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Demokratiberedningens slutrapport 
Dnr 2021/194 
 
 
Ordförandens förslag – 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 Tjänsteskrivelse 2021-12-16 från kanslichef  
2 Demokratiberedningens slutrapport 
3 Förslag på regler för allmänhetens frågestund 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra de åtgärder och förslag som anges i 
demokratiberedningens slutrapport. 
 
 
 
 
 
 
 



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 Demokratiberedningens slutrapport 
2 Förslag på regler för allmänhetens frågestund 
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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 e-
petitioner 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: 

 Utveckla den demokratiska processen  

 Utveckla fullmäktiges (ledande) roll  

 Utveckla medborgarkontakter med insyn och delaktighet  

6 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.



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.” 
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Förslag om samverkan avseende Överförmyndarens 
verksamhet 
Dnr 2021/590 
 
 
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.  
 
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 Tjänsteskrivelse 2021-11-05 från kommunchef  
2 Utredning överförmyndarens uppdrag och verksamhet 
 
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.  
 
 
 
 
 



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 
1 Utredning överförmyndarens uppdrag och verksamhet 
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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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3 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 överförmyndarverksam-
heter, 

- effektivare beslutsfattande i ärenden om godmanskap och 

- ökade förutsättningar för att över tid behålla det ideella inslaget i ställföreträdar-
systemet. 

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. 

 

4 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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5 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 

Budget 2021 
egen vht 

Ersättning till ÖiS 

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

1 182 429   

Överförmyndare i Ulricehamn  
   

(114 000) 

Tas inom ram för befintlig 
tjänst.  
Inga nya medel behöver 
tillskjutas  

872 000 

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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6 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. 



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2022-01-04 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§  
 

Delårsrapport januari - augusti 2021 Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund 
Dnr 2021/608 
 
 
Ordförandens förslag – 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 Tjänsteskrivelse 2021-11-23 från kommunchef  
2 § 58 Delårsrapport, protokollsutdrag från direktionen 
3 Delårsrapport SÄRF januari - augusti 2021, hela ärendet 
4 Delårsbokslut revisorernas bedömning, underskrivet 
5 Delårsrapport, revisorernas granskningsrapport 2021-10-25 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Delårsrapporten godkänns och läggs till handlingarna.  
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2021-11-23 

Tjänsteskrivelse Delårsrapport januari - augusti 2021 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
Diarienummer 2021/608, löpnummer 3996/2021 
 
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.  
 
 
Beslutsunderlag 
1 § 58 Delårsrapport, protokollsutdrag från direktionen 
2 Delårsrapport SÄRF januari - augusti 2021, hela ärendet 
3 Delårsbokslut revisorernas bedömning, underskrivet 
4 Delårsrapport, revisorernas granskningsrapport 2021-10-25 

 
 
Beslut lämnas till 
Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund  
 
 
 

Gustaf Olsson  Lena Brännmar 
Kommunchef  Kanslichef 
 Kanslifunktionen 
 Kommunledningsstaben 
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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 rätt-
visande 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 in-
klusive 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 kom-
mer att kunna uppnås?

• Finns större bedömningsposter eller komplexa transaktioner som behöver särskild upp-
märksamhet inför årsbokslutet?

1.2 Revisionskriterier
Granskningen har utförts enligt kommunallag (2017:725), lag (2018:597) om kommunal bok-
föring och redovisning (LKBR), God revisionssed i kommunal verksamhet samt Rådet för kom-
munal 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 räkenskapssamman-
draget 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. 



4

Borås Stad  |  Revisionskontoret•

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 verk-
samheten och ekonomin från räkenskapsårets början. En årsprognos ska ingå.2 

Delårsrapporten ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av förbundets verksam-
het 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 räken-
skapsåret. 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 rap-
portperioden. 

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 del-
års-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 medlem-
skommuns kommunfullmäktige. Syftet är bland annat att ge respektive kommunfullmäktige 
underlag för uppföljning och styrning av den fortsatta verksamheten under året, så att god eko-
nomisk hushållning kan säkerställas.9

2 LKBR, Kap 1. 3§
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
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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 delårsbok-
slutets transaktioner ska vara genomförda. Huvudsakliga bokslutsjusteringar har bokförts i re-
dovisningssystemet.

