planprioriteringslista, 
skickas ärendet om planläggning upp separat för politiskt beslut. Planuppdrag som är vilande 
kan flyttas till pågående planer i planprioriteringslistan när förutsättningarna för planen 
ändras och planchef bedömer att det finns resurser att hantera ärendet. 
 
 
Ärendet 
Miljö och samhällsbyggnad överlämnar ett förslag till prioritering för detaljplanering. Listan 
skall ligga till grund för förvaltningens arbete och visa det huvudfokus som skall finnas i det 
dagliga arbetet. Prioriteringen grundar sig på kommunens övergripande målsättningar kring 
tillväxt och utveckling. Främst prioriteras planläggning för tillkommande bostadsbyggande 
och för att tillgodose lokaler för kommunal service, för att möjliggöra och bereda möjligheter 
att nå målet om en 5% befolkningsökning inom 5 år.  
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Planer som kombinerar bostäder och kommunal service prioriteras högre än planuppdrag 
där endast en av de två ingår. Beaktningen görs utifrån antal potentiella bostäder och hur 
angeläget behovet av lokaler för kommunal service är. Prioritering mellan ärenden för lokaler 
till kommunal service prioriteras även baserat på lokalförsörjningsplanen. Detta innebär att 
kommunen i sin interna planering måste prioritera detaljplaner som säkerställer behoven för 
skola och omsorg. Nuvarande situation kring kommunalt markinnehav och kommunens 
lokalförsörjningsplan, gör att en del andra uppdrag får en lägre prioritet. Planer som lägger 
grunderna för fler arbetstillfällen och främjar besöksnäringen ska även vägas in i 
prioriteringen. Prioriteringen beaktar antal potentiella arbetstillfällen.  
 
Beslut om positiva planbesked kan lämnas löpande under året och var i prioriteringslistan 
planen hamnar avgörs av planchef, som följer samma principer som planprioriteringslistan 
baseras på.  
 
När lokaliseringsutredningar för kommunal service är beslutade och start av planläggning ej 
kan vänta till nästa beslut av planprioriteringslistan, skickas ärendet om planläggning upp 
separat för politiskt beslut. Ärendet hanteras sedan av planchef enligt ovan nämnda kriterier 
för prioritering.  
 
Planuppdrag som är vilande kan flyttas till pågående planer i planprioriteringslistan när 
förutsättningarna för planen ändras och planchef bedömer att det finns resurser att hantera 
ärendet.  
 
Beslutsunderlag 
1 Följebrev Planprioritering vår 2021 
2 Planprioriteringslista Vår 2021 
3 Bilaga kartor 

 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
 
 
 

Sebastian Olofsson Sara Helmrot 
Samhällsbyggnadschef Tf enhetschef planenheten 
Sektor miljö och samhällsbyggnad Planenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 
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Följebrev planprioriteringslista för Våren 
2021 
 
Planprioriteringslistan utgör underlag för prioritering av detaljplaner och planprogram. Listan 
skall ligga till grund för förvaltningens arbete och visa det huvudfokus som skall finnas i det 
dagliga arbetet.  
 
Listan visar dels pågående och planerade uppdrag samt även hur prioriteten på uppdraget kan 
ha förändrats i förhållande till föregående beslut om prioritering.  
 
Planuppdragen har olika huvudsyften och en färgmarkering i listan visualiserar detta. 
Naturligtvis kan sedan ett planområde innehålla flertalet syften. 
 
Gult = bostäder 
Rött = vård / skola 
Grått = trafik /gata 
Blått = industri 
Brunt = centrum 
Grönt = park / fritidsområde 
 
Förslag på tillkommande uppdrag 
En detaljplan, Kölaby 22:11 "Förskola Trädet", föreslås läggas in i planprioriteringslistan för att 
skapa möjligheter för att säkerställa verksamhetens långsiktiga behov i förskolan i Trädet. 
Behovet finns fastställt i lokalförsörjningsplanen. 
 
För att säkerställa utvecklingen av hela området kring Brunnsnäs och Åsakullen föreslås att ett 
planprogram tas fram för Brunnsnäs 2:1, 2:3-2:7 och 2:9-2:11, kallat Planprogram Brunnsnäs 
2:1, m.fl. Detta för att säkra området som bebyggelseområde i Översiktsplanen Ulricehamn 
2040. Dessutom kan planprogrammet utreda vad som är lämpligast av en eller flera 
detaljplaner. Flertalet av utredningarna som behöver göras i detaljplanearbetet är lämpliga att 
göra redan i planprogramskedet. Det är fördelaktigt att belysa hur vi hanterar riksintressena i 
ett större perspektiv än i en enskild detaljplan. Syftet är att möjliggöra för exploatering i 

Kommunstyrelsen
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området, med bostäder i ett attraktivt läge, kommunal service och ett friluftsområde kring 
Åsakullen.  
 
Avslutade uppdrag 
Planuppdraget Planprogram för Granhagen föreslås avslutas i avvaktan på markförvärv.  
 
Planuppdraget Ny förskola Blidsberg föreslås avslutas då beslut i Lokalstyrgruppen har tagits 
om att ta bort planuppdraget på grund av att verksamheten identifierat att behovet av en ny 
förskola finns på en annan plats. 

Planuppdraget för att ta fram en detaljplan för Brunnsnäs 2:1, m.fl. föreslås avslutas i avvaktan 
på framtagandet av ett planprogram.  
 
Genomförda uppdrag 
Sedan föregående planprioriteringslista har 3 uppdrag slutförts och således tagits bort från 
planprioriteringslistan. 
 
Tingslyckan 10 "Markuslyckedreven" 
Hester 5:20 "Herralyckedreven" 
Marbäck 13:20, 13:42 
 
 
 
 

Sebastian Olofsson Sara Helmrot 
Samhällsbyggnadschef Vikarierande Enhetschef 
 Planenheten 
 Sektor miljö- och samhällsbyggnad 



 Planprioritering våren 2021 Dpl = Detaljplan

Planuppdrag Typ Beslut Syfte Motpart Status
2021 2022

V H V H

På
gå

en
de

1 Bogesund 1:230, Stadsskogen 1:58 "Bergsäter" Dpl KS 2016-09-08, Deleg.
2016-10-25 Nya bostäder, kommunal service, ca 200 bostäder. Kommunen och privat Antagen. Överklagad till Mark- och Miljödomstolen (MMD), oklar

sluttid.
2 Gällstad 1:132 "Nytt VO-boende i Gällstad gemensam med ny förskola" Dpl KS 2016-09-08 Nytt äldreboende och ny förskola Kommunen Granskning våren 2020, fördröjning pga. dagvatten
3 Tegelbruket Daltorp "ByggArvid" Dpl KS 2017-02-06 Nya bostäder, ca 700. Privat Granskning hösten 2020
4 Duvered 5:2 "Rönnåsen etapp 2" Dpl KS 2017-06-01 Industrimark och volymhandel Kommunen Samråd våren 2021
5 Ubbarp 8:16 "Del av Rönnåsen etapp 1" Dpl Deleg. 2019-09-11 Anpassning av industrimark Kommunen Antagande våren 2021
6 Vist 10:24 m.fl. "Nytt reningsverk mm" Dpl KF 2017-01-26 Ny kommunal service UEAB Avslag på överklagan i MMD, oklar sluttid Samrå

d
hösten
2018

Samr
åd
höste
n
2018

7 Sanatorieskogen 1:3 m.fl. Dpl KS 2018-11-01 Nya bostäder, ca 50 villor. Ny skola och
kommunal service Kommunen Samråd våren 2021

8 Skansen 1 och 2 Dpl KS 2017-02-02 Nya bostäder, ca 130 lgh. Privat Antagen. Överklagad till MMD, oklar sluttid. Samrå
d
hösten
2018

Samr
åd
höste
n
2018

9 Bogesund 1:86 "Marknadsplatsen" Dpl KS 2016-09-08 Handel / Kontor / Bostäder Kommunen m.fl. Inledande arbete påbörjat
10 Hössna 1:2 "Hössna skola" Dpl Deleg. 2019-12-20 Utveckling av Hössna skola Kommunen Antagande våren 2021
11 Brunnsbo 6 m.fl. "Voten" Dpl KS 2016-12-01 Nya bostäder, ca 90 lgh Privat Under utredning inför granskning
12 Fiskebacken 6 och 7 "Hökerum fastigheter" Dpl Deleg. 2018-06-26 Nya bostäder, ca 100 Privat Under utredning inför granskning

13 Hökerum 7:7 m.fl. "Mogdens fritidshusområde" Dpl KSAU 2008-05-12 Införa kommunalt VA mm, utöka byggrätter, ca 10
bostäder. Privat Samråd hösten 2020

14 Stockrosen 1, etapp 2 Dpl Deleg. 2019-10-16 Ca 60 nya bostäder samt ev. kommunal service Kommunen Samråd våren 2021.

15 Verkstaden 1 "UEAB" Dpl Deleg. 2017-10-09 Industrimark UEAB Granskning hösten 2020
16 Annestorp 2:1 och Timmele 9:32 "Timmele förskola" Dpl KS 2019-12-02 Anpassning förskola Kommunen Antagande våren 2021
17 Holmared 1:25 Dpl Deleg. 2018-12-20 Industrimark Privat Granskning våren 2021
18 Karlslätt 1-9 Dpl Deleg. 2019-10-25 Bostäder, ca 35 STUBO Samråd våren 2021
19 Planprogram Brunnsnäs 2:1, m.fl. Planp KS 2020-11-26 Bostäder och friluftsområde Kommunen Inledande arbete är påbörjat.

20 Resedan 5 och 8 m.fl. "Montessoriskolan" Dpl SMB 2014 Tillbyggnad skolverksamhet, ca 70 nya bostäder Privat Granskning våren 2021

21 Alängen 3 "Toyota" Dpl KS 2017-01-04 Sällanvaruhandel, möjliggöra uppställning Privat Antagande våren 2021, vattenverksamhet Ätran
22 Slingan 1 "B & B Tools" Dpl KS 2012-02-06 Höjning av höjdbegränsning Privat Granskning hösten 2020
23 Skottek 1:10 m.fl. Dpl Deleg. 2018-10-01 Camping mm. Privat Inledande arbete påbörjat
24 Australien 3 "Gamla UT-huset" Dpl KS 2012-03-05 Nya bostäder, ca 20 Privat Samråd våren 2021
25 Gällstad 1:147 IETV Dpl Deleg. 2020-03-27 Utbyggnad av befintlig industriverksamhet. Privat Samråd våren 2021

V
ila

nd
e

26 Björnen 6 m.fl. Dpl KS 2019-05-02 Bostäder mm. Kopplad till Tegelbruket. Kommunen STUBO Vilande

27 Snipe 2:6 Dpl KS 2018-11-01 Nya bostäder, ca 30 villor, 30 radhus, 30
lägenheter samt ev. kommunalservice Kommunen Vilande

28 Kölaby 22:11 "Förskola Trädet" Dpl KS 2020-11-26 Utveckling av förskola Trädet Kommunen Påbörja planarbete hösten 2021
29 Grodparken Dpl KS 2016-12-01 Utformning av park, gator, service mm Kommunen Vilande
30 Ubbarp 8:16 m.fl. "Lövåsen" Dpl KS 2019-06-03 Bostäder mm Kommunen Vilande
31 Nord-Afrika 1, 10 m.fl. Dpl KS 2017-06-01 Bostäder Privat Avvaktar kund
32 Sjöred 1:2 och Kråkahagen 1:2, Åsundsholms Herrgård, Vegby Dpl Deleg. 2020-03-04 Hotell, restaurang, golf, bostäder, etc. Privat Avvaktar kund
33 Detaljplan för Stadsgränsen 2, Jönköpingsvägen 53, Ulricehamn Dpl Deleg. 2020-03-31 Bostäder och kontor STUBO Avvaktar kund
34 Vedåsla 17:12 och 17:43 Dpl Deleg. 2019-10-31 Bostäder STUBO Avvaktar kund
35 Planprogram Järnvägsområdet Planp KS 2017-06-01 Översiktlig planering av området Kommunen Vilande
36 Bogesund 1:86 m.fl. "Entré Ulricehamn" Dpl KS 2016-09-08 Trafiklösning Kommunen Vilande
37 Bogesund 1:253 o 1:300 m.fl. "Bäckebotomt" Dpl KS 2016-09-08 Nya bostäder Kommunen Vilande
38 Bog 1:230 "Kvarnryd, Hemrydsgatan" Dpl KS 2014-10-06 Nya bostäder, ca 80 lgh STUBO Avvaktar kund
39 Härstorp 5:12, Fotåsen Dpl KS 2018-01-08 Bostäder Privat Avvaktar kund
40 Blodboken 4, "Villa Skogshyddan" Dpl Deleg. 2020-03-27 Vandrarhem Privat Avvaktar kund
41 Tingslyckan 8 Dpl KS 2018-11-01 Uppdatering skola mm Kommunen Avvaktar skolutredning
42 Gällstad 1:110 Dpl KS 2017-11-02 Församlingsverksamhet/Bostäder Privat Avvaktar kund
43 Ubbarp 8:23 m.fl. "Återvinningsstation Övreskog" Dpl KS 2016-09-08 Ny återvinningsstation, mm UEAB Vilande
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Avtal om förskoleverksamhet på intraprenad under 
2021 
Dnr 2020/242 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen godkänner avtalet, vilket reglerar den verksamhet som bedrivs vid 
förskolorna Stadsskogen och Tre Rosor och som kommer att samordnas inom Emilia 
Centrum under perioden 2021-01-01 – 2021-12-31. 
 
Sammanfattning 
Personal vid förskolorna Stadsskogen och Tre Rosor inkom under våren 2020 med en 
begäran om att få fortsätta att bedriva förskolorna som en intraprenad under 2021. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 1 juni 2020, Ks § 159, att ställa sig positiv till begäran och 
gav förvaltningen i uppdrag att utarbeta ett förslag på avtal för perioden 2021-01-01 – 2021-
12-31. 
 
Ett förslag på avtal har utarbetats vilket reglerar intraprenadens verksamhet under perioden 
den 1 januari 2021 till och med den 31 december 2021. 
 
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner avtalet. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-10-27 från barn- och utbildningschef  
2 Intraprenad_Ny avtalsperiod_210101_211231 
3 Intraprenad_Ny avtalsperiod_210101_211231_bilaga 1 Verksamhetens innehåll och 

omfattning 
4 Intraprenad_Ny avtalsperiod_210101_211231_Bilaga 2 Drift och underhåll 
5 Intraprenad_Ny avtalsperiod_210101_211231_Bilaga 3 Fastighetsskötsel och 

grönyteskötsel 
6 Intraprenad_Ny avtalsperiod_210101_211231_Bilaga 4 Måltidshantering 
7 Intraprenad_Ny avtalsperiod_210101_211231_Bilaga 5 Lokalvård 
8 Intraprenad_Ny avtalsperiod_210101_211231_Bilaga 6 IT och telefoni 

 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner avtalet, vilket reglerar den verksamhet som bedrivs vid 
förskolorna Stadsskogen och Tre Rosor och som kommer att samordnas inom Emilia 
Centrum under perioden 2021-01-01 – 2021-12-31. 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-10-27 

Tjänsteskrivelse Avtal om förskoleverksamhet på 
intraprenad under 2021 
Diarienummer 2020/242, löpnummer 3287/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner avtalet, vilket reglerar den verksamhet som bedrivs vid 
förskolorna Stadsskogen och Tre Rosor och som kommer att samordnas inom Emilia 
Centrum under perioden 2021-01-01 – 2021-12-31. 
 
Sammanfattning 
Personal vid förskolorna Stadsskogen och Tre Rosor inkom under våren 2020 med en 
begäran om att få fortsätta att bedriva förskolorna som en intraprenad under 2021. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 1 juni 2020, Ks § 159, att ställa sig positiv till begäran och 
gav förvaltningen i uppdrag att utarbeta ett förslag på avtal för perioden 2021-01-01 – 2021-
12-31. 
 
Ett förslag på avtal har utarbetats vilket reglerar intraprenadens verksamhet under perioden 
den 1 januari 2021 till och med den 31 december 2021. 
 
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner avtalet. 
 
 
Ärendet 
Under 2010 antogs en policy inom Ulricehamns kommun, vilken ger kommunens personal 
en möjlighet att bedriva kommunal verksamhet i form av intraprenad. 
 
Emilia Centrum har under drygt åtta år bedrivit de tre förskolorna Stadsskogen, Tre Rosor 
och Åsundavy som en intraprenad. Under våren 2020 flyttade verksamheten vid Åsundavy 
över till förskolan Tre Rosor då utbyggnaden av Tre Rosor var klar. I samband med detta 
avvecklades förskolan Åsundavy. 
 
I april 2020 lämnade personalen vid förskolorna in en begäran om att få fortsätta att bedriva 
verksamheten som intraprenad under perioden 2021-01-01 – 2021-12-31. 
 
Den 1 juni 2020 beslutade kommunstyrelsen, Ks § 159, att ställa sig positiv till begäran om en 
fortsättning och beslutade också att uppdra åt förvaltningen att utarbeta ett förslag på nytt 
avtal för perioden 2021-01-01 – 2021-12-31. 
 
I enlighet med Ulricehamns kommuns gällande policy för intraprenader så har ett förslag på 
avtal utformats. Avtalet som reglerar verksamheten inom Emilia Centrum gäller under 
perioden 2021-01-01 till och med 2021-12-31. 
 
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget på avtal.  
 
Beslutsunderlag 
1 Intraprenad_Ny avtalsperiod_210101_211231 
2 Intraprenad_Ny avtalsperiod_210101_211231_bilaga 1 Verksamhetens innehåll och 

omfattning 
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3 Intraprenad_Ny avtalsperiod_210101_211231_Bilaga 2 Drift och underhåll 
4 Intraprenad_Ny avtalsperiod_210101_211231_Bilaga 3 Fastighetsskötsel och 

grönyteskötsel 
5 Intraprenad_Ny avtalsperiod_210101_211231_Bilaga 4 Måltidshantering 
6 Intraprenad_Ny avtalsperiod_210101_211231_Bilaga 5 Lokalvård 
7 Intraprenad_Ny avtalsperiod_210101_211231_Bilaga 6 IT och telefoni 

 
Beslut lämnas till 
Emilia Centrum 
Barn- och utbildningschef 
Verksamhetschef förskola 
 
 
 
 

Gülsen Özdenkos Gunnar Scorénius 
Barn- och utbildningschef Utredare 
Sektor lärande Sektor lärande 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Överenskommelse om förskoleverksamhet bedriven i form av 
intraprenad 
 
 
1. Parter 

Mellan Ulricehamns kommun, kommunstyrelsen, och Förskoleområdet Emilia Centrum, har 
denna dag träffats följande överenskommelse. 
 
 
2. Allmänt 

Från politiskt håll har man ställt sig positiv till möjligheten för personal att starta och bedriva 
kommunal verksamhet i form av intraprenad. Det politiska beslutet att starta en intraprenad 
tas av kommunstyrelsen. På uppdrag av kommunstyrelsen ska förvaltningen finnas med som 
stöd i processen med intraprenaden samt i arbetet med att skriva fram överenskommelsen. 
 
En intraprenad är en självständig företagsliknande enhet som på uppdrag från kommunen 
utför verksamhet inom ramen för den kommunala förvaltningsorganisationen. 
 
Utbildningen inom intraprenaden ska bedrivas inom ramen för de lagar, avtal, regler och 
policys som gäller för övriga enheter inom samma verksamhetsområde inom sektorn, men 
ansvaret för driften av verksamheten har överlåtits till företrädare för intraprenaden. 
 
Intraprenaden har rätt till de fria nyttigheter som är tillgängliga för kommunens förskolor 
om inte annat framgår av denna överenskommelse.  
 
 
3. Utbildningens innehåll och omfattning 

Intraprenaden ska på uppdrag av kommunstyrelsen ansvara för förskolorna Stadsskogen och 
Tre Rosor. 
 
Samtliga förskolor är inspirerade av och arbetar med Reggio Emilias filosofi och pedagogiska 
idé. Bilaga 1. 
 
Utbildningen ska bedrivas enligt de mål och riktlinjer som följer av skollagen och dess 
föreskrifter, förskolans läroplan samt barnkonventionen och kommunala riktlinjer och 
policys. Utbildningsverksamheten ska, om behov finns, bedrivas sextio (60) timmar per 
helgfri måndag till och med fredag under hela kalenderåret. Intraprenaden äger rätt att 
samverka med andra förskolor under semestermånaderna, julledigheter och enstaka 
klämdagar. 
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Intraprenaden hanterar sin egen kö inom ramen för kommunala regler och genom 
kommunens administration.  
 
Barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling ska kunna beredas plats i förskolan.  
Intraprenaden ges stöd i likhet med övriga förskolor i kommunen. Vid behov av extra 
ordinära stödinsatser, ska erforderliga beslut fattas enligt gällande princip som i övrig 
kommunal verksamhet. Fördelning av extra medel görs av verksamhetschef för förskolan. 
 
Förskoleområdet Emilia Centrum ska se till att samtliga som är verksamma vid förskolan 
erinras om sin tystnadsplikt enligt kapitel 23, § 1, offentlighets- och sekretesslagen. 
 
 
4. Ekonomi 

 
4.1 Utbildningens budgetmedel 

Intraprenaden erhåller budgetmedel med utgångspunkt från fastställd 
resursfördelningsmodell för förskolan i Ulricehamns kommun. 
 
4.2 Resultathantering 

Intraprenaden ansvarar för sitt eget resultat. 
 
