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§ 4/2022

Demokratiberedningens slutrapport
Dnr 2021/194

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra de åtgärder och förslag som anges i
demokratiberedningens slutrapport.

Sammanfattning
Demokratiberedningen har under hela 2021 genomfört ett digert arbete med att göra en
översyn av den nuvarande politiska organisationen utifrån de politiska målen som sattes upp
vid organisationsförändringen 2010. Dessutom ingick det i beredningsuppdraget att arbeta
med att utveckla interna arbetsformer och processer, även detta med utgångspunkt ifrån
målen från 2010.
 Utveckla den demokratiska processen
 Utveckla fullmäktiges (ledande) roll
 Skapa helhetssyn och samordning
 Utveckla medborgarkontakter med insyn och delaktighet
Beredningens ledamöter har i vissa delar stått långt ifrån varandra och tvingats till
kompromisser, framförallt gällande den politiska organisationen. Men i andra delar har man
varit rörande överens.
Här nedan listas de förslag på åtgärder som beredningen arbetat fram.
Demokratiberedningen 2021 föreslår kommunfullmäktige följande;
 Att följande tillägg till fullmäktiges arbetsordningen görs: ”Allmänheten ska beredas
tillfälle att ställa frågor (allmänhetens frågestund) vid kommunfullmäktiges
sammanträde. Kommunfullmäktige beslutar vilka sammanträden som ska innehålla
allmänhetens frågestund i samband med fastställande om sammanträdesdagar.”
 Att det framtagna förslaget till regler för allmänhetens frågestund, se bilaga, antas.
 Att föreslagen modell för e-förslag införs och att den nuvarande möjligheten att
lämna medborgarförslag tas bort.
 Att ett systematiserat arbetssätt för medborgardialoger, med riktlinjer och handbok
tas fram.
 Att ett Barn- och ungdomspolitiskt program tas fram, syftet med programmet ska
vara ”att främja och stärka barn och ungdomars delaktighet i den demokratiska
processen”.
Att den politiska organisationen i grunden kvarstår men med nedan angivna
förändringar;
 Att kommunfullmäktiges sammanträden vitaliseras genom ökad td för både
information, utbildning och föredragningar av specifika ärenden.
 Att fasta fullmäktigeberedningar införs, vars uppdrag löper över hela
mandatperioden, dessutom ska finnas möjlighet för tillfälliga beredningar.
 Att fullmäktigeberedningarnas ordförande (beredningsledare) utifrån beredningens
uppdrag har ett särskilt ansvar att följa de verksamhetsområden som berörs.
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Att fullmäktigeberedningarna ska bestå av en ledamot från varje parti representerat i
kommunfullmäktige.
Att kommunstyrelsens sammanträden är mer flexibla med möjlighet att genomföra
workshops, studiebesök, företagsbesök och föreningsbesök.
Att en översyn av kommunstyrelsens delegationsordning görs i syfte att flytta tillbaka
viss delegation till kommunstyrelsen.
Att ett förtydligande görs av valda kommunal- och oppositionsråds uppdrag genom
att de tilldelas utsedda programområden.
Att fullmäktigeberedningarna därigenom har en bestämd kontaktperson bland valda
kommunal- och oppositionsråd.
Att arbetet med att ta fram nya riktlinjer för de olika delarna i den politiska
organisationen ska påbörjas snarast.

Slutrapporten överlämnades till kommunfullmäktige den 16 december 2021.

Beslutsunderlag
1
2
3

Tjänsteskrivelse 2021-12-16 från kanslichef
Demokratiberedningens slutrapport
Förslag på regler för allmänhetens frågestund

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra de åtgärder och förslag som anges i
demokratiberedningens slutrapport.

Förslag till beslut på mötet
Mikael Levander (NU), Klas Redin (S) Mikael Dahl (C) och Inga-Kersti Skarland (S) yrkar
bifall till ordförandens förslag till beslut.
Wiktor Öberg (M) yrkar:
Att den politiska organisationen förändras till kommande mandatperiod. Vi vill införa två
facknämnder som skall omhänderta skol- och välfärdsfrågor. Kommunstyrelsen får i uppdrag
att återkomma till KF med förslag på exakt utformning av nämnderna. Detta skall ske senast
april månad 2022 så att val- och arvodesberedningen kan arbeta vidare med sitt uppdrag och
lämna förslag i god tid innan nästa mandatperiod.
Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att se över och arbeta om beredningens förslag kring den
politiska organisationen så att det överensstämmer med införandet av två facknämnder. Man
behöver bland annat se över delegationsordningar och andra regelverk.
Att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att senast i april 2022 återkomma med hur
de skall organisera sig utifrån en ny politisk organisation.
Att kommunstyrelsen ger budgetutskottet i uppdrag att kostnadsberäkna den nya politiska
organisationen efter det att utformningen är klar.
Att vi i övrigt står vi bakom demokratiberedningens rapport.
Dan Ljung (V) yrkar som tilläggsyrkande till Wiktor Öbergs (M) yrkande att samtliga partier i
kommunfullmäktige ska vara representerade i facknämnderna.
Niclas Sunding (SD), Frida Edberg (KD) och Adela Brkic Carlsson (L) yrkar bifall till Wiktor
Öbergs (M) yrkande.
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Beslutsgång
Ordförande frågar först om kommunstyrelsen avser besluta enligt ordförandens förslag till
beslut eller enligt Wiktor Öbergs (M) yrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen
beslutat enligt ordförandens förslag till beslut.
I och med detta faller Dan Ljungs (V) tilläggsyrkande på Wiktor Öbergs (M) yrkande.

Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning

2021-12-16

Tjänsteskrivelse demokratiberedningens slutrapport
Diarienummer 2021/194, löpnummer 4274/2021

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra de åtgärder och förslag som anges i
demokratiberedningens slutrapport.

Sammanfattning
Demokratiberedningen har under hela 2021 genomfört ett digert arbete med att göra en
översyn av den nuvarande politiska organisationen utifrån de politiska målen som sattes upp
vid organisationsförändringen 2010. Dessutom ingick det i beredningsuppdraget att arbeta
med att utveckla interna arbetsformer och processer, även detta med utgångspunkt ifrån
målen från 2010.
 Utveckla den demokratiska processen
 Utveckla fullmäktiges (ledande) roll
 Skapa helhetssyn och samordning
 Utveckla medborgarkontakter med insyn och delaktighet
Beredningens ledamöter har i vissa delar stått långt ifrån varandra och tvingats till
kompromisser, framförallt gällande den politiska organisationen. Men i andra delar har man
varit rörande överens.
Här nedan listas de förslag på åtgärder som beredningen arbetat fram.
Demokratiberedningen 2021 föreslår kommunfullmäktige följande;
 Att följande tillägg till fullmäktiges arbetsordningen görs: ”Allmänheten ska beredas
tillfälle att ställa frågor (allmänhetens frågestund) vid kommunfullmäktiges
sammanträde. Kommunfullmäktige beslutar vilka sammanträden som ska innehålla
allmänhetens frågestund i samband med fastställande om sammanträdesdagar.”
 Att det framtagna förslaget till regler för allmänhetens frågestund, se bilaga, antas.
 Att föreslagen modell för e-förslag införs och att den nuvarande möjligheten att
lämna medborgarförslag tas bort.
 Att ett systematiserat arbetssätt för medborgardialoger, med riktlinjer och handbok
tas fram.
 Att ett Barn- och ungdomspolitiskt program tas fram, syftet med programmet ska
vara ”att främja och stärka barn och ungdomars delaktighet i den demokratiska
processen”.
Att den politiska organisationen i grunden kvarstår men med nedan angivna
förändringar;
 Att kommunfullmäktiges sammanträden vitaliseras genom ökad tid för både
information, utbildning och föredragningar av specifika ärenden.
 Att fasta fullmäktigeberedningar införs, vars uppdrag löper över hela
mandatperioden, dessutom ska finnas möjlighet för tillfälliga beredningar.
 Att fullmäktigeberedningarnas ordförande (beredningsledare) utifrån beredningens
uppdrag har ett särskilt ansvar att följa de verksamhetsområden som berörs.
 Att fullmäktigeberedningarna ska bestå av en ledamot från varje parti representerat i
kommunfullmäktige.
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Att kommunstyrelsens sammanträden är mer flexibla med möjlighet att genomföra
workshops, studiebesök, företagsbesök och föreningsbesök.
Att en översyn av kommunstyrelsens delegationsordning görs i syfte att flytta tillbaka
viss delegation till kommunstyrelsen.
Att ett förtydligande görs av valda kommunal- och oppositionsråds uppdrag genom
att de tilldelas utsedda programområden.
Att fullmäktigeberedningarna därigenom har en bestämd kontaktperson bland valda
kommunal- och oppositionsråd.
Att arbetet med att ta fram nya riktlinjer för de olika delarna i den politiska
organisationen ska påbörjas snarast.

Slutrapporten överlämnades till kommunfullmäktige den 16 december 2021.

Ärendet
Demokratiberedningen har under hela 2021 genomfört ett digert arbete med att göra en
översyn av den nuvarande politiska organisationen utifrån de politiska målen som sattes upp
vid organisationsförändringen 2010. Dessutom ingick det i beredningsuppdraget att arbeta
med att utveckla interna arbetsformer och processer, även detta med utgångspunkt ifrån
målen från 2010.
 Utveckla den demokratiska processen
 Utveckla fullmäktiges (ledande) roll
 Skapa helhetssyn och samordning
 Utveckla medborgarkontakter med insyn och delaktighet
Beredningens ledamöter har i vissa delar stått långt ifrån varandra och tvingats till
kompromisser, framförallt gällande den politiska organisationen. Men i andra delar har man
varit rörande överens.
Här nedan listas de förslag på åtgärder som beredningen arbetat fram.
Demokratiberedningen 2021 föreslår kommunfullmäktige följande;
 Att följande tillägg till fullmäktiges arbetsordningen görs: ”Allmänheten ska beredas
tillfälle att ställa frågor (allmänhetens frågestund) vid kommunfullmäktiges
sammanträde. Kommunfullmäktige beslutar vilka sammanträden som ska innehålla
allmänhetens frågestund i samband med fastställande om sammanträdesdagar.”
 Att det framtagna förslaget till regler för allmänhetens frågestund, se bilaga, antas.
 Att föreslagen modell för e-förslag införs och att den nuvarande möjligheten att
lämna medborgarförslag tas bort.
 Att ett systematiserat arbetssätt för medborgardialoger, med riktlinjer och handbok
tas fram.
 Att ett Barn- och ungdomspolitiskt program tas fram, syftet med programmet ska
vara ”att främja och stärka barn och ungdomars delaktighet i den demokratiska
processen”.
Att den politiska organisationen i grunden kvarstår men med nedan angivna
förändringar;
 Att kommunfullmäktiges sammanträden vitaliseras genom ökad tid för både
information, utbildning och föredragningar av specifika ärenden.
 Att fasta fullmäktigeberedningar införs, vars uppdrag löper över hela
mandatperioden, dessutom ska finnas möjlighet för tillfälliga beredningar.
 Att fullmäktigeberedningarnas ordförande (beredningsledare) utifrån beredningens
uppdrag har ett särskilt ansvar att följa de verksamhetsområden som berörs.
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Att fullmäktigeberedningarna ska bestå av en ledamot från varje parti representerat i
kommunfullmäktige.
Att kommunstyrelsens sammanträden är mer flexibla med möjlighet att genomföra
workshops, studiebesök, företagsbesök och föreningsbesök.
Att en översyn av kommunstyrelsens delegationsordning görs i syfte att flytta tillbaka
viss delegation till kommunstyrelsen.
Att ett förtydligande görs av valda kommunal- och oppositionsråds uppdrag genom
att de tilldelas utsedda programområden.
Att fullmäktigeberedningarna därigenom har en bestämd kontaktperson bland valda
kommunal- och oppositionsråd.
Att arbetet med att ta fram nya riktlinjer för de olika delarna i den politiska
organisationen ska påbörjas snarast.

Slutrapporten överlämnades till kommunfullmäktige den 16 december 2021.

Beslutsunderlag
1
2
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1

Sammanfattning

Demokratiberedningen har under hela 2021 genomfört ett digert arbete med att göra en
översyn av den nuvarande politiska organisationen utifrån de politiska målen som sattes upp
vid organisationsförändringen 2010. Dessutom ingick det i beredningsuppdraget att arbeta
med att utveckla interna arbetsformer och processer, även detta med utgångspunkt ifrån
målen från 2010.


Utveckla den demokratiska processen



Utveckla fullmäktiges (ledande) roll



Skapa helhetssyn och samordning



Utveckla medborgarkontakter med insyn och delaktighet

Beredningens ledamöter har i vissa delar stått långt ifrån varandra och tvingats till
kompromisser, framförallt gällande den politiska organisationen. Men i andra delar har man
varit rörande överens.
Här nedan listas de förslag på åtgärder som beredningen arbetat fram.

Demokratiberedningen 2021 föreslår kommunfullmäktige följande:


Att följande tillägg till fullmäktiges arbetsordningen görs: ”Allmänheten ska beredas
tillfälle att ställa frågor (allmänhetens frågestund) vid kommunfullmäktiges
sammanträde. Kommunfullmäktige beslutar vilka sammanträden som ska innehålla
allmänhetens frågestund i samband med fastställande om sammanträdesdagar.”



Att det framtagna förslaget till regler för allmänhetens frågestund, se bilaga, antas.



Att föreslagen modell för e-förslag införs och att den nuvarande möjligheten att
lämna medborgarförslag tas bort.



Att ett systematiserat arbetssätt för medborgardialoger, med riktlinjer och handbok
tas fram.



Att ett Barn- och ungdomspolitiskt program tas fram, syftet med programmet ska
vara ”att främja och stärka barn och ungdomars delaktighet i den demokratiska
processen”.

Att den politiska organisationen i grunden kvarstår men med nedan angivna
förändringar;


Att kommunfullmäktiges sammanträden vitaliseras genom ökad tid för både
information, utbildning och föredragningar av specifika ärenden.



Att fasta fullmäktigeberedningar införs, vars uppdrag löper över hela
mandatperioden, dessutom ska finnas möjlighet för tillfälliga beredningar.
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Att fullmäktigeberedningarnas ordförande (beredningsledare) utifrån beredningens
uppdrag har ett särskilt ansvar att följa de verksamhetsområden som berörs.



Att fullmäktigeberedningarna ska bestå av en ledamot från varje parti representerat i
kommunfullmäktige.



Att kommunstyrelsens sammanträden är mer flexibla med möjlighet att genomföra
workshops, studiebesök, företagsbesök och föreningsbesök.



Att en översyn av kommunstyrelsens delegationsordning görs i syfte att flytta tillbaka
viss delegation till kommunstyrelsen.



Att ett förtydligande görs av valda kommunal- och oppositionsråds uppdrag genom
att de tilldelas utsedda programområden.



Att fullmäktigeberedningarna därigenom har en bestämd kontaktperson bland valda
kommunal- och oppositionsråd.



Att arbetet med att ta fram nya riktlinjer för de olika delarna i den politiska
organisationen ska påbörjas snarast.

2

Bakgrund

Beslutet om att tillsätta en demokratiberedning under 2020 togs i det kommunalpolitiska
programmet för mandatperioden 2019–2022. Demokratiberedningen tillsattes av
kommunfullmäktige i december 2020 och har haft till uppgift att göra en översyn av den
nuvarande politiska organisationen och arbeta med interna arbetsformer och processer,
beredningen har därför inte genomfört medborgardialoger eller liknande externa aktiviteter.
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.
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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 Landsting (SKL, sedermera 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 beredningarnas uppdrag förändrades till att huvudsakligen genomföra
medborgardialog och liknande aktiviteter. Det slås också fast att bevarandet av ett gott
samarbete mellan politik och förvaltning i många delar är viktigare än den organisationsform
man väljer.

3

Syfte

Demokratiberedningens syfte är att göra en översyn av den nuvarande politiska
organisationen utifrån de politiska målen som sattes upp 2010. Dessutom ingår det i
uppdraget att arbeta med att utveckla interna arbetsformer och processer, även detta med
utgångspunkt ifrån målen från 2010. De interna arbetsformer som nämns i uppdraget är
medborgarinflytande (även barn och ungas) och e-förslag, medborgardialog och
allmänhetens frågestund.

4

Inledning

Demokratiberedningen tillsattes av kommunfullmäktige i december 2020 (KF § 190/2020).
Beredningen består av en ledamot och en ersättare från varje parti som är representerat i
kommunfullmäktige i Ulricehamn.
Kommunfullmäktige utsåg följande ledamöter till beredningen,
Per Hellqvist (M)
Lisa Åkesson (NU)
Liselotte Andersson (C)
Niclas Sunding (SD)
Per Gustafsson (S)
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Amanda Paasikivi (V)
Cristina Bernevång (KD)
Peder Danesved (L)
Mikael Odhage (MP)
Till beredningsledare valdes Liselotte Andersson (C) och som vice beredningsledare valdes
Per Hellqvist (M).
Till ersättare valdes,
Lars Holmin (M)
Mats Bogren (NU)
Bengt Leander (C)
Fredrik Palmkvist (SD)
Mattias Remar (S)
Arne Sjögren (V)
Bengt Andelius (KD)
Ireen Wolter (L)
Ingvor Carlander (MP)
Vid kommunfullmäktiges möte den 23 september 2021 entledigades ledamoten och vice
beredningsledaren Per Hellqvist (M) på egen begäran. Den tidigare ersättaren Lars Holmin
(M) valdes till ny ledamot och vice beredningsledare. Per Hellqvist valdes till ny ersättare.
Beredningen har genomfört 21 möten under året. Det stora flertalet av dessa möten har skett
digitalt på grund av de restriktioner som funnits under pandemin. Beredningen har, förutom
sina ordinarie möten, bland annat lyssnat på föredrag från Sveriges Kommuner och Regioner
(SKR) gällande den lokala demokratins utmaningar, deltagit i utbildning från SKR om
medborgardialoger i komplexa frågor samt lyssnat på externa och interna föredragningar om
e-förslag och ungdomars inflytande. Dessutom har man genomfört en utvärdering av den
politiska organisationen i sina partigrupper. Under hösten genomfördes också en omfattande
workshop avseende den politiska organisationen. Två delrapporter gällande beredningens
arbete har avgetts till kommunfullmäktige, en under våren och en under hösten.

5

Arbetsformer

5.1 Allmänhetens frågestund
5.1.1 Nuläge
Beredningen konstaterar att idag har invånarna i Ulricehamns kommun inte möjlighet att vid
ett sammanträde ställa frågor till sina förtroendevalda politiker i kommunfullmäktige, vilket
ses som en brist. Denna möjlighet föreslås regleras i kommunfullmäktiges arbetsordning.
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5.1.2 Omvärldsbevakning
Vid omvärldsbevakning konstateras att många av Sveriges kommuner ger sina invånare
möjlighet att, en eller fler gånger per år, ställa frågor till sina förtroendevalda. Det är vanligt
att allmänhetens frågestund sker i samband med att kommunfullmäktige ska ta ställning till
kommunens årsredovisning eller budget, men det hela organiseras på olika sätt i olika
kommuner. Beredningen valde att bland annat titta på hur Borås Stad hanterar allmänhetens
frågestund.
SKR anger följande, ”i kommunallagen (KL) finns en särskild regel om att fullmäktige får
bestämma att allmänheten får ställa frågor om årsredovisningen vid ett sammanträde (8 kap.
16 § KL). Dessa regler ger fullmäktige utrymme för att i viss omfattning införa någon form av
”allmänhetens frågestund” vid ett eller flera sammanträden. I vilken ordning och i vilka
former sådana frågestunder bör läggas upp får utarbetas efter lokala förutsättningar.”

5.1.3 Kunskapsinhämtning
Beredningen har via omvärldsbevakning och diskussioner tillägnat sig kunskaper och man
har, utifrån kommunallagens bestämmelser, tagit fram ett förslag till regler för allmänhetens
frågestund. I enlighet till kommunallagen behöver även ett tillägg göras till
kommunfullmäktiges arbetsordning.

5.1.4 Slutsats
Beredningen gör den samlade bedömningen att ett införande av allmänhetens frågestund i
kommunfullmäktige kan förväntas bidra till flera av de mål som angavs 2010. Det förväntas
leda till ökade medborgarkontakter med en ökad känsla av delaktighet för medborgaren som
följd. Insynen i den politiska processen ökar för allmänheten. Det kan även utveckla den
demokratiska processen genom att förhoppningsvis öka intresset för politik bland
allmänheten.
Demokratiberedningen föreslår kommunfullmäktige att ett tillägg till arbetsordningen görs,
”Allmänheten ska beredas tillfälle att ställa frågor (allmänhetens frågestund) vid
kommunfullmäktiges sammanträde. Kommunfullmäktige beslutar vilka sammanträden som
ska innehålla allmänhetens frågestund i samband med fastställande om
sammanträdesdagar.”
Samt att det framtagna förslaget till regler för allmänhetens frågestund, se bilaga, antas.
Mål från 2010 som åtgärden kan förväntas bidra till:


Utveckla den demokratiska processen



Utveckla medborgarkontakter med insyn och delaktighet
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5.2 E-förslag
5.2.1 Nuläge
I Ulricehamns kommun finns möjlighet att lämna in medborgarförslag i enlighet med KL 8
kap. 1 § “Den som är folkbokförd i kommunen eller i en kommun inom landstinget får, om
fullmäktige har beslutat det, väcka ärenden i fullmäktige (medborgarförslag).”
De senaste åren har det kommit in mellan 35 och 40 medborgarförslag/år till Ulricehamns
kommun. Flera av dem avser samma sak och endast en bråkdel av förslagen bifalls. Alla
medborgarförslag ska handläggas, beredas och tas formellt politiskt beslut om.

5.2.2 Omvärldsbevakning
Idag väljer många kommuner att gå ifrån möjligheten för allmänheten att lägga
medborgarförslag i enlighet med kommunallagens bestämmelser. Istället inför man epetitioner eller e-förslag där kommunerna själva beslutar om vilka regler som gäller, både för
vem som får lämna förslag och även hur de ska hanteras.
E-förslag är också ett sätt att utnyttja den nya tekniken. Förslagen publiceras på kommunens
webbsida och man möjliggör för kommentarer och/eller underskrifter. För att ett förslag ska
lyftas in i den politiska processen behöver det få, till exempel 50, underskrifter. Genom att
använda modellen e-förslag ges kommunen möjlighet att arbeta med de förslag som har stort
stöd hos medborgarna., det betyder att antalet förslag som går vidare till politiken kan
förväntas bli färre. Där modellen redan används har antalet inkomna förslag ökat men alla
går inte vidare för politisk behandling.

5.2.3 Kunskapsinhämtning
Den 25 mars deltog utvecklingsstrateg Lena Lövgren, Svenljunga kommun, på beredningens
möte. Hon föredrog om det arbete man gjort i Svenljunga kommun med e-förslag och det
positiva utfall det fått. Deras arbete hade sin utgångspunkt i en politisk vilja att öka
påverkansmöjligheterna för allmänheten och systematisera inflödet och processen kring
medborgarförslagen. Antalet inkomna förslag ökade i samband med införandet av e-förslag,
men samtidigt var det färre förslag som lyftes upp till politiken efter att ha fått 30
namnunderskrifter. En större andel av de förslag som lyfts för politisk behandling bifalls
också.