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 del-
årsrapport 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 utveck ling 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, upp-
lysning om ekonomi och ställning, händelser av väsent lig betydelse, för väntad 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 förvalt-
ningsberättelsen 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 perio-
den 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 verk-
samhetens 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 under-
skott 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 kon-
tinuerligt, och det är Direktionens ansvar att i delårsrapporten och årsredovisningen utvärdera 
måluppfyllelsen. 

Södra Älvsborgs Räddningstjänsts (SÄRF) förbundsordning utgör grunden för förbundets verk-
samhet 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 anpas-
sas utefter rådande förhållanden och förändringar som sker i samhället. Programmet beskriver 
SÄRF:s förebyggande-, operativa- och stödverksamhet samt drar upp breda riktlinjer för de kom-
mande 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 prestations-
mål. 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 7 1 av 8 prestationsmål 2021

10 SÄRF Handlingsprogram 2020-2023, beslutad av Direktionen 6 juni 2019

https://web.stratsys.se/Login76/ScorecardView.mvc?KeyId=35&MenuContainerId=285
https://web.stratsys.se/Login76/ScorecardView.mvc?KeyId=35&MenuContainerId=285
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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 kom-
mentarer om orsaken till förhållandena och förbundets planerade åtgärder. 

Förbundet har under året arbetat med samtliga prestationsmål. På grund av den rådande pande-
min 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 utfö-
randet 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 verksamhetsfastighe-
ter.  Granskningens övergripande syfte var att granska hur principerna för hyressättning, renove-
ringar, nybyggnationer och nyetableringar av de lokaler SÄRF hyr i medlemskommunerna ser ut. 

Den samlade bedömningen är att medlemskommunerna, med få undantag, inte i tillräcklig ut-
sträckning lever upp till förbundsordningens krav om att tillämpa självkostnadsprincipen, samt 
att tillhandahålla nödvändiga och ändamålsenliga lokaler. Det saknas dessutom en sammanhål-
len 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 åtgär-
der 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 före-
skrifter 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 upprät-
tandet av plan för intern kontroll. Direktionen har 13 oktober 2017 antagit en policy för intern 
styrning och kontroll. 

https://web.stratsys.se/Login76/ScorecardView.mvc?KeyId=35&MenuContainerId=285
https://web.stratsys.se/Login76/ScorecardView.mvc?KeyId=35&MenuContainerId=285
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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 (avdel-
ning kansli, avdelningen för skydd och samhälle, avdelningen för insats och beredskap, avdelning-
en 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 risk analysen 
i samband med tertialuppföljning. SÄRF redovisar uppföljningen av intern kontroll i årsredo-
visningen.

2.9 Övriga iakttagelser 
Revisionskontoret noterar att SÄRF för närvarande inte får någon ränta längre på det egna kapita-
let 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 årsredo-
visning. 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 enlig-
het 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 kom-
mentarer 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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Ansökan om investeringsmedel för övriga projekt 
2022 
Dnr 2021/578 
 
 
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. 
 
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 Tjänsteskrivelse 2021-11-02 från samhällsbyggnadschef  
2 Investeringskalkyl Bergsäter 
3 Investeringskalkyl utbyggmnad Rönnåsen etapp 2 
4 Investeringskalkyl projektering sanatorieskogen 

 
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. 
 
 



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     5,0 mnkr 
Projektering av nytt bostadsområde för del av Sanatorieskogen 1:3 m.fl. 0,5 mnkr 
Utbyggnad av bostadsområde Bergsäter    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 Investeringskalkyl Bergsäter 
2 Investeringskalkyl utbyggmnad Rönnåsen etapp 2 
3 Investeringskalkyl projektering sanatorieskogen 

 
 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
Ekonomichef  
 
 
 
 

Sebastian Olofsson Ulrica Fagerson 
Samhällsbyggnadschef Ekonomichef 
Sektor miljö och samhällsbyggnad Kommunledningsstaben 
  

 

Jan-Ove Wilhelmsson 
Gatuingenjör 
Exploateringsenheten 
Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 



Ansökan om investeringsmedel  Projektnr: 41 282

Uppgiftslämnare Verksamhet

Ove Wilhelmsson Miljö och samhällsbyggnad

Investeringen tas i bruk år: 2021
Beräknad avskrivningstid: 25 (Ange 3,  5, 10, 15,  20,  33 eller 50 år)