Ett överskott stannar kvar hos intraprenaden som en resultatfond och kan disponeras för till 
exempel kompetensutveckling eller personalbefrämjande åtgärder, alternativt fonderas för 
kommande behov. Överskott får dock inte disponeras så att det leder till utökad verksamhet, 
som sedan leder till krav på ytterligare kommunala medel. Överskott får heller inte delas ut 
som vinst. 
 
Intraprenadens ackumulerade fonderade medel noteras varje år i kommunens bokslut. Vid 
en eventuell förlängning av avtalet kvarstår ackumulerade fonderade medel.  
 
Vid eventuellt underskott är intraprenaden skyldig att upprätta en åtgärdsplan som beskriver 
hur ekonomin ska fås i balans. Denna åtgärdsplan ska vara genomförd inom den tid som 
kommunens förvaltning bestämmer. Lyckas inte intraprenaden komma i balans under denna 
tid upphör självständigheten och verksamheten inordnas i förvaltningen efter beslut i 
kommunstyrelsen. 
 
4.3 Investeringar 

Om intraprenaden vill genomföra investeringar ska detta ske i överenskommelse med 
kommunstyrelsens förvaltning. Äskanden av investeringsmedel ska ingå i ordinarie 
budgetprocess. 
 
4.4 Gemensamma resurser 

Intraprenaden ska ges samma stöd av kommunens ekonomifunktioner och HR-funktioner 
som övriga verksamheter i förvaltningen. 
 
Resurser för administrativt stöd, hantering av ekonomi- och personaluppgifter, samt lokalt 
assistentstöd till förskolorna ges i likhet med övriga förskolor. 
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5.1 Lokaler 

Intraprenaden nyttjar de lokaler som regleras enligt gällande hyresavtal. Förskolan 
Stadsskogen, Fållornavägen 1 A, förskolan Tre Rosor, Smedlyckevägen 4.  
 
För följande delar gäller samma principer och resurstilldelning som för de kommunala 
förskolorna: 
 Drift och underhåll av lokaler, regleras enligt bilaga 2.  
 Resurser för fastighetsskötsel, vaktmästeri, inre miljö och yttre miljö, regleras i 

enlighet med bilaga 3. 
 Resurser för måltidshantering, regleras i enlighet med bilaga 4. 
 Resurser för lokalvård, regleras i enlighet med bilaga 5. 
 Resurser för It och telefoni, regleras i enlighet med bilaga 6. 

 
5.2 Utrustning 

Utrustning och inventarier som vid ingången av detta avtal finns vid de två förskolorna ska 
tillgodoräknas i balansräkningen. 
 
 
6. Uppföljning, utvärdering, tillsyn 

Uppföljning, utvärdering och tillsyn av åtagandet enligt detta avtal sker på det sätt som gäller 
för förskolans övriga utbildningsverksamheter om inte annat överenskommits. 
 
Intraprenaden ska i övrigt följa de rapporteringssystem som tillämpas i kommunen om inte 
annat överenskommits. 
 
 
7. Personal 

Intraprenaden drivs av rektor i enlighet med skollagen och dess föreskrifter, samt förskolans 
läroplan och barnkonventionen. 
 
7.1 Delegation inom personalområdet 

Intraprenaden omfattas av kommunstyrelsens gällande delegationsordning. 
 
All anställd personal inom intraprenaden är anställd av Ulricehamns kommun. 
Intraprenaden är skyldig att följa lagar, gällande avtal för anställd personal och omfattas av 
samma regelsystem som förvaltningen i övrigt. 
 
 Anställning av personal: Rektorn ansvarar för anställning av förskollärare och 

barnskötare i intraprenaden. 
 Rätt till heltid. 
 Lönesättning av personal: HR-chefen fastställer lön och andra anställningsvillkor 

i nyanställningsärenden och tillfälliga anställningar. Rektor ansvarar för lönesättning 
av befintlig personal i intraprenaden. Löneöversyn hanteras i enlighet med gällande 
avtal, kommunens lönepolicy samt lokal löneöversyn. 

 Arbetsmiljöfrågor: Rektor för intraprenaden har ansvaret för genomförandet av 
arbetsmiljöuppgifter enligt arbetsmiljölagen. 

 Hälsoinsatser och rehabiliteringsfrågor, regleras i likhet med vad som gäller 
övriga kommunala verksamheter. 
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Kompensation för löneökningar ges utifrån samma principer som kommunens övriga 
verksamheter. 
 
Intraprenadens personal omfattas av samma bestämmelser som förvaltningen i övrigt, vad 
gäller regler om turordning och företrädesrätt. Vid omplacering av personal ska nödvändig 
hänsyn tas till intraprenadens pedagogiska grundidé på samma sätt som görs gentemot 
andra pedagogiska verksamheters specifika behov. 
 
Under avtalsperioden har intraprenaden ansvar för att dess personal har adekvat utbildning 
och kontinuerligt får erforderlig fortbildning. Intraprenaden ska omfattas av samma 
kompetensutvecklingsmöjligheter som övrig förvaltningspersonal. Förvaltningens underlag 
vad gäller utvecklingssamtal ska användas. 
 
Intraprenaden ska delta i uppföljning och utvärdering, på samma sätt som liknande 
verksamheter i förvaltningen. 
 
Intraprenaden utser utbildningsansvarig/rektor, tillika kontaktperson, gentemot 
förvaltningen. 
 
Intraprenaden ingår i verksamhetsområde förskola.   
 
7.2 Samverkan 

Samverkan följer kommunens samverkansavtal. Intraprenaden är ett eget 
samverkansområde och följer därmed det som gäller för verksamhetssamverkansgrupper 
inom kommunens verksamheter. Vid behov ska frågor lyftas enligt samverkansavtalet.  
 
Rektor ska kallas till ledarforum inom förvaltningen, samt vid behov delta vid möten med 
lärande ledning inom sektor lärande, verksamhetschef för förskolan, samt möten med HR- 
respektive ekonomifunktionerna. 
 
Vid behov inbjuds rektor till utvecklingsdagar inom sektor lärande. 
 
Verksamhetschef för förskolan har dialog med rektor tre gånger per termin, varav en av 
dialogerna är lönesamtal och en är utvecklingssamtal. 
 
Rektor har rätt att, vid behov, ta kontakt med tjänsteman inom den kommunala 
organisationen. 
 
Förvaltningen ska informera intraprenaden vid förändringar som rör verksamheten. 
 
Vid större förändringar gällande styrdokument, kollektivavtal och andra lagar eller om 
förutsättningarna, som förelåg vid överenskommelsens undertecknande, väsentligen 
förändrats kan överenskommelsen omförhandlas.  
 
Tillägg eller förändringar av denna överenskommelse ska skriftligen undertecknas av båda 
parter. 
 
Båda parter äger rätt att begära omförhandling vid verksamhetsförändringar. 
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8. Överenskommelsetid och upphävande av intraprenaden 

 
8.1. Överenskommelsetid 

Denna överenskommelse gäller från och med 2021-01-01 till och med 2021-12-31. 
 
Begäran om en ny överenskommelsetid ska lämnas av intraprenaden senast sex månader 
innan den tidigare överenskommelsen löper ut. Om inte detta görs upphör intraprenaden. 
 
Intraprenaden kan själv begära hos kommunstyrelsen att överenskommelsen upphävs under 
löpande överenskommelsetid. Uppsägningstiden är sex månader. Uppsägning ska vara 
skriftlig. 
 
Kommunstyrelsen kan besluta om att överenskommelsen upphävs på grund av att 
intraprenaden inte fullgjort sina åtaganden enligt överenskommelsen. Upphävningen kan ske 
med omedelbar verkan. 
 
Om intraprenaden upphör återgår verksamheten till traditionell förvaltningsform och 
delegerat ansvar återgår till förvaltningen. 
 
 
9. Tvist 

Om intraprenaden och förvaltningen är oense om tolkning av överenskommelsen eller annat 
ska frågan föras vidare till kommunstyrelsen för avgörande. 
 
 
 
 
 
 
    
 
Gülsen Özdenkos  Siv Åkesson 
Ulricehamns kommun  Förskoleområde Emilia Centrum 
Barn- och utbildningschef  Rektor 
 
 



 

 

 

 
 

Bilaga nr 1   

Verksamhetens innehåll och omfattning 
 

 

 

En likvärdig förskola i Emilia Centrum 

Under de nio år som förskolorna i området verkat som intraprenad har utbildningen uppnått 
mycket goda resultat.  

Utvärderingar och analyser, både externa och interna, har sammanställts från flera olika 
perspektiv och visar att utbildningen och undervisningen som bedrivs är hållbar över tid, 
likvärdig och har en mycket god kvalitet.  

Förskolorna i området har en tydlig pedagogisk inriktning och är inspirerade av Reggio 
Emilias filosofi och pedagogiska idéer. Det är den bärande idén och målsättningen till att vilja 
verka som intraprenad. 

Möjligheten att hantera ekonomi och resultat på ett positivt sätt för att över tid kunna göra 
långsiktiga och hållbara satsningar i verksamheten är en viktig förutsättning för 
intraprenaden. 

 

Perioden 2018 – 2020  

Förutsättningarna för intraprenaden är i ständig förändring. Under den senaste 
avtalsperioden har intraprenadens friutrymme och resurstilldelning begränsats och märkbart 
minskat möjligheterna att verka som intraprenad. 

Intraprenadens friutrymme: 

Möjligheten för intraprenaden att utveckla sin pedagogiska inriktning och utbildning inom 
ramen för överenskommelsen, samt dialogen med förvaltning och kringverksamhet är viktiga 
delar för att förskolorna ska kunna fortsätta att utvecklas och upprätthålla en hög kvalitet. 

 



Intraprenadens resurstilldelning 

Det ekonomiska utfallet under den tid som intraprenaden har varit i drift har varit positivt 
och visat på en ekonomi i balans, vilket har gjort det möjligt att bedriva en hållbar utbildning 
och undervisning. 

Trots en i stora delar positiv upplevelse och det faktum att intraprenaden lett till en ökad 
måluppfyllelse och en ökad kvalitet vid förskolorna, så finns det delar som lett till 
funderingar och diskussioner kring en fortsättning. 

Det är faktorer och beslut om ständiga effektiviseringar och en minskad resurstilldelning som 
bidragit till beslutet att inte ansöka om en förlängning av avtalet i tre år. 

Intraprenadens möjlighet att arbeta med en god ekonomisk hushållning, långsiktiga och 
hållbara satsningar över tid bedöms idag, begränsade. 

 

Intraprenad tid ett år, 2021 

Alla förskollärare och barnskötare har varit involverade och visat ett stort engagemang i sitt 
uppdrag. I praktiken har intraprenaden visat att både invanda mönster och strukturer i en 
organisation och verksamhet kan utmanas och förändras. 

Skolkommissionen skriver i sitt delbetänkande att de önskar se systemförändringar som 
stärker professionens förutsättningar att driva utveckling av undervisningen i förskola och 
skola, som sätter (brukaren) barnets behov i centrum, differentierar och anpassar 
undervisningen till barnet på ett riktigt sätt! Intraprenadens upplevelse är att arbetet har 
utvecklats i den riktningen. 

Emilia Centrum kan bidra än mer i en framtid med att visa intraprenad som 
utbildningsmodell i förskolan. 

 

Sammanhållet förskoleområde efter år 2021 

Då intraprenaden upphör den 1 januari 2022 är det viktigt att den pedagogiska inriktningen 
och inspirationen av Regio Emilias filosofi och pedagogiska idéer, kan fortsätta att verka då 
utbildningsverksamheten vid förskolorna Stadsskogen och Tre Rosor återgår till traditionell 
verksamhetsform. 

Det är således av vikt att det säkerställs att förskolorna får fortsätta att bedriva utbildningen 
inom ett sammanhållet förskoleområde.  



 

 

 

 
 

Bilaga nr. 2  

Drift och underhåll av lokaler  
 

Beslut som berör verksamheter som bedrivs inom förskolans utbildningsområde ska 
alltid grundas på vad som sägs i skollagen, förskolans läroplan och barnkonvention 
(som från och med den 1 januari 2020 har blivit lag). Det innebär att barnets bästa 
alltid är utgångspunkten. 

För drift och underhåll av kommunens ägda lokaler gäller samma principer som för 
övriga hyresgäster och följer fastighetsägarens planering. 

För Tre rosor och Stadsskogen gäller följande och ingår i hyran: 

 Drift 

Vatten, el, värme, sophämtning, sotning, skötsel och viss tillsyn av 
brandskydd (via fastighetsskötare), kostnader för kommunikation gällande 
larm och övervakning, avgift för obligatorisk ventilationskontroll, 
försäkring. 

 Underhåll 

Underhåll och reparationer av ytskikt och fasta installationer i lokalen 
enligt underhållsplan. Kan utföras efter behov om underhållsplanen inte 
korresponderar mot verkligheten. Underhåll utvändigt följer 
underhållsplanen som uppdateras kontinuerligt. 

 



Gränsdragningslistan, som finns på intranätet, tydliggör verksamhetens ansvar 
kopplat till lokalerna. 

 

Process lokalfrågor 

Har intraprenaden behov av verksamhetsanpassningar i form av exempelvis om-
/tillbyggnader som ej ingår i fastighetsägarens planering, gäller samma process som 
för övriga kommunala verksamheter. Det vill säga att blankett för behov av 
lokalanpassning fylls i och lämnas från enhetschef till verksamhetschef som därefter 
lämnar vidare till sektorchef. Sektorchef tar med sig prioriterade behov till 
lokalstyrgruppen för vidare behandling. 

 

 



 

 

 

 
 

Bilaga nr. 3 

Fastighetsskötsel och grönyteskötsel 
 

Beslut som berör verksamheter som bedrivs inom förskolans utbildningsområde ska 
alltid grundas på vad som sägs i skollagen, förskolans läroplan och barnkonvention 
(som från och med den 1 januari 2020 har blivit lag). Det innebär att barnets bästa 
alltid är utgångspunkten. 

För resurser gällande fastighetsskötsel och grönyteskötsel för kommunens ägda 
lokaler inom intraprenaden gäller samma resursfördelningsmodell samt utförande 
som för övriga förskoleverksamheter inom kommunens regi. 

I fastighetsskötseln ingår: fastighetssyn, kontroll av funktioner, takavvattning, allmän 
översyn okulärbesiktning, åtgärda inkomna underhållsåtgärder via 
felanmälningssystemet CAMS, utföra systematisk brandskyddskontroll, medverka vid 
ventilationskontroll samt fastighetsrondering enligt driftinstruktion. 

För skötsel av grönytor upphandlas entreprenör. Skötsel utförs med samma intervall 
som vid kommunens övriga förskolor. Frågor/synpunkter inom området hänvisas till 
enheten park och skog inom verksamhet kommunservice 

Vill intraprenaden utöka fastighetsskötsel och/eller grönyteskötsel bekostas detta av 
intraprenadens egna driftkostnader.



 

 

 

 
 

Bilaga nr. 4 

Måltidshantering 
 

Beslut som berör verksamheter som bedrivs inom förskolans utbildningsområde ska 
alltid grundas på vad som sägs i skollagen, förskolans läroplan och barnkonvention 
(som från och med den 1 januari 2020 har blivit lag). Det innebär att barnets bästa 
alltid är utgångspunkten. 

 

För resurser gällande måltidshantering inom intraprenaden gäller samma 
resursfördelningsmodell som för övriga förskoleverksamheter inom kommunens regi. 

 

För pedagogiska måltider se kommunens gällande anvisningar. 

 

Vill intraprenaden utöka måltidshanteringen bekostas detta av intraprenadens egna 
driftkostnader.



 

 

 

 
 

Bilaga nr. 5 

Lokalvård 
 

Beslut som berör verksamheter som bedrivs inom förskolans utbildningsområde ska 
alltid grundas på vad som sägs i skollagen, förskolans läroplan och barnkonvention 
(som från och med den 1 januari 2020 har blivit lag). Det innebär att barnets bästa 
alltid är utgångspunkten. 

 

För resurser gällande lokalvård inom intraprenaden gäller samma 
resursfördelningsmodell som för övriga förskoleverksamheter inom kommunens regi. 

 

Lokalvård utförs enligt överenskommen städinstruktion. Vid frågor kontaktas 
enhetschef lokalvård 1, inom verksamhet kommunservice. 

 

Vill intraprenaden utöka lokalvård bekostas detta av intraprenadens egna 
driftkostnader. 

 



 

 

 

 
 

Bilaga nr. 6 

IT och telefoni 
 

Beslut som berör verksamheter som bedrivs inom förskolans utbildningsområde ska 
alltid grundas på vad som sägs i skollagen, förskolans läroplan och barnkonvention 
(som från och med den 1 januari 2020 har blivit lag). Det innebär att barnets bästa 
alltid är utgångspunkten. 

 

För resurser gällande IT och telefoni inom intraprenaden gäller samma 
resursfördelningsmodell och upphandlat utbud med samma priser som för övriga 
förskoleverksamheter inom kommunens regi. 

 

Supporten finns öppen för IT’s kunder vardagar 8-16. 

 

Vill intraprenaden utöka IT eller telefoni bekostas detta av intraprenadens egna 
driftkostnader.
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Sammanställning av kränkningar som anmälts till 
huvudmannen under läsåret 2019/2020 
Dnr 2020/81 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Sammanställningen av kränkningar som anmälts till huvudmannen under läsåret 2019/2020 
läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Under läsåret 2019/2020 inträffade sammanlagt 56 händelser där barn eller elever utsatts 
för kränkande behandling och där en anmälan skickades in till huvudmannen. 
 
Av de 56 händelser som anmäldes under året är 2 kopplade till Tingsholmsgymnasiet. 
Resterande 54 händelser är samtliga kopplade till grundskolan där 32 anmälningar gjordes 
av F-6 skolor och 22 av 7-9 skolor. 
 
Inga anmälningar gjordes inom förskolan och särskolan. 
 
De händelser som rapporterats har i samtliga fall utretts, varefter åtgärder har vidtagits. Alla 
åtgärder har följts upp. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-10-27 från barn- och utbildningschef  
2 Sammanställning av kränkningar som anmälts till huvudmannen under läsåret 

2019_2020 - Rapport 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Sammanställningen av kränkningar som anmälts till huvudmannen under läsåret 2019/2020 
läggs till handlingarna. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-10-27 

Tjänsteskrivelse Sammanställning av kränkningar som 
anmälts till huvudmannen under läsåret 2019/2020 
Diarienummer 2020/81, löpnummer 3285/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Sammanställningen av kränkningar som anmälts till huvudmannen under läsåret 2019/2020 
läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Under läsåret 2019/2020 inträffade sammanlagt 56 händelser där barn eller elever utsatts 
för kränkande behandling och där en anmälan skickades in till huvudmannen. 
 
Av de 56 händelser som anmäldes under året är 2 kopplade till Tingsholmsgymnasiet. 
Resterande 54 händelser är samtliga kopplade till grundskolan där 32 anmälningar gjordes 
av F-6 skolor och 22 av 7-9 skolor. 
 
Inga anmälningar gjordes inom förskolan och särskolan. 
 
De händelser som rapporterats har i samtliga fall utretts, varefter åtgärder har vidtagits. Alla 
åtgärder har följts upp. 
 
 
Ärendet 
Skollagen klargör att personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för 
kränkande behandling, ska anmäla detta till rektorn som i sin tur då har en skyldighet att 
anmäla detta till huvudmannen. 
 
Under läsåret 2019/2020 inträffade sammanlagt 56 händelser där barn eller elever utsatts 
för kränkande behandling och där en anmälan skickades in till huvudmannen. Det är en 
betydande minskning jämfört med läsåret innan då 99 händelser anmäldes. 
 
En jämförelse mellan terminerna visar på en tydlig skillnad under läsåret, men även jämfört 
med läsåret innan. Höstterminen 2019 gjordes 45 anmälningar, viket är i linje med de 44 
anmälningar som gjordes under höstterminen 2018. Vårterminen 2020 anmäldes 11 
händelser jämfört med 47 anmälningar vårterminen 2019. En möjlig förklaring kan vara 
coronapandemin som bröt ut under vårterminen 2020. 
 
Av de 56 händelser som anmäldes under året är 2 kopplade till Tingsholmsgymnasiet. 
Resterande 54 händelser är samtliga kopplade till grundskolan där 32 anmälningar gjordes 
av F-6 skolor och 22 av 7-9 skolor. 
 
Inga anmälningar gjordes inom förskolan och särskolan. 
 
De händelser som rapporterats har i samtliga fall utretts, varefter åtgärder har vidtagits. Alla 
åtgärder har följts upp. 
 
Beslutsunderlag 
1 Sammanställning av kränkningar som anmälts till huvudmannen under läsåret 

2019_2020 - Rapport 
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1 Sammanfattning 
Under läsåret 2019/2020 inträffade sammanlagt 56 händelser där barn eller elever utsatts 

för kränkande behandling och där en anmälan skickades in till huvudmannen. Det är en 

betydande minskning jämfört med läsåret innan då 99 händelser anmäldes. 

En jämförelse mellan terminerna visar på en tydlig skillnad under läsåret, men även jämfört 

med läsåret innan. Höstterminen 2019 gjordes 45 anmälningar, viket är i linje med de 44 

anmälningar som gjordes under höstterminen 2018. Vårterminen 2020 anmäldes 11 

händelser jämfört med 47 anmälningar vårterminen 2019. En möjlig förklaring kan vara 

coronapandemin som bröt ut under vårterminen 2020. 

Av de 56 händelser som anmäldes under året är 2 kopplade till Tingsholmsgymnasiet. 

Resterande 54 händelser är samtliga kopplade till grundskolan där 32 anmälningar gjordes 

av F-6 skolor och 22 av 7-9 skolor. 

Inga anmälningar gjordes inom förskolan och särskolan. 