5.2.4 Slutsats
Beredningen anser att införande av e-förslag, med utgångspunkt i den modell man har i
Svenljunga, är rätt väg att gå. Metoden gör att man kan nå nya grupper av medborgare och
utveckla den demokratiska processen. Det är viktigt att det är lätt att förstå och hantera för
våra medborgare.
Beredningen framhåller vikten av att de som behöver hjälp med att lämna förslag ska få det.
Mål från 2010 som åtgärden kan förväntas bidra till:


Utveckla den demokratiska processen
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Utveckla medborgarkontakter med insyn och delaktighet

5.3 Medborgardialog
5.3.1 Nuläge
Ulricehamns kommun har sedan 2011 haft fullmäktigeberedningar. Under
mandatperioderna 2011–2014 och 2015–2018 arbetade fullmäktigeberedningarna fram olika
strategier som kommunfullmäktige sedan antog. Nya riktlinjer för fullmäktigeberedningar
antogs 2019-10-24. Fullmäktigeberedningarnas uppdrag blev då istället att genomföra dialog
med invånarna i kommunen och liknande aktiviteter. Fullmäktiges presidium fick ansvaret
för att leda och hålla samman beredningarnas arbete och också det övergripande ansvaret för
att utveckla den lokala demokratin.
Under mandatperioden 2019–2022 har hittills ingen fullmäktigeberedning tillsatts och
därmed har ingen medborgardialog genomförts.

5.3.2 Omvärldsbevakning
Olika former av medborgardialog är idag ett vedertaget begrepp inom den lokala,
kommunala demokratin. I flera av våra grannkommuner, till exempel Borås, Falköping och
Jönköping är medborgardialog i olika former inarbetat i kommunens styr- och
ledningsprocesser.
Inom SKR arbetar man mycket med att stärka kommuner i sitt arbete med medborgardialog,
dels för att skapa tillit till det demokratiska systemet och dels för att utveckla ett mer socialt
hållbart samhälle. Det finns framtagna processkartor, förslag på metoder och
åskådliggörande av olika nivåer av medborgerlig delaktighet, den så kallade
delaktighetstrappan.
För att medborgardialog ska kunna genomföras på ett systematiskt och strukturerat sätt samt
för att säkerställa uppföljning behöver lokala riktlinjer tas fram.

5.3.3 Kunskapsinhämtning
I juni deltog beredningens ledamöter i en utbildning från SKR, Medborgardialog i komplexa
frågor, vilket gav ökade insikter och kunskaper i ämnet.

5.3.4 Slutsats
Demokratiberedningen anser att arbetet med att stärka medborgarnas delaktighet i den
lokala, demokratiska processen, även mellan valen, behöver systematiseras. Beredningen
anser att införandet av fasta fullmäktigeberedningar som aktivt använder sig av
medborgardialog som ett verktyg i sina uppdrag bidrar till att utveckla den lokala,
demokratiska processen och stärker medborgarnas känsla av delaktighet och insyn. Genom
fullmäktigeberedningarna kan även fullmäktiges roll utvecklas.
Demokratiberedningen anser även att övriga politiker ska ha rätt att delta i
fullmäktigeberedningarnas öppna möten.
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Mål från 2010 som åtgärden kan förväntas bidra till:


Utveckla den demokratiska processen



Utveckla fullmäktiges (ledande) roll



Utveckla medborgarkontakter med insyn och delaktighet

5.4 Ungdomars inflytande
5.4.1 Nuläge
På skolorna i kommunen finns elevråd med representanter från både elever och personal.
Elevråden jobbar tillsammans med både lärare och elever för en bättre skola, bland annat
arbetar de för att förbättra och anpassa skolans undervisning efter elevernas behov.
”Unga ledare” är Ungas fritids satsning på att öka ungdomars inflytande och delaktighet i
Ulricehamns kommun. Bland annat så planerar, genomför och utvärderar de tillsammans
med, och med stöd av, fritidsledarna mycket av det som arrangeras av Ungas
fritid. Satsningen startade våren 2019 och ungefär tio ungdomar är engagerade.
Barn och unga i Ulricehamns kommun har idag möjligheter att i viss mån vara delaktiga i
beslut som rör deras vardag, det vill säga skola och fritidsaktiviteter. I övrigt saknas en
genomgående tanke för barn och ungdomars former för inflytande och delaktighet.

5.4.2 Omvärldsbevakning
Demokratiberedningen har tittat på och jämfört olika former av ungdomsinflytande, bland
annat ungdomsråd och ungdomsfullmäktige. Man har till exempel tittat på hur man arbetar i
Alingsås, Göteborg och Uddevalla och erfarenheter därifrån.
I stort sett alla kommuner arbetar med frågan på olika sätt, vissa mer formellt där
ungdomarna fungerar som en remissinstans i den ordinarie politiska processen. På andra
ställen arbetar man mer fritt och okonventionellt och kanske bara med frågor som direkt
berör ungdomar. Ofta har ungdomsråd eller ungdomsfullmäktige en pott med pengar att
fördela efter eget beslut.
Som grund för arbetet med ungdomars delaktighet och inflytande finns oftast ett politiskt
ställningstagande i ett ungdomspolitiskt program eller liknande.

5.4.3 Kunskapsinhämtning
På beredningens möte i augusti deltog Lena Moritz, verksamhetschef på kultur och fritid.
Lena har tidigare arbetat med ungdomsinflytande i både Falköpings kommun och Borås Stad
och belyste vikten av ett sådant arbete. Dessutom berättade hon om det arbete som idag görs
inom ramen för satsningen ”Unga ledare” på enheten för Ungas fritid.
2016 gjordes inom kultur och fritid en undersökning om ungdomars delaktighet och
inflytande i Ulricehamns kommun. Där fokuserade man på hur delaktigheten och inflytandet
såg ut bland ungdomar och om det behövde förbättras/utvecklas. Enligt Lena Moritz
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framkom det i undersökningen att många ungdomar var nöjda med sin tillvaro och tyckte sig
inte sakna delaktighet och inflytande. Framförallt gällde detta ungdomar i centrala
Ulricehamn. Ungdomar från orterna utanför Ulricehamn var mer benägna att sakna
möjlighet till delaktighet, där angavs bristande kollektivtrafik som hinder.

5.4.4 Slutsats
Ett systematiserat arbete för att öka alla barn och ungdomars inflytande och delaktighet i den
lokala demokratin är eftersträvansvärt. Det bör kunna leda till att utveckla kommunens
demokratiska processer, kontakter med medborgare och ge ökad insyn och delaktighet. Även
fullmäktiges roll kan komma att påverkas utifrån hur arbetet formas.
Som ett första steg i arbetet är demokratiberedningen ense om att föreslå att ett Barn- och
ungdomspolitiskt program tas fram. Det är av största vikt att programmet även omfattar
barn, inte bara ungdomar, och att arbetet ska ske tvärsektoriellt.
Syftet med programmet ska vara ”att främja och stärka alla barn och ungdomars delaktighet i
den demokratiska processen” och målet är att detta bidrar till att både utveckla den
demokratiska processen och medborgarkontakterna med barn och unga i hela kommunen.

Mål från 2010 som åtgärden kan förväntas bidra till:

6



Utveckla den demokratiska processen



Utveckla fullmäktiges (ledande) roll



Utveckla medborgarkontakter med insyn och delaktighet

Politisk organisation

6.1 Nuläge
I riktlinje för politisk organisation i Ulricehamns kommun 2019–2022 anges följande: Till
mandatperioden 2011–2014 infördes en ny politisk organisation i Ulricehamns kommun.
Efter en utvärdering 2014 fastställdes denna politiska organisation (med vissa justeringar),
även för mandatperioden 2015–2018. Den tidigare gällande organisationen med flera
nämnder och förvaltningar, med eget verksamhets- och budgetansvar, valdes bort. Istället
blev kommunstyrelsen enda verksamhetsnämnd och hela den kommunala verksamheten
samlades i en förvaltning under kommunstyrelsen. Till detta infördes även
fullmäktigeberedningar.
Inför mandatperioden 2019–2022 förändrades fullmäktigeberedningarnas roll. Fullmäktige
kan besluta att tillsätta beredningar för att genomföra medborgardialog eller liknande
aktiviteter inom ramen för ett ärende av strategisk och principiell art för kommunen. Under
mandatperioden 2019–2022 har inga sådana fullmäktigeberedningar tillsatts.
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Ulricehamns kommuns organisation:

6.2 Omvärldsbevakning
Demokratiberedningen har tagit del av SKR-s rapport, Politisk organisation i kommuner och
regioner. Rapporten gavs ut i maj 2021.
Vidare har kontakt skett med ett antal kommuner för att tillvarata erfarenheter, bland annat
Härryda, Svedala och Götene. Alla dessa kommuner hade under mitten/slutet av 1990-talet
infört en liknande politisk organisation som vi har i Ulricehamn, för att vid ett senare tillfälle
återgå till en mer traditionell nämndstruktur, detta efter att målen med den nya
organisationsformen inte ansågs uppfyllda, till exempel bättre effektivitet, förstärka
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kommunfullmäktiges ledande roll och ökad helhetssyn. Götene och Svedala valde då att
återgå till facknämnder och förvaltningar. I Härryda infördes, inför mandatperioden 2015–
2018, istället en facknämnd (Välfärdsnämnd, för utbildning, socialtjänst, kultur och fritid)
utöver kommunstyrelsen, men man behöll en samlad förvaltning.

6.3 Kunskapsinhämtning
De tidigare utvärderingar som har genomförts om politisk organisation i Ulricehamns
kommun har varit en utgångspunkt för demokratiberedningen.
- Nämndöversyn 2009
- Uppföljning politisk organisation 2012
- På spåret och på rätt väg 2013
- Rapport – politisk organisation enkätresultat 2017.
Beredningen har också tagit del av rapporter från Kommunforskning i Väst.
- Demokrati och ekonomi i kommuner med nämndlös organisation 2014
- Moderna politiska organisationer
- Moderna politiska organisationer II, erfarenheter av att arbeta med beredningar och utan
facknämnder
Den 10 mars deltog Lena Langlet och Anders Nordh från SKR under temat Demokrati och
medborgardialog med den underliggande frågan, Hur mår demokratin? Frågor som
berördes var bland annat, folkvaldas omsättning och avhopp, politiska styren och
maktskiften samt hot och hat mot förtroendevalda.

6.4 Slutsats
6.4.1 Vad vill vi åstadkomma?
Demokratiberedningens ingående partier har i frågan om införande av fler nämnder eller ej
stått långt i från varandra. Debatten har lett fram till ett förslag om att inrätta fasta
fullmäktigeberedningar och att utveckla nuvarande sammanträdesformer.
Beredningen vill genom sitt förslag öka intresset för att delta i den kommunala, demokratiska
processen och skapa attraktiva politiska uppdrag. Valet av organisationsform är viktig, men
att utveckla ett gott samarbete mellan politik och förvaltning, skapa helhetssyn, tillit och
förtroende är av största vikt. En ömsesidig respekt och uppmärksamhet i de sammanhang
man möts förväntas av alla parter.
För att underlätta för både mer och mindre erfarna politiker förslås en gedigen utbildning i
början av varje mandatperiod. Utbildningen föreslås återkomma även under mandatperioden
vid behov.
Demokratiberedningen vill förmedla vikten av att kommande politiska arbetsformer
möjliggör för fler att åta sig uppdrag som fritidspolitiker. De politiska arbetsformerna bör ta
stor hänsyn till möjligheten att kombinera arbetsliv och privatliv med uppdraget som
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fritidspolitiker. Det medför med stor sannolikhet också en ökad jämställdhet, delaktighet och
mångfald bland de förtroendevalda.
Mål från 2010 som åtgärderna kan förväntas bidra till:


Utveckla den demokratiska processen



Utveckla fullmäktiges (ledande) roll



Skapa helhetssyn och samordning



Utveckla medborgarkontakter med insyn och delaktighet

6.4.2 Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges arbetsformer och sammanträden
Kommunfullmäktiges sammanträden föreslås vitaliseras genom mer information, utbildning
och föredragningar från förvaltningen i specifika frågor. Därutöver föreslås fasta
fullmäktigeberedningar och möjlighet för tillfälliga fullmäktigeberedningar. Utifrån
demokratiberedningens förslag föreslås att nya riktlinjer för fullmäktigeberedningar tas
fram.

Fullmäktigeberedningar
För att vitalisera kommunfullmäktige och kraftsamla i specifika frågor föreslås att fasta
beredningar tillsätts utifrån kommunens prioriterade målområden. Beredningarna föreslås
vara sektorsövergripande. Utöver det fasta uppdraget som löper över hela mandatperioden
kan kommunfullmäktige ge en beredning tillfälliga uppdrag under mandatperioden.
Fasta beredningar tillsätts utifrån kommunens prioriterade målområden. Beredningens
uppdrag utformas utifrån kommunens aktuella målområden och har ett särskilt ansvar för
fördjupad kunskap och att bidra till ökad beslutskraft. Det kan bland annat innebära att
bereda specifika frågor inför beslut i kommunfullmäktige. Beredningens roll är att arbeta i ett
brett perspektiv och vidare över förvaltningens sektorsgränser. Beredningarna ska stärka det
långsiktiga och kommunövergripande arbetet inom sitt målområde.
Beredningarna ska ha dialog med medborgare, föreningar, företag och förvaltning.
Beredningarna ska ha kontinuerlig dialog med kommunstyrelsen via dess arbetsgrupper och
avrapportera till kommunfullmäktige regelbundet.

Sammansättning
Beredningarna ska bestå av en ledamot från varje parti representerat i
kommunfullmäktige. Rekommendationen är att ledamöter/ersättare i kommunstyrelsen inte
väljs till uppdrag i beredningarna.
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Beredningarna ska ha en beredningsledare (ordförande) och en vice beredningsledare (vice
ordförande).

Tillfälliga beredningar och dess sammansättning
I första hand ska de fasta beredningarna också omhänderta de tillfälliga uppdrag som
kommunfullmäktige beslutar om. I de fall det inte anses lämpligt eller möjligt kan en tillfällig
beredning tillsättas.
Den tillfälliga beredningen ska bestå av en ledamot från varje parti representerat i
kommunfullmäktige. Beroende på uppdragets art och förutsättningar föreslås att
kommunfullmäktige även kan besluta om att utse ersättare.
Rekommendationen är att ledamöter/ersättare i kommunstyrelsen inte väljs till uppdrag i
beredningarna.
Beredningarna ska ha en beredningsledare (ordförande) och en vice beredningsledare (vice
ordförande).

6.4.3 Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsformer och sammanträden
Nuvarande organisation med två arbetsgrupper utöver den gemensamma föreslås kvarstå. En
ökad följsamhet till nuvarande riktlinjer för arbetsgrupperna förordas. Vidare föreslås en
ökad flexibilitet i kommunstyrelsens arbetssätt med möjlighet att genomföra workshops,
studiebesök, företagsbesök och föreningsbesök.
En revidering av kommunstyrelsens delegationsordning föreslås i syfte att flytta tillbaka viss
delegation till kommunstyrelsen.

Programområden för kommunal-, oppositionsråd och beredningsledarnas ansvar
I nuvarande riktlinje för politisk organisation i Ulricehamns kommun mandatperioden
2019–2022 beskrivs bland annat att kommunstyrelsen har två arbetsgrupper, Välfärd och
Lärande samt Samhällsutveckling. Vidare står att kommunal- och oppositionsråd fördelas
mellan de två arbetsgrupperna och bland dom sker val av samtalsledare och vice
samtalsledare. I dessa uppdrag leder och företräder de naturligt kommunen i dessa frågor.
Därutöver finns en gemensam arbetsgrupp där samtliga ledamöter och ersättare i
kommunstyrelsen deltar.
Demokratiberedningen föreslår ett förtydligande av valda kommunal- och oppositionsråds
uppdrag genom att de tilldelas utsedda programområden. Med programområde avses de
verksamheter som kommunstyrelsen ansvarar för, tex barn och unga, näringsliv,
samhällsbyggnad med flera.
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Förslag om förtydligande av programområden
Kommunstyrelsen fördelar programområden mellan kommunal- och oppositionsråd för
varje mandatperiod. Kommunal- och oppositionsråd är skyldiga att följa verksamheten inom
respektive programområde. Kommunal- och oppositionsråd har också uppdraget att
företräda kommunstyrelsen i frågor inom respektive programområde, externt och internt.
Därutöver ska kommunal- och oppositionsråd, och främst ordförande, ta initiativ för
kommunens utveckling och ekonomi samt främja samverkan mellan kommunstyrelsen och
fullmäktigeberedningarna. Ett kommunal- och oppositionsråd kan ha flera
programområden.
Fullmäktigeberedningarnas ordförande (beredningsledare) har utifrån beredningens
uppdrag ett särskilt ansvar att följa de verksamhetsområden som berörs.
Fullmäktigeberedningarna har en bestämd kontaktperson bland valda kommunal- och
oppositionsråd.

7

Beredningens sammanfattande förslag

Demokratiberedningen 2021 föreslår kommunfullmäktige följande:


Att följande tillägg till fullmäktiges arbetsordningen görs: ”Allmänheten ska beredas
tillfälle att ställa frågor (allmänhetens frågestund) vid kommunfullmäktiges
sammanträde. Kommunfullmäktige beslutar vilka sammanträden som ska innehålla
allmänhetens frågestund i samband med fastställande om sammanträdesdagar.”



Att det framtagna förslaget till regler för allmänhetens frågestund, se bilaga, antas.



Att föreslagen modell för e-förslag införs och att den nuvarande möjligheten att
lämna medborgarförslag tas bort.



Att ett systematiserat arbetssätt för medborgardialoger, med riktlinjer och handbok
tas fram.



Att ett Barn- och ungdomspolitiskt program tas fram, syftet med programmet ska
vara ”att främja och stärka barn och ungdomars delaktighet i den demokratiska
processen”.

Att den politiska organisationen i grunden kvarstår men med nedan angivna
förändringar;


Att kommunfullmäktiges sammanträden vitaliseras genom ökad tid för både
information, utbildning och föredragningar av specifika ärenden.



Att fasta fullmäktigeberedningar införs, vars uppdrag löper över hela
mandatperioden, dessutom ska finnas möjlighet för tillfälliga beredningar.
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Att fullmäktigeberedningarnas ordförande (beredningsledare) utifrån beredningens
uppdrag har ett särskilt ansvar att följa de verksamhetsområden som berörs.



Att fullmäktigeberedningarna ska bestå av en ledamot från varje parti representerat i
kommunfullmäktige.



Att kommunstyrelsens sammanträden är mer flexibla med möjlighet att genomföra
workshops, studiebesök, företagsbesök och föreningsbesök.



Att en översyn av kommunstyrelsens delegationsordning görs i syfte att flytta tillbaka
viss delegation till kommunstyrelsen.



Att ett förtydligande görs av valda kommunal- och oppositionsråds uppdrag genom
att de tilldelas utsedda programområden.



Att fullmäktigeberedningarna därigenom har en bestämd kontaktperson bland valda
kommunal- och oppositionsråd.



Att arbetet med att ta fram nya riktlinjer för de olika delarna i den politiska
organisationen påbörjas snarast.

18

Regler för allmänhetens frågestund
§1
Samlat presidium föreslår vilka sammanträden som ska innehålla allmänhetens frågestund
inför fastställandet av sammanträdesdagar. Allmänhetens frågestund ska genomföras minst
2 gånger/år. Ett av dessa tillfällen ska vara inför budgeten. Sammanträdet inleds med
allmänhetens frågestund. Om antalet frågor motiverar det får frågestunden pågå som längst
1,5 timme.

§2
En fråga från invånarna i Ulricehamns kommun ska vara skriftlig och undertecknad med
namn och kontaktuppgift. Frågan får inte vara av allmän karaktär utan ska behandla ett
kommunalt förhållande, frågan får inte heller röra myndighetsutövning mot enskild. Frågan
bör kunna besvaras utan större utredning.
Frågan skickas in via formulär på hemsidan, till kommun@ulricehamn.se eller lämnas
in/postas till kommunkansliet för ankomst senast kl. 09.00, tre arbetsdagar före
sammanträdet där den ska ställas. Frågor bör lämnas in digitalt. Om frågeställaren så önskar
kan hen personligen infinna sig vid sammanträdet och själv ställa sin fråga. I annat fall läser
kommunfullmäktiges ordförande upp frågan. Ordföranden avgör efter samråd med vice
ordföranden om en fråga får ställas.

§3
Fråga får ställas till kommunal- och oppositionsråd, ordförande i kommunal nämnd eller
ordförande i styrelse för kommunalt bolag. Om det av frågan inte framgår till vem den riktas,
avgör fullmäktiges ordförande vem som har att besvara frågan. Om frågan rör
majoritetsförhållandena så är det vice ordförande som avgör, och vice versa.

§4
Såväl frågor som svar är tidsbegränsade; en fråga får inte vara mer omfattande än att den kan
läsas upp på 2 minuter. Den som svarar disponerar 5 minuter. Frågeställaren har rätt till en
(1) följdfråga på två (2) minuter med anledning av svaret och den som svarar får 2 minuter
för att svara på denna. Debatt i fullmäktige får inte förekomma under frågestunden.

§5
Frågor besvaras i den ordning de inkommit. Frågor som berör samma ämnesområde får
behandlas vid samma tillfälle. Alla frågor ska även få ett skriftligt svar som också publiceras
på hemsidan efter sammanträdet. Om frågor inte hinner behandlas eller om svar inte kan
lämnas vid aktuellt sammanträde ska frågeställaren få skriftligt svar.

§6
Allmänhetens frågestund ska tillkännages i kungörelsen till det aktuella sammanträdet med
kommunfullmäktige. Allmänheten ska informeras om möjligheten att lämna frågor samt att

allmänhetens frågestund äger rum vid visst sammanträde, till exempel via kommunens
sociala medier eller annons i dagspress.

Följande tillägg läggs in i fullmäktiges arbetsordning:
”Allmänheten ska beredas tillfälle att ställa frågor (allmänhetens frågestund) vid
kommunfullmäktiges sammanträde. Kommunfullmäktige beslutar vilka sammanträden som
ska innehålla allmänhetens frågestund i samband med fastställande om
sammanträdesdagar.”

Antaget av beredningen 2021-04-29

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2022-01-03
Sida 1 av 1

§ 5/2022

Förslag om samverkan avseende Överförmyndarens
verksamhet
Dnr 2021/590

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen får i uppdrag att uppdra åt kommunchef att teckna samarbetsavtal med
Överförmyndare i Samverkan, ÖiS, från och med 2022-06-01.

Sammanfattning
Ulricehamns kommun har en politiskt utsedd överförmyndare med ersättare. Då nuvarande
överförmyndare har aviserat sin avgång i samband med halvårsskiftet 2022 och utifrån
regeringens utredning SOU 2021:36 har en utredning gjorts om hur överförmyndarens
uppdrag och verksamhet i Ulricehamns kommun ska formas framåt.
Förvaltningen har sett över tre alternativ för överförmyndarens verksamhet i Ulricehamn,
samverkan med Borås Stad, samverkan med Överförmyndare i samverkan och fortsatt
verksamhet i egen regi. Det alternativ som förordas är en samverkan med Överförmyndare i
Samverkan, ÖiS, samt att en överförmyndare utses för att fullgöra de uppdrag som inte kan
delegeras till annan.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2021-11-05 från kommunchef
Utredning överförmyndarens uppdrag och verksamhet

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen får i uppdrag att uppdra åt kommunchef att teckna samarbetsavtal med
Överförmyndare i Samverkan, ÖiS, från och med 2022-06-01.

Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning

2021-11-05

Tjänsteskrivelse Förslag om samverkan avseende
Överförmyndarens verksamhet
Diarienummer 2021/590, löpnummer 3775/2021

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen får i uppdrag att uppdra åt kommunchef att teckna samarbetsavtal med
Överförmyndare i Samverkan, ÖiS, från och med 2022-06-01.

Sammanfattning
Ulricehamns kommun har en politiskt utsedd överförmyndare med ersättare. Då nuvarande
överförmyndare har aviserat sin avgång i samband med halvårsskiftet 2022 och utifrån
regeringens utredning SOU 2021:36 har en utredning gjorts om hur överförmyndarens
uppdrag och verksamhet i Ulricehamns kommun ska formas framåt.
Förvaltningen har sett över tre alternativ för överförmyndarens verksamhet i Ulricehamn,
samverkan med Borås Stad, samverkan med Överförmyndare i samverkan och fortsatt
verksamhet i egen regi. Det alternativ som förordas är en samverkan med Överförmyndare i
Samverkan, ÖiS, samt att en överförmyndare utses för att fullgöra de uppdrag som inte kan
delegeras till annan.

