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Nr Ärende  Dnr 
1. Information  
2. Inkomna motioner och medborgarförslag  
3. Inkomna interpellationer och frågor  
4. Svar på interpellation gällande Brunnsnäs 2020/556 
5. Demokratiberedning för översyn av politiska arbetsformer och politisk 

organisation 
2020/585 

6. Revidering av förbundsordning, Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund 

2020/516 

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

omsorgsverksamheten årligen får minst två veckors 
kompetensutveckling med bibehållen lön 

2019/546 

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

språkbakgrund 
2019/547 

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

verksamhet 
2018/802 

20. Valärenden  
 
 
 
I tur att justera 2020-12-22 
Mattias Josefsson (S) och Arne Fransson (MP)    
Ers: Cristina Bernevång (KD) och Roland Eriksson (L) 
Reserver: Aira Eriksson (S)  
 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska ledamot, eller ersättare som ska tjänstgöra i  
ledamots ställe, snarast möjligt anmäla förhinder att närvara vid sammanträdet.  
Ring kansliet, tel 59 50 10, eller skicka e-post till kommun@ulricehamn.se 
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§ 174/2020 
 

Svar på interpellation gällande Brunnsnäs (MP) 
Dnr 2020/556 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges nästa sammanträde.  
 
Sammanfattning 
Ingemar Basth (MP) har lämnat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande gällande 
Brunnsnäs. Ärendet bordlades på kommunfullmäktiges sammanträde 2020-10-22.  
 
Beslutsunderlag 
1 Interpellation gällande Brunnsnäs 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Ingemar Basth (MP) är inte närvarande vid dagens sammanträde med kommunfullmäktige. 
Ordförande föreslår därför att ärendet bordläggs till nästa sammanträde med 
kommunfullmäktige.  
 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-11-10 

Tjänsteskrivelse Svar på interpellation gällande 
Brunnsnäs 
Diarienummer 2020/556, löpnummer 3464/2020 
 
Förslag till beslut 
Interpellationen får ställas.  
 
Kommunstyrelsens ordförande svara på interpellationen.  
 
Sammanfattning 
Ingemar Basth (MP) har lämnat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande gällande 
Brunnsnäs. Ärendet bordlades på kommunfullmäktiges sammanträde 2020-10-22.  
 
 
 
 
Beslutsunderlag 
1 Interpellation gällande Brunnsnäs 

 
 
 
 
 
 

Maria Winsten 
Kommunsekreterare 
Kommunstyrelsens förvaltning 
 

 



 

 

INTERPELLATION 

 

Datum:2020-10-21 

 

 Ställd till: Kommunstyrelsens ordförande 

 

På kommunfullmäktiges möte i mars 2020 beslöts det att inköpa herrgården 

Brunnsnäs för 30 miljoner kronor. Som det förståtts och diskuterats så var 

tanken att fastighetens byggnader skulles styckas av och säljas på den öppna 

marknaden och övrig mark skulle exploateras. Nu verkar det inte hända så 

mycket för tillfället och fastigheten står och som det förstås och kostar dels 

driftspengar men låser även upp kapital. 

 

Min frågor till Kommunstyrelsens ordförande är följande: 
 

-Enlig uppgift så ska fastigheten styckas när detaljplanen är klar.  
-När blir den det? 
-Är det ett prioriterat ärende? 
  

-Enligt uppgift är fastigheten uthyrd. Täcker hyresintäkterna samtliga de 

löpande kostnader/utgifter som fastigheten belastas med? 
 

-Det påstås att det föreligger vissa hinder att kunna utnyttja marken som det 

var tänkt och att bland annat länsstyrelsen har synpunkter på dispositionen av 

marken och att alla tänkt mark kanske inte kan användas som tänkt.  
Stämmer det?  
-I så fall i vilken grad inskränker detta kommunens möjligheter att nyttja 

marken som det var tänkt? 
 

 

Ingemar Basth mp 
 

2020-10-21 
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§ 270/2020 
 

Demokratiberedning för översyn av politiska 
arbetsformer och politisk organisation 
Dnr 2020/585 
 
 
Kommunstyrelsens 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 (40 % och däröver) 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 

 
 
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.  
 
Förslag till beslut på mötet 
Inga-Kersti Skarland (S) yrkar att: 
Ordförandens förslag – andra stycket – tredje meningen 
De hel- och deltidsarvoderade politikerna (över 40%) ska inte ……….. 
Texten inom parentesen ändras till 40% och däröver. 
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Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser bifalla eller avslå Inga-Kersti Skarland (S) 
ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla ändringsyrkandet.  
 
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag till beslut 
och finner att så är fallet.  
 
   
 
 
 
 



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.
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§ 271/2020 
 

Revidering av förbundsordning, Boråsregionen 
Sjuhärads kommunalförbund 
Dnr 2020/516 
 
 
 
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 

 
 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges 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. 
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§ 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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§ 272/2020 
 

Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning 
2021 
Dnr 2020/404 
  
 
 
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 

 
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.  
 