De händelser som rapporterats har i samtliga fall utretts, varefter åtgärder har vidtagits. Alla 

åtgärder har följts upp. 

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

kränkande behandling, ska anmäla detta till rektorn som i sin tur då har en skyldighet att 

anmäla detta till huvudmannen. 

6 kap. 10 § 

Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling 

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

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

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

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

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

omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de 

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

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

värdighet. 

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

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

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

utfrysning. Kränkningarna ska vara märkbara och tydliga. 

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

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

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

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

4 Anmälningar till huvudmannen 

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

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

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

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

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

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

ska en sådan händelse bedömas utifrån förskolans tillsynsansvar. 

Då många situationer mellan små barn i förskolan lämnas utanför det som enligt skollagen 

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

barn i förskolan anmäls. 
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4.1.1 Anmälningar inom förskolan 
 

Enhet Höst-

terminen 

2019 

Vår-

terminen 

2020 

Samman-

lagt 

2019/2020 

Läsåret 

2018/ 

2019 

Läsåret 

2017/ 

2018 

Gällstad förskola 0 0 0 0 0 

Hästhovens förskola i 

Hössna 

0 0 0 0 0 

Hökerums förskola 0 0 0 1 0 

Junibackens förskola i 

Gällstad 

0 0 0 0 0 

Kvarnlyckans förskola i 

Ulricehamn 

0 0 0 0 1 

Lingontuvans förskola i 

Grönahög 

0 0 0 0 0 

Lyckans förskola i 

Ulricehamn1 

-- -- -- -- -- 

Marbäcks förskola 0 0 0 0 0 

Nitta förskola 0 0 0 0 0 

Nyckelpigans förskola i 

Timmele 

0 0 0 0 0 

Pastellens förskola i 

Blidsberg 

0 0 0 0 0 

Regnbågens förskola i 

Dalum 

0 0 0 0 0 

Stadsskogens förskola i 

Ulricehamn 

0 0 0 0 0 

Totus förskola i Ulricehamn 0 0 0 0 0 

 
1 Lyckans förskola invigdes under vårterminen 2020 och ingår inte i underlaget 
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Tre Rosors förskola i 

Ulricehamn 

0 0 0 0 0 

Trollskogens förskola i 

Älmestad 

0 0 0 0 0 

Träskons förskola i Trädet 0 0 0 0 0 

Tvärreds förskola 0 0 0 0 0 

Åsundavys förskola i 

Ulricehamn2 

0 0 0 0 0 

Ängsgårdens förskola i 

Timmele 

0 0 0 0 0 

Totalt 0 0 0 1 1 

 

4.2 Skolan  
I likhet med hur situationer inom förskolan bedöms så kan vissa situationer inom de lägre 

årskurserna, det vill säga förskoleklass och årskurs 1, bedömas vara en del i barnets 

utvecklingsfas. 

Situationer där elever utsätts för kränkande behandling förekommer oftare inom 

grundskolan och här kan det också finnas skillnader mellan F-6 skolor och 7-9 skolor. Med 

hänsyn till detta så särredovisas de olika verksamheterna. 

4.2.1 Anmälningar inom grundskolan F-6 
 

Enhet Höst-

terminen 

2019 

Vår-

terminen 

2020 

Samman-

lagt 

2019/2020 

Läsåret 

2018/ 

2019 

Läsåret 

2017/ 

2018 

Blidsbergs skola 43 0 4 1 0 

Bogesundsskolan 5 4 9 21 10 

Dalums skola 0 0 0 8 0 

 
2 Åsundavys förskola avvecklades under vårterminen 2020 då de nya avdelningarna vid förskolan Tre Rosor 
invigdes. 
3 En händelse är kopplad till fritidshemmet 
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Gällstads skola 1 24 3 2 5 

Hökerums skola 55 1 6 5 8 

Hössna skola 0 0 0 1 0 

Marbäcks skola 16 0 1 4 1 

Timmele skola 0 0 0 4 0 

Tvärreds skola 27 0 2 8 1 

Ulrikaskolan 78 0 7 14 17 

Vegby skola 0 0 0 3 0 

Totalt 25 7 32 71 43 

 

4.2.2 Anmälningar inom grundskolan 7-9 
 

Enhet Höst-

terminen 

2019 

Vår-

terminen 

2020 

Samman-

lagt 

2019/2020 

Läsåret 

2018/ 

2019 

Läsåret 

2017/ 

2018 

Stenbocksskolan 14 4 18 7 20 

Ätradalsskolan 4 0 4 6 29 

Totalt 18 4 22 13 49 

 

  

 
4 En händelse är kopplad till fritidshemmet 
5 Två händelser är kopplade till fritidshemmet 
6 Händelsen är kopplad till fritidshemmet 
7 En händelse är kopplade till fritidshemmet 
8 Fyra händelser är kopplade till fritidshemmet 
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4.2.3 Anmälningar inom särskolan 
 

Enhet Höst-

terminen 

2019 

Vår-

terminen 

2020 

Samman-

lagt 

2019/2020 

Läsåret 

2018/ 

2019 

Läsåret 

2017/ 

2018 

Grundsärskolan 

Ulrika 

0 0 0 0 0 

Grundsärskolan 

Stenbock 

0 0 0 0 0 

Gymnasiesärskolan 0 0 0 0 0 

Totalt 0 0 0 0 0 

 

4.2.4 Anmälningar inom gymnasieskolan 
 

Enhet Höst-

terminen 

2019 

Vår-

terminen 

2020 

Samman-

lagt 

2019/2020 

Läsåret 

2018/ 

2019 

Läsåret 

2017/ 

2018 

Tingsholmsgymnasiet 29 0 2 6 7 

 

 

4.3 Kommentarer 
Sammanlagt 56 händelser inträffade där elever utsatts för kränkande behandling och där det 

gjordes en anmälan till huvudmannen.  Av dessa är två kopplade till Tingsholmsgymnasiet. 

Resterande 54 anmälningar är samtliga kopplade till grundskolan. 

Det relativt sett låga antalet anmälningar kan jämföras med de 91 anmälningar som gjordes 

läsåret 2018/2019 och de 99 anmälningar som gjordes under läsåret 2017/2018. 

Vid en jämförelse mellan terminerna läsåret 2019/2020 framträder en markant skillnad i 

antalet anmälningar. Under höstterminen gjordes 45 anmälningar till huvudmannen och 

under vårterminen gjordes endast 11 anmälningar. Motsvarande tid läsåret 2018/2019 

 
9 En händelse är kopplad till förberedelseklass 
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gjordes 44 respektive 47. Vad denna skillnad beror på är svårt att säga, men en möjlig 

förklaring kan vara coronapandemin som bröt ut under vårterminen 2020. 

Under läsåret gjordes inga anmälningar inom förskolan och särskolan. Detta avviker inte 

nämnvärt från tidigare läsår, då det har rört sig om någon enstaka anmälan. 

Inom gymnasieskolan gjordes två anmälningar under läsåret, båda under höstterminen. Det 

faktum att det inte gjordes någon anmälan under vårterminen kan till stor del bero på att 

gymnasieskolan, till följd av coronapandemin, bedrev undervisning på distans från mitten av 

mars fram till terminens slut i juni. Trots situationen under vårterminen avviker antalet 

anmälningar inte mycket jämfört med tidigare år då det gjordes sex respektive sju 

anmälningar. 

Vad gäller anmälningar kopplade till grundskolan bör följande fem delar särskilt noteras: 

 Den markanta skillnaden i anmälningar mellan terminerna (43 under höstterminen 

och 11 under vårterminen). 

 Fyra av tretton enheter gjorde minst en anmälan under vårterminen. Två av dessa 

svarar för åtta av de elva anmälningar som gjordes. 

 Fyra av tretton enheter har inte gjort någon anmälan under läsåret. 

 Det totala antalet anmälningar från F-6 skolor har mer än halverats jämfört med 

läsåret innan: 32 anmälningar jämfört med 71 anmälningar 2018/2019. 

 Det totala antalet anmälningar från 7-9 skolor har ökat från 13 läsåret 2018/2019 till 

22 underläsåret 2019/2020.  

Det totala antalet anmälningar under höstterminen ligger i stort sett i nivå med motsvarande 

period tidigare läsår.  

De totalt elva anmälningar som gjordes under vårterminen avviker vid en jämförelse med 

motsvarande period tidigare läsår. Det relativt sett låga antalet anmälningar under 

vårterminen kan dock till viss del förklaras med coronapandemin som bröt ut under 

vårterminen och som i olika omfattning har påverkat verksamheterna. 

Även om situationen under vårterminen har varit mycket speciell så bör det faktum att två 

skolor, Bogesundsskolan och Stenbocksskolan, svarar för åtta av elva anmälningar under 

vårterminen och nio skolor inte har gjort en enda anmälan analyseras närmare.  
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5 Typ av kränkning 
Nedanstående siffror visar en sammanställning över händelser där det framkommit uppgifter 

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

vilken typ av kränkning som skett. 

Enhet Antal 
verbala 
kränkningar 

Antal 
fysiska 
kränkningar 

Antal 
psykiska 
kränkningar 

Kombination 
av 
kränkningar 
- antal 

Blidsbergs skola 2 1 0 1 

Bogesundsskolan 3 1 210 3 

Gällstads skola 0 2 0 1 

Hökerums skola 1 2 1 2 

Marbäcks skola 0 1 0 0 

Stenbocksskolan 2 6 4 611 

Tingsholmsgymnasiet 0 2 0 0 

Tvärreds skola 0 1 1 0 

Ulrikaskolan 0 2 412 1 

Ätradalsskolan 2 0 0 2 

Totalt 11 18 11 16 

 

Verbala kränkningar delas upp i könsrelaterade kommentarer, rasistiska kommentarer och 

övriga verbala kränkningar. 

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

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

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

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

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

hanteras av skolan om det kommer till skolans kännedom. 

 
10 En händelse – elev fotograferad mot sin vilja  
11 En händelse – nätbaserad kränkning 
12 En händelse – nätbaserad kränkning  
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6 Åtgärder 

6.1 En övergripande beskrivning av vidtagna 
åtgärder 

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

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

I några fall är kränkningarna kopplade till en elev med ett utåtagerande beteende varför 

dessa situationer hanteras i enlighet med de rutiner som gäller specifikt för eleven. Denna typ 

av händelse redovisas inte med koppling till berörd skolenhet då det skulle kunna vara 

utpekande. 

Samtliga skolor arbetar kontinuerligt med värdegrund, trygghet och studiero.  

6.2 En beskrivning av åtgärder vidtagna på 
enhetsnivå 

Vid fyra enheter har fler än fem anmälningar om kränkande behandling gjorts under läsåret. 

Här nedan beskrivs arbetet vid dessa enheter närmare. 

6.2.1 Bogesundsskolan 
De händelser som anmäldes till huvudmannen under läsåret var jämt fördelade mellan de 

olika typerna av kränkningar och en kombination av kränkningar. 

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

inblandade eleverna och med deras vårdnadshavare. 

Skolan arbetar regelbundet med frågor om värdegrund och vad som är ett acceptabelt 

beteende. Samtliga händelser har följts upp under läsåret varefter åtgärderna bedömdes haft 

effekt. 

6.2.2 Hökerums skola 
De sex händelser som anmäldes under läsåret fördelades jämt mellan de olika typerna av 

kränkningar och en kombination av kränkningar.  

Skolans trygghetsteam kopplades in i samtliga händelser. Samtal hölls med berörda elever 

och deras vårdnadshavare. Vid behov erbjöds utsatt elev samtalsstöd av skolans kurator. 

Uppföljningar har gjorts i skolans elevhälsoteam (EHT) och i samband med detta gjordes 

bedömningen att åtgärderna haft effekt. 
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6.2.3 Stenbocksskolan 
De arton händelser som rapporterades under läsåret är i stort jämnt fördelade mellan 

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

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

elever och deras vårdnadshavare. 

Skolan arbetar regelbundet med värdegrundsfrågor för att förebygga att situationer uppstår 

där någon elev utsätts för kränkande behandling. 

Samtliga händelser har följts upp under läsåret och i samband med detta gjordes 

bedömningen att åtgärderna hade haft effekt. 

6.2.4 Ulrikaskolan 
Av de sju händelser som anmälts till huvudmannen under läsåret handlade det i fyra fall om 

psykiska kränkningar. Resterande tre fördelade sig mellan fysiska kränkningar och en 

kombination av kränkningar. 

I samtliga fall har skolledningen eller personalen hanterat det som inträffat genom samtal 

med inblandade. 

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

kränkande behandling ska känna sig trygg. Vid samtliga uppföljningar bedömdes de vidtagna 

åtgärderna haft effekt. 

Personalen arbetar kontinuerligt med värdegrundsfrågor. 
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Ändring av skolupptagningsområden för 
högstadieskolorna 
Dnr 2020/566 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Gränserna för Stenbocksskolans och Ätradalsskolans upptagningsområden justeras så att 
Hössna skola från och med den 1 augusti 2021 organiseras inom Ätradalsskolans 
upptagningsområde. 
 
Sammanfattning 
Antalet elever vid Stenbocksskolan har ökat i så hög grad att det i vissa delar leder till att det 
maximala antalet personer som får vistas i vissa av lokalerna överskrids. Med anledning av 
detta så har förvaltningen sett över möjligheten att ändra gällande skolupptagningsområden 
för att på så sätt få en jämnare fördelning mellan Stenbocksskolan och Ätradalsskolan. 
 
För att minska elevantalet vid Stenbocksskolan föreslås att Hössna skola, från och med 
läsåret 2021/2022, organiseras inom Ätradalsskolans upptagningsområde. Det innebär att 
gränserna för Stenbocksskolans och Ätradalsskolans upptagningsområden behöver justeras i 
linje med detta. 
 
Förslaget innebär också att rektor för Timmele skolområde, i likhet med övriga rektorer med 
ansvar för F-6 skolor, kan fokusera överlämning från årskurs 6 till årskurs 7 till en 
högstadieskola då både Timmele skola och Hössna skola får en geografisk och organisatorisk 
koppling till Ätradalsskolan. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-10-27 från barn- och utbildningschefen  
2 Kommunikationsplan - Ändring av skolupptagningsområden för högstadieskolorna 
3 Stenbock-Ätradal  -  Hössna, nya upptagningsområden inkl. fristående (3) 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Gränserna för Stenbocksskolans och Ätradalsskolans upptagningsområden justeras så att 
Hössna skola från och med den 1 augusti 2021 organiseras inom Ätradalsskolans 
upptagningsområde. 
 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-10-27 

Tjänsteskrivelse Ändring av skolupptagningsområden 
för högstadieskolorna 
Diarienummer 2020/566, löpnummer 3292/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Gränserna för Stenbocksskolans och Ätradalsskolans upptagningsområden justeras så att 
Hössna skola från och med den 1 augusti 2021 organiseras inom Ätradalsskolans 
upptagningsområde. 
 
Sammanfattning 
Antalet elever vid Stenbocksskolan har ökat i så hög grad att det i vissa delar leder till att det 
maximala antalet personer som får vistas i vissa av lokalerna överskrids. Med anledning av 
detta så har förvaltningen sett över möjligheten att ändra gällande skolupptagningsområden 
för att på så sätt få en jämnare fördelning mellan Stenbocksskolan och Ätradalsskolan. 
 
För att minska elevantalet vid Stenbocksskolan föreslås att Hössna skola, från och med 
läsåret 2021/2022, organiseras inom Ätradalsskolans upptagningsområde. Det innebär att 
gränserna för Stenbocksskolans och Ätradalsskolans upptagningsområden behöver justeras i 
linje med detta. 
 
Förslaget innebär också att rektor för Timmele skolområde, i likhet med övriga rektorer med 
ansvar för F-6 skolor, kan fokusera överlämning från årskurs 6 till årskurs 7 till en 
högstadieskola då både Timmele skola och Hössna skola får en geografisk och organisatorisk 
koppling till Ätradalsskolan. 
 
 
Ärendet 
Antalet elever vid Stenbocksskolan har ökat i så hög grad att det i vissa delar leder till att det 
maximala antalet personer som får vistas i vissa av lokalerna riskerar att överskridas. Med 
anledning av detta så har förvaltningen sett över möjligheten att ändra gällande 
skolupptagningsområden för att på så sätt få en jämnare fördelning mellan Stenbocksskolan 
och Ätradalsskolan. 
 
Ändringen syftar till att kunna ha rimliga klasstorlekar för att så långt som möjligt kunna 
skapa goda förutsättningar för det pedagogiska arbetet.  
 
Ändringen syftar också till att kunna möta krav som är kopplade till lokaler, exempelvis antal 
elever per toalett och antal personer som kan vistas i utbildningslokalerna i förhållande till 
det som ventilationen är anpassad för. 
 
För att minska elevantalet vid Stenbocksskolan föreslås att Hössna skola, från och med 
läsåret 2021/2022, organiseras inom Ätradalsskolans upptagningsområde. Det innebär att 
gränserna för Stenbocksskolans och Ätradalsskolans upptagningsområden behöver justeras i 
linje med detta. 
 
Förslaget innebär också att rektor för Timmele skolområde, i likhet med övriga rektorer med 
ansvar för F-6 skolor, kan fokusera överlämning från årskurs 6 till årskurs 7 till en 
högstadieskola då både Timmele skola och Hössna skola får en geografisk och organisatorisk 
koppling till Ätradalsskolan. Förslaget innebär också att förändringen gäller blivande årskurs 
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7 elever som börjar på Ätradalskolan höstterminen 2021. Nuvarande årskurs 8 och 9 elever 
som redan går på Stenbockskolan berörs inte av förändringen. 
 
 
Beslutsunderlag 
1 Kommunikationsplan - Ändring av skolupptagningsområden för högstadieskolorna 
2 Stenbock-Ätradal  -  Hössna, nya upptagningsområden inkl. fristående (3) 

 
Beslut lämnas till 
Barn- och utbildningschef 
Verksamhetschef grundskola 
Skolskjutshandläggare  
 
 
 

Gülsen Özdenkos Gunnar Scorénius 
Barn- och utbildningschef Utredare 
Sektor lärande Sektor lärande 
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Ändring av skolupptagningsområden för högstadieskolorna. 
 

1 Bakgrund  
Antalet elever har ökat i så hög grad att det i vissa delar leder till att det maximala antalet 
personer som får vistas i vissa av lokalerna överskrids. 

Förvaltningen har på uppdrag från politiken utrett frågan om lokaler för högstadieskolorna 
och i samband med detta har förvaltningen även sett över möjligheten att ändra gällande 
skolupptagningsområden för att på så sätt få en jämnare fördelning av elever mellan 
Stenbocksskolan och Ätradalsskolan. 

 

2 Syfte 
Ändringen syftar till att kunna möta krav som är kopplade till lokaler, exempelvis antal elever 
per toalett och antal personer som kan vistas i utbildningslokalerna i förhållande till det som 
ventilationen är anpassad för. 

Vidare så syftar ändringen till att kunna ha rimliga klasstorlekar för att så långt som möjligt 
kunna skapa goda förutsättningar för det pedagogiska arbetet.  

Ett allt för högt elevantal leder till ett behov av att skapa fler klasser vid Stenbocksskolan, 
vilket medför att skolan behöver omfördela resurser från stödinsatser, så som särskilda 
undervisningsgrupper och särskilt stöd i ämnet matematik, till det ökade antalet klasser. 

 

3 Nuläge  
3.1 Områdesindelning 
I dag är skolupptagningsområdena för högstadierna uppdelade så att elever från F-6 skolorna 
i Blidsberg, Dalum, Hökerum och Timmele placeras vid Ätradalsskolan när de börjar i 
årskurs 7. Utöver högstadieeleverna så har elever i årskurs 6 viss undervisning förlagd till 
Ätradalsskolan, det gäller exempelvis undervisning i moderna språk. 

Elever från F-6 skolorna i Gällstad, Hössna, Marbäck, Tvärred, Ulricehamn och Vegby 
placeras vid Stenbocksskolan. Undervisning i moderna språk i årskurs 6 är i sin helhet 
förlagd till Stenbocksskolan, medan undervisning i hem- och konsumentkunskap är fördelad 
mellan Stenbocksskolan och Gällstad skola. 

Hössna skola är tillsammans med Timmele skola organiserad inom det som benämns 
Timmele skolområde. Det innebär att rektor för dessa båda F-6 skolor, som enda rektor med 
ansvar för F-6 skolor, ansvarar för överlämning till både Stenbocksskolan och 
Ätradalsskolan. 



De elever som går vid de två fristående grundskolorna Vistaholm och Montessori, båda 
belägna i Ulricehamn, placeras till övervägande del vid Stenbocksskolan när de börjar i 
högstadiet. 

 

3.2 Elevantal 
Vid en bedömning av framtida elevunderlag vid Stenbocksskolan och Ätradalsskolan så har 
statistik tagits fram som belyser det faktiska elevunderlaget, det vill säga de barn som idag 
bor i Ulricehamns kommun. 

Antalet elever vid Stenbocksskolan är så högt att skolan idag har svårt att ta emot fler elever. 
Det innebär att den inflyttning som sker från andra kommuner och där barnfamiljerna i 
större utsträckning väljer att bosätta sig i Ulricehamns tätort, påverkar Stenbocksskolan i 
högre grad än Ätradalsskolan. 

 

3.3 Lokaler 
Det ökande elevantalet vid Stenbocksskolan innebär att skolan inte kan möta de krav som är 
kopplade till lokalerna.  

Svårigheten att möta kraven gäller främst i fråga om antal elever per toalett och antal 
personer som kan vistas i vissa av utbildningslokalerna i förhållande till det antal personer 
som ventilationen är anpassad för. 