Ärendet
Överförmyndaren är en kommunal tillsynsmyndighet som främst styrs av regler i
kommunallagen och föräldrabalken. Överförmyndarens uppgift är att utöva tillsyn över
förmyndare, gode män och förvaltare. Denna tillsyn skyddar personer som inte själva kan ta
vara på sina rättigheter eller sköta sin ekonomi och som av den anledningen har en god man
eller förvaltare utsedd för att hjälpa honom eller henne. Tillsynen avser också legala
förmyndares (föräldrar) förvaltning av sina barns pengar.
Regeringen beslutade den 18 juli 2019 att tillkalla en särskild utredare för att göra en översyn
över reglerna om gode män och förvaltare. Utredningen är omfattande och finns att läsa i sin
helhet på regeringens hemsida (SOU 2021:36). De förslag som kan komma att påverka
kommunens verksamhet mest är reglering av kompetens, beslutanderätt överflyttas från
domstolarna till överförmyndarna och överförmyndarnämnd som obligatorisk
organisationsform.
Ulricehamns kommun har valt att ha en politiskt utsedd överförmyndare med ersättare. Det
finns med andra ord ingen överförmyndarnämnd. Då nuvarande överförmyndare har
aviserat sin avgång i samband med halvårsskiftet 2022 och utifrån SOU 2021:36 har en
utredning gjorts om hur överförmyndarens uppdrag och verksamhet ska formas framåt.
Den politiskt utsedda överförmyndaren fullgör sitt uppdrag inom ramen för 1,4 årsarbetare
(ordinarie överförmyndare 100% och ersättare 40%). Ersättaren fullgör överförmyndarens
uppdrag vid sjukdom, semester och annan ledighet samt är ett administrativt stöd med
granskningar av gode mäns och förvaltares redovisningar. Det är en sårbar organisation för
det viktiga arbete som utförs och har varit så under lång tid.
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Förvaltningen har sett över tre alternativ för överförmyndarens verksamhet i Ulricehamn,
samverkan med Borås Stad, samverkan med Överförmyndare i samverkan och fortsatt
verksamhet i egen regi.
Det alternativ som förordas är en samverkan med Överförmyndare i Samverkan, ÖiS samt att
en överförmyndare utses för att fullgöra de uppdrag som inte kan delegeras till annan.
Samverkan kommer innebära en utökad kostnad om ca 250 000 kronor som är motiverad
utifrån minskad sårbarhet och förmåga att upprätthålla rätt kompetens. Om
ställföreträdarutredningens förslag beslutas kommer samverkan dessutom att underlätta
genomförandet om reglering av kompetens samt övertagande av beslutanderätt från domstol.
Frågan om att ha en egen överförmyndarnämnd eller att ingå i en samverkansnämnd föreslås
beredas när beslut utifrån ställföreträdarutredningen har fattats.
Syftet med samverkan är att gemensamt nyttja resurser för att få en organisation som
långsiktigt klarar såväl en ökad ärendetillströmning som skärpta lagkrav på
överförmyndarens verksamhet. Strävan är att långsiktigt kunna upprätthålla erforderlig
kontinuitet, kompetens, kvalitet, rättssäkerhet och att uppnå kostnadseffektivitet.

Beslutsunderlag
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1

Bakgrund

Överförmyndaren är en kommunal tillsynsmyndighet som främst styrs av regler i
kommunallagen och föräldrabalken.
Överförmyndarens uppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare.
Denna tillsyn skyddar personer som inte själva kan ta vara på sina rättigheter eller sköta sin
ekonomi och som av den anledningen har en god man eller förvaltare utsedd för att hjälpa
honom eller henne. Tillsynen avser också legala förmyndares (föräldrar) förvaltning av sina
barns pengar.
Även om det är överförmyndaren som rekryterar gode män så är överförmyndaren vare sig
gode männens arbetsgivare eller överordnade. Överförmyndaren är tillsynsmyndighet och
man har som god man själv ansvar för sitt uppdrag. Överförmyndaren bistår dock med
information om det regelverk som finns och håller i utbildningar för gode män. Det finns
också organisationer för gode män, både lokalt och på riksplanet.
Regeringen beslutade den 18 juli 2019 att tillkalla en särskild utredare för att göra en översyn
över reglerna om gode män och förvaltare. Utredningen är omfattande och finns att läsa i sin
helhet på regeringens hemsida (SOU 2021:36). De förslag som kan komma att påverka
kommunens verksamhet mest är reglering av kompetens, beslutanderätt överflyttas från
domstolarna till överförmyndarna och överförmyndarnämnd som obligatorisk
organisationsform.
Ulricehamns kommun har valt att ha en politiskt utsedd överförmyndare med ersättare. Det
finns med andra ord ingen överförmyndarnämnd. Då nuvarande överförmyndare har
aviserat sin avgång i samband med halvårsskiftet 2022 och utifrån SOU 2021:36 har en
utredning gjorts om hur överförmyndarens uppdrag och verksamhet ska formas framåt.

2

Nuläge

Den politiskt utsedda överförmyndaren fullgör sitt uppdrag inom ramen för 1,4 årsarbetare
(ordinarie överförmyndare 100% och ersättare 40%). Ersättaren fullgör överförmyndarens
uppdrag vid sjukdom, semester och annan ledighet samt är ett administrativt stöd med
granskningar av gode mäns och förvaltares redovisningar. Det är en sårbar organisation för
det viktiga arbete som utförs och har varit så under lång tid.
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Ställföreträdarutredningen,
Gode män och förvaltare – en översyn
SOU 2021:36

Regeringen beslutade den 18 juli 2019 att tillkalla en särskild utredare för att göra en översyn
över reglerna om gode män och förvaltare. Utredningen är omfattande och finns att läsa i sin
helhet på regeringens hemsida.

3.1 Sammanfattning
Utredningens uppdrag har ytterst syftat till att försöka säkerställa att de människor som är i
behov av en ställföreträdare ska kunna lita på att de får den hjälp och det stöd de behöver. I
uppdraget har ingått att se över reglerna på området med syftet att de ska vara moderna och
rättssäkra.
Uppdraget har inte omfattat att se över systemet som helhet. Inriktningen har i stället varit
att uppmärksamma områden där det finns problem och brister, med fokus på ett antal i
direktiven särskilt utpekade frågor.
Det övergripande syftet med utredningens förslag är att åstadkomma förbättringar för de
personer som har behov av en god man eller förvaltare. Något mera preciserat syftar
förslagen bland annat till att åstadkomma
-

bättre stöd till och stärkt ställning för huvudmännen,

-

bättre möjligheter att rekrytera och behålla kompetenta ställföreträdare,

-

bättre förutsättningar för ställföreträdare att utföra sina uppdrag på ett bra sätt,

-

högre kvalitet i ställföreträdarnas och överförmyndarnas verksamhet,

-

bättre styrning och tillsyn över landets ställföreträdare och överförmyndarverksamheter,

-

effektivare beslutsfattande i ärenden om godmanskap och

-

ökade förutsättningar för att över tid behålla det ideella inslaget i ställföreträdarsystemet.

3.2 Konsekvenser för kommunerna
De viktigaste förändringarna i utredningen för kommunens räkning är:
-

Reglering av kompetens. Utredningen bedömer att det krävs förändringar och
satsningar för att god kvalitet ska uppnås. I utredningen beskrivs att det exempelvis
kan krävas att en eller flera jurister, en verksamhetsutvecklare eller personer med
annan relevant kompetens anställs.
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-

Överförmyndarnämnd ska vara den obligatoriska organisationsformen för
överförmyndarverksamheten från senast år 2027. Förslaget påverkar alla kommuner.
De som inte har en överförmyndarnämnd kommer att behöva inrätta en sådan, eller
ingå i en gemensam nämnd med en eller flera andra kommuner. Samtliga kommuner
får en begränsad möjlighet att bestämma över sin organisation vilket innebär ett
ingrepp i den kommunala självstyrelsen.

-

Ökad beslutanderätt för överförmyndaren
Beslutanderätten i ärenden om anordnande, omprövning och upphörande av
godmanskap ska flyttas från domstolarna till överförmyndarna.

Möjliga alternativ för
överförmyndarens verksamhet

Förvaltningen har sett över tre alternativ för överförmyndarens verksamhet i Ulricehamn,
samverkan med Borås Stad, samverkan med Överförmyndare i samverkan och fortsatt
verksamhet i egen regi.

4.1 Samverkan med Borås Stad
Borås Stad är intresserade av en sjuhäradssamverkan men har i dagsläget inte möjlighet att
åta sig uppdrag för någon annan kommun. De ser helst att samtliga sjuhäradskommuner
ingår i en gemensam samverkan och att dessa kommuner tas över vid ungefär samma
tidpunkt. De kan dock inte ange när de ser att en sjuhäradssamverkan kan genomföras.

4.2 Samverkan med Överförmyndare i Samverkan,
ÖiS
Överförmyndare i Samverkan grundades 1 januari 2007 och består idag av 12 kommuner.
Från Sjuhärad ingår kommunerna Bollebygd, Herrljunga, Svenljunga, Tranemo, och
Vårgårda. Övriga kommuner som ingår är Skövde, Hjo, Tibro, Karlsborg, Gullspång,
Tidaholm och Falköping.
Verksamheten bedrivs i ett gemensamt överförmyndarkontor i Skövde. Var och en av de
samverkande kommunerna har fortfarande en egen överförmyndare eller
överförmyndarnämnd. Överförmyndarna har delegerat sina beslutsbefogenheter (med
undantag av vissa beslut) till tjänstemännen på det gemensamma kontoret i Skövde.
Tjänstemännen är anställda av Skövde kommun och det är tjänstemännen som besvarar alla
verksamhetsfrågor.
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ÖiS har en färdig modell för hur de går tillväga när ny kommun ska ingå i samverkan och har
möjlighet att ta sig an ett uppdrag från Ulricehamns kommun i samband med halvårsskiftet
2022.
Vid en samverkan ska Ulricehamns kommun utse en överförmyndare som till tjänsteperson i
den gemensamma organisationen delegerar rätten att fatta beslut på överförmyndarens
vägnar. Överförmyndare kan delegera beslutanderätt i alla ärenden utom framställning eller
yttrande till kommunfullmäktige samt beslut om att entlediga eller skilja en god man eller
förvaltare från sitt uppdrag samt beslut om att häva avtal om sammanlevnad i oskiftat bo
eller förläggande av vite. Delegation kan inte heller ske av i ärenden där överförmyndaren
yrkar avslag på enskilds ansökan om att god man skall förordnas.
Utifrån dialog med kommuner som redan idag ingår i ÖiS motsvarar omfattning av tid för
utsedd överförmyndare inklusive en roll som kontaktperson ca 10%. I rollen som
kontaktperson ingår att:
- vara behjälplig vid annonsering i samband med rekrytering
- tillhandahåll informationsmaterial och blanketter
- ansvara för bokning av besökstider och besökslokaler i Ulricehamn
- ta emot och vidarebefordra handlingar till ÖiS som inkommit till den egna kommunen
- ta emot arvodesbeslut och administrera kommunens utbetalningar av arvoden till
ställföreträdare.
Viktigt att tillägga är det förslag som finns i ställföreträdarutredningen SOU 2021:36 om
obligatorisk överförmyndarnämnd från senast år 2027. De som inte har en
överförmyndarnämnd kommer om beslut fattas enligt utredningens förslag att behöva
inrätta en sådan, eller ingå i en gemensam nämnd med en eller flera andra kommuner.

4.3 Fortsätta i egen regi
Utifrån den sårbarhet det är att fortsätta i egen regi både utan och med de förändringar som
aviseras i ställföreträdarutredningen är egen regi inte att föredra. Att fortsätta i egen regi gör
det svårt att klara såväl en ökad ärendetillströmning som skärpta lagkrav på
överförmyndarens verksamhet.
Om ställföreträdarutredningens förslag beslutas om reglering av kompetens samt ökad
beslutanderätt för överförmyndare kommer det att vara kostnadsdrivande och kan innebära
rekryteringssvårigheter. Då Ulricehamn är en mindre kommun kommer rollen som
överförmyndare vara fortsatt sårbar och ensam i sin roll vilket i sig kan påverka
rekryteringsmöjligheterna.
En nyrekrytering av överförmyndare kommer med stor sannolikhet att innebära en ökad
lönekostnad.
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Ekonomi

Jämförelse av kostnad är framtagen som ett exempel på om Ulricehamns kommun ingått i
samverkan med ÖiS år 2021 jämfört med kostnad för vår egen verksamhet samma år.
Samverkan enl.
budget 2021
Ersättning till ÖiS

Budget 2021
egen vht

1 182 429

47.87 per invånare per den 31/12 2020
(året före budgetens fastställande)
Överförmyndare i Ulricehamn

(114 000)

872 000

Tas inom ram för befintlig
tjänst.
Inga nya medel behöver
tillskjutas
Arvoden till gode män, förvaltare
år 2021

1 348 000

1 348 000

Övriga kostnader (tex annonsering)

25 000

79 000

Total kostnad

2 548 677*

2 299 000

Differens

249 677

* exkl. kostnad för egen överförmyndare, 114 tkr som kan rymmas inom befintlig tjänst.

Ställföreträdarutredningen beskriver att det är svårt att bedöma de exakta ekonomiska
konsekvenserna för kommunerna. De anger i utredningen att det till stor del beror på hur
överförmyndarens verksamhet organiseras och om verksamheten digitaliseras på ett sätt som
innebär effektivitetsvinster.
Förslagen i utredningen bedöms totalt sett innebära ökade kostnader för kommunerna med
omkring 170 miljoner kronor årligen från ikraftträdandet av merparten av förslagen, den 1
januari 2023, till dess att förslaget om överförmyndarnämnd som den obligatoriska
organisationsformen träder i kraft den 1 januari 2027. För 2027 och åren därefter förväntas
kostnadsökningen uppgå till omkring 200 miljoner kronor per år. Finansiering förslås ske
genom ett ökat generellt statsbidrag till kommunerna med 170 miljoner kronor per år för
2023– 2026 och med 200 miljoner kronor per år för 2027 och åren därefter.
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Slutsats

Det alternativ som förordas är en samverkan med Överförmyndare i Samverkan, ÖiS samt att
en överförmyndare utses för att fullgöra de uppdrag som inte kan delegeras till annan.
Frågan om att ha en egen överförmyndarnämnd eller att ingå i en samverkansnämnd föreslås
beredas när beslut utifrån ställföreträdarutredningen har fattats.
Den högre kostnad som samverkan innebär är motiverad utifrån minskad sårbarhet och
förmåga att upprätthålla rätt kompetens. Om ställföreträdarutredningens förslag beslutas
kommer samverkan dessutom att underlätta genomförandet om reglering av kompetens
samt övertagande av beslutanderätt från domstol.
Syftet med samverkan är att gemensamt nyttja resurser för att få en organisation som
långsiktigt klarar såväl en ökad ärendetillströmning som skärpta lagkrav på
överförmyndarens verksamhet. Strävan är att långsiktigt kunna upprätthålla erforderlig
kontinuitet, kompetens, kvalitet, rättssäkerhet och att uppnå kostnadseffektivitet.
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Delårsrapport januari - augusti 2021 Södra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund
Dnr 2021/608

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Delårsrapporten godkänns och läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, SÄRF, har vid sitt sammanträde
den 22 oktober 2021 beslutat att för egen del godkänna delårsrapport för perioden januari –
augusti 2021 samt att översända densamma till medlemskommunerna för beslut.

Beslutsunderlag
1
2
3
4
5

Tjänsteskrivelse 2021-11-23 från kommunchef
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Delårsbokslut revisorernas bedömning, underskrivet
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Förvaltningens förslag till beslut
Delårsrapporten godkänns och läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, SÄRF, har vid sitt sammanträde
den 22 oktober 2021 beslutat att för egen del godkänna delårsrapport för perioden januari –
augusti 2021 samt att översända densamma till medlemskommunerna för beslut.

Ärendet
Direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, SÄRF, har vid sitt sammanträde
den 22 oktober 2021 beslutat att för egen del godkänna delårsrapport för perioden januari –
augusti 2021 samt att översända densamma till medlemskommunerna för beslut.
Prognosen för hela år 2021 visar ett underskott om 2 500 000 kronor och skillnaden mot
budget beräknas till 1 000 000 kronor. Största avvikelsen kommer från ökning av
pensionskostnaden enligt prognos från KPA per den 2021-08-31.
Revisorernas sammanfattande bedömning är att delårsrapporten uppfyller lagstiftarens krav
och Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer avseende innehåll och utformning.
Det har i granskningen inte framkommit några väsentliga avvikelser från god
redovisningssed.
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1
2
3
4
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Granskning av Södra Älvsborgs Räddningsjtänstförbunds Årsredovisning 2021

1 Inledning
Enligt kommunallag (2017:725) ska förbundets revisorer pröva om verksamheten sköts på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. Revisorerna i förbundet ska även bedöma
om delårsbokslutet är förenligt med de mål som Direktionen fastställt.
Granskningen sker utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv. Granskning av delårsbokslutet inklusive verksamhetsmässigt resultat/måluppfyllelse har genomförts av Borås Stads Revisionskontor
och redovisas i innevarande rapport.
Delårsrapporten och revisorernas bedömning ska behandlas av respektive medlemskommuns
Kommunfullmäktige. Syftet är bland annat att ge Kommunfullmäktige underlag för uppföljning
och styrning av den fortsatta verksamheten under året, så att god ekonomisk hushållning kan
säkerställas.

1.1 Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen är att pröva om delårsrapporten och räkenskaperna är rättvisande.
Granskningen ska ge revisorerna underlag för sin delårsbedömning. Delårsgranskningen ska
besvara följande revisionsfrågor:

• Är delårsrapporten upprättad enligt gällande lagstiftning, rekommendationer och god
redovisningssed?

• Ger delårsrapporten en rättvisande bild av resultat och ställning för förbundet?
• Ger delårsrapporten en samlad bedömning om huruvida resultat/måluppfyllelse kommer att kunna uppnås?

• Finns större bedömningsposter eller komplexa transaktioner som behöver särskild uppmärksamhet inför årsbokslutet?

1.2 Revisionskriterier
Granskningen har utförts enligt kommunallag (2017:725), lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR), God revisionssed i kommunal verksamhet samt Rådet för kommunal redovisnings rekommendation (RKR) R17 om Delårsrapport. Granskningen har utförts
med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning.

1.3 Ansvarig nämnd/styrelse
Direktionen i Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund är ansvarig.

1.4 Metod
Granskningen har grundats på analys av resultat- och balansräkning samt utökad granskning
av poster och processer som är av väsentlig betydelse för resultat och ställning. Granskningen
har innefattat att granska ett urval av underlag och annan information i räkenskapssammandraget samt att pröva de redovisningsprinciper som använts i verksamheten. Granskningen har
genomförts med utgångspunkt i en risk- och väsentlighetsanalys, där insatser koncentrerats till
områden där risken för väsentliga fel är störst. Bedömning av om delårsrapporten är rättvisande
har genomförts.
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Granskningen är genomförd med kontrollmålsmetodik och ett kvalitetssäkrat systemstöd.1
Granskning av fakturaunderlag och stickprov av specifikationer har genomförts. Stickprov av
konton med större avvikelser mellan delåren 2020 och 2021 har utförts. Stickprov har framförallt
gjorts på konton som inte granskats vid föregående delårsrapport.
En genomgång av balanskontona samt rutiner för periodiseringar har genomförts. Vidare har
avstämningar och kontroll av anläggningsreskontran, moms- och skatteredovisning utförts. En
redogörelse av pensionsavsättning och prognos har avhandlats.
Intervju och avstämning har skett med förbundets ekonomiavdelning.

1.5 Projektorganisation
Stefan Sjöblom är granskningsledare. Granskningsmedarbetare är Anna Sandström.

1

Revisionskontoret i Borås, Revisionskontoren i Norrköping, Linköping, Gävle, Helsingborg, Malmö och Revisionsenheten i Sörmlands
läns landsting använder ett gemensamt systemstöd för granskning av delårsbokslut och årsredovisning
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2 Granskningsresultat
2.1 Lagar och rekommendationer
Enligt lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) ska kommunalförbund
minst en gång under räkenskapsåret upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten och ekonomin från räkenskapsårets början. En årsprognos ska ingå.2
Delårsrapporten ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av förbundets verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. Upplysning ska lämnas om förhållanden
som är viktiga för bedömningen av förbundets resultat eller ställning och händelser av väsentlig
betydelse för förbundet som har inträffat under rapportperioden eller efter dennas slut.3
Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret. I förarbetena anger regeringen att delårsrapporten är ett viktigt styrdokument som
används av fullmäktige för uppföljning av ekonomi och verksamhet.4 Delårsrapporten ska enligt
kommunallagen (KL) 11 kap. 16 § överlämnas till revisorer och kommunfullmäktige senast två
månader efter rapportperiodens slut.5
Delårsrapporten ska innehålla:6

• en resultaträkning
• en balansräkning
• en förenklad förvaltningsberättelse
I förvaltningsberättelsen ska information lämnas om viktiga händelser som inträffat under rapportperioden.
Enligt Rådet för kommunal redovisnings (RKR) rekommendation R17 som berör delårsrapport
kan förbundet välja att i mindre omfattning än i årsredovisningen tillhandahålla information i sin
delårsrapport. Delårsrapporten ska också enligt RKR R17 innehålla en samlad men översiktlig
beskrivning av drifts- och investeringsverksamhet.7
Samma redovisningsprinciper som används i årsredovisningen ska tillämpas vid upprättandet
av delårsrapporten.8
Enligt bestämmelserna i kommunallag (2017:725) ska revisorerna bedöma om resultatet i delårs-rapporten är förenligt med de mål som Direktionen beslutat om och om den uppfyller
lagstiftarens krav och Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer (RKR) avseende
innehåll och utformning.
Direktionens delårsrapport och revisorernas bedömning ska behandlas av respektive medlemskommuns kommunfullmäktige. Syftet är bland annat att ge respektive kommunfullmäktige
underlag för uppföljning och styrning av den fortsatta verksamheten under året, så att god ekonomisk hushållning kan säkerställas.9

2

LKBR, Kap 1. 3§
RKR R 17
4
Ibid
5
Kommunal bokförings- och redovisningslag, kommentarer och tolkning, Eriksson, Haglund och Tagesson Studentlitteratur (2019) sid 141
6
LKBR, Kap 13. 2§
7
Kommunal bokförings- och redovisningslag, kommentarer och tolkning, Eriksson, Haglund och Tagesson Studentlitteratur (2019) sid 142
8
Ibid
9
Se ex. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), kommunala samverkansformer, 2009, s.102-103
3
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2.2 Rättvisande räkenskaper och god redovisningssed
Enligt 1 kap. 4 § LKBR ska bokföring och redovisning fullgöras på ett sätt som överensstämmer
med god redovisningssed.
Bokslutsprocessen har adekvata anvisningar som har informerats i rimlig tid innan delårsbokslutets transaktioner ska vara genomförda. Huvudsakliga bokslutsjusteringar har bokförts i redovisningssystemet.

2.2.1 Redovisningsprinciper
I delårsrapporten har samma redovisningsprinciper använts som vid föregående bokslut.

2.3 Resultat- och balansräkning
Enligt 13 kap. 3 § LKBR ska för varje post eller delpost i resultaträkningen i en delårsrapport
redovisas belopp för motsvarande period under närmast föregående räkenskapsår, prognos för
resultatet för räkenskapsåret och budget för innevarande räkenskapsår.
I samma paragrafs andra stycke anges att för varje post eller delpost i balansräkningen i en delårsrapport ska redovisas belopp för motsvarande post för närmast föregående räkenskaps utgång.
Uppställningen i delårsrapporten bör överensstämma med resultaträkning och balansräkning
enligt årsredovisningen för det närmast föregående räkenskapsåret. Delårsrapporten bör också
innehålla jämförelsesiffror för motsvarande period föregående år.
SÄRF upprättar sin delårsrapport per 31 augusti vilket är en period av åtta månader. Detta är
inom den tidsram som anges i LKBR.
Delårsrapporten innehåller:

• Resultaträkning
• Balansräkning
• Balansräkning per den aktuella delårsperiodens slut
• Jämförelsetal för närmast föregående räkenskapsårs utgång
• Resultaträkning för delårsperioden med jämförelsetal för motsvarande period närmast
föregående räkenskapsår

• Helårsprognos
• Årsbudget
Uppställningarnas form beträffande resultat- och balansräkningar för SÄRF överensstämmer
med uppställningen i senaste årsredovisningen.