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

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

Utbyggnad exploateringsområde Bergsäter 10 000
Objektnummer:

41 282

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

10 000 10 000
./. Statsbidrag 0
Investeringsutgift, netto 10 000 0 0 0 0 0 10 000

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

7
Summa

Personalkostnader 0
Övriga kostnader 536 536
Avskrivningar 400 400 400 400 400 400 2 400
Internränta 170 163 156 150 143 136 918
Summa kapitalkostnader 570 563 556 550 543 536 3 318
Summa kostnader 1 106 563 556 550 543 536 3 854
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 1 106 563 556 550 543 536 3 854

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:

Ärendegången

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



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

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

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

Utbyggnad av Rönnåsen etapp 2 5 000
Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

5 000 5 000
./. Statsbidrag 0
Investeringsutgift, netto 5 000 0 0 0 0 0 5 000

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

7
Summa

Personalkostnader 0
Övriga kostnader 42 42
Avskrivningar 200 200 200 200 200 200 1 200
Internränta 85 82 78 75 71 68 459
Summa kapitalkostnader 285 282 278 275 271 268 1 659
Summa kostnader 327 282 278 275 271 268 1 701
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 327 282 278 275 271 268 1 701

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:

Ärendegången

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



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

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

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

Projektering av bostadsområde Sanatorieskogen 1:3 500
Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

500 500
./. Statsbidrag 0
Investeringsutgift, netto 500 0 0 0 0 0 500

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

7
Summa

Personalkostnader 0
Övriga kostnader 0
Avskrivningar #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Internränta 9 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Summa kapitalkostnader #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Summa kostnader #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:

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:

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 
Ordförandeberedningen 
2022-01-04 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§  
 

Ansökan om investeringsmedel för gator, vägar och 
trafikåtgärder 2022 
Dnr 2021/579 
 
 
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.  
 
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 Tjänsteskrivelse 2021-11-16 från samhällsbyggnadschef  
2 Investeringskalkyl Beläggning 
3 Investeringskalkyl broreperationer 
4 Investeringskalkyl GC-väg Furet 
5 Investeringskalkyl GC-väg Herrelyckedreven 
6 Investeringskalkyl hållplatser 
7 Investeringskalkyl stadsmiljöavtalet GC-väg 
8 Investeringskalkyl Tillgänglighetsåtgärder 
9 Investeringskalkyl upprustning stödmurar 
 
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. 



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      0,2 mnkr 
Årlig beläggning samt eftersatt underhåll på beläggning  10,7 mnkr 
Utbyggnad av gång- och cykelväg från Herralyckedreven till Jönköpingsvägen 1, 468 mnkr 
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser vid korsningen Tre Rosors väg/ 0, 728 mnkr 
Sanatorievägen   
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 
 
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 Investeringskalkyl Beläggning 
2 Investeringskalkyl broreperationer 
3 Investeringskalkyl GC-väg Furet 
4 Investeringskalkyl GC-väg Herrelyckedreven 
5 Investeringskalkyl hållplatser 
6 Investeringskalkyl stadsmiljöavtalet GC-väg 
7 Investeringskalkyl Tillgänglighetsåtgärder 
8 Investeringskalkyl upprustning stödmurar 
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Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
Ekonomichef  
 
 

Sebastian Olofsson 
Samhällsbyggnadschef 
Sektor miljö och samhällsbyggnad 

Ulrica Fagerson 
Ekonomichef 
Kommunledningsstaben 

  
  
  

 

Jan-Ove Wilhelmsson 
Gatuingenjör 
Exploateringsenheten 
Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 



Ansökan om investeringsmedel  Projektnr:

Uppgiftslämnare Verksamhet

Ove Wilhelmsson Miljö och samhällsbyggnad

Investeringen tas i bruk år: 2022
Beräknad avskrivningstid: 25 (Ange 3,  5, 10, 15,  20,  33 eller 50 år)

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

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

Årlig beläggning samt eftersatt underhåll på beläggningar 10 700
Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

10 700 10 700
./. Statsbidrag 0
Investeringsutgift, netto 10 700 0 0 0 0 0 10 700