Ett ökat elevantal vid Stenbocksskolan leder till att fler klasser behöver skapas och kan 
medföra ett behov av att omfördela resurser inom skolan. Det innebär till exempel minskade 
resurser för stödinsatser i form av särskilda undervisningsgrupper och särskilt stöd.  

Vid Stenbocksskolan finns i dag tre klasser som har ett så kallat hemklassrum. Behovet av 
hemklassrum är större och möjligheten att tillmötesgå detta försvåras i det fallet som antalet 
elever ökar och fler klasser behöver skapas. 

Förändringar i lagstiftning där exempelvis timplanen för ämnet idrott och hälsa har utökats 
medför svårigheter vid schemaläggningen. En utökning av antalet klasser underlättar inte 
detta arbete. 

Dessa svårigheter gäller generellt vid schemaläggning av ämnen som förutsätter specifika 
undervisningslokaler så som exempelvis teknik, slöjd, hem- och konsumentkunskap och 
musik. Inom dessa ämnen kan utbildningen inte genomföras i helklass då antalet elevplatser 
är maximerat till mellan 16 och 20 platser beroende på ämnet. 

Inom ämnena teknik, slöjd och hem- och konsumentkunskap handlar det också om 
möjligheten att upprätthålla säkerheten med hänsyn till de maskiner, verktyg och apparater 
som används inom ämnet. Allt för stora elevgrupper innebär att läraren inte kan ha tillräcklig 
uppsikt över eleverna och därmed kan säkerhetsrisker uppstå. 

 

4 Förslag 
För att minska elevantalet vid Stenbocksskolan föreslås att Hössna skola, från och med 
läsåret 2021/2022, organiseras inom Ätradalsskolans upptagningsområde. Det innebär att 
gränserna för Stenbocksskolans och Ätradalsskolans upptagningsområden behöver justeras i 
linje med detta. 



Förslaget innebär att rektor för Timmele skolområde, i likhet med övriga rektorer med 
ansvar för F-6 skolor, kan fokusera överlämning från årskurs 6 till årskurs 7 till en 
högstadieskola då både Timmele skola och Hössna skola får en geografisk och organisatorisk 
koppling till Ätradalsskolan. Förslaget innebär också att förändringen gäller blivande årskurs 
7 elever som börjar på Ätradalskolan höstterminen 2021. Nuvarande årskurs 8 och 9 elever 
som redan går på Stenbockskolan berörs inte av förändringen. 

En överflyttning av Hössna skola från Stenbocksskolan till Ätradalsskolan innebär även att 
Ätradalsskolan, mer stadigvarande, kan planera för fyrparallellig skola. 

 

5 Finansiering 
Elever som idag går i årskurs 7 vid Stenbocksskolan har rätt att gå kvar vid Stenbocksskolan, 
vilket innebär att förändringen kommer att medföra extra kostnader för dubbla skolskjutsar 
under två läsår.  

Merkostnaden går inte att bedöma i nuläget. 

 

6 Tidplan 
2020-10-09 Möte med politiken 

2020-10-21 Information vid verksamhetssamverkan grundskola 

2020-10-21 Information vid arbetsplatsträffar grundskolans rektorer 

2020-10-?? Information vid arbetsplatsträffar för personalen vid respektive skolenhet 

2020-11-04 Riskbedömning och konsekvensanalys görs – arbetsgivare och skyddsombud 

2020-11-05 – 11-20 Barnkonsekvensanalys görs – representanter för sektor lärande (rektor 
för Ätradalsskolan respektive Hössna skola) och berörda elever  

2020-11-25 Information om gjord riskbedömning och barnkonsekvensanalys ges vid 
verksamhetssamverkan grundskola 

2020-10-28 Inlämning av handlingar 

2020-11-26 Kommunstyrelsen tar beslut 

2021-08-01 Ny organisation börjar gälla 

2021-11-XX Skolskjuts  

 

7 Förslag till beslut 
Arbetsgivaren beslutar enligt ovanstående  

 



2020-09-25
Siffrorna är hämtade ur elevregister i Qlik-view och redovisar 7-9 skolornas utveckling.
Elevantal vid Stenbocksskolan och Ätradalsskolan med befintliga upptagningsområden
samt förändrade. Elever från fristående enheter F-3 och F-6 är medräknade.
Mot bakgrund av historik har 5 elever från fristående enheter placerats på Ätradalsskolan och
resterande på Stenbocksskolan.

Läsår 7 8 9 Total
Stenbocksskolan

21/22 180 224 176 580
22/23 217 180 224 621
23/24 197 217 180 594
24/25 241 197 217 655
25/26 191 241 197 629
26/27 203 191 241 635
27/28 216 203 191 610

Ätradalsskolan
21/22 73 89 88 250
22/23 80 73 89 242
23/24 90 80 73 243
24/25 84 90 80 254
25/26 71 84 90 245
26/27 67 71 84 222
27/28 84 67 71 222
28/29 68 84 67 219 I kursiv stil redovisas barn födda 2015-2020 i upptagningsområdet.
29/30 86 68 84 238 Barn födda 2015 börjar i åk. 7 läsåret 28/29.
30/31 75 86 68 229
31/32 79 75 86 240
32/33 73 79 75 227
33/34 62 73 79 214

Stenbocksskolan exkl. Hössna
21/22 168 224 176 568
22/23 203 168 224 595
23/24 184 203 168 555
24/25 224 184 203 611
25/26 171 224 184 579
26/27 186 171 224 581
27/28 199 186 171 556

Ätradalsskolan inkl. Hössna
21/22 85 89 88 262
22/23 94 85 89 268
23/24 103 93 85 281



24/25 101 103 93 297
25/26 91 101 103 295
26/27 84 91 101 276
27/28 101 84 91 276



I kursiv stil redovisas barn födda 2015-2020 i upptagningsområdet.
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§  
 

Revidering av riktlinjer för konstnärlig gestaltning i 
offentlig miljö 
Dnr 2020/260 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Nya riktlinjer för konstnärlig gestaltning i offentlig miljö antas. 
 
Sammanfattning 
Under våren 2020 har det arbetats fram en revidering av riktlinjer för konstnärlig gestaltning 
i offentlig miljö så att den tydligare följer gällande redovisningslagstiftning samt tar hänsyn 
till kommunens konstsamling. 
I förslag till nya riktlinjer förändras framför allt i den del som beskriver finansiering, 
ägandeskap samt att det tilläggs en del som berör kommunens konstsamling. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-08-26 från servicechef  
2 Riktlinjer för konstnärlig gestaltning i offentlig miljö 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Nya riktlinjer för konstnärlig gestaltning i offentlig miljö antas. 
 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-08-26 

Tjänsteskrivelse Revidering av riktlinjer för 
konstnärlig gestaltning i offentlig miljö 
Diarienummer 2020/260, löpnummer 1500/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Nya riktlinjer för konstnärlig gestaltning i offentlig miljö antas. 
 
Sammanfattning 
Under våren 2020 har det arbetats fram en revidering av riktlinjer för konstnärlig gestaltning 
i offentlig miljö så att den tydligare följer gällande redovisningslagstiftning samt tar hänsyn 
till kommunens konstsamling. 
I förslag till nya riktlinjer förändras framför allt i den del som beskriver finansiering, 
ägandeskap samt att det tilläggs en del som berör kommunens konstsamling. 
 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige antog riktlinjer för konstnärlig gestaltning i offentlig miljö 2018-10-04, 
§ 274. Sedan 2019 tillämpas en ny lag om kommunal redovisning. Denna lag har lett till 
förändringar och förtydliganden gällande redovisning av investeringar. I och med detta 
behöver riktlinjerna ses över när det gäller finansiering. 2019 genomfördes också en revision 
av hanteringen av kommunens konstsamling. Konstsamlingen finns inte omnämnd i 
riktlinjerna och det är viktigt att tillföra det i riktlinjen. Under våren 2020 har det arbetats 
fram en revidering av riktlinjerna så att den tydligare följer gällande redovisningslagstiftning 
samt tar hänsyn till kommunens konstsamling. 
I förslag till nya riktlinjerna förändras framför allt i den del som beskriver finansiering, 
ägandeskap samt att det tilläggs en del som berör kommunens konstsamling.  
 
Beslutsunderlag 
1 Riktlinjer för konstnärlig gestaltning i offentlig miljö. 

 
Beslut lämnas till 
Servicechef 
Verksamhetschef kultur och fritid 
Författningshandboken 
 
 
 

Isabelle Wikström Lena Moritz 
Servicechef Verksamhetschef kultur och fritid 
Sektor service Sektor service 
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1 Bakgrund 
Kommunstyrelsen gav 2009-02-02 dåvarande kulturförvaltningen uppdraget att utarbeta 
en policy för utsmyckning av det offentliga rummet i Ulricehamns kommun. I november 
2009 antog kommunfullmäktige sedan en policy för offentlig utsmyckning. Av policyn 
framgår att en handlingsplan ska tas fram med utgångspunkt från den fördjupade 
översiktsplanen. 

Kommunfullmäktige antog 2015-05-28 riktlinjer för kommunens styrdokument. Enligt 
riktlinjerna ska normerande konkreta dokument benämnas riktlinjer. Då byttes 
benämningen konstnärlig utsmyckning mot det nu mer vedertagna konstnärlig gestaltning. 
2018-10-04 reviderades riktlinjerna.  

Sedan 2019 tillämpas en ny lag om kommunal redovisning. Denna lag har lett till 
förändringar och förtydligar gällande redovisning av investeringar. I och med detta behöver 
riktlinjen ses över när det gäller finansiering. 2019 genomfördes  också en revision av 
hanteringen av kommunens konstsamling. Konstsamlingen finns inte omnämnd i 
riktlinjen och även det är viktigt att tillföra i riktlinjen. Under våren 2020 har det arbetats 
fram en revidering av riktlinjen så att den tydligare följer gällande redovisningslagstiftning 
samt tar hänsyn till kommunens konstsamling. 

2 Syfte 
Den offentliga konsten som alla har tillgång till är en del av vårt demokratiska samhälle och 
en viktig del av det offentliga rummet. Den offentliga konsten höjer kommunens 
attraktivitet och förstärker en plats eller byggnads identitet på olika sätt. 

Syftet med att arbeta för och samordna den konstnärliga gestaltningen i Ulricehamns 
kommun är att tydliggöra ansvarsförhållanden och att skapa goda förutsättningar för att 
den offentliga konsten ska kunna utvecklas.  

3 Avgränsning 
Riktlinjerna ska inte användas i syfte att ersätta den goda arkitekturen. God arkitektur ska 
inrymmas inom varje enskilt bygg-  och anläggningsprojekt. 
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4 Definition 
Med konstnärlig gestaltning avses här konst som skapats för en specifik plats eller byggnad 
och/eller som med sitt uttryck förhöjer upplevelsen av platsen eller byggnaden. 
Gestaltningen ger karaktär och identitet. 

 

5 Omfattning 
Medlen kan användas vid om- och nybyggnader, till gröna, attraktiva trygga miljöer, 
mötesplatser eller anläggningar i kommunens regi. De kan även användas för att höja 
värden i redan befintliga miljöer. I detta inryms även kommunens konstsamling. 

6 Utgångspunkter 
Den gestaltade miljön ska betraktas som en helhet, och valet av konstnärlig gestaltning 
ska samspela med arkitekturen. Konst, belysning, färgsättning, utformning av grönytor, 
skyltning samspelar och alla aspekter måste beaktas vid om-, till- eller nybyggnation i det 
offentliga rummet. Det ska finnas en helhetssyn där estetik och funktion samspelar på ett 
genomtänkt sätt. 

Den konstnärliga gestaltningen ska samspela med ambitionerna beskrivna i Riktlinjer för 
stadsbyggnad i Ulricehamns stad. 

7 Kvalitet och drift 
För att uppnå en god kvalitet utgår arbetet från de rekommendation och råd som 
Konstnärscentrum Väst erhåller. 

Nedan anges kriterier som anger kvalitet för den konstnärliga gestaltningen i den 
offentliga miljön. 

 Platsens identitet (samspel med omgivningen) 

 Konstnärligt uttryck och originalitet 

 Konstnärlig intention 

 Realiserbarhet (även i förhållande till budget) 

 Brukarperspektivet 

 Drift och underhåll (ur fastighetsägarperspektiv) 



 
 
 
 
6

8 Styrgrupp och arbetsgrupp 
Arbetet leds ytterst av en styrgrupp bestående av kultur och fritidschef 
(sammankallande), fastighetschef, verksamhetschef för kommunservice och 
kommunikationschef. Gruppen träffas två gånger om året. Styrgruppens funktion är att 
välja ut vilka investeringar som de avsatta medlen ska användas till.  

En arbetsgrupp, bestående av kulturstrateg (sammankallande), stadsarkitekt, parkchef 
samt projektledare från fastighet, arbetar utifrån de direktiv som styrgruppen anger och 
ger förslag på konstnärlig gestaltning. En del i arbetsgruppens uppdrag är att ha ett tydligt 
brukarperspektiv kopplat till gestaltningen och inriktning samt förslag ska arbetas fram i 
samarbete med brukarna i möjligaste mån. Representanter från UEAB eller andra bolag 
och kommunala verksamheter kan adjungeras till gruppen i de fall deras expertis behövs. 

 

9 Finansiering 
Årlig budget för konstnärlig gestaltning beslutas varje år inom ramen för kommunens 
gällande budgetprocess. Nivån på totalt budgetanslag uppgår till 1 % av summan gällande 
investeringar kopplat till ny, - om, och tillbyggnad i kommunens fastigheter. Reinvesteringar 
eller andra årliga investeringar ligger inte som grund för 1 %. 
 
Budgetanslaget är uppdelat i driftsbudget och investeringsbudget, då vissa utgifter måste 
kostnadsföras innevarande år och vissa utgifter ska aktiveras i balansräkningen enligt 
gällande redovisningslag. 
 
Ansökan om investeringsmedel ska ske i enlighet med gällande rutiner. Av 
investeringsansökan ska, förutom nivå på investeringsutgift och framtida driftkostnad, även 
framgå var den konstnärliga gestaltningen är tänkt att placeras och vilken inriktning den ska 
ha. 
Drift, skötsel och underhåll ansvarar verksamheten kultur och fritid för.  
Kostnader knutna till att förbereda platser för konstverk, det vill säga fundament, belysning, 
ställningar, vatteninstalationer eller liknade ska finansieras av bygg- eller grönyteprojektet.  
 
En mindre del av investeringsbudget och driftsbudget kan användas till kommunens 
konstsamling. 
 
Extern medfinansiering bör undersökas i varje enskilt projekt. 

 

10 Kommunens konstsamling 
För att säkerställa kontroll och uppföljning av kommunens konstsamling finns en särskild 
rutin som beskriver kommunens arbetssätt vad gäller inköp, gallring, hantering och 
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förvaring.  Verksamheten för kultur och fritid ansvar för denna rutin och uppdateringen av 
densamma.   

11  Planering och uppföljning 
Vid kommunstyrelsens sista möte för året redovisar styrgruppen (eller representant för 
styrgruppen) en sammanställning av de projekt som genomförts under året. Redovisningen 
sker i kommunstyrelsens arbetsgrupp för samhällsutveckling och innehåller information 
om kostnader, utformning och genomförande. 

Vid samma möte redovisas föreslagna investeringar inför kommande år. Styrgruppen 
ansvarar också för att ansöka om investeringsmedel. När medel finns beviljade är 
arbetsgruppens funktion att genomföra de investeringar som beslutats.  

Inköp och gallring av konst till konstsamlingen följer den rutin som tagits fram av 
verksamheten för kultur och fritid och berörs inte av redovisning till kommunstyrelsen. 
Den är en del i det löpande arbetet, samt är en del av den delegation för inköp av konst som 
ligger på verksamhetschef för kultur och fritid.  

 

12 Ägandeskap 
Vid försäljning av mark, byggnader med mera ska lös konst återgå till verksamheten kultur 
och fritid för ny placering. Vid fasta installationer ska det bedömas från fall till fall.  
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§  
 

Ny biblioteksplan 
Dnr 2020/490 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Biblioteksplanen antas för att gälla under hela planperioden. 
 
Sammanfattning 
Nuvarande biblioteksplan antogs 2016-01-07 § 26 och förlängdes 2019-10-31, § 280 till 
2020. Biblioteksplanen som nu läggs fram tar höjd för nytt stadsbibliotek, och tar hänsyn till 
regionala och delregionala styrdokument. Planen, som löper under flera år, ska ses som ett 
dokument som vid planperiodens slut beskriver ett önskat läge. 
Syftet med planen är att skapa lokala förutsättningar för utveckling av bibliotekens uppdrag. 
Med utgångspunkt i bibliotekslagen ger biblioteken stöd för samhällets demokratiska 
processer, språkutveckling, läsförmåga och läsförståelse. Syftet är att stärka utvecklingen av 
Ulricehamns kommun genom ett engagerat livslångt lärande där individ och samhälle 
utvecklar en stark egen identitet. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-10-21 från servicechef  
2 Biblioteksplan 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Biblioteksplanen antas för att gälla under hela planperioden. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-10-21 

Tjänsteskrivelse Ny biblioteksplan 
Diarienummer 2020/490, löpnummer 2737/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Biblioteksplanen antas för att gälla under hela planperioden. 
 
Sammanfattning 
Nuvarande biblioteksplan antogs 2016-01-07 § 26 och förlängdes 2019-10-31, § 280 till 
2020. Biblioteksplanen som nu läggs fram tar höjd för nytt stadsbibliotek, och tar hänsyn till 
regionala och delregionala styrdokument. Planen, som löper under flera år, ska ses som ett 
dokument som vid planperiodens slut beskriver ett önskat läge. 
Syftet med planen är att skapa lokala förutsättningar för utveckling av bibliotekens uppdrag. 
Med utgångspunkt i bibliotekslagen ger biblioteken stöd för samhällets demokratiska 
processer, språkutveckling, läsförmåga och läsförståelse. Syftet är att stärka utvecklingen av 
Ulricehamns kommun genom ett engagerat livslångt lärande där individ och samhälle 
utvecklar en stark egen identitet. 
 
 
Ärendet 
Nuvarande biblioteksplan antogs 2016-01-07 § 26 och förlängdes 2019-10-31, § 280 till 
2020. Biblioteksplanen som nu läggs fram tar höjd för nytt stadsbibliotek, och tar hänsyn till 
regionala och delregionala styrdokument. Planen, som löper under flera år, ska ses som ett 
dokument som vid planperiodens slut beskriver ett önskat läge. 
Syftet med planen är att skapa lokala förutsättningar för utveckling av bibliotekens uppdrag. 
Med utgångspunkt i bibliotekslagen ger biblioteken stöd för samhällets demokratiska 
processer, språkutveckling, läsförmåga och läsförståelse. Syftet är att stärka utvecklingen av 
Ulricehamns kommun genom ett engagerat livslångt lärande där individ och samhälle 
utvecklar en stark egen identitet. 
 
Målgrupper för planen är de som enligt biblioteksplanen särskilt pekas ut: 

 Barn och ungdomar 
 Personer med funktionsnedsättning 
 Personer med annat modersmål än svenska 
 Nationella minoriteter 

 
I planen finns åtta mål med angivet uppdrag och tidsram för målet samt vem som ansvarar 
för att målet uppfylls. De åtta målen är: 

- Ulricehamns kommun vill stärka den lokala demokratin. 
- Ulricehamns kommun vill stärka medborgarnas digitala delaktighet och medie- och 

informationskunnighet. 
- Ulricehamns kommun utvecklas genom närvaro i hela kommunen. 
- Ulricehamns kommun utvecklas genom det livslånga lärandet. 
- Ulricehamns kommun skapar platsutveckling med identitet genom samarbete. 
- Ulricehamns kommun skapar kreativa mötesplatser för kultur och 

samhällsutveckling. 
- Ulricehamns kommun ser utbildningskedjan genom all läroplansstyrd verksamhet. 
- Ulricehamns kommun bygger samhället baserat på tillgänglighet för alla. 

 



  2020/490, 2737/2020 2(2) 

Ansvaret att arbeta med målen och att följa upp dem ligger på sektor lärande och 
verksamheten för kultur och fritid. Sektor lärande (verksamheten för grundskola och 
gymnasiet) ansvarar för skolbiblioteken och verksamheten för kultur och fritid ansvarar för 
folkbiblioteken. Båda biblioteksformerna omsluts av biblioteksplanen. Sektor välfärd 
omnämns i planen men har inga mål att följa upp. De har varit med att ta fram planen och 
deras ansvar ligger i att möjliggöra tillgång och tillträde till folkbiblioteket för sina brukare 
och verksamheter. Verksamheten för förskola inom sektor lärande har samma ansvar. 
Planen har arbetats fram i samarbete med representanter från sektor lärande, sektor välfärd 
och verksamheten för kultur och fritid.  
 
Beslutsunderlag 
1 Biblioteksplan 

 
Beslut lämnas till 
Servicechef 
Verksamhetschef kultur och fritid 
Verksamhetschef grundskola 
Verksamhetschef gymnasiet 
Författningshandboken 
 
 
 

Isabelle Wikström Lena Moritz 
Servicechef Verksamhetschef kultur och fritid 
Sektor service Sektor service 
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1 Bakgrund 
De offentligt finansierade bibliotekens grunduppdrag är givet av staten i bibliotekslagen1. 
Biblioteken verkar för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till 
kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. De främjar litteraturens ställning och intresset för 
bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt.  

Biblioteksverksamhet styrs förutom av bibliotekslagen också av skollag2, språklag3, 
socialtjänstlag4 och LSS-lagstiftning5. Bakom den nationella lagstiftningen finns FN:s 
konvention om mänskliga rättigheter6, UNESCO:s manifest för folk- respektive skolbibliotek7 
med flera uppföljningar, och barnkonventionen8, som från och med 2020-01-01 också är 
svensk lag.  
 