2.4 Förvaltningsberättelse
Enligt RKR R17 behöver inte delårsrapporten innehålla en fullständig förvaltningsberättelse,
utan bara en förenklad förvaltningsberättelse.
Delårsrapportens struktur, modell för analys av finansiell utveckling och ställning samt den
ekonomiska redovisningen av verksamheten är i huvudsak god. Revisionskontoret bedömer att
förvaltningsberättelsen innehåller en översikt över utvecklingen av SÄRF:s verksamhet, upplysning om ekonomi och ställning, händelser av väsentlig betydelse, förväntad utveckling samt
andra förhållanden av vikt.
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Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen om god ekonomisk hushållning
kommer uppnås och följts i enlighet med RKR R17. Revisionskontoret konstaterar att förvaltningsberättelsen i SÄRF:s delårsrapport innehåller en sammanställning av mål och uppdrag och
att framställningen i allt väsentligt är deskriptiv. I delårsrapporten genomför Direktionen en
samlad bedömning om att målen för god ekonomisk hushållning kommer att uppnås under 2021.

2.5 Ekonomiskt- och verksamhetsmässigt resultat
Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund (SÄRF) redovisar ett underskott på 2,5 mnkr för perioden 1 januari 2021 till 31 augusti 2021, vilket innebär ett negativt resultat om 1,5 mnkr jämfört
med budget för samma period.
Underskottet beror i huvudsak på ökade pensionskostnader men även att rambudget för 2021
inte täcker verksamhetens kostnader. Medlemsbidraget har höjts med 2,4 % samtidigt som verksamhetens övriga kostnader är högre än föregående år. När det gäller pensioner har det i prognos
från KPA per 2021-08-31 har det skett ett ändrat livslängdsantagande i RIPS 21 vilket ger en
ökning av årets kostnader med 1,0 mnkr. Det pågår en generationsväxling inom förbundet. Vid
tiden för delårsbokslutet hade två medarbetare av nio som uppnått pensionsålder avgått med
avtalspension (SAP-R).
SÄRF anger i delårsrapporten att intern utbildning och övning inte har kunnat genomföras
enligt plan. Detta ger en lägre kostnad för perioden. För delar av verksamheten kommer ökad
satsning på utbildning och övning att bli nödvändigt under kommande år vilket kommer att
höja kostnaden under åren 2021 och 2022.
För helåret 2021 redovisar SÄRF en prognos om ett underskott på 2,5 mnkr, vilket är ett underskott om 1,0 mnkr jämfört med budget (-1,5 mnkr).
Förbundet budgeterar årligen utifrån överenskomna medlemsavgifter enligt beslutad rambudget.
Förbundet förväntas inte generera något överskott utan målet är nollresultat varje enskilt år. I
beslutad rambudget ingår kostnad för SAP-R (Särskild Avtalspension inom Räddningstjänst)
enligt prognos per föregående årsskifte.
Revisionskontoret noterar att det finansiella målet om ett nollresultat inte prognostiseras att
uppnås för helåret.
Direktionen beslutade i samband med beslut om förbundets internbudget att förbundet tillfälligt
kan använda eget kapital till att täcka det budgeterade underskottet avseende helåret på 1,5 mnkr.

2.6 Måluppfyllelse
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds målarbete
Kommunallagen ställer krav på att budgeten ska vara i balans och att budget och flerårsplan ska
innehålla finansiella mål, samt mål och riktlinjer för verksamheten. Målen ska följas upp kontinuerligt, och det är Direktionens ansvar att i delårsrapporten och årsredovisningen utvärdera
måluppfyllelsen.
Södra Älvsborgs Räddningstjänsts (SÄRF) förbundsordning utgör grunden för förbundets verksamhet och fastställs av respektive medlemskommuns fullmäktige. Direktionen beslutar om ett
handlingsprogram som reglerar målsättning och ambitioner för SÄRF för varje mandatperiod.
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Direktionen tog beslut 6 december 2019 om handlingsprogrammet för perioden 2020–2023.
Handlingsprogrammet syftar till att vara ett strategiskt styrdokument för SÄRF som kan anpassas utefter rådande förhållanden och förändringar som sker i samhället. Programmet beskriver
SÄRF:s förebyggande-, operativa- och stödverksamhet samt drar upp breda riktlinjer för de kommande fyra åren. De övergripande målen i handlingsprogrammet bygger på räddningstjänstens
uppdrag som bryts ned till mål i årliga verksamhetsplaner.
Säkerhetsmålen beskriver den nivå av skydd och säkerhet som SÄRF vill uppnå i samhället för
perioden 2020-2023. Hur detta ska genomföras beskriver SÄRF i den årliga verksamhetsplanen.10
De fyraåriga säkerhetsmålen (totalt 12 stycken) är uppdelade i tre kategorier; före händelse, under
händelse och efter händelse. Varje säkerhetsmål är uppdelat på ett eller flera årliga prestationsmål. Prestationsmål för 2021 fastställdes av Direktionen 18 december 2020 i Verksamhetsplan
och internbudget för 2021. Sammantaget fastställdes 21 prestationsmål för 2021 uppdelat på
kategorierna; före händelse (9 st.), under händelse (8 st.) och efter händelse (4 st.).
I delårsredovisningen redovisas uppföljning och utfall av prestationsmål per 31 augusti 2021 i
sammanfattad form. I uppföljningen framgår säkerhetsmålen som gäller för perioden 2020-2023
samt de prestationsmål som är beslutade för 2021.
Samtliga beslutade prestationsmål i verksamhetsplanen följs upp tillsammans med en skattning
av måluppfyllelsen/genomförandet. Förbundet genomför även en skattning i % av hur stor del av
målet som är uppfyllt fram till 31 augusti 2021 och en prognos över genomförandet för helåret
2021.
Måluppfyllelsen per 31 augusti 2021 redovisas i enlighet med nedanstående:
Förbundets prestationsmål 2021 för säkerhetsmål, Före händelse
0

9

0

av 9 prestationsmål 2021

Förbundets prestationsmål 2021 för säkerhetsmål, Under händelse
0

10

7

1

av 8 prestationsmål 2021

SÄRF Handlingsprogram 2020-2023, beslutad av Direktionen 6 juni 2019
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Förbundets prestationsmål 2021 för säkerhetsmål, Efter händelse
0

4

0

av 4 prestationsmål 2021

Sammantaget redovisar förbundet i delårsrapporten följande måluppfyllelse per 31 augusti
2021
0

20

1

av 21 prestationsmål 2021

Sammantaget är 20 av 21 prestationsmål inte uppfyllda per 31 augusti 2021. Förbundet skattar
i delårsrapporten måluppfyllelsen totalt sett till 42 % uppfyllt dittills under året. Prognosen för
helåret 2021 är att uppfyllandegraden kommer öka till 98 %. Prestationsmål som förbundet
uppskattar att de inte helt kan uppnå under året (totalt 3 prestationsmål) förtydligas med kommentarer om orsaken till förhållandena och förbundets planerade åtgärder.
Förbundet har under året arbetat med samtliga prestationsmål. På grund av den rådande pandemin har exempelvis brandstationen på Olovsholmsgatan i Borås varit stängd för externa besökare.
Aktiviteter med fysisk närvaro såsom tillsyn och deltagande på lokala evenemang kommer inte
kunna genomföras enligt plan under 2021 menar förbundet. Vidare menar förbundet att utförandet av många aktiviteter har behövts planerats om på grund av pandemin.

2.7 Fördjupad granskning
Under hösten 2020 genomfördes en granskning av hyressättning av SÄRFs verksamhetsfastigheter. Granskningens övergripande syfte var att granska hur principerna för hyressättning, renoveringar, nybyggnationer och nyetableringar av de lokaler SÄRF hyr i medlemskommunerna ser ut.
Den samlade bedömningen är att medlemskommunerna, med få undantag, inte i tillräcklig utsträckning lever upp till förbundsordningens krav om att tillämpa självkostnadsprincipen, samt
att tillhandahålla nödvändiga och ändamålsenliga lokaler. Det saknas dessutom en sammanhållen process inom förbundet som tydliggör beslutsgången för investeringar. De förtroendevalda
revisorerna i SÄRF var mottagare av rapporten.
Missiv med bilagd rapport har tillställs Direktionen. Svar från Direktionen med planerade åtgärder har inkommit till revisorerna i SÄRF under våren. Svaret omfattar bland annat fem stycken
åtgärdsförslag. Direktionen framhåller i sitt svar att med ”nya rutiner i en sammanhållen och årlig
samordning mellan medlemskommunerna och SÄRF, efter att hyressättningsprinciperna har reviderats
kan hyreslokalerna regelbundet följas. Det i sin tur innebär bättre förutsättningar att planera åtgärder
och ökad kostnadseffektivitet för både hyresvärd och hyresgäst.”

2.8 Intern kontroll
Direktionen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med förbundsordning samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
har vidare ansvar för att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på
ett i övrigt tillfredställande sätt.
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har en plan för intern kontroll för 2021 som antagits
av Direktionen 26 mars 2021. Förbundet har genomfört en riskanalys som grund för upprättandet av plan för intern kontroll. Direktionen har 13 oktober 2017 antagit en policy för intern
styrning och kontroll.
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Förbundet har genomfört en risk-, väsentlighets- och konsekvensanalys av verksamheten för 2021
genom att ringa in de rutiner och processer som är väsentliga för verksamheten att följa upp.
Arbetet i förbundet med intern kontroll har fortsatt löpande under året. En tjänsteperson från
kansliet leder den interna internkontrollgruppen. En från varje avdelning ingår i gruppen (avdelning kansli, avdelningen för skydd och samhälle, avdelningen för insats och beredskap, avdelningen för utbildning och avdelningen för teknik och fastighet). Gruppen väljer att utföra kontroller
utifrån riskanalys. Gruppen gör bland annat stickprovskontroller på löner och redovisning. En
del kontrollåtgärder ska utföras och en viss nivå av stickprov ska göras enligt riskanalys/intern
kontrollplan för 2021 men gruppen kan själv bestämma att utföra flera stickprov än dessa.
Gruppen går ut till varandras avdelningar och stämmer av arbetet med intern kontroll. Man ser
verksamheten med ”nya ögon” och kan exempelvis ställa frågor om varför en avdelning arbetar
på ett visst sätt. Gruppen skriver åtgärdsrapporter och arbetar delvis med förbättringsarbete.
Det görs en intern uppföljning av Internkontrollplan och beslutade kontrollåtgärder i riskanalysen
i samband med tertialuppföljning. SÄRF redovisar uppföljningen av intern kontroll i årsredovisningen.

2.9 Övriga iakttagelser
Revisionskontoret noterar att SÄRF för närvarande inte får någon ränta längre på det egna kapitalet om 57,4 miljoner11 som är insatt hos internbanken i Borås Stad. På grund av coronapandemin
har samhällsekonomin påverkats och räntor har ändrats, räntan är just nu 0 procent.

11

SÄRF Delårsrapport 2021, sid 10.
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3 Sammanfattande bedömning
I granskning av Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds delårsbokslut 31 augusti 2021 ska
revisorerna bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som Direktionen
beslutat om. Ett viktigt underlag för revisorerna är Direktionens analys i förvaltningsberättelsen.
Kommunallagen ställer inte samma krav på granskning av en delårsrapport som på en årsredovisning. De förtroendevalda revisorernas bedömning baseras på en genomgång av Direktionens
redovisning och analys i delårsrapporten, och på en översiktlig granskning av Direktionens
delårsbokslut som presenteras i innevarande rapport.
Revisionskontoret i Borås Stad bedömer att SÄRF:s delårsrapport i huvudsak är upprättad i enlighet med God redovisningssed, lag om kommunal bokföring och redovisning, kommunallagen och
RKR R17. Vidare konstateras att förbundets delårsrapport är upprättad i enlighet med de krav som
finns gällande uppställningsformer för resultat- och balansräkningar. Delårsrapporten innehåller
en förenklad förvaltningsberättelse och lämnar upplysning om finansiella mål. Resultatet för
perioden är ett underskott om 2,5 mnkr. För helåret 2021 redovisar SÄRF en prognos om ett
underskott på 2,5 mnkr, vilket är ett underskott om 1,0 mnkr jämfört med budget. Revisorerna
noterar att prognosen som lämnas inom ramen för delårsbokslutet innebär att det finansiella
målet om ett nollresultat prognostiseras att inte uppnås under året.
Sammantaget konstateras att SÄRF i sin delårsrapport per 31 augusti 2021 genomfört uppföljning
avseende samtliga 21 prestationsmål som Direktionen fastställt för 2021. Sammantaget är 20 av
21 prestationsmål inte uppnådda. Förbundet skattar i delårsrapporten måluppfyllelsen totalt sett
till 42 % som genomfört hittills under året. Prognosen för helåret 2021 är att uppfyllandegraden
kommer öka till 98 % uppfyllandegrad. Aktiviteter där förbundet skattat att prestationsmålet
riskerar att inte helt kunna uppfyllas under året (totalt 3 prestationsmål) förtydligas med kommentarer om orsaken till förhållandena och förbundets planerade åtgärder. Det är den pågående
pandemin som bland annat gör det svårt för förbundet att genomföra aktiviteter med fysisk
närvaro såsom tillsyn eller deltagande på lokala evenemang.
Revisionskontoret i Borås Stad bedömer att Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund inom ramen
för delårsbokslutet redogör för väsentliga händelser och lämnar genom sin förvaltningsberättelse
en översiktlig redogörelse över hur förbundets verksamhet utvecklats under året. Samtliga av
Direktionens särskilda aktiviteter följs upp på ett enhetligt sätt i delårsrapporten och revisorerna
bedömer mot denna bakgrund att redovisningen av verksamhetsresultatet i delårsrapporten i
huvudsak är förenlig med de mål som Direktionen beslutat om.
Borås 25 oktober 2021

Andreas Ekelund,
Revisionschef, Revisionskontoret
Borås Stad

Stefan Sjöblom
Certifierad kommunal yrkesrevisor, Revisionskontoret
Borås Stad
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§ 7/2022

Ansökan om investeringsmedel för övriga projekt
2022
Dnr 2021/578

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Ansökan om investeringsmedel beviljas.
Investeringsmedel för utbyggnad av Rönnåsen etapp 2, 5,0 mnkr, projektering av nytt
bostadsområde för del av Sanatorieskogen 1:3 m.fl. 0,5 mnkr samt utbyggnad av
bostadsområde Bergsäter 10,0 mnkr, totalt 15,5 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för
nämnda projekt i investeringsbudgeten för 2022.
Övriga driftskostnadskonsekvenser, 578 tkr per år, beaktas i budget 2023.

Sammanfattning
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för projektering och för att påbörja
utbyggnaden av Rönnåsen Etapp 2, 5,0 mnkr, projektering av nytt bostadsområde på
Sanatorieskogen 1:3, 0,5 mnkr, samt fortsatt utbyggnad av bostadsområdet Bergsäter, 10,0
mnkr. Totalt omfattar investeringsansökan 15,5 mnkr.
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av Kommunfullmäktige. Budgetmedel
för ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2022. Kompensation för
kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för
kapitalkostnader.
Övriga driftskostnadskonsekvenser, 578 tkr per år, beaktas i budget 2023.

Beslutsunderlag
1
2
3
4

Tjänsteskrivelse 2021-11-02 från samhällsbyggnadschef
Investeringskalkyl Bergsäter
Investeringskalkyl utbyggmnad Rönnåsen etapp 2
Investeringskalkyl projektering sanatorieskogen

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Ansökan om investeringsmedel beviljas.
Investeringsmedel för utbyggnad av Rönnåsen etapp 2, 5,0 mnkr, projektering av nytt
bostadsområde för del av Sanatorieskogen 1:3 m.fl. 0,5 mnkr samt utbyggnad av
bostadsområde Bergsäter 10,0 mnkr, totalt 15,5 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för
nämnda projekt i investeringsbudgeten för 2022.
Övriga driftskostnadskonsekvenser, 578 tkr per år, beaktas i budget 2023.

Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning

2021-11-02

Tjänsteskrivelse Ansökan om investeringsmedel för
övriga projekt 2022
Diarienummer 2021/578, löpnummer 3607/2021

Förvaltningens förslag till beslut
Ansökan om investeringsmedel beviljas.
Investeringsmedel för utbyggnad av Rönnåsen etapp 2, 5,0 mnkr, projektering av nytt
bostadsområde för del av Sanatorieskogen 1:3 m.fl. 0,5 mnkr samt utbyggnad av
bostadsområde Bergsäter 10,0 mnkr, totalt 15,5 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för
nämnda projekt i investeringsbudgeten för 2022.
Övriga driftskostnadskonsekvenser, 578 tkr per år, beaktas i budget 2023.

Sammanfattning
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för projektering och för att påbörja
utbyggnaden av Rönnåsen Etapp 2, 5,0 mnkr, projektering av nytt bostadsområde på
Sanatorieskogen 1:3, 0,5 mnkr, samt fortsatt utbyggnad av bostadsområdet Bergsäter, 10,0
mnkr. Totalt omfattar investeringsansökan 15,5 mnkr.
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av Kommunfullmäktige. Budgetmedel
för ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2022. Kompensation för
kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för
kapitalkostnader.
Övriga driftskostnadskonsekvenser, 578 tkr per år, beaktas i budget 2023.

Ärendet
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för övriga projekt, totalt 15,5 mnkr, enligt
följande:
Utbyggnad av Rönnåsen Etapp 2
Projektering av nytt bostadsområde för del av Sanatorieskogen 1:3 m.fl.
Utbyggnad av bostadsområde Bergsäter

5,0 mnkr
0,5 mnkr
10,0 mnkr

Investeringen kan finansieras via avsatta medel för nämnda projekt i investeringsbudgeten
för 2022. Övriga driftskostnadskonsekvenser, 578 tkr per år, beaktas i budget 2023.
En kortfattad beskrivning av planerade åtgärder följer nedan:
Utbyggnad av Rönnåsen Etapp 2, 5,0 mnkr.
Projektering och utbyggnad av ny gata från Hössnamotet söderut mot detaljplaneområdet
cirka 300 meter.
Projektering av nytt bostadsområde för del av Sanatorieskogen 1:3 m.fl., 0,5
mnkr.
Projektering inför genomförande av detaljplan för del av Sanatorieskogen 1:3 m.fl.
Björkåsen. Projekteringen avser huvudgata fram till den nya skolan.

2021/578, 3607/2021 2(2)

Utbyggnad av bostadsområde Bergsäter, 10,0 mnkr.
Under 2022 uppförs park- och lekområdet, samt utbyggnad av resterande gator med
tillhörande belysning.

Ekonomichefens yttrande
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2022. Kompensation för kapitalkostnader
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader.
Övriga driftskostnadskonsekvenser beaktas i budget 2023.

Beslutsunderlag
1
2
3

Investeringskalkyl Bergsäter
Investeringskalkyl utbyggmnad Rönnåsen etapp 2
Investeringskalkyl projektering sanatorieskogen

Beslut lämnas till
Samhällsbyggnadschef
Ekonomichef

Sebastian Olofsson
Samhällsbyggnadschef
Sektor miljö och samhällsbyggnad

Jan-Ove Wilhelmsson
Gatuingenjör
Exploateringsenheten
Sektor miljö och samhällsbyggnad

Ulrica Fagerson
Ekonomichef
Kommunledningsstaben

Ansökan om investeringsmedel Projektnr:
Uppgiftslämnare

41 282

Verksamhet

Ove Wilhelmsson

Miljö och samhällsbyggnad

Investeringen tas i bruk år:

2021

Beräknad avskrivningstid:

25

År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

Internränta, %:

(Ange 3, 5, 10, 15, 20, 33 eller 50 år)

År 6 el.
7 1,7

Ny-/om-/tillbyggn (m2 )

Objektets namn:

Investeringsutgift, tkr

Utbyggnad exploateringsområde Bergsäter

10 000

Objektnummer:

41 282
Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet
Summa
investeringsutgift
./. Statsbidrag
Investeringsutgift, netto

Utbetalningar, tkr

År 1
10 000

År 2

10 000

År 3

0

År 4

0

År 5

0

År 6 el.
7
0

0

Summa
10 000
0
10 000

Årlig påverkan på resultatet, nominella kostnader (+/-)
Resursslag, tkr

År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

Personalkostnader
Övriga kostnader
Avskrivningar
Internränta
Summa kapitalkostnader
Summa kostnader

År 6 el.
7

536
400
170
570
1 106

400
163
563
563

400
156
556
556

400
150
550
550

400
143
543
543

400
136
536
536

0
1 106

0
563

0
556

0
550

0
543

0
536

Externa intäkter
Interna intäkter
Summa intäkter
Driftskostnad, netto

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:

Ökade driftkostnader Gator, GC-väg 14800m2 a 12 kr=177 600 kronor.
Ökade driftkostnader gatubelysning 165 stycken a 850 kr=140 250 kronor
Ökade driftkostnader park, lekplatser, natur, träd, trappor=186 900 kronor
Ökade driftkostnader för skötsel av obebyggd tomt 31 000 m2 a 1 kronor=31 000 kronor

Ärendegången

Summa
0
536
2 400
918
3 318
3 854
0
0
0
3 854

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:

Ansökan om investeringsmedel Projektnr:
Uppgiftslämnare

Verksamhet

Ove Wilhelmsson

Miljö och samhällsbyggnad

Investeringen tas i bruk år:

2022

Beräknad avskrivningstid:

25

År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

Internränta, %:

(Ange 3, 5, 10, 15, 20, 33 eller 50 år)

År 6 el.
7 1,7

Ny-/om-/tillbyggn (m2 )

Objektets namn:

Investeringsutgift, tkr

Utbyggnad av Rönnåsen etapp 2

5 000

Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet
Summa
investeringsutgift
./. Statsbidrag
Investeringsutgift, netto

Utbetalningar, tkr

År 1
5 000

År 2

5 000

År 3

0

År 4

0

År 5

0

År 6 el.
7
0

Summa
5 000
0
0
5 000

Årlig påverkan på resultatet, nominella kostnader (+/-)
Resursslag, tkr

År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

Personalkostnader
Övriga kostnader
Avskrivningar
Internränta
Summa kapitalkostnader
Summa kostnader

År 6 el.
7

42
200
85
285
327

200
82
282
282

200
78
278
278

200
75
275
275

200
71
271
271

200
68
268
268

0
327

0
282

0
278

0
275

0
271

0
268

Externa intäkter
Interna intäkter
Summa intäkter
Driftskostnad, netto

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:

Ökade driftkostnader Gata och GC-väg 2700 m2 a 12 kr=32 400 kronor
Ökade driftkostnader belysning 9 st a 850 kr=7 650 kronor
Ökade driftkostnader grönytor 500 m2 a 4 kronor=2 000 kronor

Ärendegången

Summa
0
42
1 200
459
1 659
1 701
0
0
0
1 701

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:

Ansökan om investeringsmedel Projektnr:
Uppgiftslämnare

Verksamhet

Ove Wilhelmsson

Miljö och samhällsbyggnad

Investeringen tas i bruk år:

2022

Beräknad avskrivningstid:

0

År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

Internränta, %:

(Ange 3, 5, 10, 15, 20, 33 eller 50 år)

År 6 el.
7 1,7

Ny-/om-/tillbyggn (m2 )

Objektets namn:

Investeringsutgift, tkr

ojektering av bostadsområde Sanatorieskogen 1:3

500

Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet
Summa
investeringsutgift
./. Statsbidrag
Investeringsutgift, netto

Utbetalningar, tkr

År 1
500

År 2

500

År 3

0

År 4

0

År 5

0

År 6 el.
7
0

Summa
500
0
0
500

Årlig påverkan på resultatet, nominella kostnader (+/-)
Resursslag, tkr
Personalkostnader
Övriga kostnader
Avskrivningar
Internränta
Summa kapitalkostnader
Summa kostnader
Externa intäkter
Interna intäkter
Summa intäkter
Driftskostnad, netto

År 1

År 2

År 3

Summa
0
0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
9 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0
0
0
0
0
0
0
0
0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:

Ärendegången

År 4

År 5

År 6 el.
7

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:

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2022-01-13
Sida 1 av 1

§ 8/2022

Ansökan om investeringsmedel för gator, vägar och
trafikåtgärder 2022
Dnr 2021/579

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Ansökan om investeringsmedel beviljas.
Investeringsmedel för gator, vägar och trafikåtgärder, totalt 17,6 mnkr, kan finansieras via
avsatta medel för gator, vägar och trafikåtgärder i investeringsbudgeten för 2022.
Övriga driftskostnadskonsekvenser, 38 tkr per år beaktas i budget 2023.