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

7
Summa

Personalkostnader 0
Övriga kostnader 6 6
Avskrivningar 428 428 428 428 428 428 2 568
Internränta 182 175 167 160 153 146 982
Summa kapitalkostnader 610 603 595 588 581 574 3 550
Summa kostnader 616 603 595 588 581 574 3 556
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 616 603 595 588 581 574 3 556

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:

Ärendegången

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



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: 41 288

Uppgiftslämnare Verksamhet

Ove Wilhelmsson Miljö och samhällsbyggnad

Investeringen tas i bruk år: 2022
Beräknad avskrivningstid: 35 (Ange 3,  5, 10, 15,  20,  33 eller 50 år)

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

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

Underhåll av broar inom Ulricehamsn kommun 1 000
Objektnummer:

41 288

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

1 000 1 000
./. Statsbidrag 0
Investeringsutgift, netto 1 000 0 0 0 0 0 1 000

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

7
Summa

Personalkostnader 0
Övriga kostnader 0
Avskrivningar 29 29 29 29 29 29 171
Internränta 17 17 16 16 15 15 95
Summa kapitalkostnader 46 45 45 44 44 43 266
Summa kostnader 46 45 45 44 44 43 266
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 46 45 45 44 44 43 266

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:

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:

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

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

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

Ombyggnation av GC-väg Furestigen 500
Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

500 500
./. Statsbidrag 0
Investeringsutgift, netto 500 0 0 0 0 0 500

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

7
Summa

Personalkostnader 0
Övriga kostnader 2 2
Avskrivningar 20 20 20 20 20 20 120
Internränta 9 8 8 7 7 7 46
Summa kapitalkostnader 29 28 28 27 27 27 166
Summa kostnader 31 28 28 27 27 27 168
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 31 28 28 27 27 27 168

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:

Ärendegången

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



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

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

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

Nybyggnation av GC-väg utmed Herrelyckedreven ner till Jönköpingsvägen 2 890
Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

2 890 2 890
./. Statsbidrag 1 422 -1 422
Investeringsutgift, netto 1 468 0 0 0 0 0 1 468

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

7
Summa

Personalkostnader 0
Övriga kostnader 9 9
Avskrivningar 59 59 59 59 59 59 352
Internränta 25 48 47 46 45 44 256
Summa kapitalkostnader 84 107 106 105 104 103 608
Summa kostnader 93 107 106 105 104 103 617
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 93 107 106 105 104 103 617

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:

Ärendegången

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



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

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

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

Tillgänglighetsanpassa två stycken busshållplatser Tre Rosorsväg/Sanatorievägen 1 415
Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

1 415 1 415
./. Statsbidrag 687 -687
Investeringsutgift, netto 728 0 0 0 0 0 728

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

7
Summa

Personalkostnader 0
Övriga kostnader 6 6
Avskrivningar 29 29 29 29 29 29 175
Internränta 12 24 23 23 22 22 125
Summa kapitalkostnader 41 53 52 52 51 51 300
Summa kostnader 47 53 52 52 51 51 306
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 47 53 52 52 51 51 306

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:

Ärendegången

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



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

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

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

Ombyggnad GC-väg Bogesundsgatan enligt stadsmiljöavtalet 3 850
Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

3 850 3 850
./. Statsbidrag 1 850 -1 850
Investeringsutgift, netto 2 000 0 0 0 0 0 2 000

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

7
Summa

Personalkostnader 0
Övriga kostnader 15 15
Avskrivningar 80 80 80 80 80 80 480
Internränta 34 64 63 61 60 59 341
Summa kapitalkostnader 114 144 143 141 140 139 821
Summa kostnader 129 144 143 141 140 139 836
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 129 144 143 141 140 139 836

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:

Ärendegången

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



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

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

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

Tillgänglighetsåtgärder 200
Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

200 200
./. Statsbidrag 0
Investeringsutgift, netto 200 0 0 0 0 0 200

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

7
Summa

Personalkostnader 0
Övriga kostnader 0
Avskrivningar 8 8 8 8 8 8 48
Internränta 3 3 3 3 3 3 18
Summa kapitalkostnader 11 11 11 11 11 11 66
Summa kostnader 11 11 11 11 11 11 66
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 11 11 11 11 11 11 66

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:

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:

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

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

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

Upprustning av stödmurar 1 000
Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

1 000 1 000
./. Statsbidrag 0
Investeringsutgift, netto 1 000 0 0 0 0 0 1 000

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

7
Summa

Personalkostnader 0
Övriga kostnader 0
Avskrivningar 25 25 25 25 25 25 150
Internränta 17 17 16 16 15 15 96
Summa kapitalkostnader 42 42 41 41 40 40 246
Summa kostnader 42 42 41 41 40 40 246
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 42 42 41 41 40 40 246

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:

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:

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 
Ordförandeberedningen 
2022-01-04 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§  
 

Ansökan om investeringsmedel för genomförande av 
detaljplaner 2022 
Dnr 2021/577 
 
 
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. 
 
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 Tjänsteskrivelse 2021-11-04 från samhällsbyggnadschef  
2 Investeringskalkyl Lantmäterikostnader 22 
3 Investeringskalkyl Ändring DP Alängsgatan 3 Toyota 

 
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. 
 
 
 



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   6,0 mnkr 
Lantmäterikostnader     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 Investeringskalkyl Lantmäterikostnader 22 
2 Investeringskalkyl Ändring DP Alängsgatan 3 Toyota 

 
 
Beslut lämnas till 
Sektorchef 
Ekonomichef  
 
 
 
 
 

Sebastian Olofsson Ulrica Fagerson 
Samhällsbyggnadschef Ekonomichef 
Sektor miljö och samhällsbyggnad Kommunledningsstaben 
  

 

Jan-Ove Wilhelmsson 
Gatuingenjör 
Exploateringsenheten 
Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 



Ansökan om investeringsmedel  Projektnr: 41 012

Uppgiftslämnare Verksamhet

Ove Wilhelmsson Miljö och samhällsbyggnad

Investeringen tas i bruk år: 2022
Beräknad avskrivningstid: 0 (Ange 3,  5, 10, 15,  20,  33 eller 50 år)

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

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

Lantmäterikostnader 500
Objektnummer:

41 012

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

500 500
./. Statsbidrag 0
Investeringsutgift, netto 500 0 0 0 0 0 500

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

7
Summa

Personalkostnader 0
Övriga kostnader 0
Avskrivningar #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Internränta 9 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Summa kapitalkostnader #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Summa kostnader #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:

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:

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: 41 291

Uppgiftslämnare Verksamhet

Ove Wilhelmsson Miljö och samhällsbyggnad

Investeringen tas i bruk år: 2022
Beräknad avskrivningstid: 25 (Ange 3,  5, 10, 15,  20,  33 eller 50 år)

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

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

Ändring detaljplan Alängsgatan 3 toyota 6 000
Objektnummer:

41 291

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

6 000 6 000
./. Statsbidrag 0
Investeringsutgift, netto 6 000 0 0 0 0 0 6 000

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

7
Summa

Personalkostnader 0
Övriga kostnader 6 6
Avskrivningar 240 240 240 240 240 240 1 440
Internränta 102 98 94 90 86 82 551
Summa kapitalkostnader 342 338 334 330 326 322 1 991
Summa kostnader 348 338 334 330 326 322 1 997
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 348 338 334 330 326 322 1 997

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:

Ärendegången

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



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 
Ordförandeberedningen 
2022-01-04 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§  
 

Ansökan om investeringsmedel för årliga inköp av it-
utrustning 2022 
Dnr 2021/594 
 
 
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. 
 
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 
 
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. 
 
 
 
 
 



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       Investeringsutgift  
Hanterade datorer    4 300 000 
Lärardatorer    2 000 000 
Elevdatorer    6 350 000 
Skrivare     750 000 
Läsplattor    800 000 
Teknisk infrastruktur   5 000 000 
Övrigt     500 000 
Totalt         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 Ulrica Fagerson 
Servicechef Ekonomichef 
Sektor service Kommunledningsstaben 
  

 

Lena Schoultz 
It-chef 
Sektor service 

 



Ansökan om investeringsmedel  Projektnr: 72563

Uppgiftslämnare Verksamhet

Lena Schoultz It

Investeringen tas i bruk år: 2022

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

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el. 7
Internränta, %: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

It-investeringar 19 700
Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el. 7 Summa
Summa investeringsutgift 19 700 19 700
./. Statsbidrag 0
Investeringsutgift, netto 19 700 0 0 0 0 0 19 700