Bibliotekslagen reglerar att regioner och kommuner ska ha en antagen biblioteksplan. 
 
Biblioteksverksamhet kan hänföras till de flesta av de 17 målen i FN:s Agenda 2030. Den 
bygger på systematisk, cirkulär ekonomi och följer principen i den sk avfallstrappan. Bildning 
i form av biblioteksverksamhet ger kunskapseffekter, samhällsbyggnadsfördelar, 
hälsoeffekter, bevarat kulturarv och stärkta identiteter, sociala nätverk för trygghet och 
upplevd livskvalitet. Biblioteken utnyttjar den systemkunnighet som finns i den 
professionella personalen för att hitta överbryggande strategier, framför allt ur sociala och 
ekonomiska hållbarhetsperspektiv, när man jobbar med målgruppers biblioteksbehov. 
Rutiner, samarbetsformer, kommunikation och transporter bygger på effektivt 
resursutnyttjande, återanvändning och återvinning. 

Västra Götalandsregionens kulturstrategi, kulturplan och biblioteksplan 2020–2023 och 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds kulturplan 2020–2023 bildar underlag för 
Ulricehamns kommuns biblioteksplan.  

Västra Götalandsregionens övergripande mål i biblioteksplanen 2020 - 2023 är: 

- Det öppna biblioteket 

- Det läs- och skrivfrämjande biblioteket 

- Det digitala biblioteket 

- Det lärande biblioteket 

 

 
1 Bibliotekslagen (SFS 2013:801) 
2 Skollagen (SFS 2010:800) 
3 Språklagen (SFS 2009:600) 
4 Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) 
5 Lagen om stöd för vissa funktionshindrade (SFS 1993:387) 
6 FN: Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna (1948) 
7 UNESCO/IFLA: Folkbiblioteksmanifest (1949) och Skolbiblioteksmanifest (1999) 
8 FN:s konvention om barnets rättigheter (1989) 
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Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds kulturplan 2020 - 2023 har följande 
övergripande mål för folkbiblioteken: 

- Skapa ett regionalt bibliotekskluster med ett gemensamt medieutbud 

- Främja bibliotekens roll i samhällsutvecklingen 

- I linje med barnkonventionen arbeta för att vidga deltagandet och medskapandet 

 

Ulricehamns kommun driver biblioteksverksamhet i form av folkbibliotek, som finns 
tillgängliga för alla, och utbildningsbibliotek, som når elever i läroplansreglerad verksamhet 
och dess personal. Inom ramen för lagen främjar kommunen inte bara förmågan att läsa och 
skriva utan lika mycket läsförståelsen, så att information kan förädlas till kunskap hos 
läsaren. Det gäller såväl vuxna som barn. 

Folkbiblioteken drivs i kultur- och fritidsverksamhetens regi medan skolbiblioteken i grund- 
och gymnasieskolan enligt skollag är rektors ansvar och ligger under grundskole- och 
gymnasieskoleverksamheterna. Utbildningsbiblioteken har specifik inriktning på elevers 
lärandemål medan folkbiblioteken har en folkbildande uppgift och ansvar för förmedling av 
information och litteratur till allmänheten. De sociala verksamheterna bedriver ingen egen 
biblioteksverksamhet.  Socialtjänstens verksamheter har i många fall helt eller delvis ansvar 
för socialtjänstens målgruppers tillgång till samhällets resurser för ett gott och fullödigt liv, 
dit kulturverksamhet och bibliotek hör. Förskoleverksamheten ska arbeta för att ha tillgång 
och tillträde till folkbiblioteket för inskrivna barn och verksamheter. 

Biblioteksplanen är skriven som ett måldokument genom att den beskriver ett önskat läge vid 
planperiodens slut. Meningen är att politiska företrädare, allmänhet och professionella i och 
utom kommunen ska få en bild av den utveckling Ulricehamns kommun vill nå med hjälp av 
sina bibliotek – utbildningsbibliotek såväl som folkbibliotek. 

2 Syfte 
Biblioteksplanen skapar lokala förutsättningar för utveckling av bibliotekens uppdrag. Med 
utgångspunkt i bibliotekslagen och skollag ger biblioteken stöd för samhällets demokratiska 
processer, språkutveckling, läsförmåga och läsförståelse. Syftet är att stärka utvecklingen av 
Ulricehamns kommun genom ett engagerat livslångt lärande där individ och samhälle 
utvecklar en stark egen identitet.  

 

3 Målgrupper  
Biblioteksverksamhet ska enligt bibliotekslagen ägna särskild uppmärksamhet åt 

 Barn och ungdomar 
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 Personer med funktionsnedsättning 
 Personer med annat modersmål än svenska 
 Nationella minoriteter 

 
Från små barn till småföretagare, från tonåriga upptäckare till åldrande pensionärer, från 
studenter till föreningsaktiva, från forskare till turister – folkbibliotekens målgrupp är 
allmänheten och dess skiftande behov av biblioteksverksamhet medan 
utbildningsbiblioteken fokuserar på lärandemål för elever i kommunens skolor. Studier, 
sjukdom, föräldraskap, livskriser, vårdbehov, krav från arbetslivet, vård om andra eller egen 
utveckling är några faktorer som påverkar behoven. 

Folkbiblioteken är också en resurs för andra kommunala enheter, föreningsliv och 
folkbildningsorganisationer och en samarbetspartner framför allt med kulturella och kreativa 
intressen utan kommersiella agendor. 

Kommunens utbildningsbibliotek ger elever likvärdiga möjligheter att nå sina lärandemål. 
Barn, elever och skolpersonal är utbildningsbibliotekens målgrupper i kommunens olika 
läroplansstyrda verksamheter: förskoleklass, fritidshem, grundskola, särskola, 
gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Elevernas och personalens behov av 
utbildningsbibliotek tillfredsställs likvärdigt och är anpassade efter elevers behov. 

 

4 Mediaurvalsprinciper för biblioteken i 
Ulricehamns kommun 

Ulricehamns kommuns bibliotek främjar medborgarnas kunskapsbildning och kulturella 
delaktighet oavsett geografisk eller social hemvist, ålder, kön, hälsotillstånd eller ursprung. 
 
Biblioteken är värdeneutrala institutioner byggda på demokratiska värderingar. 
 
Biblioteken garanterar yttrande- och åsiktsfrihet samtidigt som den enskildes rätt till 
personlig integritet skyddas. 
 
Bibliotekens innehav av medier är en förutsättning för bibliotekens arbete inom 
informationsförmedling och kultur. Biblioteken tillhandahåller medier och 
handledning/rådgivning för informationsbehov och kulturella upplevelser. 
 
Samlingarna/informationsutbudet präglas av bredd och kvalitet. Urvalet grundar sig på 
kommunens struktur, biblioteksenheternas respektive inriktning och brukarnas efterfrågan 
utan att frångå kvalitetsaspekten så som den kan uttryckas i termer av verkshöjd, språklig 
nivå och, för facklitteratur och handledning/rådgivning, saklighet och relevans. 
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Samlingarnas sammansättning grundas på professionell bedömning av kvalitet, efterfrågan 
och nytta. Material som har verkshöjd köps ofta in på efterfrågan. Material som inte köps in 
på grund av kvalitetsbrister lånas inte heller från andra bibliotek eller tas emot som gåva. 
Samlingarna tillhandahåller komplement och alternativ till det kommersiella utbudet.  
 
Bibliotekens handledning/rådgivning tar sin utgångspunkt i brukarens behov. 
 
Biblioteken bevakar och främjar nyheter i informations- och medieutbudet och på 
informationsteknikområdet med syfte att underlätta medborgarnas delaktighet och tillgång 
till information och kultur. Biblioteken tillhandahåller olika typer av resurser beroende på 
brukarens behov.  
 
Biblioteken utgör ett offentligt rum där människors vilja att uttrycka sig, konstnärligt eller på 
annat vis och uppleva kultur är grunden för samtal. Programverksamhet erbjuds utifrån 
samma urvalsprinciper och prioriteringar som medietillgången i övrigt – kvalitet, 
angelägenhetsgrad och sammanhang med särskilt fokus på barn/unga, personer med 
funktionsvariationer eller annat modersmål än svenska samt nationella minoriteter. I 
kombination med fri tillgång till information för alla utgör biblioteken därmed en hörnsten i 
den demokratiska processen. 
 

 

5 Övergripande mål för biblioteken 
 

Biblioteken i Ulricehamn står på fyra grundstenar: uppleva, upptäcka, skapa och delta9.  
 
Utmaningarna är tillgänglighet, kompetens, kreativitet och inkludering. Vägen framåt är 
likvärdighet, systematik, fantasi, kommunikation och värdskap. Metoderna baseras på 
värdegrundsarbete och principer, ledarskap, roller och mandat.  

Den politiska organisationens VAD lämnas över till verksamhetens fackkunskaper för att 
hitta lösningar på HUR sakfrågorna ska fokuseras. 

Biblioteken är en del i det demokratiska samhällsbygget och baseras på delaktighet. 

Biblioteken arbetar i linje med FNs barnkonvention. 

 

 
9 Ur Lokalprogram för Ulricehamns nya stadsbibliotek. Januari 2018. 
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6 Handlingsplan 
 

7.1 Ulricehamns kommun vill stärka den lokala demokratin. 
Det demokratiska samhället i Sverige baseras på medborgarnas delaktighet. Engagemang 
kombinerat med kunskap är det demokratiska bränsle som behövs när åsikter bryts mot 
varandra med respekt för och tillit till att likheterna mellan människor är större än 
olikheterna. Information som får växa till insikt, kunskap och erfarenhet hos enskilda 
människor skapar trygghet i en tid när kunskapsbaserad utveckling är nödvändig för att möta 
en ny värld. Klimatförändringar, konflikter och ökade ekonomiska och ideologiska klyftor 
skapar oro som kan mötas med kunskap, tolerans och förtroende. Läsning, liksom andra 
kulturella uttryck, ger förståelse för egna erfarenheters betydelse, men även för förhållanden 
som ligger utanför dem. Biblioteken blir allt viktigare och förändrar över tid sina metoder. De 
utvecklar sitt läsfrämjande arbete för att inspirera till läsupplevelser och öka läs- och 
språkförståelsen. 

Språket är grunden för mänsklig utveckling. Läsning och skrivande är den enskilt viktigaste 
vägen för att kommunicera över tid och rum. Läsförmåga ger grunden för att kunna ta emot 
information, tankar och idéer. Att kunna skriva ger möjlighet att bidra med egen 
information, analys och vilja. Läsförståelse är avgörande för kunskapsbildning baserad på 
skriven information och utgångspunkten för dialog. Begreppet litteracitet innefattar skrift i 
någon form och bilder10 och erövras genom att använda språket muntligt, skriftligt och 
bildmässigt. Berättelsen är ett viktigt verktyg för att utveckla kunskap baserad på både 
information och känslor. Även andra uttryck än text förmedlar åsikter, idéer och tankar; inte 
minst de konstnärliga. Lärande baseras även på handens kunskap, fantasi och kreativitet. 

Sociala sammanhang skapar utmaning och trygghet i en lärande miljö. Biblioteken finns för 
samhällets förmåga att lära och skapa nytt och för individers lärande och medskapande 
under hela livet. Information förmedlas såväl i texter som i konstnärliga verk. Den breda 
synen på läsning ger förutsättningar för en sammanhållen läsupplevelse oavsett uttrycksform 
och medium.   

 

7.2 Ulricehamns kommun vill stärka medborgarnas digitala 
delaktighet och medie- och informationskunnighet.  
Medborgarnas möte med informationsflöden av olika slag har påtagligt förändrats under de 
senaste decennierna. Kunskapsbildningen visar sig ha svårt att hänga med. Att ha läsförmåga 
är inte samma sak som att förstå vad man läser. Bildningsnivån, som ger referenspunkter i en 
orolig tid, tycks gå ner och samtalstonen i det vidgade offentliga rummet, dit också t ex 
sociala medier räknas, blir skarpare och mer känslostyrd. Demokratin trängs av 
kommersiella intressen och en växande misstänksamhet mot allt ”annorlunda” tycks breda ut 
sig. Samtidigt växer kultursektorns betydelse när de kreativa krafterna kallas in för att 

 
10 Elisabeth Björklund: Att erövra litteracitet. - 2008. 



 
 
 
 
9

utveckla det offentliga samtalet eller berika näringslivets produktionsutveckling. Berättelsens 
betydelse för förståelse och kunskapsbildning är central. 

Nyheter, medial fördjupning, information, underhållning och kultur tillhandahålls allt oftare 
via digitala kanaler. Samtidigt finns det människor i Sverige som inte har tillgång till den nya 
tekniken eller är obekväm med att använda den. 

Medie- och informationskunnighet (MIK) är baskunskaper och färdigheter som alla behöver 
ha för att kunna söka, värdera och ta tillvara information som förmedlas via digitala kanaler. 
Bibliotekens roll, utöver att söka efterfrågad information, utvidgas till att bli lots till säkrare 
informationskällor och utbilda i sökmetodik som behövs för att kunna utnyttja 
informationssamhällets möjligheter. Samhällets digitalisering är beroende av den digitala 
kompetenshöjningen hos allmänheten som biblioteken via bibliotekslagen är satta att arbeta 
med. Programverksamhet och verksamhet där brukare involveras kompletterar i ökande grad 
medietillgången som ett sätt att öka läsförståelse och kunskapsbildning. 

Samhällets ambitioner kring digitalisering kräver (liksom all läsning) såväl angeläget 
medieinnehåll som förmåga att ta del och analysera. Bibliotekslag och regional kultur- och 
biblioteksplan poängterar bibliotekens uppdrag både vad gäller MIK och 
läsförmåga/läsförståelse men även digital kompetens generellt. MIK-verksamhet utvecklas 
ständigt i Ulricehamns biblioteksverksamhet. 

Med utgångspunkt i såväl allmän lagstiftning som myndighetsutövning (exempelvis från 
Skolverket, Skolinspektionen och Kungliga biblioteket) drivs bibliotekens verksamhet i 
Ulricehamns kommun på ett likvärdigt sätt utifrån brukarperspektivet. Lokala 
förutsättningar påverkar profiler och lösningar för bibliotekens olika funktioner på respektive 
ort. Utbildningsbiblioteken ser annorlunda ut på olika orter men ger ändå eleven likvärdig 
undervisning och förutsättningar för god måluppfyllelse under respektive rektors ledning. 
Allmänhetens tillgång till litteratur och information tillgodoses på olika sätt beroende på 
lokala förutsättningar, men är likvärdig utifrån brukarperspektivet. 

 

7.3 Ulricehamns kommun utvecklas genom närvaro i hela 
kommunen. 
Biblioteken i Ulricehamns kommun är folkbibliotek respektive utbildningsbibliotek. 
Uppdelningen ger kostnadseffektiv verksamhetsutveckling med respektive målgrupp i 
centrum.  

Budget lämnas av kommunstyrelsen till respektive verksamhet. I grunden svarar skolorna för 
kommunens utbildningsbiblioteks budget och förutsättningar, medan folkbiblioteken svarar 
för service till allmänhet, besökare och andra institutioner och har en budget inom ramen för 
kultur- och fritidsverksamheten. Handlingsplaner för verksamhetsutveckling i de två 
organisationerna görs utifrån uppdrag av bibliotekschef respektive rektor. Möjligheter till 
samverkan och olika former av kunskapsöverföring mellan olika kommunala verksamheter 
tas tillvara.   
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Ulricehamns folkbibliotek består av stadsbibliotek, filialer och andra mindre enheter 
placerade runt om i kommunen utifrån det uppdrag som bibliotekslagen och kommunens 
biblioteksplan ger och den tilldelade budgeten medger. Mobila lösningar är kostnadseffektiva 
alternativ. Barnperspektivet hos folkbiblioteket prioriterar barn på barns fritid. 

Folkbibliotekens mediabestånd är gemensamt och ingår i den nationella mediaförsörjningen. 
Katalogen visas offentligt ut mot allmänhet och institutionella användare. 

De största utmaningarna är relaterade till bakgrundsfaktorer som socioekonomiska 
förhållanden, utbildningsnivåer och geografiska avstånd. 

Utbildningsbiblioteken har ett formaliserat nätverk av skolbibliotekarier vid kommunens 
skolor. Skolbibliotekslokaler anpassade för ändamålet finns på varje skola. Skolornas 
biblioteksmedia förtecknas i samma databas som folkbiblioteket med speciallösningar för att 
höja skolornas effektivitet i mediahanteringen utifrån uppdraget som medpedagogiska 
enheter under rektors ledning. 

Alla bibliotek samverkar aktivt med varandra i och mellan respektive organisationsgren. 
Samverkan sker också med andra bibliotek i regionen och landet för att effektivt möta 
efterfrågan på litteratur och läsning och dra nytta av ett kollegialt lärande över 
verksamhetsmässiga och geografiska gränser. 

I kommunens kombinerade folk- och skolbibliotek finns resurser som media, lokaler och 
personal budgeterade för båda verksamheternas behov. Dessa samordnas för maximal 
effektivitet. För full effektivitet krävs en hög grad av integrering av utbildningsbiblioteken i 
den pedagogiska verksamheten, från planering till genomförande. Graden av integration av 
skolbiblioteken i skolans verksamhet är under utveckling.  

Biblioteksutbildad personal leder arbetet på kommunens bibliotek. Andra yrkeskategorier 
engageras när uppdrag och verksamhetsbehov bäst tillgodoses av andra kompetenser och 
budget så medger.  

Bibliotekschefen ansvarar under kultur- och fritidschefen för folkbibliotekens verksamhet. 
Rektor ansvarar för att barn, elever och personal har tillgång till skolbibliotek. 

 

7.4 Ulricehamns kommun utvecklas genom det livslånga 
lärandet.  
Biblioteken i Ulricehamn är lärande organisationer, viktiga i samhällets kontinuerliga arbete 
för att vidmakthålla och öka människors kompetens. Lärandet pågår hela livet, på olika 
nivåer, från olika utgångspunkter, mot individuella mål. Lärande främjar ett kritiskt 
förhållningssätt, av vikt för individ och samhälle, och ger förutsättningar för ett positivt 
engagemang. 

Bibliotekspersonal befinner sig i ständigt lärande. Målgruppers behov av tillgänglighet till 
olika typer av information, litteraturens roll i människors liv, samhällets förutsättningar att 
möta informationsbehov och metoder för att bedöma informationskällors tillförlitlighet är 
exempel på kunskapsområden som bibliotekspersonal ständigt bevakar. Lärandet blir 
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kollegialt och kontinuerligt. Kunskapsdelning och kunskapsöverföring sker också mellan 
biblioteken och andra verksamheters kompetensområden. 

Folkbiblioteken ger service till kommunens studenter vid högskolor och universitet men är 
enbart kompletterande till kommunens utbildningsbibliotek för elever i skolan.  

 

7.5 Ulricehamns kommun skapar platsutveckling med identitet 

genom samarbete. 

Biblioteken är bärare av information kring och kunskap om de lokala kulturarven – fysiska 
och intellektuella. Biblioteken samverkar med civilsamhället och de minnesbärande 
institutionerna lokalt, delregionalt, regionalt och nationellt för att tillföra den lokala 
identiteten perspektiv. Perspektivet bakåt förklarar nutiden och skapar förutsättningarna för 
trygg samhällsutveckling och positiv platsutveckling. 

Biblioteken är naturliga noder för information för och om föreningsliv och civilsamhällets 
behov. Biblioteken bjuder in till regelbundna träffar kring aktualiteter i det lokala samhället. 
Samverkan mellan bibliotek och civilsamhälle sker där det är möjligt. 

 

7.6 Ulricehamns kommun skapar kreativa mötesplatser för 
kultur och samhällsutveckling. 
Biblioteken är en fysisk funktion för möten mellan människor och mellan information och 
människor. De utgör en icke-kommersiell miljö för samspel baserat på demokratiska 
principer i det offentliga rummet och strävar efter vidgat deltagande. De är också en virtuell 
funktion för reaktion, diskussion och informationssökning, personlig service och 
kommunikation. Biblioteken bjuder in till olika möten både virtuellt och fysiskt på plats över 
hela kommunen. Lokalerna är tillgängliga för arrangörer av icke-kommersiella aktiviteter på 
demokratiskt grund. 

Möten med berättelser, människor och kunskap är inte lokalberoende. Biblioteksverksamhet 
fungerar också effektivt utanför bibliotekslokalerna. 

Biblioteks- och kulturverksamheten arbetar tillsammans för ett vidgat deltagande och 
delaktighet.  I fokus står berättelsen.  För att stärka berättandet, läsning och litteratur 
samarbetar biblioteken tätt med företrädare för andra konstarter t ex bild, teater och musik. 
Biblioteken bjuder in till möten mellan utövare och publik och arbetar med nya former av 
deltagande där gränsen suddas ut mellan producent och konsument. Biblioteket som 
kulturarena är en viktig strategisk fråga. 

 

7.7 Ulricehamns kommun ser utbildningskedjan genom all 
läroplansstyrd verksamhet.  
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Utbildningsbiblioteken är medpedagogiska verksamheter integrerade i skolornas 
pedagogiska verksamhet under rektors ledning. Utvecklad samverkan mellan bibliotek och 
personal med barnets/elevens måluppfyllelse som ledstjärna är rektors ansvar. En 
medpedagogisk verksamhet företrädd av yrkeskunnig bibliotekspersonal i samverkan med 
kompetenta pedagoger har de individuella lärandemålen i fokus. Likvärdighetsprincipen ger 
varje barn/elev möjlighet att nå sina pedagogiska mål som respektive enhets bibliotek tillför i 
kraft av att betraktas som medpedagogisk verksamhet. Kunskaper om skolans arbetssätt och 
mål och bibliotekens verksamhet finns hos all skolans personal.  