Sammanfattning
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för oförutsedda åtgärder, 0,2 mnkr, årlig
beläggning samt eftersatt underhåll på beläggning, 10,7 mnkr, utbyggnad av gång- och
cykelväg från Herralyckedreven till Jönköpingsvägen, 1, 5 mnkr, tillgänglighetsanpassning av
busshållplatser vid korsningen Tre Rosors väg/Sanatorieskogen, 0,7 mnkr, broreparationer
av befintliga anläggningar, 1,0 mnkr, ombyggnad av gång- och cykelväg utmed
Bogesundsgatan, 2,0 mnkr, ny gång- och cykelväg Furet, 0,5 mnkr, upprustning av
stödmurar, 1,0 mnkr, total 17,6 mnkr.
Nivån på investeringen innebär att beslut ska fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2022. Kompensation för kapitalkostnader
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader.
Övriga driftskostnadskonsekvenser, 38 tkr per år beaktas i budget 2023.

Beslutsunderlag
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tjänsteskrivelse 2021-11-16 från samhällsbyggnadschef
Investeringskalkyl Beläggning
Investeringskalkyl broreperationer
Investeringskalkyl GC-väg Furet
Investeringskalkyl GC-väg Herrelyckedreven
Investeringskalkyl hållplatser
Investeringskalkyl stadsmiljöavtalet GC-väg
Investeringskalkyl Tillgänglighetsåtgärder
Investeringskalkyl upprustning stödmurar

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Ansökan om investeringsmedel beviljas.
Investeringsmedel för gator, vägar och trafikåtgärder, totalt 17,6 mnkr, kan finansieras via
avsatta medel för gator, vägar och trafikåtgärder i investeringsbudgeten för 2022.
Övriga driftskostnadskonsekvenser, 38 tkr per år beaktas i budget 2023.

Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning

2021-11-16

Tjänsteskrivelse Ansökan om investeringsmedel för
gator, vägar och trafikåtgärder 2022
Diarienummer 2021/579, löpnummer 3606/2021

Förvaltningens förslag till beslut
Ansökan om investeringsmedel beviljas.
Investeringsmedel för gator, vägar och trafikåtgärder, totalt 17,6 mnkr, kan finansieras via
avsatta medel för gator, vägar och trafikåtgärder i investeringsbudgeten för 2022.
Övriga driftskostnadskonsekvenser, 38 tkr per år beaktas i budget 2023.

Sammanfattning
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för oförutsedda åtgärder, 0,2 mnkr, årlig
beläggning samt eftersatt underhåll på beläggning, 10,7 mnkr, utbyggnad av gång- och
cykelväg från Herralyckedreven till Jönköpingsvägen, 1, 5 mnkr, tillgänglighetsanpassning av
busshållplatser vid korsningen Tre Rosors väg/Sanatorieskogen, 0,7 mnkr, broreparationer
av befintliga anläggningar, 1,0 mnkr, ombyggnad av gång- och cykelväg utmed
Bogesundsgatan, 2,0 mnkr, ny gång- och cykelväg Furet, 0,5 mnkr, upprustning av
stödmurar, 1,0 mnkr, total 17,6 mnkr.
Nivån på investeringen innebär att beslut ska fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2022. Kompensation för kapitalkostnader
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader.
Övriga driftskostnadskonsekvenser, 38 tkr per år beaktas i budget 2023.

Ärendet
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för investering i gator, vägar och trafikåtgärder
enligt följande:
Oförutsedda åtgärder
Årlig beläggning samt eftersatt underhåll på beläggning
Utbyggnad av gång- och cykelväg från Herralyckedreven till Jönköpingsvägen
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser vid korsningen Tre Rosors väg/
Sanatorievägen
Broreparationer av befintliga anläggningar
Ombyggnad av gång- och cykelväg utmed Bogesundsgatan
Ny gång- och cykelväg Furet
Upprustning av stödmurar

0,2 mnkr
10,7 mnkr
1, 468 mnkr
0, 728 mnkr
1,0 mnkr
2,0 mnkr
0,5 mnkr
1,0 mnkr

Investeringen kan finansieras via avsatta medel för gator, vägar och trafikåtgärder i
investeringsbudgeten för 2022. Övriga driftskostnadskonsekvenser, 38 tkr per år, beaktas i
budget 2023.
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En kortfattad beskrivning av planerade åtgärder följer nedan:
Oförutsedda åtgärder, 0,2 mnkr
Oförutsedda åtgärder för tillgänglighetsanpassningar i trafikanläggningar.
Årlig beläggning samt eftersatt underhåll på beläggning, 10,7 mnkr
Årlig beläggning och eftersatt underhåll av kommunens gator i Ulricehamns kommun. Det
eftersatta underhållet utgår från beläggningsinventeringen och dess beläggningsplan.
Utbyggnad av gång- och cykelväg från Herralyckedreven till Jönköpingsvägen,
1, 468 mnkr
Dagens körbana kommer att smalnas av och en separat gång- och cykelväg kommer byggas
ut. Kommunen har beviljats medfinansiering från Trafikverket.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser vid korsningen Tre Rosors
väg/Sanatorievägen, 0,728 mnkr
Tillgänglighetsanpassning och utbyggnad av två busshållplatser vid korsningen Tre Rosors
väg/Sanatorieskogen. Kommunen har beviljats medfinansiering från Trafikverket.
Broreparationer av befintliga anläggningar, 1,0 mnkr
Underhåll av broar som kommunen har ett underhållsansvar för.
Ombyggnad av gång- och cykelväg utmed Bogesundsgatan, 2,0 mnkr.
Ombyggnad av gång- och cykelväg utmed Bogesundsgatan enligt beviljat stadsmiljöavtal om
stöd för att främja hållbara stadsmiljöer. Kommunen har beviljats medfinansiering från
Trafikverket.
Ny gång- och cykelväg Furet 0,5 mnkr
Utbyte av befintliga uttjänta stödmurar samt ny beläggning för gång- och cykelvägen mellan
Skarpåsdreven och Tre Rosors väg.
Upprustning av stödmurar, 1,0 mnkr
Stödmurar som uppfördes under 70-talet är i behov av upprustning vid flera platser.
Stödmurarna är anlagda i fastighetsgräns och kommunen har underhållsansvaret för flera av
dem.

Ekonomichefens yttrande
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2022. Kompensation för kapitalkostnader
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader.
Övriga driftskostnadskonsekvenser beaktas i budget 2023.

Beslutsunderlag
1
2
3
4
5
6
7
8

Investeringskalkyl Beläggning
Investeringskalkyl broreperationer
Investeringskalkyl GC-väg Furet
Investeringskalkyl GC-väg Herrelyckedreven
Investeringskalkyl hållplatser
Investeringskalkyl stadsmiljöavtalet GC-väg
Investeringskalkyl Tillgänglighetsåtgärder
Investeringskalkyl upprustning stödmurar
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Beslut lämnas till
Samhällsbyggnadschef
Ekonomichef
Sebastian Olofsson
Samhällsbyggnadschef
Sektor miljö och samhällsbyggnad

Jan-Ove Wilhelmsson
Gatuingenjör
Exploateringsenheten
Sektor miljö och samhällsbyggnad

Ulrica Fagerson
Ekonomichef
Kommunledningsstaben

Ansökan om investeringsmedel

Projektnr:

Uppgiftslämnare

Verksamhet

Ove Wilhelmsson

Miljö och samhällsbyggnad

Investeringen tas i bruk år:

2022

Beräknad avskrivningstid:

25

År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

Internränta, %:

(Ange 3, 5, 10, 15, 20, 33 eller 50 år)

År 6 el.
7 1,7

Ny-/om-/tillbyggn (m2 )

Objektets namn:

Investeringsutgift, tkr

beläggning samt eftersatt underhåll på beläggningar

10 700

Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet
Summa
investeringsutgift
./. Statsbidrag
Investeringsutgift, netto

Utbetalningar, tkr

År 1
10 700

År 2

10 700

År 3

0

År 4

0

År 5

0

År 6 el.
7
0

0

Summa
10 700
0
10 700

Årlig påverkan på resultatet, nominella kostnader (+/-)
Resursslag, tkr

År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

Personalkostnader
Övriga kostnader
Avskrivningar
Internränta
Summa kapitalkostnader
Summa kostnader

År 6 el.
7

6
428
182
610
616

428
175
603
603

428
167
595
595

428
160
588
588

428
153
581
581

428
146
574
574

0
616

0
603

0
595

0
588

0
581

0
574

Externa intäkter
Interna intäkter
Summa intäkter
Driftskostnad, netto

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:

Ökade driftkostnader drift Gata 500 m2 a 12 kr=6 000 kronor.

Ärendegången

Summa
0
6
2 568
982
3 550
3 556
0
0
0
3 556

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:

Ansökan om investeringsmedel Projektnr:
Uppgiftslämnare

41 288

Verksamhet

Ove Wilhelmsson

Miljö och samhällsbyggnad

Investeringen tas i bruk år:

2022

Beräknad avskrivningstid:

35

År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

Internränta, %:

(Ange 3, 5, 10, 15, 20, 33 eller 50 år)

År 6 el.
7 1,7

Ny-/om-/tillbyggn (m2 )

Objektets namn:

Investeringsutgift, tkr

Underhåll av broar inom Ulricehamsn kommun

1 000

Objektnummer:

41 288
Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet
Summa
investeringsutgift
./. Statsbidrag
Investeringsutgift, netto

Utbetalningar, tkr

År 1
1 000

År 2

1 000

År 3

0

År 4

0

År 5

0

År 6 el.
7
0

Summa
1 000
0
0
1 000

Årlig påverkan på resultatet, nominella kostnader (+/-)
Resursslag, tkr

År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

Personalkostnader

År 6 el.
7

Övriga kostnader
Avskrivningar
Internränta
Summa kapitalkostnader
Summa kostnader

29
17
46
46

29
17
45
45

29
16
45
45

29
16
44
44

29
15
44
44

29
15
43
43

0
46

0
45

0
45

0
44

0
44

0
43

Externa intäkter
Interna intäkter
Summa intäkter
Driftskostnad, netto

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:

Ärendegången

Summa
0
0
171
95
266
266
0
0
0
266

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:

Ansökan om investeringsmedel Projektnr:
Uppgiftslämnare

Verksamhet

Ove Wilhelmsson

Miljö och samhällsbyggnad

Investeringen tas i bruk år:

2022

Beräknad avskrivningstid:

25

År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

Internränta, %:

(Ange 3, 5, 10, 15, 20, 33 eller 50 år)

År 6 el.
7 1,7

Ny-/om-/tillbyggn (m2 )

Objektets namn:

Investeringsutgift, tkr

Ombyggnation av GC-väg Furestigen

500

Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet
Summa
investeringsutgift
./. Statsbidrag
Investeringsutgift, netto

Utbetalningar, tkr

År 1
500

År 2

500

År 3

0

År 4

0

År 5

0

År 6 el.
7
0

Summa
500
0
0
500

Årlig påverkan på resultatet, nominella kostnader (+/-)
Resursslag, tkr

År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

Personalkostnader
Övriga kostnader
Avskrivningar
Internränta
Summa kapitalkostnader
Summa kostnader

År 6 el.
7

2
20
9
29
31

20
8
28
28

20
8
28
28

20
7
27
27

20
7
27
27

20
7
27
27

0
31

0
28

0
28

0
27

0
27

0
27

Externa intäkter
Interna intäkter
Summa intäkter
Driftskostnad, netto

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:

Ökade driftkostnader drift GC-väg 100 m2 a 12 kr=1 200 kronor.
Ökade driftkostnader drift belysning 1 st a850 kr=850 kronor

Ärendegången

Summa
0
2
120
46
166
168
0
0
0
168

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:

Ansökan om investeringsmedel Projektnr:
Uppgiftslämnare

Verksamhet

Ove Wilhelmsson

Miljö och samhällsbyggnad

Investeringen tas i bruk år:

2022

Beräknad avskrivningstid:

25

År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

Internränta, %:

(Ange 3, 5, 10, 15, 20, 33 eller 50 år)

År 6 el.
7 1,7

Ny-/om-/tillbyggn (m2 )

Objektets namn:

Investeringsutgift, tkr

av GC-väg utmed Herrelyckedreven ner till Jönköpingsvägen

2 890

Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet
Summa
investeringsutgift
./. Statsbidrag
Investeringsutgift, netto

Utbetalningar, tkr

År 1
2 890
1 422
1 468

År 2

År 3

0

År 4

0

År 5

0

År 6 el.
7
0

Summa
2 890
-1 422
0
1 468

Årlig påverkan på resultatet, nominella kostnader (+/-)
Resursslag, tkr

År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

Personalkostnader
Övriga kostnader
Avskrivningar
Internränta
Summa kapitalkostnader
Summa kostnader

År 6 el.
7

9
59
25
84
93

59
48
107
107

59
47
106
106

59
46
105
105

59
45
104
104

59
44
103
103

0
93

0
107

0
106

0
105

0
104

0
103

Externa intäkter
Interna intäkter
Summa intäkter
Driftskostnad, netto

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:

Ökade driftkostnader drift GC-väg 375 m2 a 12 kr=4 500 kronor
Ökade driftkostnader drift belysning 5 st a 850 kr=4 200 kronor

Ärendegången

Summa
0
9
352
256
608
617
0
0
0
617

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:

Ansökan om investeringsmedel Projektnr:
Uppgiftslämnare

Verksamhet

Ove Wilhelmsson

Miljö och samhällsbyggnad

Investeringen tas i bruk år:

2022

Beräknad avskrivningstid:

25

År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

Internränta, %:

(Ange 3, 5, 10, 15, 20, 33 eller 50 år)

År 6 el.
7 1,7

Ny-/om-/tillbyggn (m2 )

Objektets namn:

Investeringsutgift, tkr

passa två stycken busshållplatser Tre Rosorsväg/Sanatorievägen

1 415

Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet
Summa
investeringsutgift
./. Statsbidrag
Investeringsutgift, netto

Utbetalningar, tkr

År 1
1 415
687
728

År 2

År 3

0

År 4

0

År 5

0

År 6 el.
7
0

Summa
1 415
-687
0
728

Årlig påverkan på resultatet, nominella kostnader (+/-)
Resursslag, tkr

År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

Personalkostnader
Övriga kostnader
Avskrivningar
Internränta
Summa kapitalkostnader
Summa kostnader

År 6 el.
7

6
29
12
41
47

29
24
53
53

29
23
52
52

29
23
52
52

29
22
51
51

29
22
51
51

0
47

0
53

0
52

0
52

0
51

0
51

Externa intäkter
Interna intäkter
Summa intäkter
Driftskostnad, netto

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:

Ökade driftkostnader drift hållplatser 290 m2 a 12 kr= 3 480 kronor.
Ökade driftkostnader drift belysning 2 st a 850 kr=1 700 kronor

Ärendegången

Summa
0
6
175
125
300
306
0
0
0
306

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:

Ansökan om investeringsmedel Projektnr:
Uppgiftslämnare

Verksamhet

Ove Wilhelmsson

Miljö och samhällsbyggnad

Investeringen tas i bruk år:

2022

Beräknad avskrivningstid:

25

År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

Internränta, %:

(Ange 3, 5, 10, 15, 20, 33 eller 50 år)

År 6 el.
7 1,7

Ny-/om-/tillbyggn (m2 )

Objektets namn:

Investeringsutgift, tkr

gnad GC-väg Bogesundsgatan enligt stadsmiljöavtalet

3 850

Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet
Summa
investeringsutgift
./. Statsbidrag
Investeringsutgift, netto

Utbetalningar, tkr

År 1
3 850
1 850
2 000

År 2

År 3

0

År 4

0

År 5

0

År 6 el.
7
0

Summa
3 850
-1 850
0
2 000

Årlig påverkan på resultatet, nominella kostnader (+/-)
Resursslag, tkr

År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

Personalkostnader
Övriga kostnader
Avskrivningar
Internränta
Summa kapitalkostnader
Summa kostnader

År 6 el.
7

15
80
34
114
129

80
64
144
144

80
63
143
143

80
61
141
141

80
60
140
140

80
59
139
139

0
129

0
144

0
143

0
141

0
140

0
139

Externa intäkter
Interna intäkter
Summa intäkter
Driftskostnad, netto

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:

Ökade driftkostnader belysning 4 st a 850 kr=3 400 kronor
Ökade drifkostnader grönytor 1 st a 11 500 kr=11 500 kronor

Ärendegången

Summa
0
15
480
341
821
836
0
0
0
836

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:

Ansökan om investeringsmedel Projektnr:
Uppgiftslämnare

Verksamhet

Ove Wilhelmsson

Miljö och samhällsbyggnad

Investeringen tas i bruk år:

2022

Beräknad avskrivningstid:

25

År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

Internränta, %:

(Ange 3, 5, 10, 15, 20, 33 eller 50 år)

År 6 el.
7 1,7

Ny-/om-/tillbyggn (m2 )

Objektets namn:

Investeringsutgift, tkr

Tillgänglighetsåtgärder

200

Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet
Summa
investeringsutgift
./. Statsbidrag
Investeringsutgift, netto

Utbetalningar, tkr

År 1
200

År 2

200

År 3

0

År 4

0

År 5

0

År 6 el.
7
0

Summa
200
0
0
200

Årlig påverkan på resultatet, nominella kostnader (+/-)
Resursslag, tkr

År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

Personalkostnader

År 6 el.
7

Övriga kostnader
Avskrivningar
Internränta
Summa kapitalkostnader
Summa kostnader

8
3
11
11

8
3
11
11

8
3
11
11

8
3
11
11

8
3
11
11

8
3
11
11

0
11

0
11

0
11

0
11

0
11

0
11

Externa intäkter
Interna intäkter
Summa intäkter
Driftskostnad, netto

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:

Ärendegången

Summa
0
0
48
18
66
66
0
0
0
66

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:

Ansökan om investeringsmedel Projektnr:
Uppgiftslämnare

Verksamhet

Ove Wilhelmsson

Miljö och samhällsbyggnad

Investeringen tas i bruk år:

2022

Beräknad avskrivningstid:

40

År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

Internränta, %:

(Ange 3, 5, 10, 15, 20, 33 eller 50 år)

År 6 el.
7 1,7

Ny-/om-/tillbyggn (m2 )

Objektets namn:

Investeringsutgift, tkr

Upprustning av stödmurar

1 000

Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet
Summa
investeringsutgift
./. Statsbidrag
Investeringsutgift, netto

Utbetalningar, tkr

År 1
1 000

År 2

1 000

År 3

0

År 4

0

År 5

0

År 6 el.
7
0

Summa
1 000
0
0
1 000

Årlig påverkan på resultatet, nominella kostnader (+/-)
Resursslag, tkr

År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

Personalkostnader

År 6 el.
7

Övriga kostnader
Avskrivningar
Internränta
Summa kapitalkostnader
Summa kostnader

25
17
42
42

25
17
42
42

25
16
41
41

25
16
41
41

25
15
40
40

25
15
40
40

0
42

0
42

0
41

0
41

0
40

0
40

Externa intäkter
Interna intäkter
Summa intäkter
Driftskostnad, netto

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:

Ärendegången

Summa
0
0
150
96
246
246
0
0
0
246

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:

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2022-01-13
Sida 1 av 1

§ 9/2022

Ansökan om investeringsmedel för genomförande av
detaljplaner 2022
Dnr 2021/577

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Ansökan om investeringsmedel beviljas.
Investeringsmedel för genomförande av detaljplaner, på totalt 6,5 mnkr, kan finansieras via
avsatta medel för genomförande av detaljplaner i investeringsbudgeten för 2022.
Övriga driftkostnadskonsekvenser, 6 tkr per år, beaktas i budget 2023.

Sammanfattning
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för genomförande av detaljplan Alängen 3,
Toyota, 6,0 mnkr samt lantmäterikostnader, 0,5 mnkr.
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2022.Kompensation för kapitalkostnader
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader.
Övriga driftkostnadskonsekvenser, 6 tkr per år, beaktas i budget 2023.

Beslutsunderlag
1
2
3

Tjänsteskrivelse 2021-11-04 från samhällsbyggnadschef
Investeringskalkyl Lantmäterikostnader 22
Investeringskalkyl Ändring DP Alängsgatan 3 Toyota

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Ansökan om investeringsmedel beviljas.
Investeringsmedel för genomförande av detaljplaner, på totalt 6,5 mnkr, kan finansieras via
avsatta medel för genomförande av detaljplaner i investeringsbudgeten för 2022.
Övriga driftkostnadskonsekvenser, 6 tkr per år, beaktas i budget 2023.

Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning

2021-11-04

Tjänsteskrivelse Ansökan om investeringsmedel för
genomförande av detaljplaner 2022
Diarienummer 2021/577, löpnummer 3605/2021

Förvaltningens förslag till beslut
Ansökan om investeringsmedel beviljas.
Investeringsmedel för genomförande av detaljplaner, på totalt 6,5 mnkr, kan finansieras via
avsatta medel för genomförande av detaljplaner i investeringsbudgeten för 2022.
Övriga driftkostnadskonsekvenser, 6 tkr per år, beaktas i budget 2023.

Sammanfattning
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för genomförande av detaljplan Alängen 3,
Toyota, 6,0 mnkr samt lantmäterikostnader, 0,5 mnkr.
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2022.Kompensation för kapitalkostnader
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader.
Övriga driftkostnadskonsekvenser, 6 tkr per år, beaktas i budget 2023.

Ärendet
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för genomförande av detaljplaner enligt
följande:
Genomförande av detaljplan Alängen 3, Toyota
Lantmäterikostnader

6,0 mnkr
0,5 mnkr

Investeringen kan finansieras via avsatta medel för genomförande av detaljplaner, i
investeringsbudgeten för 2022. Övriga driftkostnadskonsekvenser, 6 tkr per år, beaktas i
budget 2023.
En kortfattad beskrivning av planerade åtgärder följer nedan
Genomförande av detaljplan Alängen 3, Toyota, 6,0 mnkr
Alängsgatan ska flyttas samt ny infart anläggas till fastigheten Alängen 3, Toyota, i
överenstämmelse med gällande detaljplan.
Lantmäterikostnader, 0,5 mnkr
Investeringsmedlen behövs för att täcka lantmäterikostnader som sker löpande under året
för olika kommunala lantmäteriärenden för att genomföra äldre detaljplaner.

Ekonomichefens yttrande
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2022. Kompensation för kapitalkostnader
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader.
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Övriga driftskostnadskonsekvenser beaktas i budget 2023.