Årlig påverkan på resultatet, nominella kostnader (+/-)
Resursslag, tkr År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el. 7 Summa
Personalkostnader 0
Övriga kostnader 0
Avskrivningar 5 457 5 457 5 457 2 530 799 0 19 700
Internränta 0 0 0 0 0 0 0
Summa kapitalkostnader 5 457 5 457 5 457 2 530 799 0 19 700
Summa kostnader 5 457 5 457 5 457 2 530 799 0 19 700
Externa intäkter 1 855 1 855 1 855 860 272 0
Interna intäkter 3 602 3 602 3 602 1 670 527 0
Summa intäkter 5 457 5 457 5 457 2 530 799 0 19 700
Driftskostnad, netto 0 0 0 0 0 0 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.



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:

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.
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Svar på motion - Handslaget om fler feriejobb 
Dnr 2015/351 
 
 
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.  
 
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 Tjänsteskrivelse 2021-11-04 från kommunchef/VD Ulricehamns Stadshus AB 
2 Motion - Handslaget om fler feriejobb 
 
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.  
 
 
 
 
 
 



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 Camilla Palm 
Kommunchef/VD Ulricehamns Stadshus AB 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 samarbete

mellan kommunen och näringslivet för att skaffa fram sommarjobb åt skolungdomar. 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 ger inte bara nyttiga erfarenheter och kontakter. Det

stimulerar också unga att hålla sig undan från mindre lämpliga fritidssysselsättningar. Därför var

Socialdemokraterna 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 med

näringslivet om att i ett första steg garantera alla ungdomari minst två årskullar feriejobb.

För den socialdemokratiska fullmäktigegruppen

Mattias Josefsson
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Svar på motion om snabbare internetuppkoppling i 
skolorna 
Dnr 2016/557 
 
 
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. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige 2016-09-28 föreslår Mikael Levander (NU) att IT-
enheten, 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 Tjänsteskrivelse 2021-11-16 från barn- och utbildningschef 
2 Motion om snabbare internetuppkoppling 
 
Förvaltningens förslag till 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 IT-
enheten, 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. 
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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 Malin Molid Svenningsson 
Barn och utbildningschef Utvecklingsledare 
Sektor lärande 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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§  
 

Svar på återremiss av motion om vätgasstation 
Dnr 2018/798 
 
 
 
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. 
 
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 Tjänsteskrivelse 2021-11-05 från kommunchef/VD Ulricehamns Stadshus AB 
2 Motion om vätgasstation, HRS 

 
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. 
 
 
 
 



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 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. 
 
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 Håkan Säberg  
Kommunchef/VD Ulricehamns Stadshus 
AB 

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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§  
 

Svar på motion om att tillskapa en pott för utveckling 
av stadskärnan 
Dnr 2020/109 
 
 
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. 
 
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 Tjänsteskrivelse 2021-11-25 från ekonomichef  
2 Motion om Tillskapa en pott för utveckling av stadskärnan 
 
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. 
 
 
 
 
 
 



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) 
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§  
 

Svar på motion om visselblåsarfunktion 
Dnr 2021/165 
 
 
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. 
 
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 Tjänsteskrivelse 2021-10-29 från kanslichef  
2 Motion om visselblåsarfunktion 
 
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. 
 
 
 
 
 
 



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 Agneta Isacsson 
Kanslichef Kommunjurist 
 Kommunstyrelsens förvaltning 
  

 

 



Miljöpartiet i Ulricehamn presenterar sin motion om

Visselblåsarfunktion
11 mars 2021
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1. FÖRSLAG

Motion om tilläggsdirektiv för revisorerna

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 ser-
vices for more than 10,000 people) to establish internal whistleblowing
(‘reporting’) channels and processes. Clearly, this is a major change gi-
ven 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
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Motion om tilläggsdirektiv för revisorerna

3. REVISION OCH VISSELBLÅSNING

Blog om direktivet:
https://www.convercent.com/blog/the-eu-
whistleblower-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-rights-
eu/whistleblowers-protectionen

Infograf om direktivet:
http://www.convercent.com/resource/convercent-
infographic-managing-the-whistleblowing-challenge.pdf

Ulricehamn 11 mars 2021

Arne Fransson Ingemar Basth

Miljöpartiet de gröna i Ulricehamn
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§  
 

Svar på motion om att införa fast omsorgskontakt 
Dnr 2021/324 
 
 
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.  
 