Den medpedagogiska organisationen inkluderar hela utbildningskedjan i Ulricehamns 
kommun, från förskola till vuxenutbildning, med funktionella förutsättningar i personal och 
kompetens i en gemensam skolorganisation som använder de olika kompetenserna till 
barnens/elevernas bästa. 

 

7.8 Ulricehamns kommun bygger samhället baserat på 
tillgänglighet för alla.  

Ulricehamns kommun är en till ytan stor kommun. Virtuell närvaro får en allt större 
betydelse, både på grund av avstånd och samhällets digitala utveckling. Bibliotekens fysiska 
närvaro anpassas efter uppdragets prioriteringar och kommunens behov av fasta lokaler för 
en modern biblioteksverksamhet. För effektivitet och möjlighet att tillsammans med partners 
skapa verksamhet med fördjupning av innehåll och upplevelser samnyttjas lokaler. För att 
hitta samordningsmöjligheter görs översyn av behov och uppdrag tillsammans med 
exempelvis annan offentlig förvaltning, föreningsliv och annan ideell verksamhet och/eller 
kommersiella aktörer och innovativa lösningar prövas för att skapa likvärdig verksamhet över 
hela kommunen.  

Offentliga lokaler i Ulricehamns kommun är generellt tillgängliga för personer med 
funktionsvariationer. Alla bibliotek är redovisade i den sk Tillgänglighetsdatabasen. Även 
bibliotekens kommunikation omfattas av kravet på tillgänglighet. Kommunikation och 
vägledning sker på relevanta språk.  

Människor i utsatta situationer och/eller med varierande förmågor möts av kompetens och 
förståelse. Verksamhet skapas utifrån ett synsätt där alla är inkluderade. Biblioteken 
undanröjer kända hinder för deltagande. Systematisk tvärsektoriell kunskapsdelning mellan 
bibliotekspersonal och andra sektorers personal sker kontinuerligt. 

Utbildningsbibliotekens roll som medpedagogiska verksamheter utvecklas. Läsning, MIK-
kompetens och litteratur blir likvärdigt tillgängligt för att alla elever ska ha samma 
möjligheter att nå sina lärandemål. 
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Mål Uppdrag Tidsram Ansvar 
Ulricehamns kommun vill 
stärka den lokala 
demokratin. 
 

Biblioteken ska 
arbeta 
läsfrämjande och 
stärka 
litteraturens 
ställning. 

Planperioden Bibliotekschef 
 

Ulricehamns kommun vill 
stärka medborgarnas digitala 
delaktighet och medie- och 
informationskunnighet.  
 

MIK-verksamhet 
ska utvecklas på 
biblioteken, med 
ett särskilt fokus 
på det digitala. 

Årligen Bibliotekschef 
 

Ulricehamns kommun 
utvecklas genom närvaro i 
hela kommunen. 
 

Biblioteksutbildad 
personal leder 
arbetet på 
kommunens 
bibliotek. 

Planperioden Bibliotekschef 
 

Ulricehamns kommun 
utvecklas genom det livslånga 
lärandet.  
 

Biblioteken ska 
arbeta med att 
stötta det 
livslånga lärandet. 

Årligen Bibliotekschef 
 

Ulricehamns kommun skapar 
platsutveckling med identitet 
genom samarbete. 
 

Biblioteken ska 
samverka med 
civilsamhället och 
andra aktörer. 

Årligen Bibliotekschef 

Ulricehamns kommun skapar 
kreativa mötesplatser för 
kultur och 
samhällsutveckling. 
 

Biblioteken ska 
arbeta för att öka 
delaktigheten och 
vidga deltagandet.  

Årligen Bibliotekschef 

Ulricehamns kommun ser 
utbildningskedjan genom all 
läroplansstyrd verksamhet.  
 

Skolbibliotekets 
verksamhet 
används som en 
del i 
undervisningen 
för att stärka 
elevernas 
språkliga förmåga 
och digitala 
kompetens. 

Planperioden Rektor, 
gymnasium 
vuxenutbildning 

 För utbildningen 
ska de lokaler och 
den utrustning 
finnas som behövs 
för att syftet med 

Planperioden Rektor, 
grundskola 
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utbildningen ska 
kunna uppfyllas. 

Eleverna i 
grundskolan ska 
ha tillgång till ett 
skolbibliotek. 

Ulricehamns kommun bygger 
samhället baserat på 
tillgänglighet för alla. 

Biblioteken ska 
arbeta för en 
likvärdig tillgång 
till information, 
kultur och 
kunskap. 

Årligen Bibliotekschef 
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Svar på granskningsrapport av konsthantering 
Dnr 2020/79 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förvaltningens svar på granskningsrapporten om 
kommunens konsthantering och översänder svaret till revisorerna. 
 
Sammanfattning 
2019-10-15 inkom rapport av granskning av kommunens konsthantering. Rapporten är 
sammanställd av KPMG efter uppdrag från kommunens revisorer.  
 
De rekommendationer som KPMG efter granskningen skickar med är följande: 

- att regelbundet inventera konsten 
- att se över ansvarsfördelningen för konst mellan kultur- och fritidsverksamheten och 

övrig verksamhet 
- att tillse att det även finns en gallringsplan för konstverk och vem som ska ha ansvar 

för gallringen 
- att tillse att arkiv för konsten följer arkivlagen 

 
Förvaltningen bedömer sammantaget att rapporten i stort stämmer väl överens med den syn 
som förvaltningen har gällande hanteringen av konstsamlingen. Genom att ta fram en rutin 
för samlingen, att utöka delegationen för kultur- och fritidschef, att besluta om gallring av 
konst, samt att i nya lokaler för museisamlingen även inrymma konstsamlingen så kommer 
kommunstyrelsen väl leva upp till de rekommendationer som ges i granskningen. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-05-04 från servicechef  
2 Granskning av konsthantering 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förvaltningens svar på granskningsrapporten om 
kommunens konsthantering och översänder svaret till revisorerna. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2020-05-04 

 

Tjänsteskrivelse Svar på granskningsrapport av 
konsthantering 
Diarienummer 2020/79, löpnummer 1269/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förvaltningens svar på granskningsrapporten om 
kommunens konsthantering och översänder svaret till revisorerna. 
 
Sammanfattning 
2019-10-15 inkom rapport av granskning av kommunens konsthantering. Rapporten är 
sammanställd av KPMG efter uppdrag från kommunens revisorer.  
 
De rekommendationer som KPMG efter granskningen skickar med är följande: 

- att regelbundet inventera konsten 
- att se över ansvarsfördelningen för konst mellan kultur- och fritidsverksamheten och 

övrig verksamhet 
- att tillse att det även finns en gallringsplan för konstverk och vem som ska ha ansvar 

för gallringen 
- att tillse att arkiv för konsten följer arkivlagen 

 
Förvaltningen bedömer sammantaget att rapporten i stort stämmer väl överens med den syn 
som förvaltningen har gällande hanteringen av konstsamlingen. Genom att ta fram en rutin 
för samlingen, att utöka delegationen för kultur- och fritidschef, att besluta om gallring av 
konst, samt att i nya lokaler för museisamlingen även inrymma konstsamlingen så kommer 
kommunstyrelsen väl leva upp till de rekommendationer som ges i granskningen.  
  
 
Ärendet 
2019-10-15 inkom rapport gällande granskning av konsthantering inom Ulricehamns 
kommun. Rapporten är framtagen av KPMG på uppdrag av kommunens revisorer.  
 
Syftet med granskningen var att bedöma om kommunstyrelsen har en tillräcklig kontroll av 
uppföljning av kommunens konstinnehav. Sammanfattningsvis bedömdes att 
kommunstyrelsen har en ändamålsenlig kontroll och uppföljning av kommunens 
konstinnehav. Bedömning grundar sig i de iakttagelser som gjorts genom intervjuer med 
berörda tjänstepersoner, analys av dokument, kontroll av register samt okulärbesiktning. 
 
De rekommendationer som KPMG efter granskningen skickar med är följande: 

- att regelbundet inventera konsten 
- att se över ansvarsfördelningen för konst mellan kultur- och fritidsverksamheten och 

övrig verksamhet 
- att tillse att det även finns en gallringsplan för konstverk och vem som ska ha ansvar 

för gallringen 
- att tillse att arkiv för konsten följer arkivlagen 

 
Förvaltningens kommentarer till de rekommendationer som framkommit i granskningen: 
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1. Att regelbundet inventera konsten 
I rutin för konstsamlingen som verksamheten ska ta fram ska det framgå hur 
inventering av konstsamlingen ska ske. Årligen med stickprov, och med visst 
tidsintervall hela samlingen.  

 
2. Att se över ansvarsfördelningen för konst mellan kultur- och 

fritidsverksamheten och övrig verksamhet 
Idag sköts hanteringen av kommunens konstsamling av verksamhet kultur och fritid. 
Det finns inget formellt uppdrag för detta utifrån delegationsordningen. Det finns en 
antagen riktlinje för konstnärlig gestaltning i offentlig miljö KS 2018-10-04 § 274, 
reviderad 2019-01-01. I riktlinjen omnämns inte konstsamlingen specifikt. Denna 
riktlinje kommer revideras med tillägget att det ska finnas en rutin för hanteringen av 
kommunens konstsamling. I rutinen ska det finns plan för inköp, gallring, förvaring i 
arkiv, inventering med mera. Likaså kan det i rutinen finnas tydligt angivet vem som 
ansvarar för konsten, vilket ansvar som ligger på verksamhet kultur och fritid och vad 
som ligger på övrig verksamhet. 
 

3. Att tillse att det även finns en gallringsplan för konstverk och vem som 
ska ha ansvar för gallringen 
I delegationsordningen kan kultur- och fritidschefs ansvar utökas från att ansvara för 
inköp av konst att även gälla gallring. 
Revisorerna har ett medskick i sin skrivelse till kommunstyrelsen 2020-01-20 att 
gallring av kvalitetsskick gäller konstens kondition, inte konstnärlig kvalitet. Något 
som också bör framgå av den rutin som kommer tas fram. 
 

4. Att tillse att arkiv för konsten följer arkivlagen 
Idag finns konstsamlingen i lokaler på Nämndhuset. Lokalerna uppfyller inte 
Arkivlagen, främst utifrån brandföreskrifter, RA-FS 2013:4. Lokalerna i Nämndhuset 
är provisoriska. I och med planerad flytt för museisamlingen till nya lokaler kan nytt 
arkiv för konsten inrymmas där. Lokalerna, som ska anpassas för museisamling, 
kommer att kunna ge ett fullgott skydd för brand, stöld med mera. 
 

Förvaltningen bedömer sammantaget att rapporten i stort stämmer väl överens med den syn 
som förvaltningen har gällande hanteringen av konstsamlingen. Genom att ta fram en rutin 
för samlingen, att utöka delegationen för kultur- och fritidschef, att besluta om gallring av 
konst, samt att i nya lokaler för museisamlingen även inrymma konstsamlingen så kommer 
kommunstyrelsen väl leva upp till de rekommendationer som ges i granskningen.  
 
Beslutsunderlag 
1 Granskning av konsthantering 

 
Beslutet lämnas till 
Revisionen 
Kommunchef 
Servicechef 
Verksamhetschef kultur och fritid 
 
 
 

Isabelle Wikström Lena Moritz 
Servicechef Verksamhetschef kultur och fritid 
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Valda revisorer 2020-01-20

Ulricehamns kommun

Rapport nr: 6  /  2019

Kommunstyrelsen

För kännedom:

Kommunfullmäktiges presidium

Granskning av  konsthantering

Vi bifogar revisionsrapporten ”Granskning av konsthantering”.

Granskningens syfte är att pröva om kommunstyrelsen har tillräcklig kontroll och uppföljning

av kommunens konstinnehav.

Vi har fått våra revisionsfrågor delvis besvarade. Vi konstaterar att kommunstyrelsen har en

ändamålsenlig kontroll och uppföljning av kommunens konstinnehav.

Vi emotser kommunstyrelsens svar på i rapporten föreslagna rekommendationer (sid 10 i

rapporten). En av rekommendationerna avser gallring och härleds till kvalitetsskäl och

förvaring. Kvalitetsskäl skall tolkas som skicket på konsten och inte huruvida det är ”bra”

eller ”dålig” konst.

För valda revisorer
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WE
Ulricehamn kommun

Granskning av konsthantering

2019-10-15

Sammanfattning

Vi har av Ulricehamn kommuns revisorer fått i uppdrag att granska rutinerna för
kommunens hantering av konst. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019.

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen har en tillräcklig kontroll
av uppföljning av kommunens konstinnehav. Sammanfattningsvis bedömer vi att
kommunstyrelsen har en ändamålsenlig kontroll och uppföljning av kommunens
konstinnehav. Vår bedömning grundar sig i de iakttagelser vi har gjort genom intervjuer
med berörda tjänstepersoner, analys av dokument, kontroll av register samt
okulårbesiktning.

l tabellen nedan presenteras korta svar på de revisionsfrågor som besvaras i
rapporten.

 
l>l.;ii_á-*_'á.'ä
- Förtecknas konst och

registreras på ett
ändamålsenligt sätt?

    
Ja Kommunens konst finns

förtecknad i den digitala
databasen Sofie. All
konst är fotograferad
digitalt och det finns
information om dess
titel, placering,
underteckning,
anmärkning, montering
etc. Dock saknas
prisuppgifter om vissa
konstverks inköpsvärde.

Mer om förteckning av
konst i avsnitt 4.2.

- Kultur och fritidsverk-
-Vilken funktion/huvudman __

samheten ansvarar forär ansvarig för att

reghistrerinå' u-ppföljning :åwsrftltualnigâng Kultur-
Dc rappo ermg och fritidscheftarbeslutgenomförs så att
registrering hålls aktuella? Om inköp av konst'

Administratör inom
verksamheten har i
uppdrag att ansvara för
registrering, utlån och
rapportering. Vad gäller
gemensamma utrymmen

2
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- Fungerar inventering av De/V's
konst  i  sin helhet (även
arkiverad konst) på ett
ändamålsenligt sätt?

-Sker uppföljning och Ja
kontroll  av  den konst som

är utplacerad? Är
uppföljningen och
kontrollen ändamålsenlig
och

dokumenteradlförtecknad?

- Finns ändamålsenliga De/V's
rutiner för att säkerställa

att konst inte försvinner

samt efterlevs dessa?

©2019 KPMG AB. All rights reserved.
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där allmänheten har
tillträde exempelvis
möteslokaler, korridorer
och utomhus ligger
ansvaret på chef för
kultur och fritidschefen

Mer om ansvar i avsnitt
3  och 4.3.
Under våren 2019 har
en inventering pågår och
beräknas bli färdig under
året

Vid okulärbesiktning är
de flesta konstverkens
placering och UK-
nummer i enlighet med
objektlistan. Det finns
dock ett par undantag.

Nuvarande arkiv i kultur

och fritidsverksamhetens

lokaler är inte

ändamålsenliga enligt
RA-FS 2013:4.

Mer om inventering i
avsnitt  4.3.

Uppföljning och kontroll
av  den utplacerade
konsten sker i form  av

inventering. Vidare finns
rutiner avseende

utlåning av konst till
verksamheter inom

kommunen.

Mer om uppföljning i
avsnitt 4.3.

Det finns riktlinjer
avseende kommunens

konsthantering. Dock
finns det inte rutiner som
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explicit säkerställer att
konst inte försvinner.

Mer om rutiner i avsnitt

4.1.

De förbättringsområden vi ser är att kommunstyrelsen tillser att verksamheten
genomför regelbundna inventeringar och uppföljningar.

Det finns ett behov av att se över möjligheterna att gallra i konstsamlingen dels av
kvalitetsskäl men också utifrân en förvaringsaspekt. Vi ser även att det finns behov av
att se över hur konsten arkiveras i kultur- och fritidsverksamhetens lokaler.

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen:

-att regelbundet inventera konsten.

-att se över ansvarsfördelningen för konst mellan kultur- och fritidsverksamheten och
övriga verksamheter.

-att tillse att det även finns en gallringsplan för konstverk och vem som skall ha
ansvar för gallringen.

- att se tillse att arkiv för konsten följer arkivlagen.
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lnledning

Vi har av Ulricehamn kommuns revisorer fått  i  uppdrag att granska rutinerna kring
kommunens hantering av konst. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019.

Ulricehamns kommun äger ett stort antal konstverk som är utplacerade i kommunens
fastigheter och lokaler. Konstsamlingen uppgår i sin helhet till betydande värden och
därmed är det ur ett förtroendeperspektiv av stor vikt att kommunen har kontroll över
dess hantering av konstinnehavet samt att registrering, uppföljning och rapportering
genomförs.

Med anledning av ovanstående har kommunens revisorer dragit slutsatsen i sin risk-
och väsentlighetsbedömning, att kommunens rutiner avseende konsthantering behöver
granskas.

Syfte, revisionsfråga och avgränsning

Det övergripande syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen har en
tillräcklig kontroll av uppföljning av kommunens konstinnehav.

Granskningen har besvarat följande revisionsfrågor:

- Förtecknas konst och registreras på ett ändamålsenligt sätt?

-Vilken funktion/huvudman är ansvarig för att registrering, uppföljning och
rapportering genomförs så att registrering hålls aktuella?

-Fungerar inventering av konst i sin helhet (även arkiverad konst) på ett
ändamålsenligt sätt?

-Sker uppföljning och kontroll av den konst som är utplacerad? Är uppföljningen och
kontrollen ändamålsenlig och dokumenterad/förtecknad?

- Finns ändamålsenliga rutiner för att säkerställa att konst inte försvinner samt
efterlevs dessa?

Granskningen är översiktlig och avser kommunstyrelsen.

Revisionskriterier

Vi har bedömt om rutinerna uppfyller

-Kommunallagen (2017:725) 6 kap § 6

- Interna riktlinjer och regler

Metod

Granskningen har genomförts genom:

5
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- Dokumentstudier rörande granskningsomrádet.

- Intervjuer med berörda tjänstemän däribland kultur- och fritidschef samt
administratör på verksamhetsstöd kultur och fritid.

-Okulärbesiktning (stickprov) av konstverk som är placerad  i  kommunens lokaler.

Rapporten är faktakontrollerad av Ulricehamn kommuns verksamhetschef på kultur och
fritid.

Organisation och verksamhet

Kommunens verksamhet kultur och fritid arbetar för ett rikt kultur- och fritidsutbud.
Bland kultursatsningarna finns utställningar och kulturprogram, arrangemang för barn
och unga, författarsamtal på biblioteket och arbete med kulturarvet i kommunen.

Det är verksamheten för kultur och fritid som ansvarar för hanteringen av kommunens
konstverk. Kultur- och fritidschefen har delegation att ta beslut om inköp av konst.
Administratör inom kultur- och fritidsverksamheten hari uppdrag att ansvara för
registrering, utlån och rapportering.

Resultat av granskningen

Kommunens rutiner

2018-10-04 antog kommunstyrelsen styrdokumentet Riktlinjer för konstnärlig
gestaltning i offentlig miljö. Dokumentet ersatte Riktlinjer för offentlig gestaltning och
korn att gälla från och med 2019-01-01. Revideringen innebar bland annat att en
investeringsbudget för konstnärlig gestaltning ska beslutas varje år för investeringar i
syfte att konstnärligt gestalta den offentliga miljön?

l Riktlinjen för konstnärlig gestaltning i offentlig miljö beskrivs syftet "att arbeta för och
samordna den konstnärliga gestaltningen  i  Ulricehamns  kommun  är att tydliggöra
ansvarsförhållandena och att skapa goda förutsättningar för att den offentliga konsten
ska kunna utvecklas”? Enligt kommunens kultur— och fritidschef berör styrdokumentet
mestadels den konst som finns utomhus, är knuten till nybyggnation eller specifika
projekt.

l styrdokumentet beskrivs hur styrgruppen respektive arbetsgruppen arbetar.
Styrgruppen träffas två gånger per år och består av kultur- och fritidschef som
sammankallande, fastighetschef, verksamhetschef för Kommunservice och

kommunikationschef. Styrgruppens funktion är att ansöka om investeringsmedel samt
välja ut investeringar som de avsatta medlen ska användas till. En investeringsbudget
beslutas varje år inom ramen för kommunens gällande budgetprocess. Nivån på
budgetanslag uppgår till en procent av summan gällande investeringar kopplad till ny-,
om- och tillbyggnad i kommunens fastigheter. Reinvesteringar eller andra årliga

‘Sammanträdesprotokoll 2018-10-04, Kommunstyrelsen
2 Riktlinjer för konstnärlig gestaltning i offentlig miljö, antagen av kommunstyrelsen, 2018-10-04 § 274
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investeringar Iigger inte som grund för en procent. Extern medfinansiering ska
undersökas i varje enskilt projekt. Arbetsgruppen består av en kulturstrateg som
sammankallande, Stadsarkitekt, parkchef samt projektledare från fastighet. De arbetar
utifrån de direktiv som styrgruppen anger samt ger förslag på konstnärlig gestaltning.

En procent-konsten är den mest värdefulla konsten i kommunen. l övrigt uppskattas
konsten vara värd några tusenlappar per konstverk. Konsten försäkras genom en
allmän försäkring. Vid transport av de dyrare och större konstverken, exempelvis
statyer och skulpturer, tecknas tilläggsförsäkring.

l kommunens styrdokument avseende riktlinjer för konstnärlig gestaltning i offentlig
miljö finns inga rutiner för att säkerställa att konst inte försvinner. Vid inventeringen
under våren 2019 har kultur- och fritidsverksamheten sett ett behov av att ta fram en
rutin för detta.