Beslutsunderlag
1
2

Investeringskalkyl Lantmäterikostnader 22
Investeringskalkyl Ändring DP Alängsgatan 3 Toyota

Beslut lämnas till
Sektorchef
Ekonomichef

Sebastian Olofsson
Samhällsbyggnadschef
Sektor miljö och samhällsbyggnad

Jan-Ove Wilhelmsson
Gatuingenjör
Exploateringsenheten
Sektor miljö och samhällsbyggnad

Ulrica Fagerson
Ekonomichef
Kommunledningsstaben

Ansökan om investeringsmedel Projektnr:
Uppgiftslämnare

41 012

Verksamhet

Ove Wilhelmsson

Miljö och samhällsbyggnad

Investeringen tas i bruk år:

2022

Beräknad avskrivningstid:

0

År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

Internränta, %:

(Ange 3, 5, 10, 15, 20, 33 eller 50 år)

År 6 el.
7 1,7

Ny-/om-/tillbyggn (m2 )

Objektets namn:

Investeringsutgift, tkr

Lantmäterikostnader

500

Objektnummer:

41 012
Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet
Summa
investeringsutgift
./. Statsbidrag
Investeringsutgift, netto

Utbetalningar, tkr

År 1
500

År 2

500

År 3

0

År 4

0

År 5

0

År 6 el.
7
0

Summa
500
0
0
500

Årlig påverkan på resultatet, nominella kostnader (+/-)
Resursslag, tkr
Personalkostnader
Övriga kostnader
Avskrivningar
Internränta
Summa kapitalkostnader
Summa kostnader
Externa intäkter
Interna intäkter
Summa intäkter
Driftskostnad, netto

År 1

År 2

År 3

Summa
0
0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
9 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0
0
0
0
0
0
0
0
0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:

Ärendegången

År 4

År 5

År 6 el.
7

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:

Ansökan om investeringsmedel Projektnr:
Uppgiftslämnare

41 291

Verksamhet

Ove Wilhelmsson

Miljö och samhällsbyggnad

Investeringen tas i bruk år:

2022

Beräknad avskrivningstid:

25

År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

Internränta, %:

(Ange 3, 5, 10, 15, 20, 33 eller 50 år)

År 6 el.
7 1,7

Ny-/om-/tillbyggn (m2 )

Objektets namn:

Investeringsutgift, tkr

Ändring detaljplan Alängsgatan 3 toyota

6 000

Objektnummer:

41 291
Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet
Summa
investeringsutgift
./. Statsbidrag
Investeringsutgift, netto

Utbetalningar, tkr

År 1
6 000

År 2

6 000

År 3

0

År 4

0

År 5

0

År 6 el.
7
0

Summa
6 000
0
0
6 000

Årlig påverkan på resultatet, nominella kostnader (+/-)
Resursslag, tkr

År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

Personalkostnader
Övriga kostnader
Avskrivningar
Internränta
Summa kapitalkostnader
Summa kostnader

År 6 el.
7

6
240
102
342
348

240
98
338
338

240
94
334
334

240
90
330
330

240
86
326
326

240
82
322
322

0
348

0
338

0
334

0
330

0
326

0
322

Externa intäkter
Interna intäkter
Summa intäkter
Driftskostnad, netto

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:

Ökade driftkostnader Gata, GC-väg 400 m2 a 12 kronor=4 800 kronor
Ökade driftkostnader gatubelysning 1 styck a 850 kronor=850 kronor

Ärendegången

Summa
0
6
1 440
551
1 991
1 997
0
0
0
1 997

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:

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2022-01-13
Sida 1 av 2

§ 10/2022

Ansökan om investeringsmedel för årliga inköp av itutrustning 2022
Dnr 2021/594

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Ansökan om investeringsmedel beviljas.
Investeringsmedel för it-utrustning, 19,7 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för
investeringar i investeringsbudgeten för 2022.
Ordet läsplatta byts ut mot ordet surfplatta.

Sammanfattning
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för it-utrustning, 19,7 mnkr. Investeringen
möjliggör att leverera it-drift till Ulricehamns kommun och Tranemo kommun.
Investeringen kan finansieras via avsatta medel för investeringar i it-utrustning i
investeringsbudgeten för 2022.
It har i samarbete med Ulricehamns och Tranemos lärandeverksamheter gjort en
uppskattning av investeringar som kommer behövas för 2022 och delat in dessa i hanterade
datorer, lärardatorer, elevdatorer, investeringar i teknisk infrastruktur, skrivare samt
läsplattor.
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2022. Kompensation för kapitalkostnader
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader.
Inga övriga driftkostnadskonsekvenser förväntas.

Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse 2021-11-11 från servicechef
2 Investeringskalkyl it-investeringar 2022

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Ansökan om investeringsmedel beviljas.
Investeringsmedel för it-utrustning, 19,7 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för
investeringar i investeringsbudgeten för 2022.

Förslag till beslut på mötet
Mikael Levander (NU) yrkar som ändringsyrkande att ordet läsplatta byts ut mot ordet
surfplatta.

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2022-01-13
Sida 2 av 2

Beslutsgång
Ordförande frågar först om kommunstyrelsen avser bifalla eller avslå Mikael Levanders (NU)
ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla ändringsyrkandet.
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen i övrigt kan besluta enligt ordförandens
förslag till beslut och finner att så är fallet.

Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning

2021-11-11

Tjänsteskrivelse Ansökan om investeringsmedel för
årliga inköp av it-utrustning 2022
Diarienummer 2021/594, löpnummer 3786/2021

Förvaltningens förslag till beslut
Ansökan om investeringsmedel beviljas.
Investeringsmedel för it-utrustning, 19,7 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för
investeringar i investeringsbudgeten för 2022.

Sammanfattning
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för it-utrustning, 19,7 mnkr. Investeringen
möjliggör att leverera it-drift till Ulricehamns kommun och Tranemo kommun.
Investeringen kan finansieras via avsatta medel för investeringar i it-utrustning i
investeringsbudgeten för 2022.
It har i samarbete med Ulricehamns och Tranemos lärandeverksamheter gjort en
uppskattning av investeringar som kommer behövas för 2022 och delat in dessa i hanterade
datorer, lärardatorer, elevdatorer, investeringar i teknisk infrastruktur, skrivare samt
läsplattor.
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2022. Kompensation för kapitalkostnader
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader.
Inga övriga driftkostnadskonsekvenser förväntas.

Ärendet
It har före 2016 leasa it-utrustning via ett finansbolag. I och med en övergång till att
kommunen själva står för finansieringen från och med 2016 krävs det investeringsmedel.
It har i samarbete med Ulricehamns och Tranemos lärandeverksamheter gjort en
uppskattning av investeringar som kommer behövas för 2022 och delat in dessa i hanterade
datorer, lärardatorer, elevdatorer, investeringar i teknisk infrastruktur, skrivare samt
läsplattor.
IT-utrustning
Hanterade datorer
Lärardatorer
Elevdatorer
Skrivare
Läsplattor
Teknisk infrastruktur
Övrigt
Totalt

Investeringsutgift
4 300 000
2 000 000
6 350 000
750 000
800 000
5 000 000
500 000
19 700 000
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Detta är analyser av utgifter utifrån genomsnittliga och kända priser. Priserna kan komma att
variera. Därför har en övrigt-post lagts till på 0,5 mnkr för att täcka prisvariationer.
Hanterade datorer
Med hanterade datorer menas de datorer som används inom kommunen med full servicenivå
från it. Om vi analyserar vårt innehav av datorer i inventarieregistret så behöver vi 2022 byta
ut 385 datorer. Med detta utbyte och 50 nybeställningar innebär detta en investering på 4,3
mnkr (se tabell ovan).
Lärardatorer
Lärardatorer är datorer som hanteras av it men där supporten sköts av lärandeverksamheten.
Vid analys av innehavet uppskattar it att det kommer att bytas ca 200 lärardatorer under
2022. Detta innebär en investering om 2 mnkr.
Elevdatorer
Med elevdatorer menas enheter som inte hanteras av it där supporten hanteras av
lärandeverksamheten i de bägge kommunerna. Lärandeverksamheterna uppskattar antalet
de avser att investera i under 2022 till 1 460 stycken Chromebooks, 95 stycken PC:s och 20
stycken Zbooks (anpassade datorer för grafiska ändamål). Den totala investeringsvolymen
avseende elevdatorer hamnar på dryga 6,3 mnkr.
Skrivare
Skrivare varierar väldigt i pris, från 2 500 kr till över 150 000 kr. Prognos för utbyten av
skrivare under 2022 beräknas till 750 tkr.
Läsplattor
På den administrativa sidan räknar it med 50 stycken nya inköp 2022.
Lärandeverksamheterna uppskattar antalet de avser att investera i under 2022 till 200
stycken. Tillsammans blir detta en investering på 0, 8 mnkr.
Teknisk infrastruktur (TIS)
It kommer under året att investera i klientskydd, lagringslådor, filter för skräppost, och
centrala enheter för det trådlösa nätverket. Löpande byts nätverksutrustning i form av
switchar och trådlösa accesspunkter ut. Sammantaget innebär detta investeringar för ca 5
mnkr under 2022.

Ekonomichefens yttrande
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2022. Kompensation för kapitalkostnader
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader.
Inga övriga driftkostnadskonsekvenser förväntas.

Beslutsunderlag
1

Investeringskalkyl it-investeringar 2022

Beslut lämnas till
Servicechef
Ekonomichef
It-chef
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Anna-Lena Johansson
Servicechef
Sektor service

Lena Schoultz
It-chef
Sektor service

Ulrica Fagerson
Ekonomichef
Kommunledningsstaben

Ansökan om investeringsmedel

Projektnr:

Uppgiftslämnare

72563

Verksamhet

Lena Schoultz

It
2022

Investeringen tas i bruk år:

3, 4 och 5 (Ange 3, 5, 10, 15, 20, 33 eller 50 år)

Beräknad avskrivningstid:

Internränta, %:

År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

År 6 el. 7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Ny-/om-/tillbyggn (m2 )

Objektets namn:

Investeringsutgift, tkr

It-investeringar

19 700

Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet
Summa investeringsutgift

Utbetalningar, tkr

År 1
19 700

År 2

År 3

År 4

År 5

År 6 el. 7 Summa
19 700
0
0
0
19 700

År 5

År 6 el. 7 Summa
0
0
0
19 700
0
0
0
19 700
0
19 700
0
0
0
19 700
0
0

./. Statsbidrag
Investeringsutgift, netto

19 700

0

0

0

Årlig påverkan på resultatet, nominella kostnader (+/-)
Resursslag, tkr

År 1

År 2

År 3

År 4

Personalkostnader
Övriga kostnader
Avskrivningar
Internränta
Summa kapitalkostnader
Summa kostnader
Externa intäkter
Interna intäkter
Summa intäkter
Driftskostnad, netto

5 457
0
5 457
5 457
1 855
3 602
5 457
0

5 457
0
5 457
5 457
1 855
3 602
5 457
0

5 457
0
5 457
5 457
1 855
3 602
5 457
0

2 530
0
2 530
2 530
860
1 670
2 530
0

799
0
799
799
272
527
799
0

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:

Utrustning avseende teknisk infrastruktur skrivs till största del av på 5 år (5,5 mnkr),
Elevenheter skrivs av på 3 år (6,9 mnkr).
All övrig utrutsning skrivs av på 4 år (7,3 mnkr)
De kommunala verksamheterna i Tranemo respektive Ulricehamn köper It-stöd av It-enheten, intäkterna
som ger IT-enheten noll i driftskostnad betalas av de kommunala verksamheterna i respektive kommun
(Tranemo kommun externa intäkter, c:a 34 % och Ulricehamns kommun 66 %)
Om räntenivån (0,09 %) stiger från dagens nivåer kommer internränta att debiteras och verksamheterna
får betala ett marginellt högre pris.

Om räntenivån (0,09 %) stiger från dagens nivåer kommer internränta att debiteras och verksamheterna
får betala ett marginellt högre pris.

Ärendegången
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:

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

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2022-01-13
Sida 1 av 2

§ 11/2022

Ansökan om ytterligare investeringsmedel om- och
tillbyggnad gruppbostad Markuslyckedreven
Dnr 2020/670

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Ansökan om investeringsmedel beviljas.
Ombudgetering av ej förbrukade medel för ombyggnation gruppbostad Markuslyckedreven
från 2021 års investeringsbudget till 2022 års investeringsbudget godkänns.
Ytterligare investeringsmedel för om- och tillbyggnad gruppbostad Markuslyckedreven, 5,0
mnkr, finansieras genom en utökning av investeringsbudgeten för 2022.
Övriga driftskostnadskonsekvenser beaktas i budgeten 2023.

Sammanfattning
Förvaltningen ansöker om ytterligare investeringsmedel för om- och tillbyggnad gruppbostad
Markuslyckedreven, 5,0 mnkr. Investeringen möjliggör om- och tillbyggnad av
Markuslyckedrevens gruppbostad.
2019 gjordes en mycket tidig bedömning av projektets budget. Nu har det gått några år och
priserna har ökat, betydligt mer än normal indexutveckling under pandemin.
Markuslyckedreven blir dyrare och är mer omfattande då tillbyggnad måste genomföras på
två ställen i stället för ett som på Fållornavägen, där byggnation pågår och är i det närmaste
färdigställd. Den är dock inte slutreglerad ekonomiskt. Markuslyckedreven blir också dyrare i
spåren av pandemin.
Fastighet har nyligen fått in två anbud på Markuslyckedreven, tredje gången i ordningen
efter diverse hinder i tidigare upphandlingar.
Anbuden som lämnats in ligger relativt nära varann och medför att man kan räkna med att
det behövs ytterligare 5 miljoner för att kunna genomföra projektet.
Total projektutgift beräknas då bli 17,8 mnkr.
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunfullmäktige. Det finns inga
budgetmedel avsatta i investeringsbudgeten för 2022 för ytterligare investeringsmedel utan
den utökade investeringsutgiften får finansieras genom en utökning av investeringsbudgeten
för 2022.
En ombudgetering av ej förbrukade medel från 2021 års investeringsbudget behöver också
göras. Per den 20 december 2021 återstår cirka 11 mnkr av tidigare beviljade medel, men den
exakta summan får fastställas i ärendet om ombudgetering av investeringsanslag som fattas
varje år när årsbokslut är klart. Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med
kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader.
Övriga driftskostnadskonsekvenser beaktas i budgeten 2023.

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2022-01-13
Sida 2 av 2

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2021-12-19 från servicechef
Bilaga till ansökan om investeringsmedel för om- och tillbyggnad av gruppbostad
Markuslyckedreven

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Ansökan om investeringsmedel beviljas.
Ombudgetering av ej förbrukade medel för ombyggnation gruppbostad Markuslyckedreven
från 2021 års investeringsbudget till 2022 års investeringsbudget godkänns.
Ytterligare investeringsmedel för om- och tillbyggnad gruppbostad Markuslyckedreven, 5,0
mnkr, finansieras genom en utökning av investeringsbudgeten för 2022.
Övriga driftskostnadskonsekvenser beaktas i budgeten 2023.

Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning

2021-12-19

Tjänsteskrivelse Ansökan om ytterligare
investeringsmedel om- och tillbyggnad gruppbostad
Markuslyckedreven
Diarienummer 2020/670, löpnummer 4305/2021

Förvaltningens förslag till beslut
Ansökan om investeringsmedel beviljas.
Ombudgetering av ej förbrukade medel för ombyggnation gruppbostad Markuslyckedreven
från 2021 års investeringsbudget till 2022 års investeringsbudget godkänns.
Ytterligare investeringsmedel för om- och tillbyggnad gruppbostad Markuslyckedreven, 5,0
mnkr, finansieras genom en utökning av investeringsbudgeten för 2022.
Övriga driftskostnadskonsekvenser beaktas i budgeten 2023.

Sammanfattning
Förvaltningen ansöker om ytterligare investeringsmedel för om- och tillbyggnad gruppbostad
Markuslyckedreven, 5,0 mnkr. Investeringen möjliggör om- och tillbyggnad av
Markuslyckedrevens gruppbostad.
2019 gjordes en mycket tidig bedömning av projektets budget. Nu har det gått några år och
priserna har ökat, betydligt mer än normal indexutveckling under pandemin.
Markuslyckedreven blir dyrare och är mer omfattande då tillbyggnad måste genomföras på
två ställen i stället för ett som på Fållornavägen, där byggnation pågår och är i det närmaste
färdigställd. Den är dock inte slutreglerad ekonomiskt. Markuslyckedreven blir också dyrare i
spåren av pandemin.
Fastighet har nyligen fått in två anbud på Markuslyckedreven, tredje gången i ordningen
efter diverse hinder i tidigare upphandlingar.
Anbuden som lämnats in ligger relativt nära varann och medför att man kan räkna med att
det behövs ytterligare 5 miljoner för att kunna genomföra projektet.
Total projektutgift beräknas då bli 17,8 mnkr.
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunfullmäktige. Det finns inga
budgetmedel avsatta i investeringsbudgeten för 2022 för ytterligare investeringsmedel utan
den utökade investeringsutgiften får finansieras genom en utökning av investeringsbudgeten
för 2022.
En ombudgetering av ej förbrukade medel från 2021 års investeringsbudget behöver också
göras. Per den 20 december 2021 återstår cirka 11 mnkr av tidigare beviljade medel, men den
exakta summan får fastställas i ärendet om ombudgetering av investeringsanslag som fattas
varje år när årsbokslut är klart. Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med
kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader.
Övriga driftskostnadskonsekvenser beaktas i budgeten 2023.
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Ärendet
Förvaltningen ansöker om ytterligare investeringsmedel för om- och tillbyggnad gruppbostad
Markuslyckedreven, 5,0 mnkr. Investeringen möjliggör om- och tillbyggnad av
Markuslyckedrevens gruppbostad.
2017 fick fastighet i uppdrag att utreda möjligheten att bygga om och till fyra gruppbostäder,
Fållornavägen, Markuslyckan, Nillas väg och Karlslätt. Dels för att uppfylla dagens krav på
tillgänglighet, brand och regler avseende storlek och utformning av bostäderna, men också
för att utöka platserna så att alla gruppbostäder får sex lägenheter.2018 påbörjades
projektering och planering för att evakuera de boende under byggtiden till Riddargatan.
2019 gjordes en mycket tidig bedömning av varje projekts budget. Nu har det gått några år
och priserna har ökat, betydligt mer än normal indexutveckling under pandemin. Se
nedanstående tabell för ett år till och med juli där stålprisernas utveckling saknas. I maj
nåddes den högsta noteringen av stålpriser någonsin och har varit fortsatt högt under hösten.
Senaste månaden har det gått ned och vår förhoppning är att det sker en stabilisering till
kommande upphandlingar där stål inte kan undvikas.
Indexutveckling senaste 12 månaderna,
110
121
122
123
130
141
152
153

110 Mark
121 Bygg platsb BTG
122 Bygg pref btg
123 Bygg trä
131 Rör
Vent
El
Hiss

jul-20
119,4
122,7
122,7
123,3
121,2
124,3
128,6
121,8

jul-21
124,3
132,3
131,8
132,3
125
130,6
132,9
126,7

På ett år! Procent
Höjning
%
1,041
4,1
1,078
7,8
1,074
7,4
1,073
7,3
1,031
3,1
1,051
5,1
1,033
3,3
1,040
4,0

Markuslyckedreven blir dyrare och är mer omfattande då tillbyggnad måste genomföras på
två ställen i stället för ett som på Fållornavägen, där byggnation pågår och är i det närmaste
färdigställd. Den är dock inte slutreglerad ekonomiskt. Markuslyckedreven blir också dyrare i
spåren av pandemin.
Fastighet har nyligen fått in två anbud på Markuslyckedreven, tredje gången i ordningen
efter diverse hinder i tidigare upphandlingar.
Anbuden som lämnats in ligger relativt nära varann och medför att man kan räkna med att
det behövs ytterligare 5 miljoner för att kunna genomföra projektet.
I oktober 2021 gjordes dessutom en extern kalkyl av Hifab avseende byggutgifter för
Markuslyckedreven. Kalkylen hamnar något under inlämnade anbud om man tar hänsyn till
byggherrens utgifter. Dock avser inte kalkylen markarbete i anslutning till om- och
tillbyggnader och är därför inte komplett i kalkylen. Det innebär att kalkylen och inkomna
anbud ligger nära varann och ger en indikation om att anbuden ligger i rätt nivå. Särskilt
eftersom att även anbuden ligger så nära varann.
Total projektutgift beräknas bli 17,8 mnkr.
Det finns inga budgetmedel avsatta i investeringsbudgeten för 2022 för ytterligare
investeringsmedel. Övriga driftkostnadskonsekvenser beaktas i budget 2023.

Ekonomichefens yttrande
Nivån på investeringen innebär att beslut ska fattas av kommunfullmäktige. Det finns inga
budgetmedel avsatta i investeringsbudgeten för 2022 för ytterligare investeringsmedel utan
den utökade investeringsutgiften får finansieras genom en utökning av investeringsbudgeten
för 2022.
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En ombudgetering av ej förbrukade medel från 2021 års investeringsbudget behöver också
göras. Per den 20 december 2021 återstår cirka 11 mnkr av tidigare beviljade medel, men den
exakta summan får fastställas i ärendet om ombudgetering av investeringsanslag som fattas
varje år när årsbokslut är klart. Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med
kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader.
Övriga driftskostnadskonsekvenser beaktas i budgeten 2023.

Beslutsunderlag
1

Bilaga till ansökan om investeringsmedel för om- och tillbyggnad av gruppbostad
Markuslyckedreven

Beslut lämnas till
Sektorchef
Ekonomichef
Verksamhetschef fastighet

Anna-Lena Johansson
Sektorchef service

Crister Dahlgren
Verksamhetschef fastighet
Verksamhet fastighet
Sektor service

Ulrica Fagerson
Ekonomichef
Kommunledningsstaben

Ansökan om investeringsmedel Projektnr:
Uppgiftslämnare

Verksamhet

Crister Dahlgren

Fastighet

Investeringen tas i bruk år:

1

Beräknad avskrivningstid:

20

År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

Internränta, %:

(Ange 3, 5, 10, 15, 20, 33 eller 50 år)

År 6 el.
7 1,7

Ny-/om-/tillbyggn (m2 )

Objektets namn:

Investeringsutgift, tkr

Gruppbostad Markuslyckedreven

5 000

Objektnummer:

5 753
Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet
Summa
investeringsutgift
./. Statsbidrag
Investeringsutgift, netto

Utbetalningar, tkr

År 1
5 000

År 2

5 000

År 3

0

År 4

0

År 5

0

År 6 el.
7
0

Summa
5 000
0
0
5 000

Årlig påverkan på resultatet, nominella kostnader (+/-)
Resursslag, tkr

År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

Personalkostnader

År 6 el.
7

Övriga kostnader
Avskrivningar
Internränta
Summa kapitalkostnader
Summa kostnader

250
85
335
335

250
81
331
331

250
77
327
327

250
72
322
322

250
68
318
318

250
64
314
314

0
335

0
331

0
327

0
322

0
318

0
314

Externa intäkter
Interna intäkter
Summa intäkter
Driftskostnad, netto

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:

Summa
0
0
1 500
446
1 946
1 946
0
0
0
1 946

Ärendegången
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:

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2022-01-13
Sida 1 av 1

§ 12/2022

Svar på motion - Handslaget om fler feriejobb
Dnr 2015/351

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås med hänvisning till den höga kostnaden för genomförande av en modell
liknande den som införts i Nynäshamns kommun, vidare föreligger osäkerhet kring om det
även skulle kunna betraktas som ett stöd i strid med kommunallagens bestämmelser.

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Mattias Josefsson (S) att Näringsliv Ulricehamn
AB (NUAB) ges i uppdrag att försöka arbeta fram en överenskommelse med näringslivet om
att i ett första steg garantera alla ungdomar i minst två årskullar feriejobb på liknande sätt
som det Nynäshamns kommun har gjort.
Det konstateras att med hänsyn till den höga kostnaden samt osäkerheten kring om det
skulle kunna betraktas som ett stöd i strid med kommunallagens bestämmelser, är
kommunkoncernens samlade bedömning att motionen bör avslås.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2021-11-04 från kommunchef/VD Ulricehamns Stadshus AB
Motion - Handslaget om fler feriejobb

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås med hänvisning till den höga kostnaden för genomförande av en modell
liknande den som införts i Nynäshamns kommun, vidare föreligger osäkerhet kring om det
även skulle kunna betraktas som ett stöd i strid med kommunallagens bestämmelser.