 
 
 
 



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 
 
att föreslå medlemskommunerna att fastställa taxor för räddningstjänstens 

myndighetsutövning år 2021 enligt bilaga 
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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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§ 273/2020 
 

Budgetuppföljning oktober 2020 
Dnr 2020/536 
 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktiges beslut  
Rapporten 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 Tjänsteskrivelse 2020-11-17 från ekonomichef  
2 Budgetuppföljning oktober 2020 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Rapporten godkänns.  
 
 
 
 
 
 



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.  
 

Kommunens låneskuld, mnkr
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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.



Sammanträdesprotokoll 
 
 

 Sida 1 av 2 

  
 
 
§ 274/2020 
 

Kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk 
förening 
Dnr 2020/454 
  
 
 
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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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. 
 
 
 
 
 



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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§ 275/2020 
 

Avtal med Ulricehamns Ski Event AB 
Dnr 2020/582 
 
 
 
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 kommunchef 
2 Avtal Ulricehamns Ski Event 2021 
3 Bilaga till avtal Ulricehamns Ski Event 2021 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges 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.  

 

Ulricehamn 2020- 
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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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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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§ 276/2020 
 

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

- Att utreda och planera för byggnation av två högstadieskolor i Ulricehamns kommun 
som båda är placerade i Ulricehamns tätort. Planeringen av ytorna ska göra det 
möjligt att i framtiden rymma 550 elever per skolenhet.  

- Att planera så att en av de två högstadieskolorna i centralorten skall gå att bygga ut 
vid behov.  

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

- 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 
 
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. 
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Deltar inte i beslutet 
Niclas Sunding (SD) och Aila Kiviharju (SD) deltar inte i beslutet.  
 
Förslag till beslut på mötet 
Wiktor Öberg (M) yrkar som ändringsyrkande att förvaltningen får i uppdrag:  

- Att utreda och planera för byggnation av två högstadieskolor i Ulricehamns kommun 
som båda är placerade i Ulricehamns tätort. Planeringen av ytorna ska göra det 
möjligt att i framtiden rymma 550 elever per skolenhet.  

- Att planera så att en av de två högstadieskolorna i centralorten skall gå att bygga ut 
vid behov.  

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

- 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 

 
Klar Redin (S), Frida Edberg (KD) och Adela Brkic Carlsson (L) yrkar bifall till Wiktor Öbergs 
(M) ändringsyrkande.  
 
Mikael Levander (NU) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta enligt ordförandens förslag till beslut 
eller enligt Wiktor Öbergs (M) förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutat 
enligt ordförandens förslag.  
 
Omröstning begärs och ska genomföras.  
 
Omröstning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
Ja-röst för ordförandens förslag till beslut 
Nej-röst för Wiktor Öbergs (M) förslag till beslut 
 
Omröstningsresultat 
Med 7 nej-röster, 6 ja-röster och 2 som inte deltar beslutar kommunstyrelsen enligt Wiktor 
Öbergs (M) förslag till beslut.  

Ledamöter/tjänstgörande 
ersättare 

 Ja Nej Avstår 

Klas Redin S  X  
Mikael Dahl C X   
Emma Claesson S  X  
Niclas Sunding SD    
Mikael Levander NU X   
Sebastian Gustavsson M  X  
Lisa Åkesson NU X   
Inga-Kersti Skarland S  X  
Kerstin Berggren MP X   
Mats Bogren NU X   
Frida Edberg KD  X  
Adela Brkic Carlsson L  X  
Aila Kiviharju SD    
Wiktor Öberg M  X  
Roland Karlsson C X   



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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§ 277/2020 
 

Ansökan om investeringsmedel för hastighetsåtgärder 
Marbäcksvägen 
Dnr 2020/474 
 
 
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 

 
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 
 
Förslag till beslut på mötet 
Wiktor Öberg (M) yrkar att ansökan om ombudgetering av investeringsmedel avslås. 
 
Mikael Dahl (C) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.  
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Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta enligt ordförandens förslag till beslut 
eller enligt Wiktor Öbergs (M) förslag till beslut, och finner att kommunstyrelsen beslutat 
enligt ordförandens förslag till beslut.  
 
 
 
 
 
 



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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§ 278/2020 
 

Ansökan om investeringsmedel för om- och 
tillbyggnad av Hössna skola 
Dnr 2019/282 
 
 
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 

 
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. 
 
 
 
 
 



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 



  2019/282, 2025/2020 3(3) 

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
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A 101
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-EXPORTTOAUTOCAD

K
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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
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§ 279/2020 
 

Svar på motion om att alla yrkeskategorier inom 
vård- och omsorgsverksamheten årligen får minst två 
veckors kompetensutveckling med bibehållen lön 
Dnr 2019/546 
 
 
Kommunstyrelsens förlag 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 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges 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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§ 280/2020 
 

Svar på motion om att karriärtjänster för 
undersköterskor skapas 
Dnr 2019/549 
 
 
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 
 
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. 
 