Bedömning

Vi kan konstatera att det finns riktlinjer avseende kommunens konsthantering, vilka

finns beskrivna i styrdokumentet avseende riktlinjer för konstnärlig gestaltning i offentlig
miljö. Vi bedömer att det däremot inte finns ändamålsenliga rutiner som explicit
säkerställer att konst inte försvinner. Inom verksamheten kultur och fritid finns planer
på att ta fram sådana rutiner, vilket vi ser positivt på.

Förteckning över konstinnehavet

Konst i kommunens ägor finns förtecknad och registrerad i den digitala databasen
Sofie, som är framtagen för musei- och konstsamlingen. Konsten finns tillgänglig via
kommunens gemensamma katalog på intranätet med all konst fotograferad digitalt och
information om respektive konstverk. l Sofie finns det exempelvis information om
konstverkens titel, placering, beskrivning, anmärkning, underteckning, inskrivet datum

och montering. All konst i kommunen skall vara märkt med UK följt av ett nummer, där
UK är en förkortning av Ulricehamns kommuns konstsamling.

l konstkatalogen saknas uppgift om inköpskostnaden för en del konstverk. Anledning
till detta är enligt intervjuerna att en del konst är skänkt eller har köpts in innan priser
registrerades. l konstkatalogen framgår det även att ett antal konstverk har upptäckts
som saknade under inventeringen 2019.

Bedömning
Vi bedömer att kommunens konst förtecknas och registreras på ett ändamålsenligt sätt.
Konsten och information finns i kommunens konstkatalog i den digitala databasen
Sofie. Dock saknas prisuppgifter om vissa konstverks värde.

Uppföljning, kontroll och inventering

Enligt kultur- och fritidsverksamheten gjordes den senaste inventeringen under
perioden 2009- 2011, vid detta tillfälle lades konsten in i databasen Sofie.
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Under våren 2019 påbörjades en inventering av konst. Information om inventeringen
har gått ut till kommunens medarbetare via intranätet. l informationen står det att "det
finns mycket konst som pryder våra lokaler, mycket har vi koll på men tyvärr inte allt så
det måste vi få ordning på. Det är många verksamheter som har bytt lokaler, en del
konst har stannat kvar och en del flyttats med till ny lokal".

Det framkommer vid intervjuerna att konstinventeringen kommer att pågå under hela
2019. Vid inventeringen framkom att ett antal konstverk saknades. Det har inte funnits
regelbundenhet att inventera konst tidigare. Kultur och fritidsverksamheten kommer i
framtiden göra regelbundna inventeringar. enligt intervjuerna. Detta för att i ett tidigare
skede fånga upp om konstverk saknas.

Den konst som inte finns placerad ute iverksamheterna ska finnas arkiverad i ett rum
på kultur och fritid. Tidigare förvarades konsten i ett magasin i Röshult, men det
beslutades att flyttas därifrån i syfte att göra konsten mer tillgänglig för verksamheterna
och underlätta för dem att låna ny konst. Vidare skulle risken minskas för att konst
glöms bort i arkivet. Nuvarande arkiv i kultur och fritids lokaler är inte ändamålsenliga
utifrån brandföreskrifter för arkiv. Det är dock en provisorisk lösning. l framtiden tänker
verksamheten för kultur och fritid att konsten ska vara arkiverad tillsammans med
museisamlingen, och att det i det nya stadsbiblioteket ska finnas ett när-magasin där
konst förvarar som lämnas in, nyinköpt konst och konst som ska lämnas ut i första

hand.

På intranätet finns register på vilken konst som är ledig. Administratör inom kultur och
fritid tar emot förfrågningar från verksamheterna. När byten och utlåning av konst görs
ska de nya uppgifterna registreras i konstsamlingen. Uppgifter ska fyllas i och
enhetschef ska underteckna. Ansvarig chef på respektive enhet ansvarar för att
konsten tas om hand på korrekt vis samt att utlånad konst återlämnas till
konstsamlingen. Vid förflyttning av kommunens konst skall det meddelas till kultur och
fritid. Vad gäller gemensamma utrymmen, korridorer, mötesrum och offentliga miljöer
där allmänheten har tillträde, är det oklart vem som bär ansvaret. Det finns en önskan
från kultur- och fritidsverksamheten att ansvaret förtydligas genom en delegation till
verksamheten.

Det finns varken instruktion eller beslut om gallring av kommunens konst. För
museisamlingen har däremot verksamheten getts rätt att gallra bland föremålen. Enligt
intervjuerna finns det ett behov att gallra i kommunens konstverk för att upprätthålla
kvalitén i konstsamlingen.

Bedömning
Vi kan konstatera att kultur- och fritidsverksamheten har genomfört en inventering vid
tiden för granskningen. Således bedömer vi att verksamheten gjort en uppföljning. Vi
ser positivt på att verksamheten framöver kommer att göra regelbundna inventeringar.

Vi bedömer att det finns rutiner avseende utlåning av konstverk till verksamheter inom
kommunen.

© 2019 KPMG AB. All nghts reserved.
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4.4

4.4.1

5

WEE
Ulricehamn kommun

Granskning av konsthantering

2019-10-15

Vi noterar att nuvarande arkiv  i  kultur och fritidsverksamhetens lokaler inte är
ändamålsenlig, då det exempelvis saknas branddörrari enlighet med RA-FS 2013:4.
Enligt föreskriften ska arkivdörrar stå emot brand i minst 120 minuter3.

Okulärbesiktning

Vi har genomfört okulärbesiktning av konstverk placerade i verksamheter i Ulricehamns
kommun, i syfte att undersöka konstregistrets aktualitet och vetskapen om
konstverkens placering. Vi valde strategiskt ut 30 stycken konstverk som är
utplacerade i kommunens nämndhus, stadshus, stadsbibliotek, Ulricehamns

resurscenter, lokaler på Höjdgatan och Bogesundskolan F-6. Av de 30 stickprov som
har gjorts har de allra flesta konstverken identifierats på rätt plats och med rätt
markeringsnummer enligt erhållen inventeringslista. Undantag var fyra tavlor som enligt
objektlistan skulle vara utplacerade på Ulricehamns resurscenter, men som ej gick att
hitta. Anledningen är att informationen om placeringen av konstverk var ofullständig.
Enligt kultur och fritid försvann konst från Ulricehamns resurscenter för ett antal år
sedan, då det fick från att vara äldreboende till URC. Vidare hade två tavlor på

Bogesundskolan lågstadium i enlighet med den erhållna inventeringslistan inaktuell
placering. Vi lokaliserade konstverken till skolans förråd. Enligt kultur och fritid har inte
Bogesundsskolan inventerats färdigt.

Bedömning

Vi bedömer att Ulricehamns kommun till stor del har kontroll över sitt konstinnehav.
Konstkatalogen över kommunens konstsamling är aktuell, med undantag för enstaka
fall. Det finns förbättringsområden i katalogiseringen främst beträffande preciseringen
av var konstverken är lokaliserade. Detta för att underlätta vid inventering.

Vi bedömer även att det finns ett behov av att informera verksamheterna om deras
skyldighet att anmäla flytt av konstverk till kultur och fritidsverksamheten.

Slutsats och rekommendationer

Vid granskningens tidpunkt bedömer vi att kommunstyrelsen har en ändamålsenlig
kontroll och uppföljning av kommunens konstinnehav.

Vi grundar vår bedömning på att kommunens konst finns förtecknad i den digitala
databasen Sofie. All konst är fotograferad digitalt och det finns information om dess
titel, placering, underteckning, anmärkning, montering etc. Däremot saknas
prisuppgifter om vissa konstverks inköpsvärde. Vidare har under våren 2019 en
inventering av konst påbörjats och pågår fortfarande.

Av okulärbesiktning genomförd av KPMG framgår att de flesta konstverkens placering
och UK-nummer är i enlighet med objektlistan. Det finns dock ett par undantag.

3  Eftersom att konsten är att betrakta som en allmän handling, då den är inköpt av allmänna medel, den
har inkommit till myndigheten, den är inte sekretessbelagd och ska vara tillgänglig för allmänheten,
regleras arkiveringen av arkivlagen (1990: 782).
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5.1

WEE
Ulricehamn kommun

Granskning av konsthantering

2019-10-15

Nuvarande arkiv  i  kultur och fritidsverksamhetens lokaler är inte ändamålsenliga enligt
RA-FS 2013:4.

Vidare grundas bedömningen på att uppföljning och kontroll av den utplacerade
konsten sker i form av inventering. Det finns rutiner avseende utlåning av konst till
verksamheter inom kommunen. Det finns också riktlinjer avseende kommunens
konsthantering. Dock saknas rutiner som explicit säkerställer att konst inte försvinner.

Ovanstående iakttagelser grundar sig i intervjuer med berörda tjänstepersoner, analys
av dokument, kontroll av register samt okulärbesiktning.

De förbättringsområden vi ser är att kommunstyrelsen tillser att verksamheten
genomför regelbundna inventeringar och uppföljningar. Likaså är det viktigt att
förtydliga i framtagen rutin för konstsamlingen att det är verksamhetschefen för kultur
och fritid som är ansvarig för konstverk i lokalerna där allmänheten har tillträde.

Det finns ett behov av att se över möjligheterna att gallra i konstsamlingen dels av
kvalitetsskäl men också utifrån en förvaringsaspekt. Vi ser även att det finns behov av
att se över hur konsten arkiveras i kultur- och fritidsverksamhetens lokaler.

Rekommendationer

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen:

-att regelbundet inventera konsten.

-att se över ansvarsfördelningen för konst mellan kultur- och fritidsverksamheten och
övriga verksamheter.

-att tillse att det finns en gallringsplan för konstverk och vem som skall ha ansvar för
gallringen.

- att se tillse att arkiv för konsten följer arkivlagen

Datum som ovan

KPMG AB

Ida Henningsson
Certifierad kommunal revisor

Lars Jönsson

Certifierad kommunal revisor

Detta dokument har upprättats enbart föri dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta
dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i
tryckfrihetsförordningen.
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Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2020-11-16 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§  
 

Svar på medborgarförslag om fartsänkande åtgärd 
Boråsvägen/Bronäsgatan 
Dnr 2019/606 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att behovet av en fartsänkande åtgärd inte är 
tillräckligt stort för att föranleda en åtgärd.  
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslår Peter Jupén att det införs fartsänkande åtgärd på 
Boråsvägen/Bronäsgatan. Dansföreningen U-dance med ca 550 medlemmar har flyttat in i 
lokalerna på Boråsvägen 38. De flesta av medlemmarna är barn/ungdomar. Flertalet av dessa 
går/springer över vägen och trafiken närmar sig väldigt hastigt. Fartsänkande åtgärd finns i 
motsatt riktning. Förmodar att vi i Ulricehamn lever upp till "nollvisionen". 
 
Både belysning och siktförhållanden på platsen är förhållandevis goda vid övergångsstället på 
Boråsvägen som ligger direkt norr om korsningen med Bronäsgatan. Den förhöjda gång- och 
cykelpassagen liksom S-kurvan norr om övergångsstället har en viss hastighetsreducerande 
verkan även här. Åtgärd i form av gupp eller förhöjning anses inte lämpligt med hänsyn till 
risken för vibrationsskador på intilliggande fastighet.  
 
Sammanfattningsvis bedöms behovet av fartsänkande åtgärd på platsen inte vara tillräckligt 
stort för att föranleda en åtgärd. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2020-10-07 från samhällsbyggnadschef  
2 Medborgarförslag om fartsänkande åtgärd Boråsvägen_Bronäsgatan 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att behovet av en fartsänkande åtgärd inte är 
tillräckligt stort för att föranleda en åtgärd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2020-10-07 

 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om 
fartsänkande åtgärd Boråsvägen/Bronäsgatan 
Diarienummer 2019/606, löpnummer 3028/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att behovet av en fartsänkande åtgärd inte är 
tillräckligt stort för att föranleda en åtgärd.  
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslår Peter Jupén att det införs fartsänkande åtgärd på 
Boråsvägen/Bronäsgatan. Dansföreningen U-dance med ca 550 medlemmar har flyttat in i 
lokalerna på Boråsvägen 38. De flesta av medlemmarna är barn/ungdomar. Flertalet av dessa 
går/springer över vägen och trafiken närmar sig väldigt hastigt. Fartsänkande åtgärd finns i 
motsatt riktning. Förmodar att vi i Ulricehamn lever upp till "nollvisionen". 
 
Både belysning och siktförhållanden på platsen är förhållandevis goda vid övergångsstället på 
Boråsvägen som ligger direkt norr om korsningen med Bronäsgatan. Den förhöjda gång- och 
cykelpassagen liksom S-kurvan norr om övergångsstället har en viss hastighetsreducerande 
verkan även här. Åtgärd i form av gupp eller förhöjning anses inte lämpligt med hänsyn till 
risken för vibrationsskador på intilliggande fastighet.  
 
Sammanfattningsvis bedöms behovet av fartsänkande åtgärd på platsen inte vara tillräckligt 
stort för att föranleda en åtgärd. 
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag föreslår Peter Jupén att det införs fartsänkande åtgärd på 
Boråsvägen/Bronäsgatan. Dansföreningen U-dance med ca 550 medlemmar har flyttat in i 
lokalerna på Boråsvägen 38. De flesta av medlemmarna är barn/ungdomar. Flertalet av dessa 
går/springer över vägen och trafiken närmar sig väldigt hastigt. Fartsänkande åtgärd finns i 
motsatt riktning. Förmodar att vi i Ulricehamn lever upp till "nollvisionen". 
 
Både belysning och siktförhållanden på platsen är förhållandevis goda vid övergångsstället på 
Boråsvägen som ligger direkt norr om korsningen med Bronäsgatan. Den förhöjda gång- och 
cykelpassagen liksom S-kurvan norr om övergångsstället har en viss hastighetsreducerande 
verkan även här. Övergångsställets nuvarande placering medger inte någon fartsänkande 
åtgärd i form av avsmalning på grund av den tunga trafiken till och från Bronäsgatan. Åtgärd 
i form av gupp eller förhöjning anses inte lämpligt med hänsyn till risken för 
vibrationsskador på intilliggande fastighet.  
 
Sammanfattningsvis bedöms behovet av fartsänkande åtgärd på platsen inte vara tillräckligt 
stort för att föranleda en åtgärd.  
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag om fartsänkande åtgärd Boråsvägen_Bronäsgatan 
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Beslutet lämnas till 
Peter Jupén 
Samhällsbyggnadschef 
 
 
 

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

 

 



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 24.10.2019 19:39:29
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:

Inför fartsänkande åtgärd Boråsvägen/Bronäsgatan. Dansföreningen U-dance med
ca 550 medlemmar har flyttat in i lokalerna på Boråsvägen 38. De flesta av
medlemmarna är barn/ungdomar. Flertalet av dessa går/springer över vägen och
trafiken närmar sig väldigt hastigt. Fartsänkande åtgärd finns i motsatt riktning.
Förmodar att vi i Ulricehamn lever upp till "nollvisionen".

Förnamn: Peter
Efternamn: Jupén
E-post: jupen.peter@gmail.com
Adress: Alskogsgatan 26



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2020-11-16 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§  
 

Svar på medborgarförslag om en cykel/gångbana på 
Jägaregatan 
Dnr 2019/730 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att en gång- och cykelväg inte ryms inom 
befintligt gatuutrymme. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Matilda Davidsson en gång- och 
cykelväg utmed Jägaregatan. Hon bor på Fridhemsgatan och har barn som går på 
Kvarnlyckan och upplever att Jägargatan är ganska svår att ta sig fram på med barnvagn eller 
med cykel på grund av höga trottoarkanter samt många luriga korsningar med mycket trafik. 
En säkrare väg för gång- och cykeltrafik hade underlättat vardagen och gjort att man i större 
utsträckning låtit bilen stå hemma. Även på lång sikt då barnen i vårt område kommer att 
kunna ta sig på egen hand till Bogesundsskolan och Stenbocksskolan.  
 
En behovsanalys har gjorts för framtida utbyggnad av gång- och cykelvägar i tätorten. Där 
bedöms att en gång- och cykelväg utmed Jägaregatan fyller en funktion för ett 
sammankopplat gång- och cykelnät. Åtgärden bedöms dock inte prioriterad, dels för att 
trafikmängden inte är särskilt stor (ca 400 fordon/dygn) och för att det inte finns utrymme 
för gång- och cykelväg inom befintligt gatuutrymme. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2020-10-07 från samhällsbyggnadschef  
2 Medborgarförslag om en cykel_gångbana på Jägaregatan 

 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att en gång- och cykelväg inte ryms inom 
befintligt gatuutrymme. 
 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-10-07 

Svar på medborgarförslag om en cykel/gångbana på 
Jägaregatan 
Diarienummer 2019/730, löpnummer 3007/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att en gång- och cykelväg inte ryms inom 
befintligt gatuutrymme. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Matilda Davidsson en gång- och 
cykelväg utmed Jägaregatan. Hon bor på Fridhemsgatan och har barn som går på 
Kvarnlyckan och upplever att Jägargatan är ganska svår att ta sig fram på med barnvagn eller 
med cykel på grund av höga trottoarkanter samt många luriga korsningar med mycket trafik. 
En säkrare väg för gång- och cykeltrafik hade underlättat vardagen och gjort att man i större 
utsträckning låtit bilen stå hemma. Även på lång sikt då barnen i vårt område kommer att 
kunna ta sig på egen hand till Bogesundsskolan och Stenbocksskolan.  
 
En behovsanalys har gjorts för framtida utbyggnad av gång- och cykelvägar i tätorten. Där 
bedöms att en gång- och cykelväg utmed Jägaregatan fyller en funktion för ett 
sammankopplat gång- och cykelnät. Åtgärden bedöms dock inte prioriterad, dels för att 
trafikmängden inte är särskilt stor (ca 400 fordon/dygn) och för att det inte finns utrymme 
för gång- och cykelväg inom befintligt gatuutrymme. 
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Matilda Davidsson en gång- och 
cykelväg utmed Jägaregatan. Hon bor på Fridhemsgatan och har barn som går på 
Kvarnlyckan och upplever att Jägargatan är ganska svår att ta sig fram på med barnvagn eller 
med cykel på grund av höga trottoarkanter samt många luriga korsningar med mycket trafik. 
En säkrare väg för gång- och cykeltrafik hade underlättat vardagen och gjort att man i större 
utsträckning låtit bilen stå hemma. Även på lång sikt då barnen i vårt område kommer att 
kunna ta sig på egen hand till Bogesundsskolan och Stenbocksskolan.  
 
En behovsanalys har gjorts för framtida utbyggnad av gång- och cykelvägar i tätorten. Där 
bedöms att en gång- och cykelväg utmed Jägaregatan fyller en funktion för ett 
sammankopplat gång- och cykelnät. Åtgärden bedöms dock inte prioriterad, dels för att 
trafikmängden inte är särskilt stor (ca 400 fordon/dygn) och för att det inte finns utrymme 
för gång- och cykelväg inom befintligt gatuutrymme. 
 
Förbättringsåtgärder för området skulle kunna vara att sänka kantstenen i gatukorsningar 
och förbättra siktförhållandena där det är möjligt. Åtgärder som bidrar till att cyklister 
upplever det tryggare att cykla på Jägargatan är också ett alternativ, då det finns goda 
förutsättningar för blandtrafik på sträckan med hänsyn till nuvarande trafikmängd. 
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag om en cykel_gångbana på Jägaregatan 
 
Beslut lämnas till 
Matilda Davidsson 
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Samhällsbyggnadschef 
 
 
 

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

 



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 28.12.2019 15:28:30
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:

Hej!

Jag vill framföra vår önskan om en cykel/gångbana på Jägargatan.

Vi bor på Fridhemsgatan och har barn som går på Kvarnlyckan och upplever att
Jägargatan är ganska svår att ta sig fram på med barnvagn eller med cykel pga
höga trottoarkanter samt många luriga korsningar med mycket trafik.

En säkrare väg för gång och cykeltrafik hade underlättat vardagen och gjort att
man i större utsträckning låtit bilen stå hemma. Även på lång sikt då barnen i vårt
område kommer att kunna ta sig på egen hand till bogesundsskolan och
stenbocksskolan.

Förnamn: Matilda
Efternamn: Davidsson
E-post: matildadavidsson710@gmail.com
Adress: Fridhemsgatan 7



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2020-11-16 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§  
 

Svar medborgarförslag om sittplatser utmed 
banvallen 
Dnr 2020/1 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget anses vara under genomförande med hänvisning till det pågående 
arbetet med upprustning av banvallar. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Ingrid Wiik att sittplatser 
iordningsställs utmed banvallen på sträckan Timmele – Skidbacken. 
 
I investeringsprojektet Upprustning av banvallar ingår upprustning av befintliga bänkar och 
komplettering av nya. På sträckan Ulricehamn - Falköping har ett antal nya bänkar placerats 
ut och det kommer även sättas upp bänkar på den aktuella sträckan. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2020-09-23 från samhällsbyggnadschef  
2 Medborgarförslag om sittplatser utmed banvallen 

Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget anses vara under genomförande med hänvisning till det pågående 
arbetet med upprustning av banvallar. 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-09-23 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om 
sittplatser utmed banvallen 
Diarienummer 2020/1, löpnummer 2805/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget anses vara under genomförande med hänvisning till det pågående 
arbetet med upprustning av banvallar. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Ingrid Wiik att sittplatser 
iordningsställs utmed banvallen på sträckan Timmele – Skidbacken. 
 
I investeringsprojektet Upprustning av banvallar ingår upprustning av befintliga bänkar och 
komplettering av nya. På sträckan Ulricehamn - Falköping har ett antal nya bänkar placerats 
ut och det kommer även sättas upp bänkar på den aktuella sträckan. 
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Ingrid Wiik att sittplatser 
iordningsställs utmed banvallen på sträckan Timmele – Skidbacken. 
 