Förslag till beslut på mötet
Inga-Kersti Skarland (S) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.

Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning

2021-11-04

Tjänsteskrivelse Svar på motion - Handslaget om fler
feriejobb
Diarienummer 2015/351, löpnummer 2142/2017

Förvaltningens förslag till beslut
Motionen avslås med hänvisning till den höga kostnaden för genomförande av en modell
liknande den som införts i Nynäshamns kommun, vidare föreligger osäkerhet kring om det
även skulle kunna betraktas som ett stöd i strid med kommunallagens bestämmelser.

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Mattias Josefsson (S) att Näringsliv Ulricehamn
AB (NUAB) ges i uppdrag att försöka arbeta fram en överenskommelse med näringslivet om
att i ett första steg garantera alla ungdomar i minst två årskullar feriejobb på liknande sätt
som det Nynäshamns kommun har gjort.
Det konstateras att med hänsyn till den höga kostnaden samt osäkerheten kring om det
skulle kunna betraktas som ett stöd i strid med kommunallagens bestämmelser, är
kommunkoncernens samlade bedömning att motionen bör avslås.

Ärendet
Mattias Josefsson (S) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att NUAB ges i
uppdrag att försöka arbeta fram en överenskommelse med näringslivet, om att i ett första
steg garantera alla ungdomar i minst två årskullar feriejobb.
Motionären skriver:
” I Nynäshamns kommun har det under ett antal år bedrivits ett mycket framgångsrikt
samarbete mellan kommunen och näringslivet för att skaffa fram sommarjobb åt
skolungdomar. Där erbjuds fyra årskullar, de som slutat årskurs 9 på högstadiet till de som
slutat årskurs 3 på gymnasiet, sommarjobb och alla som lämnar in en ansökan garanteras
arbete. Garantin inkluderar arbete i tre veckor.
Av de sommarjobb som finns i Nynäshamn är 60% inom det privata näringslivet och
resterande 40% inom den kommunala verksamheten. Det är en smart politik att samverka
med näringslivet för att erbjuda många fler ungdomar sommarjobb”
Nynäshamn redogör följande om satsningen, ”Nynäshamns kommun erbjuder tre veckors
sommarjobb till alla skolungdomar från årskurs nio till och med årskurs tre på gymnasiet.
Trots att regeringen skurit ned på de statliga bidragen till sommarjobben väljer Nynäshamns
kommun att satsa på feriejobb till ungdomar. Vi är den enda kommunen i
Stockholmsregionen, och förmodligen i hela Sverige, som erbjuder alla ungdomar
sommarjobb, säger Ilija Batljan (S) kommunalråd i Nynäshamn. Ungdomarna kommer att få
arbeta bl.a. med fastighetsunderhåll, inom vården och barnomsorgen, på kontor, inom
vaktmästeri och som parkarbetare. Ungefär hälften av jobben blir inom den kommunala
verksamheten och hälften inom det privata näringslivet. Satsningen, som omfattar 300 till
400 jobb, kostar kommunen cirka 3 miljoner kronor.
Att hjälpa ungdomarna med sommarjobb är bra på många sätt, det är positivt för deras
framtida möjligheter att få jobb, de kommer in i vuxenlivet och de träffar människor som de
annars inte träffar, säger Ilija Batljan. Kommunens jobbjägare inom det privata näringslivet
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blir styrelseproffset och entreprenören Ulf Lindstén som jobbar ideellt för att hitta
sommarjobb till ungdomarna. Detta är enkelt för företagen. Ekonomin är inget hinder så det
handlar bara om uppfinningsrikedom och det finns alltid något projekt på ett företag som
ungdomarna kan ta ansvar för. En annan effekt är att jag tror att det blir färre sönderslagna
glasrutor när alla ungdomar jobbar, säger Ulf Lindstén.”
Erfarenheterna från Nynäshamn är således positiva. Nackdelarna med satsningen är att den
är relativt kostsam. I Nynäshamn räknar man med en kostnad på 3 000 000 kronor för 300
– 400 jobb.
Ulricehamns kommun har år 2021 en budget om ca 1 100 000 kr för feriearbeten som
motsvarar 130 feriejobb och administration av dessa. De som kan ansöka om feriearbete ska
ha fyllt 15 år men inte 18 år innevarande år. Feriearbeten erbjuds inom äldreomsorg,
funktionsnedsättning, förskola och fritidsverksamhet samt 10 platser för
sommarlovsentreprenörer i samarbete med Näringsliv Ulricehamn AB utifrån genomförd
upphandling.
Om en liknande satsning skulle komma att genomföras i Ulricehamn är behovet cirka 500
platser. Med Nynäshamns siffror skulle det innebära en ungefärlig kostnad på 4 300 000
kronor.
Satsningen skulle dels innebära att meningsfulla feriearbeten måste tillskapas i den
kommunala sektorn och dels att kommunen finansierar feriearbeten inom det privata
näringslivet. I 2 kap. 1 och 2 §§ kommunallagen (KL) är föreskrivet att kommuner och
regioner själva får ha hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har
anknytning till kommunens eller regionens område eller deras medlemmar och som inte
skall handhas enbart av staten, en annan kommun, en annan region eller någon annan. Av 2
kap. 8 § KL följer att kommuner och regioner får genomföra åtgärder för att allmänt främja
näringslivet i kommunen eller regionen. Individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare
får lämnas bara om det finns synnerliga skäl för det. När det gäller individuellt riktat stöd till
enskilda näringsidkare är det således endast i undantagsfall som det finns ett rättsligt
utrymme för kommunala stödinsatser. Ett kommunalt beslut om att skapa feriearbeten får
alltså inte utformas på sådant sätt att beslutet innebär ett olagligt stöd till enskild
näringsidkare enligt 2 kap. 8 § andra stycket KL. En överenskommelse med näringslivet om
att tillskapa feriearbeten för ungdomar skulle innebära att kommunala medel om 3 200 000
kronor måste skjutas till. Satsningen skulle också kunna betraktas som stöd till enskilda
näringsidkare. Vidare finns det risk att företagen anlitar gratis feriearbetare på bekostnad av
att man inte anställer ordinarie sommarjobbare.
Med hänsyn till den höga kostnaden samt osäkerheten kring om det skulle kunna betraktas
som ett stöd i strid med kommunallagens bestämmelser, är kommunkoncernens samlade
bedömning att motionen bör avslås.

Beslutsunderlag
1

Motion - Handslaget om fler feriejobb

Beslutet lämnas till
NUAB (Näringsliv Ulricehamn AB)
Kommunchef
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Gustaf Olsson
Kommunchef/VD Ulricehamns Stadshus AB

Camilla Palm
VD Näringsliv Ulricehamn AB
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Motion

Handslaget

om fler feriejobb

I Nynäshamns kommun har det under ett antal år bedrivits ett mycket framgångsrikt
mellan kommunen och näringslivet för att skaffa fram sommarjobb

åt skolungdomar.

samarbete
Där erbjuds

fyra årskullar, de som slutat årskurs 9 på högstadiet till dem som slutat årskurs 3 på gymnasiet,
sommarjobb

och alla som lämnar in en ansökan garanteras arbete. Garantin inI<luderar arbete i tre

veckor.

Av de sommarjobb

som finns i Nynäshamn är 60 procent inom det privata näringslivet och

resterande 40 procent inom den kommunala verksamheten.

Det är en smart politik att samverka

med näringslivet för att erbjuda många fler ungdomar sommarjobb.
Att prova på arbetslivet genom ett sommarjobb
stimulerar

ger inte bara nyttiga erfarenheter

också unga att hålla sig undan från mindre lämpliga fritidssysselsättningar.

Socialdemokraterna

och kontakter. Det
Därför var

i Ulricehamn också beredda att utöka antalet platser inför i år.

Nynäshamns arbete för att ge fler unga chansen till feriejobb är ambitiöst

och något som Ulricehamn

bör inspireras av och ta sikte på.
Socialdemokraterna

menar att Ulricehamns kommun ska arbeta för att garantera alla ungdomar

feriejobb.

För att komma dit är vi beredda att i ett första steg garantera alla 17- och 18-åringar

feriejobb.

Med de antalet feriejobb som kommuner erbjuder idag, 150 platser, motsvarar det cirka

30 procent av ungdomarna i två årskullar. Vi vill att Ulricehamns kommun arbetar för att göra ett
handslag med det samlade näringslivet i Ulricehamn liknande det Nynäshamns kommun hargjort.
Med anledning av ovan föreslå vi kommunfullmäktige
att Näringsliv Ulricehamn AB, NUAB, ges i uppdrag att försöka arbeta fram en överenskommelse
näringslivet om att i ett första steg garantera alla ungdomari

För den socialdemokratiska
Mattias

Josefsson

fullmäktigegruppen

minst två årskullar feriejobb.

med
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§ 13/2022

Svar på motion om snabbare internetuppkoppling i
skolorna
Dnr 2016/557

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till att infrastruktur, trådlöst
nätverk med accesspunkter och nätverkskapacitet motsvarar dagens behov.

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige 2016-09-28 föreslår Mikael Levander (NU) att ITenheten, i dialog med användarna, utreder vilka skolor som har undermålig
internetuppkoppling samt åtgärdar kapacitetsbristen på dessa skolor snarast.
2016 fick motionären flera signaler från lärare och elever att det gick trögt och att det laggade
när de var ute på nätet. Vidare beskrivs att orsaken sannolikt berodde på det kraftigt ökade
dator-, mobil-, och Ipadanvändandet på skolorna.
Sedan 2016 har ärendet kring snabbare internetuppkoppling varit ett stående inslag för
samtliga verksamheter i Ulricehamns kommun.
Efter några års arbete befinner sektor lärande sig i ett läge med en infrastruktur som
motsvarar de nationella målen.
I samarbete med IT-enheten pågår ett inventeringsarbete kring accesspunkter på våra
skolenheter samt att IT-enheten kommer att uppgradera nätverkskapaciteten för hela
kommunen innan årsskiftet.
Förvaltningen konstaterar att motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till
att infrastruktur, trådlöst nätverk med accesspunkter och nätverkskapacitet motsvarar
dagens behov.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2021-11-16 från barn- och utbildningschef
Motion om snabbare internetuppkoppling

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till att infrastruktur, trådlöst
nätverk med accesspunkter och nätverkskapacitet motsvarar dagens behov.

Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning

2021-11-16

Tjänsteskrivelse Svar på motion om snabbare
internetuppkoppling i skolorna
Diarienummer 2016/557, löpnummer 3929/2021

Förvaltningens förslag till beslut
Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till att infrastruktur, trådlöst
nätverk med accesspunkter och nätverkskapacitet motsvarar dagens behov.

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige 2016-09-28 föreslår Mikael Levander (NU) att ITenheten, i dialog med användarna, utreder vilka skolor som har undermålig
internetuppkoppling samt åtgärdar kapacitetsbristen på dessa skolor snarast.
2016 fick motionären flera signaler från lärare och elever att det gick trögt och att det laggade
när de var ute på nätet. Vidare beskrivs att orsaken sannolikt berodde på det kraftigt ökade
dator-, mobil-, och Ipadanvändandet på skolorna.
Sedan 2016 har ärendet kring snabbare internetuppkoppling varit ett stående inslag för
samtliga verksamheter i Ulricehamns kommun.
Efter några års arbete befinner sektor lärande sig i ett läge med en infrastruktur som
motsvarar de nationella målen.
I samarbete med IT-enheten pågår ett inventeringsarbete kring accesspunkter på våra
skolenheter samt att IT-enheten kommer att uppgradera nätverkskapaciteten för hela
kommunen innan årsskiftet.
Förvaltningen konstaterar att motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till
att infrastruktur, trådlöst nätverk med accesspunkter och nätverkskapacitet motsvarar
dagens behov.

Ärendet
Motionären föreslog 2016 att IT-enheten, i dialog med användarna, skulle utreda vilka skolor
som då hade undermålig internetuppkoppling samt att de skulle åtgärda kapacitetsbristen på
dessa skolor snarast.
Motionären menade att den troliga sannolikheten till att användare upplevde att det gick
trögt och att det laggade när de var ute på nätet berodde på kraftigt ökande av digitalt
användande på skolorna som i sin tur ledde till att kapaciteten på internetuppkopplingen inte
räckte till.
Sedan 2016 har ärendet kring snabbare internetuppkoppling varit ett stående inslag för
samtliga verksamheter i Ulricehamns kommun.
Sektor lärande är den enskilt största sektorn gällande användandet av digitala enheter och
sektorn står för cirka en tredjedel av kommunens digitala enheter.

2016/557, 3929/2021 2(2)
I enlighet med de nationella digitaliseringsmålen har sektor lärande i IKT-planen
(Information och kommunikationsteknik), som föredrogs på KS-arbetsgrupp 28 oktober
2021, tagit höjd för dessa mål i planeringen kring infrastruktur och internetuppkoppling i
våra verksamheter.
Efter några års arbete befinner sektor lärande sig i ett läge med en infrastruktur som
motsvarar de nationella målen. Skolverkets satsning på digitala nationella prov som enligt
plan börjar gälla från 2024, är en stark faktor till att sektorn sett över internetuppkopplingen
inom sektorns verksamheter.
I samarbetet med IT- enheten pågår ett inventeringsarbete kring accesspunkter på
skolenheterna för att säkerställa kapaciteten för strömmande media - och
internetuppkoppling. Inom sektorn finns idag (september 2021) 581 accesspunkter för
trådlöst nätverk på skolenheterna.
IT-enheten kommer att uppgradera nätverkskapaciteten för hela kommunen innan årsskiftet
2021/2022 från 1 Gigabit/sekund (Gb/s) till 10 Gigabit/sek vilket kommer att vara en stor
skillnad för verksamheternas uppkoppling.
Förvaltningen konstaterar att motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till
att infrastruktur, trådlöst nätverk med accesspunkter och nätverkskapacitet motsvarar
dagens behov.

Beslutsunderlag
1

Motion om snabbare internetuppkoppling

Beslutet lämnas till
Barn- och utbildningschef

Gülsen Özdenkos
Barn och utbildningschef
Sektor lärande

Malin Molid Svenningsson
Utvecklingsledare
Sektor lärande

Kommunfullmäktige i Ulricehamn

Motion om snabbare internetuppkoppling i skolorna
Jag får fler och fler signaler, både från lärare och elever, att det går trögt/laggar när de är ute
på nätet. Orsaken beror med största sannolikhet på det kraftigt ökade dator-, mobil- och
Ipadanvändandet i skolorna, vilket lett till att kapaciteten på internetuppkopplingen inte
räcker till.
Därför föreslår Nya Ulricehamn:
Att IT-enheten, i dialog med användarna, utreder vilka skolor som har undermålig
internetuppkoppling samt åtgärdar kapacitetsbristen på dessa skolor snarast!
Ulricehamn 2016-09-28
Mikael Levander
Nya Ulricehamn
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§ 14/2022

Svar på återremiss av motion om vätgasstation
Dnr 2018/798

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås då det för närvarande saknas såväl kompetens som resurser i den
kommunala koncernen för att genomföra en utredning om möjligheten att bygga en
vätepåfyllningsstation. Att istället genomföra en sådan utredning med externa resurser är
förenat med höga kostnader, vilket rimligen inte är befogat utifrån att efterfrågevolymen i
Ulricehamn fortfarande är väldigt låg.

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Martin Berg (SD) att Ulricehamns kommun
utreder möjligheten för att bygga en vätepåfyllningsstation, HRS, antingen i egen regi eller i
samarbete med det lokala näringslivet.
Svaret på motionen har behandlats av kommunfullmäktige 2020-10-22 § 165. Ärendet
återremitterades då till kommunstyrelsen eftersom svaret inte redogjorde för förslaget att
Ulricehamns kommun utreder möjligheten att bygga en vätgasstation, HRS.
Eftersom Ulricehamns Energi AB (UEAB) är ansvarig för kommunens tekniska verksamheter
har motionen återremitterats dit.
Den kommunala koncernen har för närvarande en väldigt hög beläggning i projekterings- och
utförarprojekt och saknar såväl kompetens som resurser för att genomföra en utredning om
möjligheten att bygga en vätepåfyllningsstation. Att genomföra en sådan utredning med
externa resurser är förenat med höga kostnader, vilket rimligen inte är befogat utifrån att
efterfrågevolymen för en vätepåfyllningsstation i Ulricehamn fortfarande är väldigt låg.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2021-11-05 från kommunchef/VD Ulricehamns Stadshus AB
Motion om vätgasstation, HRS

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås då det för närvarande saknas såväl kompetens som resurser i den
kommunala koncernen för att genomföra en utredning om möjligheten att bygga en
vätepåfyllningsstation. Att istället genomföra en sådan utredning med externa resurser är
förenat med höga kostnader, vilket rimligen inte är befogat utifrån att efterfrågevolymen i
Ulricehamn fortfarande är väldigt låg.

Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning

2021-11-05

Tjänsteskrivelse Svar på återremiss av motion om
vätgasstation
Diarienummer 2018/798, löpnummer 3195/2021

Förvaltningens förslag till beslut
Motionen avslås då det för närvarande saknas såväl kompetens som resurser i den
kommunala koncernen för att genomföra en utredning om möjligheten att bygga en
vätepåfyllningsstation. Att istället genomföra en sådan utredning med externa resurser är
förenat med höga kostnader, vilket rimligen inte är befogat utifrån att efterfrågevolymen i
Ulricehamn fortfarande är väldigt låg.

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Martin Berg (SD) att Ulricehamns kommun
utreder möjligheten för att bygga en vätepåfyllningsstation, HRS, antingen i egen regi eller i
samarbete med det lokala näringslivet.
Svaret på motionen har behandlats av kommunfullmäktige 2020-10-22 § 165. Ärendet
återremitterades då till kommunstyrelsen eftersom svaret inte redogjorde för förslaget att
Ulricehamns kommun utreder möjligheten att bygga en vätgasstation, HRS.
Eftersom Ulricehamns Energi AB (UEAB) är ansvarig för kommunens tekniska verksamheter
har motionen återremitterats dit.
Den kommunala koncernen har för närvarande en väldigt hög beläggning i projekterings- och
utförarprojekt och saknar såväl kompetens som resurser för att genomföra en utredning om
möjligheten att bygga en vätepåfyllningsstation. Att genomföra en sådan utredning med
externa resurser är förenat med höga kostnader, vilket rimligen inte är befogat utifrån att
efterfrågevolymen för en vätepåfyllningsstation i Ulricehamn fortfarande är väldigt låg.

Ärendet
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Martin Berg (SD) att Ulricehamns kommun
utreder möjligheten för att bygga en vätepåfyllningsstation, HRS, antingen i egen regi eller i
samarbete med det lokala näringslivet.
Svaret på motionen har behandlats av kommunfullmäktige 2020-10-22 § 165. Ärendet
återremitterades då till kommunstyrelsen eftersom svaret inte redogjorde för förslaget att
Ulricehamns kommun utreder möjligheten att bygga en vätgasstation, HRS
Eftersom UEAB är ansvarig för kommunens tekniska verksamheter har motionen
återremitterats dit.
UEAB arbetar ständigt för ett mer miljövänligt Ulricehamn och bolaget stöttar avvecklingen
av fossila bränslen, bland annat genom att prioritera miljöbilar i fordonsflottan. Totalt är
cirka 50 % miljöbilar (biogas och el). Biogasbilarna tankas med gas som utvinns ur den egna
verksamheten på reningsverket. Samtliga dieselfordon som används i verksamheten drivs
med förnyelsebar biodiesel, HVO100.
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I Ulricehamn är det möjligt tanka miljövänlig biogas sedan flera år tillbaka. UEAB framställer
biogas ur avloppsslammet från reningsverket. Gasen renas och komprimeras till fordonsgas
och transporteras slutligen ut och görs tillgänglig för alla i biogasstationen på
Marbäcksvägen.
UEAB ser positivt på fler miljövänliga bränslealternativ i Ulricehamns kommun. Vätgas kan
vara ett av dem. För att en vätepåfyllningsstation ska anses vara miljövänlig så bör den drivas
av miljövänlig överskottsel, som kan finnas hos t.ex. elhandelsbolag, vilket är en verksamhet
som UEAB avvecklat sedan ett antal år tillbaka. Vätgas är också förknippat med vissa risker
och kostnaden för att köra en vätgasbil per mil beräknas vara avsevärt högre än för t.ex. en
ren elbil. Dessutom går utvecklingen långsamt i Sverige jämfört med andra länder.
Marknaden är ännu så länge mycket begränsad. År 2018 fanns 38 vätgasbilar i Sverige.
Både kommunen och UEAB har för närvarande en väldigt hög beläggning i projekteringsoch utförarprojekt och saknar såväl kompetens som resurser för att genomföra en utredning
om möjligheten att bygga en vätepåfyllningsstation. Att genomföra en sådan utredning med
externa resurser är förenat med höga kostnader, vilket rimligen inte är befogat utifrån att
efterfrågevolymen för en vätepåfyllningsstation i Ulricehamn fortfarande är väldigt låg.
Bedömningen görs att kommunen bevakar utvecklingen och eventuellt genomför en
utredning i ett senare skede. Man bör parallellt bevaka om intresse uppstår från privata
aktörer som söker etablering i Ulricehamn.

Beslutsunderlag
1

Motion om vätgasstation, HRS

Beslutet lämnas till
Ulricehamns Energi AB
Kommunchef

Gustaf Olsson
Kommunchef/VD Ulricehamns Stadshus
AB

Håkan Säberg
VD Ulricehamns Energi AB

Ulricehamn 2018-12-10
Motion om vätgasstation, HRS
Fordon som drivs med diesel- eller bensinmotorer kommer att bli allt färre på
våra vägar. Till viss del kommer dessa att ersättas av elbilar med enbart
batterier som t.ex. Tesla. Med stor sannolikhet kommer dock majoriteten av
fordonsflottan att tankas med vätgas, som i en bränslecell omvandlas till
elektricitet, som i sin tur driver fordonets elmotorer. Avgaserna består endast
av vattenånga. Sverige ligger tyvärr långt efter våra grannländer och övriga
Västeuropa i utbyggnaden av infrastrukturen kring vätgas, där t.ex. Tyskland
kommer att ha 400 påfyllningsställen om bara fyra år. Sverigedemokraterna
anser att det är viktigt att skynda på avvecklingen av fossila bränslen och
erbjuda rena alternativ.
Sverigedemokraterna yrkar med bakgrund av ovanstående
 Att Ulricehamns kommun utreder möjligheten för att bygga en
vätepåfyllningsstation, HRS, antingen i egen regi eller i samarbete med
det lokala näringslivet.

Martin Berg
Sverigedemokraterna
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§ 15/2022

Svar på motion om att tillskapa en pott för utveckling
av stadskärnan
Dnr 2020/109

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till att det i kommunens budgetar
för både 2021 och 2022 finns ett investeringsanslag om 1,0 mnkr respektive 1,5 mnkr för
centrumutveckling.

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Wiktor Öberg (M) att kommunstyrelsen får i
uppdrag att tillskapa en pott på 1 miljon kronor för att stärka utvecklingen av gågatan. Som
anledning till yrkandet anges att det under 2019 tillsattes en arbetsgrupp för att ta fram
förslag på utvecklingsmöjligheter för stadskärnan, men att det saknades finansiering för ett
sådant arbete inte skulle tappa fart.
Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till att det i kommunens budgetar
för både 2021 och 2022 finns ett investeringsanslag om 1,0 mnkr respektive 1,5 mnkr för
centrumutveckling.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2021-11-25 från ekonomichef
Motion om Tillskapa en pott för utveckling av stadskärnan

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till att det i kommunens budgetar
för både 2021 och 2022 finns ett investeringsanslag om 1,0 mnkr respektive 1,5 mnkr för
centrumutveckling.

Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning

2021-11-25

Tjänsteskrivelse Svar på motion om att tillskapa en
pott för utveckling av stadskärnan
Diarienummer 2020/109, löpnummer 2638/2021

Förvaltningens förslag till beslut
Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till att det i kommunens budgetar
för både 2021 och 2022 finns ett investeringsanslag om 1,0 mnkr respektive 1,5 mnkr för
centrumutveckling.