 
 
 
 
 



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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§ 281/2020 
 

Svar på motion om mentorsprogram för personer 
med utländsk språkbakgrund 
Dnr 2019/547 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till 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 
 
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.  
 
 
 
 
 
 



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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§ 282/2020 
 

Svar på motion om att underlätta för hemtjänsten 
Dnr 2019/697 
 
 
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 
 
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.  
 
Förslag till beslut på mötet 
Wiktor Öberg (M) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut. 
 
 
 
 



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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§ 283/2020 
 

Svar på motion om att framtidssäkra vår 
laddinfrastruktur 
Dnr 2020/302 
 
 
 
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 

 
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. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Wiktor Öberg (M) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut. 
 
 
 
 
 



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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§ 284/2020 
 

Svar på motion gällande Ulricehamnsbygdens 
ridklubbs fortsatta verksamhet 
Dnr 2018/802 
 
 
 
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 

 
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.  
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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. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Kerstin Berggren (MP) yrkar bifall till motionen.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta enligt ordförandens förslag till beslut 
eller enligt Kerstin Berggrens (MP) förslag till beslut, och finner att kommunstyrelsen 
beslutat enligt ordförandens förslag till beslut. 
 
Reservation   
Kerstin Berggren (MP) reserverar sig mot beslutet.  
 
 
 



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



Valärenden





Från: Anna Fagefors[anna.fagefors@sjusam.se]
Skickat: 03.11.2020 13:56:38
Till: kommunen@bollebygd.se; herrljunga.kommun@admin.herrljunga.se; markskommun@mark.se;
kansliet@svenljunga.se; kommun@tranemo.se; kommun@ulricehamn.se;
kommunen@vargarda.se[kommunen@bollebygd.se; herrljunga.kommun@admin.herrljunga.se; markskommun@mark.se;
kansliet@svenljunga.se; kommun@tranemo.se; kommun@ulricehamn.se; kommunen@vargarda.se]
Kopia: boras.stad@boras.se[boras.stad@boras.se];
Ämne: Ombeslut om revisor

Ombeslut av revisor
Förbundsordningen för Sjuhärads samordningsförbund anger att kommunerna och Västra Götalandsregionen
utser en gemensam revisor.  Ulf Sjösten inledde mandatperioden, men är sedan 19maj 2020 entledigad vilket gör
att kommunerna återigen ställs inför att utse samma kandidat.
 
Rådande praxis för val av gemensam revisor är att VG‐regionen utser en revisorskandidat som efter val av
regionfullmäktige expedieras vidare till kommunerna så att samtliga har möjlighet att utse samma kandidat. 
Tyvärr har informationen inte i ett första skede nått samtliga kommuner, men utsedd kandidat är Bo‐Lennart
Bäcklund enligt bifogat utdrag.
 
Mot bakgrund av praxis och föregående regionfullmäktigebeslut föreslås kommunerna val av samma kandidat som
VG‐regionen.  
 
Med vänlig hälsning,
Anna
 
Sjuhärads samordningsförbund
Anna Fagefors, förbundschef
tel 0708‐85 41 76
 
Bryggaregatan 8, 503 38 Borås
www.sjusam.se
 
 
 



Från:  Ulricehamns Kommun[kommun@ulricehamn.se] 
Skickat:  23.11.2020 10:36:58 
Till:  Ulricehamns Kommun[kommun@ulricehamn.se] 
Ämne:  VB: Avsägelse av förtroendeuppdrag 
 
 
 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: Celso Silva Goncalves <celso.silvagoncalves@outlook.com> 
Skickat: den 22 november 2020 11:29 
Till: Info Ulricehamns kommun <info@ulricehamn.se>; Winsten Maria 
<maria.winsten@ulricehamn.se> 
Kopia: Leif Dahl <leif.k.dahl@telia.com>; Inga-Kersti Skarland 
<ingakersti@gmail.com>; Skarland Inga-Kersti <Inga-
Kersti.Skarland@ulricehamn.se> 
Ämne: Avsägelse av förtroendeuppdrag 
 
Hej. 
Härmed vill jag avsäga mig mina förtroendeuppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige och kommunstyrelse, den 22 november 2020. 
 
Med vänlig hälsning, 
Celso Silva Gonçalves 
 
Skickat från min iPad 



Från:  Dan Ljung[dan.ljung@fv.ulricehamn.se] 
Skickat:  20.11.2020 20:37:15 
Till:  Ulricehamns Kommun[kommun@ulricehamn.se] 
Ämne:  Avsägelse 
 
 
 
 
Jag vill avsäga mig uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen. 
Dan Ljung vänsterpartiet 
 
Skickat från min iPad 



Från:  Kerstin Berggren[kerstin.berggren50@gmail.com] 
Skickat:  26.11.2020 16:56:22 
Till:  kommun@ulricehamn.se[kommun@ulricehamn.se] 
Ämne:  Avsägelse 
 
 
 
 
Från och med 20-12-31 önskar jag avsäga mig min plats som ordinarie 
ledamot i kommunstyrelsen. Med vänliga hälsningar. Kerstin. Berggren. 
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