I investeringsprojektet Upprustning av banvallar ingår upprustning av befintliga bänkar och 
komplettering av nya. På sträckan Ulricehamn - Falköping har ett antal nya bänkar placerats 
ut och det kommer även sättas upp bänkar på den aktuella sträckan. 
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag om sittplatser utmed banvallen 
 
Beslut lämnas till 
Ingrid Wiik 
Samhällsbyggnadschef 
 
 
 

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

 



Från: desiree.wiik[desiree.wiik@gmail.com]
Skickat: 05.01.2020 17:36:54
Till: kommun@ulricehamn.se[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Medborgarförslag

Önskar sittplatser utefter banvallen. 
Sträckan Timmele - Skidbacken. 
Tack o God fortsättning
Hälsar Ingrid. 

Skickat från min Samsung Galaxy-smartphone.



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2020-11-16 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§  
 

Svar på medborgarförslag om att klippa vägrenarna 
senare för bland annat humlor och fjärilars skull 
Dnr 2020/317 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till att klippning av vägrenarna 
utmed banvallen kommer flyttas fram.   
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Eva Thulin att det vore önskvärt att 
vägrenarna på cykelvägen klipptes senare på hösten än vad som nu görs. De senblommande 
växterna hinner inte utvecklas och bin, humlor och fjärilar går miste om den näring de 
behöver innan vintern. Nu när insekternas habitat krympts på grund av att hag och 
ängsmarker minskat kraftigt är det värdefullt att alla dikesrenar sparas tills blomningen är 
över. 
 
Cykelvägarna på banvall har tidigare slagits två gånger per år men har under senare år endast 
slagits en gång per år. Vid kraftig växtsäsong sträcker sig gräs och växter över körbanan och 
eftersom cykelvägarna endast är två meter breda så blir utrymmet att mötas begränsat. 
 
Nästa år planerar kommunen att inte påbörja klippning av väggrenarena utmed banvallarna 
innan månadsskiftet juli-aug. Vid torr sommar och låg växtkraft kan arbetet eventuellt flyttas 
fram ytterligare. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2020-09-24 från samhällsbyggnadschef  
2 Medborgarförslag om att klippa vägrenarna senare för bland annat humlor och 

fjärilars skull 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till att klippning av vägrenarna 
utmed banvallen kommer flyttas fram.   
 
 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-09-24 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om att 
klippa vägrenarna senare för bland annat humlor och 
fjärilars skull 
Diarienummer 2020/317, löpnummer 2817/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till att klippning av vägrenarna 
utmed banvallen kommer flyttas fram.   
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Eva Thulin att det vore önskvärt att 
vägrenarna på cykelvägen klipptes senare på hösten än vad som nu görs. De senblommande 
växterna hinner inte utvecklas och bin, humlor och fjärilar går miste om den näring de 
behöver innan vintern. Nu när insekternas habitat krympts på grund av att hag och 
ängsmarker minskat kraftigt är det värdefullt att alla dikesrenar sparas tills blomningen är 
över. 
 
Cykelvägarna på banvall har tidigare slagits två gånger per år men har under senare år endast 
slagits en gång per år. Vid kraftig växtsäsong sträcker sig gräs och växter över körbanan och 
eftersom cykelvägarna endast är två meter breda så blir utrymmet att mötas begränsat. 
 
Nästa år planerar kommunen att inte påbörja klippning av väggrenarena utmed banvallarna 
innan månadsskiftet juli-aug. Vid torr sommar och låg växtkraft kan arbetet eventuellt flyttas 
fram ytterligare. 
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Eva Thulin att det vore önskvärt att 
vägrenarna på cykelvägen klipptes senare på hösten än vad som nu görs. De senblommande 
växterna hinner inte utvecklas och bin, humlor och fjärilar går miste om den näring de 
behöver innan vintern. Nu när insekternas habitat krympts på grund av att hag och 
ängsmarker minskat kraftigt är det värdefullt att alla dikesrenar sparas tills blomningen är 
över. 
 
Cykelvägarna på banvall har tidigare slagits två gånger per år men har under senare år endast 
slagits en gång per år. Vid kraftig växtsäsong sträcker sig gräs och växter över körbanan och 
eftersom cykelvägarna endast är två meter breda så blir utrymmet att mötas begränsat. 
Kommunen har i år prövat att inte slå sträckan Ulricehamn – Månstad innan mitten av 
augusti, på övriga sträckor har arbetet utförts i månadsskiftet juni-juli. På platser där 
klippning skett i augusti har det inkommit synpunkter på att växtligheten påverkar 
framkomligheten och trafiksäkerheten.  
 
Nästa år planerar kommunen att inte påbörja klippning av väggrenarena utmed banvallarna 
innan månadsskiftet juli-aug. Vid torr sommar och låg växtkraft kan arbetet eventuellt flyttas 
fram ytterligare. 
 
Beslutsunderlag 
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1 Medborgarförslag om att klippa vägrenarna senare för bland annat humlor och 
fjärilars skull 

 
Beslut lämnas till 
Eva Thulin 
Samhällsbyggnadschef 
 
 
 

Sebastian Olofsson Mats Kindlund 
Samhällsbyggnadschef Gatuingenjör 
Sektor miljö och samhällsbyggnad Exploateringsenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 
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 Sida 1 av 1 

  
 
 
§  
 

Svar på medborgarförslag om upphöjd trottoar på 
sträckan från Pilvägen till busshållplatsen i 
Köttkulla/Grönahög 
Dnr 2020/438 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Förvaltningen får i uppdrag att i dialog med Trafikverket undersöka möjligheten att förbättra 
säkerheten utmed väg 1739 mellan Pilvägen och hållplats Köttkulla. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Mikael Levinsson att en upphöjd 
gångbana anläggs på väg 1739, Ulricehamnsvägen, mellan Pilvägen och hållplats Köttkulla 
för bättre säkerhet för barn och vuxna. På sträckan finns i dag endast en målad linje som 
avskiljer gångbanan. 
 
Väg 1739 är en statlig väg som Trafikverket ansvarar för. Det är Trafikverket som kan fatta 
beslut om att förändra gångbanans utformning. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2020-09-23 från samhällsbyggnadschef  
2 Medborgarförslag om upphöjd trottoar på sträckan från Pilväg 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås då kommunen inte har rätt att fatta beslut om att ändra 
utformningen på väg 1739. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2020-09-23 

 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om 
upphöjd trottoar på sträckan från Pilvägen till 
busshållplatsen i Köttkulla/Grönahög 
Diarienummer 2020/438, löpnummer 2795/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås då kommunen inte har rätt att fatta beslut om att ändra 
utformningen på väg 1739. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Mikael Levinsson att en upphöjd 
gångbana anläggs på väg 1739, Ulricehamnsvägen, mellan Pilvägen och hållplats Köttkulla 
för bättre säkerhet för barn och vuxna. På sträckan finns i dag endast en målad linje som 
avskiljer gångbanan. 
 
Väg 1739 är en statlig väg som Trafikverket ansvarar för. Det är Trafikverket som kan fatta 
beslut om att förändra gångbanans utformning. 
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Mikael Levinsson att en upphöjd 
gångbana anläggs på väg 1739, Ulricehamnsvägen, mellan Pilvägen och hållplats Köttkulla 
för bättre säkerhet för barn och vuxna. På sträckan finns i dag endast en målad linje som 
avskiljer gångbanan. 
 
Väg 1739 är en statlig väg som Trafikverket ansvarar för. Det är Trafikverket som kan fatta 
beslut om att förändra gångbanans utformning. 
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag om upphöjd trottoar på sträckan från Pilväg 
 
Beslutet lämnas till 
Mikael Levinsson 
Samhällsbyggnadschef 
 
 
 

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

 

 



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 26.08.2020 11:15:56
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:

Sträckan från pilvägen till busshållplats i köttkulla/grönahög är under all kritik då
nuvarande gångväg avskiljs med en undermålig streckad linje.
Mitt förslag är att en ordentlig upphöjd trottoar anläggs på denna sträcka för
säkerheten för barn och vuxna.

Förnamn: Mikael
Efternamn: Levinsson
E-post: mlevinsson@gmail.com
Adress: PILVÄGEN 5 köttkulla
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§  
 

Svar på medborgarförslag om ställplats vid Åsunden, 
öster om Fiskestugan 
Dnr 2020/310 
 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget anses vara under utredning med hänvisning till pågående översyn av 
ställplatser i Ulricehamns tätort. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Berth Carlsson att kommunen ställer 
i ordning ett 15-tal ställplatser öster om Fiskestugan. Berth föreslår asfalterade platser med 
grönområde, elstolpe och eventuellt vatten samt att det ska finnas betalautomat med kod. 
Han föreslår även att Fiskestugan rustas upp med serviceanläggning och att det ska finnas ett 
litet matställe med uteplats. 
 
Kommunen kan konstatera att det finns en stor efterfrågan på ställplatser utmed Åsunden 
under sommaren. Arbete med att utreda behov av och i vilken omfattning kommunen ska 
erbjuda ställplatser har påbörjats och målsättningen är att det arbetet ska vara klart under 
2021. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2020-09-23 från samhällsbyggnadschef 
2 Medborgarförslag om ställplats vid Åsunden, öster om Fiskestugan 
3 Komplettering till medborgarförslag om ställpats vid Åsunden 

 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget anses vara under utredning med hänvisning till pågående översyn av 
ställplatser i Ulricehamns tätort. 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2020-09-23 

 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om 
ställplats vid Åsunden, öster om Fiskestugan 
Diarienummer 2020/310, löpnummer 2807/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget anses vara under utredning med hänvisning till pågående översyn av 
ställplatser i Ulricehamns tätort. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Berth Carlsson att kommunen ställer 
i ordning ett 15-tal ställplatser öster om Fiskestugan. Berth föreslår asfalterade platser med 
grönområde, elstolpe och eventuellt vatten samt att det ska finnas betalautomat med kod. 
Han föreslår även att Fiskestugan rustas upp med serviceanläggning och att det ska finnas ett 
litet matställe med uteplats. 
 
Kommunen kan konstatera att det finns en stor efterfrågan på ställplatser utmed Åsunden 
under sommaren. Arbete med att utreda behov av och i vilken omfattning kommunen ska 
erbjuda ställplatser har påbörjats och målsättningen är att det arbetet ska vara klart under 
2021. 
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Berth Carlsson att kommunen ställer 
i ordning ett 15-tal ställplatser öster om Fiskestugan. Berth föreslår asfalterade platser med 
grönområde, elstolpe och eventuellt vatten samt att det ska finnas betalautomat med kod. 
Han föreslår även att Fiskestugan rustas upp med serviceanläggning och att det ska finnas ett 
litet matställe med uteplats. 
 
Kommunen kan konstatera att det finns en stor efterfrågan på ställplatser utmed Åsunden 
under sommaren. Inför sommaren 2020 så iordningsställdes att antal tillfälliga ställplatser 
på Ågatan, Lassalyckan och Tegelbruksgatan. Det arbetet gjordes i samverkan med 
Näringsliv Ulricehamn AB.  
 
Arbete med att utreda behov av och i vilken omfattning kommunen ska erbjuda ställplatser 
har påbörjats och målsättningen är att det arbetet ska vara klart under 2021. 
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag om ställplats vid Åsunden, öster om Fiskestugan 
2 Komplettering till medborgarförslag om ställpats vid Åsunden 

 
Beslutet lämnas till 
Berth Carlsson 
Samhällsbyggnadschef  
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Sebastian Olofsson Mats Kindlund 
Samhällsbyggnadschef  Gatuingenjör 
Sektor miljö och samhällsbyggnad Exploateringsenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 

 



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 26.05.2020 22:23:00
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:

Medborgarförslag, Ställplats vid Åsunden, Öster om Fiskestugan.
Under helger finns mellan 15 - 20 husbilar vid parkeringen med 6
ställplatser.
Även i dag tisdag 26/5 fanns 11 husbilar vid parkeringarna.
De som inte får rum parkerar öster om fiskestugan.
Jag vill att man ställer i ordning ett 15 tal platser öster om fiskestugan.
Platser med asfalt + grönområde + Elstolpe + ev. vatten.
Betalautomat med kod för tillgång till nedan angivet.
Fiskestugan rustas upp med serviceanläggning (toa, dusch, latrintöm etc).
Ett litet matställe typ "Torgstallet" med uteplats för sköna sommarkvällar.
Finns många exempel på "nätet" om fint ordnade ställplatser.
Exempel: https://www.husbil.se/stallplatser/p/772/
Med vänlig hälsning
Berth
För gärna samtal om detta (0705671044)

Förnamn: Berth
Efternamn: Carlsson
E-post: carlssonberth@gmail.com
Adress: Frännarps Kvarn 101, 523 90 Ulricehamn



Komplement till Medborgarförslag kopierat från ”Nätet” (artikel datum Publicerad 20 juli 2009) 

 

Husbil / Husvagn. 

Flera undersökningar visar, att nästan dubbelt så många övernattningar görs 
utanför campingplatserna. Att så sker beror inte på ekonomiska orsaker, utan 
på att de flesta campingplatser "ligger fel". Husbilsturisten ställer nämligen 
andra krav än husvagnsturisten, som gärna uppehåller sig en längre tid på en 
och samma plats. 
Det viktigaste för husbilsturisten är att finna en "ställplats" – från tyskans 
"Stellplatz", ett begrepp som används i de flesta länder – där man kan parkera 
sin husbil vid besök i tätorten eller vid något populärt turistmål. Denna plats 
behöver bara erbjuda ett minimum av service – och kräver därför ett minimum 
av investeringar. 

Enkla krav 
Att anlägga en ställplats kan vara såväl en kommunal som en privat 
angelägenhet. 
För kommunen innebär en centralt placerad ställplats att fler husbilsturister 
lockas att stanna på orten – de lokala näringsidkarna till gagn. 
För den privata intressenten – ägaren till en attraktiv turist-attraktion, en 
värdshusvärd eller dylikt – lockar ställplatsen fler besökare som, 
förhoppningsvis, spenderar mer än om de tvingats till ett kortare besök för att 
sedan åka vidare för att finna lämplig övernattningsplats. 
Förutom själva läget är det i stort sett två krav husbilsägaren ställer på en 
ställplats: den ska vara tillgänglig dygnet runt och det ska finnas påfyllnings- 
och tömningsmöjligheter för färskvatten respektive avlopp. Helst ska marken 
också vara plan. 

Utformning 
Marken måste givetvis vara hårdgjord – asfaltering är dock inte nödvändigt – 
och ha tillräcklig bärighet för fordon åtminstone upp till 4500 kg. 
(Uppskattningsvis 10 procent av det totala husbilsbeståndet har en högre 
totalvikt än 4500 kg.) 
Körvägarna inom ställplatsen måste vara tillräckligt breda (4,5 till 5 meter), och 
över hela ställplatsen måste det finnas en fri höjd på minst 4 meter så att även 
de allra högsta husbilarna kan nyttja platsen. 
För varje husbilsekipage krävs en markerad "tomt" på cirka 50 m²: 9 till 10 
meter lång och 5 till 6 meter bred. Om ställplatsen är mycket stor kan man 
avstå från tomtindelning och tillåta en friare uppställning. 
På ställplatsen ska det finnas information om orten och dess sevärdheter 
(normal turistinformation), vilket ger goda möjligheter för lokala näringsidkare 
att marknadsföra sig. Information om ställplatsen och om avgifter är en 
självklarhet. 



 

Service 
Möjligheterna till påfyllning av färskvatten och tömning av gråvatten/toalettank 
kan göras mycket enkla. Viktigt är att "serviceplatsen" är lätt tillgänglig, och att 
trafiken till och från denna inte stör övriga gäster onödigtvis. 
Bättre är dock att installera en för ändamålet särskilt avsedd "servicestation". 
Sådana har snabbt blivit omtyckta av ställplatsägare på kontinenten eftersom 
de ger kunderna en bra service, samtidigt som de kräver ett minimum av 
underhåll. Två tyska produkter Sani Station och Holiday-Clean – dominerar 
marknaden och finns på sammanlagt ett tusental europeiska ställplatser. 
Stationerna är lätta att installera, de kommer färdiga för montering på en 
gjuten betongplatta, och de ansluts till befintliga vatten- och avloppsledningar. 
Samma tillverkare har även andra produkter avsedda för ställplatser, 
exempelvis elanslutningsstolpar. Elanslutningsmöjlighet på varje tomt är dock 
normalt inte nödvändigt. 
En servicestation kostar från cirka 5500 euro och en elanslutningssstolpe cirka 
2000 euro. (Tyska priser i mars 2009, exklusive moms.) 
Även möjlighet att lämna sopor – gärna med källsortering – ska finnas på en 
ställplats. 
 
Ekonomi 
Ytterst få husbilsåkare anser att det ska vara gratis att övernatta på en 
ställplats. 
Dygnsavgiften för att parkera sin husbil på en ställplats varierar kraftigt, men 
priser på 10–15 euro är vanliga på normala ställplatser. På mycket populära 
platser är husbilsturisten beredd att betala en högre avgift. 
Även servicen är naturligtvis avgiftsbelagd. Holiday-Clean är försedd med en 
inställbar myntautomat för färskvattenpåfyllning (till exempel 1 euro för 80–100 
liter). Holiday-Clean kan även levereras med inbyggd p-automat (fabrikat 
CALE). 
Även elanslutningsstolpen Elektro-Star har myntautomat (till exempel 0,50 
euro för 1 kWh). Som komplement till myntautomaterna finns även kortläsare. 
 
 
 
 
 
Potential 
Husbilsturisterna är en köpstark målgrupp. Utländska turister spenderar i snitt 
626 kronor per dygn när de är i Sverige, medan svenska fritidsresenärer 
kostar på sig utgifter för 372 kronor per person och dygn under semestern. Av 
de 1,2 miljonerna husbilsövernattningar på landets campingplatser under 2007 
stod utländska turister för ungefär en fjärdedel. 
Med större tillgång till attraktiva ställplatser skulle antalet utländska 
husbilsturister sannolikt öka kraftigt. Intresset för vårt land är stort, och 
nuvarande valutakurs gör Sverige till ett ekonomiskt fördelaktigt land att 

http://www.sani-station.de/
http://www.r-freizeit-reisch.de/


semestra i. Attraktiva ställplatser kommer sannolikt även locka svenska 
husbilsåkare att i större omfattning söka sig till de orter som kan erbjuda 
sådana. 
Denna ökade turism innebär inte bara större inkomster för staten (en 
tioprocentig ökning av antalet utländska husbilsgästnätter skulle ge ökade 
momsintäkter med cirka 7,5 miljoner kronor årligen), utan också ökad 
omsättning för de lokala näringsidkarna. 
 
Sammanfattning 
Det är viktigt att husbilsåkarna, både inhemska och utländska, känner sig 
välkomna och trivs i vårt land. 
Husbilarna och de som utnyttjar dem ska ses som en resurs, och inte som ett 
problem. Om man förbjuder husbilsägarna att övernatta i sina fordon (vilket 
tyvärr förekommer i en del kommuner), åker de vidare och spenderar sina 
pengar på annan plats. 
Det är, tekniskt sett, enkelt att ordna övernattningsplatser för husbilar, och 
ställplatserna innebär ingen negativ miljöpåverkan, även om de ligger i 
stadens centrala delar. 
Startsträckan är kort och utvecklings- och driftskostnaderna låga. Vinnarna är 
många och fördelarna stora – inte minst för kommunen och det lokala 
näringslivet. & 
Lars Erik Paulsson (text) 
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Informationsärenden till kommunstyrelsen 2020-11-
26 
Dnr 2019/641 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
1 Verksamhetsuppföljning tertial 2 och sammanträdestider 2021  
Miljö- och byggnämnden 2020-10-07 
2 Utredning provsmakningsmängd, Riktlinjer för alkoholservering, Revidering riktlinjer 
alkoholservering Miljö- och byggnämnd 2020-10-07 
3. Sammanträdestider 2021 för individnämnden Protokoll 2020-10-21 
4. Direktionsprotokoll Boråsregionen Sjuhärads samordningsförbund 2020-10-23 
5. Delårsbokslut samt revisionsrapport Sjuhärads kommunalförbund 2020-11-03 
6. Boråsregionens yttrande Samråd 2 ny stambana Göteborg-Borås samt  

protokollsutdrag § 82 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2020-11-05 och  
2020-10-23 

7. Direktionsprotokoll Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund 2020-10-23 
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Tjänsteskrivelse Informationsärenden till 
kommunstyrelsen 2020-11-26 
2019/641, löpnummer 3166/2020 
 
Förslag till beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
1 Verksamhetsuppföljning tertial 2 och sammanträdestider 2021  
Miljö- och byggnämnden 2020-10-07 
2 Utredning provsmakningsmängd, Riktlinjer för alkoholservering, Revidering riktlinjer 
alkoholservering Miljö- och byggnämnd 2020-10-07 
3. Sammanträdestider 2021 för individnämnden Protokoll 2020-10-21 
4. Direktionsprotokoll Boråsregionen Sjuhärads samordningsförbund 2020-10-23 
5. Delårsbokslut samt revisionsrapport Sjuhärads kommunalförbund 2020-11-03 
6. Boråsregionens yttrande Samråd 2 ny stambana Göteborg-Borås samt  

protokollsutdrag § 82 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2020-11-05 och  
2020-10-23 

7. Direktionsprotokoll Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund 2020-20-23 
 
 
 
 
Beslutsunderlag 
 
 
 
 
 

Maria Winsten 
Kommunsekreterare 
Kommunstyrelsens förvaltning 
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