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Wiktor Öberg (M) att kommunstyrelsen får i
uppdrag att tillskapa en pott på 1 miljon kronor för att stärka utvecklingen av gågatan. Som
anledning till yrkandet anges att det under 2019 tillsattes en arbetsgrupp för att ta fram
förslag på utvecklingsmöjligheter för stadskärnan, men att det saknades finansiering för ett
sådant arbete inte skulle tappa fart.
Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till att det i kommunens budgetar
för både 2021 och 2022 finns ett investeringsanslag om 1,0 mnkr respektive 1,5 mnkr för
centrumutveckling.

Ärendet
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Wiktor Öberg (M) att kommunstyrelsen får i
uppdrag att tillskapa en pott på 1 miljon kronor för att stärka utvecklingen av gågatan. Som
anledning till yrkandet anges i motionen att det under 2019 tillsattes en arbetsgrupp, där
även näringslivet och fastighetsägarna ingick, för att ta fram förslag på
utvecklingsmöjligheter för stadskärnan och gågatan. Men då det saknades en
finansieringslösning för ett sådant arbete så såg motionären en risk att arbetet skulle tappa
fart.
Efter motionens inlämnande har två budgetprocesser genomförts i kommunen, och i de
budgetar som kommunfullmäktige har fastställt för 2021 och 2022 har investeringsmedel
avsatts med 1,0 mnkr respektive 1,5 mnkr för centrumutveckling. Motionens förslag anses
därför vara tillgodosett med hänvisning till dessa budgetbeslut.

Beslutsunderlag
1

Motion om Tillskapa en pott för utveckling av stadskärnan

Beslutet lämnas till
Ekonomichef

Ulrica Fagerson
Ekonomichef

Motion om Tillskapa en pott för utveckling av stadskärnan
Den 25 januari 2019 lämnade Moderaterna in en motion om att utveckla stadskärnan
i Ulricehamn, för att stärka handeln och öppna upp för nya mötesplatser i centrum.
För att uppnå detta så yrkade vi att det skulle tillsättas en arbetsgrupp för att ta fram
konkreta och väl förankrade förslag på utvecklingsmöjligheter, och att göra detta
tillsammans med näringslivet och fastighetsägarna längs gågatan.
Motionen fick snabb respons och en styrgrupp blev tillsatt och sammankallad redan
den 28 mars, för att sätta upp en tidsplan för arbetet framåt. Det har snart passerat
ett år och mycket har hänt i arbetet och den tillsatta arbetsgruppen börjar forma
konkreta förlag för hur utvecklingen skall se ut. Men som i de flesta sammanhang så
kokar det ner till att det måste fram en finansieringslösning för att arbetet inte skall
tappa fart.
Tack vare den samlade oppositionen i riksdagen så kommer nu de generella
stadsbidragen att öka och då bör vi ta tillfället i akt att nytta delar av dessa medel för
att göra riktade satsningar på saker som vi vanligtvis inte prioriterar så högt.

Vi yrkar därför att:
-

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillskapa en pott på 1 miljon kronor för att
stärka utvecklingen av gågatan.

Wiktor Öberg (M)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2022-01-13
Sida 1 av 1

§ 16/2022

Svar på motion om visselblåsarfunktion
Dnr 2021/165

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås med hänvisning till att det i kommunallagen, enligt god revisionssed och i
nuvarande reglemente för revisorerna redan framgår att de har att granska all verksamhet
som styrelse, nämnder och beredningar har fått i uppdrag att genomföra eller förvalta.

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Arne Fransson (MP) och Ingemar Basth (MP)
att det i kommunens folkvalda revisorers reglemente skrivs in att de (revisorerna) särskilt ska
granska kommunens system för, hantering av och bemötande av visselblåsare.
I kommunallagen, enligt god revisionssed och i nuvarande reglemente för revisorerna
framgår att de har att granska all verksamhet som styrelse, nämnder och beredningar har fått
i uppdrag att genomföra eller förvalta. Visselblåsarfunktionen är lagreglerad och det saknas
därför skäl att särskilt skriva in att revisorerna ska granska kommunens system för hantering
av och bemötande av visselblåsare.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2021-10-29 från kanslichef
Motion om visselblåsarfunktion

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås med hänvisning till att det i kommunallagen, enligt god revisionssed och i
nuvarande reglemente för revisorerna redan framgår att de har att granska all verksamhet
som styrelse, nämnder och beredningar har fått i uppdrag att genomföra eller förvalta.

Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning

2021-10-29

Tjänsteskrivelse Svar på motion om
visselblåsarfunktion
Diarienummer 2021/165, löpnummer 2785/2021

Förvaltningens förslag till beslut
Motionen avslås med hänvisning till att det i kommunallagen, enligt god revisionssed och i
nuvarande reglemente för revisorerna redan framgår att de har att granska all verksamhet
som styrelse, nämnder och beredningar har fått i uppdrag att genomföra eller förvalta.

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Arne Fransson (MP) och Ingemar Basth (MP)
att det i kommunens folkvalda revisorers reglemente skrivs in att de (revisorerna) särskilt ska
granska kommunens system för, hantering av och bemötande av visselblåsare.
I kommunallagen, enligt god revisionssed och i nuvarande reglemente för revisorerna
framgår att de har att granska all verksamhet som styrelse, nämnder och beredningar har fått
i uppdrag att genomföra eller förvalta. Visselblåsarfunktionen är lagreglerad och det saknas
därför skäl att särskilt skriva in att revisorerna ska granska kommunens system för hantering
av och bemötande av visselblåsare.

Ärendet
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Arne Fransson (MP) och Ingemar Basth (MP)
att det i kommunens folkvalda revisorers reglemente skrivs in att de (revisorerna) särskilt ska
granska kommunens system för, hantering av och bemötande av visselblåsare.
Den 23 oktober 2019 gav Europaparlamentet ett direktiv om skydd för personer som
rapporterar om överträdelser av unionsrätten.
Med anledning av detta EU-direktiv har riksdagen den 29 september 2021 fattat beslut om
att anta en ny visselblåsarlag. Lagen om skydd för personer som rapporterar om
missförhållanden (”visselblåsarlagen”) träder i kraft den 17 december 2021. Lagen innebär
bland annat att såväl privata som offentliga arbetsgivare som har 50 eller fler arbetstagare
ska vara skyldiga att ha interna visselblåsarfunktioner. Kravet på att införa
visselblåsarfunktioner kommer att vara tvingande och införas stegvis beroende på
verksamhetens storlek.
Skyldigheten att inrätta visselblåsarfunktioner för anställda, konsulter, praktikanter och
andra personer som befinner sig i en arbetsliknande situation kommer att inrättas stegvis i
enlighet med följande;
− Den 17 juli 2022 ska samtliga offentliga arbetsgivare som har 50 – 249 arbetstagare
samt alla (såväl privata som offentliga) arbetsgivare som har minst 250 arbetstagare
vara skyldiga att ha en visselblåsarfunktion på plats. Den 17 december 2023 ska även
samtliga privata arbetsgivare som har 50 – 249 arbetstagare vara skyldiga att ha en
visselblåsarfunktion på plats.
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Bestämmelser införs också i offentlighets- och sekretesslagen som ger ett utökat
sekretesskydd för visselblåsare.
Revisorernas uppdrag utifrån kommunallagen är omfattande. Uppdraget är att årligen
granska all verksamhet som styrelse, nämnder och beredningar har fått i uppdrag att
genomföra eller förvalta. Granskningen ska ske i den omfattning som följer av god
revisionssed. På samma sätt ska revisorerna även granska verksamheten i kommunens bolag,
genom de lekmannarevisorer som utses till dessa bolag. Revisorerna prövar om:
− Verksamheten sköts på ett ändamålsenligt sätt.
− Om den efterlever och lever upp till fullmäktiges mål och beslut, följer lagstiftning,
avtal och föreskrifter och skapar avsedd effekt för medborgarna.
Motionen har remitterats till kommunens valda revisorer för eventuella synpunkter. De anser
inte att det är motiverat med ett tillägg eftersom en sådan granskning redan inryms inom
revisionens uppdrag.
I kommunallagen, enligt god revisionssed och i nuvarande reglemente för revisorerna
framgår att de har att granska all verksamhet som styrelse, nämnder och beredningar har fått
i uppdrag att genomföra eller förvalta. Visselblåsarfunktionen är lagreglerad och det saknas
därför skäl att särskilt skriva in att revisorerna ska granska kommunens system för,
hantering av och bemötande av visselblåsare.

Beslutsunderlag
1

Motion om visselblåsarfunktion

Beslutet lämnas till
Kanslichef
Valda revisorer

Lena Brännmar
Kanslichef

Agneta Isacsson
Kommunjurist
Kommunstyrelsens förvaltning

Miljöpartiet i Ulricehamn presenterar sin motion om

Visselblåsarfunktion
11 mars 2021

11 mars 2021

Motion om tilläggsdirektiv för revisorerna

1. FÖRSLAG

1

Förslag
• Att i kommunens folkvalda revisorers reglemente skrivs in att de (revisorerna)
särskilt ska granska kommunens system för, hantering av och bemötande av
visselblåsare

2

Bakgrund

Den 23 oktober 2019 gav Europaparlamentet direktiv om skydd för personer som
rapporterar om överträdelser av unionsrätten. I december i år blir vi (Ulricehamns
kommun) ålagda att följa detta så kallade visselblåsardirektiv.
Put simply, the scope of the directive—in all dimensions—is extensive.
For example, the directive requires all companies and organisations with
more than 50 ‘workers’ (together with local authorities that provide services for more than 10,000 people) to establish internal whistleblowing
(‘reporting’) channels and processes. Clearly, this is a major change given that, at present, the majority of EU Member States do not legislate
for whistleblowing processes, and even when they do, it is often limited
to particular sectors such as financial services and public health.
Citat 1: Keith Read 2020-08-26 blog i www.convergent.com länk nedan till blogg om
direktivet i Vidare läsning
Skälet är naturligtvis att maktbalansen mellan en stor organisation och enskild
person är mycket ojämn. Visselblåsardirektivet finns där både för att skydda den
enskilde visselblåsaren och att därigenom möjliggöra för en organisation att rätta
till oegentligheter.

3

Revision och visselblåsning

Revision och visselblåsning har liknande syfte. Båda bidrar till att en verksamhet
kan bli så fri från oegentligheter som möjligt. Medan revisionen gör sanktionerad
granskning som alla är beredda på, så är visselblåsningen oplanerad, oförutsedd och
ibland ovälkommen (ur organisationens synvinkel). Men just för att den kommer
oväntat har den en potential att bidra med värdefulla inspel. Därför bör den värnas
också ur organisationens perspektiv. Även om det som visselblåsaren visar på är en
obekväm sanning.
Att värna visselblåsare underlättar för att kommunen att stävja jäv och andra
oegentligheter.
När visselblåsardirektivet nu tvingar kommunen att värna visselblåsaren finns det
ett extra skäl att sätta granskningsljus på hur kommunen tar sig an detta. Det är
naturligt att det är revisorernas uppgift och att det tas upp särskilt i revisionen.
3.1

Vidare läsning

Direktivet:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019L1937
2

Miljöpartiet de gröna i Ulricehamn

Motion om tilläggsdirektiv för revisorerna

3. REVISION OCH VISSELBLÅSNING

Blog om direktivet:
https://www.convercent.com/blog/the-euwhistleblower-directive-everything-you-need-to-know
Blog om hur direktivet påverkar organisationen:
https://www.convercent.com/blog/eu-whistleblowing-directive
EU’s initiativ till direktivet:
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rightseu/whistleblowers-protectione n
Infograf om direktivet:
http://www.convercent.com/resource/convercentinfographic-managing-the-whistleblowing-challenge.pdf
Ulricehamn 11 mars 2021
Arne Fransson

Ingemar Basth

Miljöpartiet de gröna i Ulricehamn
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§ 17/2022

Svar på motion om att införa fast omsorgskontakt
Dnr 2021/324

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionen anses vara under genomförande med hänvisning till att förvaltningen planerar att
införa fast omsorgskontakt när den nya socialtjänstlagen träder i kraft.

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Klas Redin (S), Inga-Kersti Skarland (S) och
Adela Brkic Carlsson (L) att fast omsorgskontakt införs inom hemtjänsten och att de
medarbetare som har uppdraget som fast omsorgskontakt har yrkestiteln undersköterska,
samt utreda om det är möjligt att även inrätta fast omsorgskontakt inom särskilt boende.
Förvaltningen har planerat att införa fast omsorgskontakt. Strategin är att det ska startas upp
när det har kommit mer information om den nya socialtjänstlagen där vi har fått kännedom
om att införandet av fast omsorgskontakt kommer att ingå. Förvaltningen har inte möjlighet
att starta upp detta tidigare då det förkommer flera omfattande förbättringsarbeten för
tillfället.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2021-10-06 från socialchef
Motion om att införa fast omsorgskontakt

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionen anses vara under genomförande med hänvisning till att förvaltningen planerar att
införa fast omsorgskontakt när den nya socialtjänstlagen träder i kraft.

Förslag till beslut på mötet
Klas Redin (S) och Adela Brkic Carlsson (L) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.

Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning

2021-10-06

Tjänsteskrivelse Svar på motion om att införa fast
omsorgskontakt
Diarienummer 2021/324, löpnummer 3104/2021

Förvaltningens förslag till beslut
Motionen anses vara under genomförande med hänvisning till att förvaltningen planerar att
införa fast omsorgskontakt när den nya socialtjänstlagen träder i kraft.

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Klas Redin (S), Inga-Kersti Skarland (S) och
Adela Brkic Carlsson (L) att fast omsorgskontakt införs inom hemtjänsten och att de
medarbetare som har uppdraget som fast omsorgskontakt har yrkestiteln undersköterska,
samt utreda om det är möjligt att även inrätta fast omsorgskontakt inom särskilt boende.
Förvaltningen har planerat att införa fast omsorgskontakt. Strategin är att det ska startas upp
när det har kommit mer information om den nya socialtjänstlagen där vi har fått kännedom
om att införandet av fast omsorgskontakt kommer att ingå. Förvaltningen har inte möjlighet
att starta upp detta tidigare då det förkommer flera omfattande förbättringsarbeten för
tillfället.

Ärendet
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Klas Redin (S), Inga-Kersti Skarland (S) och
Adela Brkic Carlsson (L) att fast omsorgskontakt införs inom hemtjänsten och att de
medarbetare som har uppdraget som fast omsorgskontakt har yrkestiteln undersköterska,
samt utreda om det är möjligt att även inrätta fast omsorgskontakt inom särskilt boende.
Motionärerna beskriver att i Socialstyrelsens undersökning om vad de äldre tycker om
äldreomsorgen får Ulricehamns kommun generellt sett bra betyg. Framförallt när det gäller
personalens bemötande och att de äldre känner förtroende för personalen. Det som inte är
fullt lika bra är att många inte känner till vart de ska vända sig med synpunkter och klagomål
eller kan påverka vid vilka tider de får hjälp. Dessutom saknas information om förändringar.
Om den som beviljats hemtjänstinsatser har en fast kontaktperson med ett tydligt definierat
uppdrag skulle osäkerheten inom flera områden undanröjas. Både omsorgstagare och
anhöriga vet vart de ska vända sig. Omsorgstagaren ska också i stort sett dagligen träffa
kontaktpersonen genom att denne utför en stor del av besöken för stöd och hjälp. De har då
möjlighet att lära känna och skapa en nära och trygg relation. Kontaktpersonen kan dagligen
få en bild av omsorgstagarens situation och förändringar i till exempel sjukdomstillstånd. För
att kunna utföra uppdraget som fast omsorgskontakt krävs god kompetens inom området,
minst motsvarande utbildning som undersköterska.
Förvaltningen har planerat att införa fast omsorgskontakt inom hemtjänst och särskilt
boende. Strategin är att det ska startas upp när det har kommit mer information om den nya
socialtjänstlagen där vi har fått kännedom om att införandet av fast omsorgskontakt kommer
att ingå. Förvaltningen har inte möjlighet att starta upp detta tidigare då det förkommer flera
omfattande förbättringsarbeten för tillfället.
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Förvaltningen har förberett införandet av fast omsorgskontakt genom att alla berörda chefer
kommer att gå en utbildning gällande den nya socialtjänstlagen under hösten 2021. Därefter
kommer planeringen startas upp för den kommande förändringsprocessen.
Undersköterskorna och vårdbiträdena ska också gå utbildningen längre fram.

Beslutsunderlag
1

Motion om att införa fast omsorgskontakt

Beslutet lämnas till
Socialchef

Magnus Andersson Neumann
Socialchef
Sektor välfärd

Nina Landström
Verksamhetschef
Hemtjänst och hemsjukvård
Sektor välfärd

Anna-Karin Asp
Verksamhetschef
Vård- och omsorgsboende
Sektor välfärd

Nathalie Johansson
Utredare
Sektor välfärd

Ulricehamn 2021-05-25

Inför fast omsorgskontakt
Utredningen om fast omsorgskontakt i hemtjänsten har överlämnat sitt slutbetänkande (SOU
2020:70) till regeringen. I sammanfattningen skrivs bland annat följande:
”Med en fast omsorgskontakt i hemtjänsten kan stödet och hjälpen bättre anpassas till den enskildes
behov och önskemål. Om rollen ges vissa förutsättningar kan den bidra till bättre kontinuitet och
ökad trygghet för såväl omsorgstagare, som anhöriga och personalen. Samordningsvinster kan
uppnås då den fasta omsorgskontakten utgör en viktig informationskälla till anhöriga, närstående,
arbetslaget och andra professioner inom vården och omsorgen”.
I Socialstyrelsens undersökning om vad de äldre tycker om äldreomsorgen får Ulricehamns kommun
generellt sett bra betyg. Framförallt när det gäller personalens bemötande och att de äldre känner
förtroende för personalen. Det som inte är fullt lika bra är att många inte känner till vart de ska
vända sig med synpunkter och klagomål eller kan påverka vid vilka tider de får hjälp. Dessutom
saknas information om förändringar.
Om den som beviljats hemtjänstinsatser har en fast kontaktperson med ett tydligt definierat
uppdrag skulle osäkerheten inom flera områden undanröjas. Både omsorgstagare och anhöriga vet
vart de ska vända sig. Omsorgstagaren ska också i stort sett dagligen träffa kontaktpersonen genom
att denne utför en stor del av besöken för stöd och hjälp. De har då möjlighet att lära känna och
skapa en nära och trygg relation. Kontaktpersonen kan dagligen få en bild av omsorgstagarens
situation och förändringar i till exempel sjukdomstillstånd.
För att kunna utföra uppdraget som fast omsorgskontakt krävs god kompetens inom området, minst
motsvarande utbildning som undersköterska.
I utredningen föreslås lagförslag som träder i kraft vid olika tidpunkter. Vi anser att Ulricehamns
kommun ska ligga i framkant när det gäller kvalitet och omsorg av våra invånare som har behov at
stöd och hjälp. Vi menar att det inte finns anledning att vänta på eventuella lagförslag utan föreslår
att kommunen omgående inför fast omsorgskontakt inom hemtjänsten i enlighet med
slutbetänkandet (SOU 2020:70). Dessutom anser vi att det finns behov även av fast omsorgskontakt
inom särskilt boende och att det ska utredas om det går att organisera på motsvarande sätt som
inom hemtjänsten.
Vi föreslår:
Att fast omsorgskontakt införs inom hemtjänsten.
Att de medarbetare som har uppdraget som fast omsorgskontakt har yrkestiteln undersköterska.
Att utreda om det är möjligt att även inrätta fast omsorgskontakt inom särskilt boende.

Klas Redin (S)

Adela Brkic Carlsson (L)

Inga-Kersti Skarland (S)

Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning

2022-01-19

Tjänsteskrivelse Val av huvudmän till Ulricehamns
Sparbank 2022-2026
Diarienummer 2021/623, löpnummer 177/2022

Val- och arvodesberedningens förslag till beslut
Som huvudman i Ulricehamns Sparbank för perioden 2022-04-01 till och med 2026-03-31
utses följande personer:
M –Sören Johansson
S – Klas Redin
S – Per Gustafsson
S – Anna-Karin Anttila Sellberg
C – Bengt Johansson
C – Charlotta Nilsson

Sammanfattning
2021-11-22 lämnade Ulricehamns Sparbank in en skrivelse om att kommunfullmäktige ska
utse sex huvudmän i banken för perioden 2022-04-01 – 2026-03-31. I skrivelsen framgår
vilka krav som finns för att få vara huvudman.

Ärendet
Se sammanfattning

Beslutsunderlag
1

Protokollsutdrag VAB 2022-01-17 § 3 huvudmän i Ulricehamns Sparbank

Beslut lämnas till
Valda huvudmän
Ulricehamns Sparbank
Kanslichef
Kansliet

Maria Winsten
Kommunsekreterare
Kanslifunktionen

Kommunfullmäktiges val- och arvodesberedning
Protokoll 2022-01-17

Tid och plats
Ledamöter

Måndag 17 oktober 2021 klockan 17:30 – 17:42, i Stadshusfiket
Börje Eckerlid (C), beredningsledare
Eva Grönbäck (M), vice beredningsledare
Inger Broberg (C)
Lisa Åkesson (NU)
Elisabeth Stålbrand (NU)
Jan Holmin (M)
Per-Ola Johansson (S)
Anna-Karin Anttila Sellberg (S) §§ 1-2, 4
Niclas Sunding (SD)

Övriga närvarande Maria Winsten kommunsekreterare

Linnéa Svensson, kommunsekreterare

Justerare
Underskrifter

Niclas Sunding (SD)

Sekreterare

Protokollet justeras digitalt
………………………………………………………………
Maria Winsten

Beredningsledare

Protokollet justeras digitalt
……………………………………………………………….
Börje Eckerlid

Justerare

Protokollet justeras digitalt
………………………………………………………………
Niclas Sunding

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Beredning
Val- och arvodesberedningen
Sammanträdesdatum
2022-01-17
Datum då anslaget sätt upp
2022-01-19 Datum då anslaget tas ner 2022-02-10
Förvaringsplats för protokollet Stadshuset
Protokollet justeras digitalt
Maria Winsten
Underskrift ………………………………………….

§ 3/2022

Val av sex huvudmän till Sparbanken Ulricehamn

Sammanfattning

2021-11-22 lämnade Ulricehamns Sparbank in en skrivelse om att kommunfullmäktige ska
utse sex huvudmän i banken för perioden 2022-04-01 – 2026-03-31. I skrivelsen framgår vilka
krav som finns för att få vara huvudman.

Inkomna förslag före mötet

M –Sören Johansson
S – Klas Redin
S – Per Gustafsson
S – Anna-Karin Anttila Sellberg
C – Bengt Johansson
C – Charlotta Nilsson

Jäv

Anna-Karin Anttila Sellberg (S) anmäler jäv, lämnar möte och deltar inte i handläggningen av
ärendet.

Beslutsgång

Ordförande frågar om val- och arvodesberedningen kan föreslå ovanstående personer till
kommunfullmäktige och finner att så är fallet.

Val- och arvodesberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Som huvudmän i Ulricehamns Sparbank för perioden 2022-04-01 till och med 2026-03-31
föreslår val- och arvodesberedningen följande personer:
M – Sören Johansson
S – Klas Redin
S – Per Gustafsson
S – Anna-Karin Anttila Sellberg
C – Bengt Johansson
C – Charlotta Nilsson

Uppsägning av politiska uppdrag i
Ulricehamns kommun

Ärendenummer: 1590000129
Ankomst: 2022-01-11

Jag vill säga upp mina politiska uppdrag
Namn

Chatarina Staafjord
e-post

kicki_Staafjord@hotmail.com
Partibeteckning

Nya Ulricehamn
Jag vill säga upp samtliga politiska uppdrag
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beredningar
Kommunstyrelsen
Nämnd
Utskott
Bolag
Övriga politiska uppdrag
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