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 Tjänsteskrivelse 2021-10-06 från socialchef  
2 Motion om att införa fast omsorgskontakt 

 
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.  
 
 
 
 
 
 



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 Nina Landström 
Socialchef Verksamhetschef  
Sektor välfärd Hemtjänst och hemsjukvård 
 Sektor välfärd 

 

 

Anna-Karin Asp Nathalie Johansson 
Verksamhetschef 
Vård- och omsorgsboende 

Utredare 
Sektor välfärd 

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)   Inga-Kersti Skarland (S) 

 

Adela Brkic Carlsson (L) 
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§  
 

Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2022-01-13 
Dnr 2021/82 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut   
Ärendet är klart för behandling i kommunstyrelsen den 13 januari 2022.  
 
Sammanfattning 
Delegering enligt kommunallagen innebär att kommunstyrelsen överför självständig 
beslutanderätt till någon annan. Detta innebär att kommunstyrelsen ger delegaten i uppdrag 
att på kommunstyrelsens vägnar fatta beslut i vissa ärenden. Dessa beslut ska anmälas till 
kommunstyrelsen för information, kontroll och registrering. Anmälan av delegationsbeslut 
ingår som en del i kommunstyrelsens internkontroll. 
 
Beslutsunderlag 

 Delegationsbeslut 2021 
1 Juridiska ärenden 
2  Allmänna ärenden 
2.2 Nr 752/2021 

Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till föreningar, organisationer och 
institutioner eller motsvarande 
Verksamhetschef 2021-11-15 

2.4 Nr 722/2021, 748/2021 
2021/20 
Beslut om folkhälsoinsatser 
Folkhälsostrateg 2021-11-03 

2.5 Nr 739/2021 
2021/507 
Beslut om utdelning ur donationsfonder i de fall särskild styrelse inte 
utsetts 
Kommunstyrelsens ordförande 2021-10-19 

3 Ekonomiärenden 
4 Upphandlingsärenden 
5 Mark- och fastighetsärenden 

5.10 

Nr 767/2021 
Fatta beslut om samt godkänna/säga upp avtal om arrende, servitut, 
jakträtt, väg/vägrätt, tomträtt, ledningsrätt, parkering eller anna 
nyttjanderätt 
Exploateringsingenjör 2021-11-23 

5.14 

Nr 728/2021, 737/2021, 740–742/2021, 751/2021, 758–759/2021, 761–
762/2021,  
769–762/2021 
Avge yttrande på kommunens vägnar i dess egenskap av fastighetsägare 
och granne i samband med bygglov eller motsvarande 
Mark- och exploateringsingenjör 2021-11-05, 2021-11-08, 2021-11-09, 
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2021-11-15,  
2021-11-19, 2021-11-22, 2021-11-25 

5.15 

Nr 721/2021 
Teckna hyresavtal för bostad/lokal och överenskommelser liksom säga 
upp och teckna nya avtal avseende kommunens ägda byggnader inom 
kommunens fastigheter 
Verksamhetschef 2021-11-02 

5.19 

Nr 729–732/2021, 733/2021, 734/2021 
Förhandla och teckna hyreskontrakt av annan ägd fastighet 
Verksamhetschef 2021-11-02, 2021-10-02, 2021-09-24 

5.21 

Nr 750/2021 
2021/553 
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats samt beslut om tilldelning 
av torgplats 
Mark- och exploateringsingenjör 

5.26 

Nr 738/2021 
Beslut om rivning av byggnader ägda av kommunen eller annan liknande 
åtgärd 
Fastighetschef 2021-11-02 

6 Fritidsärenden 
7 Kulturärenden 
8 Personalärenden 

8.1 

Nr 710/2021, 711/2021, 713/2021, 714/2021, 718/2021, 719/2021, 
720/2021, 723/2021, 724/2021, 725/2021, 726/2021, 746/2021, 
756/2021, 757/2021 
Beslut om tillsättande, återbesättande och avslut av tjänst, tillsvidaretjänst 
och visstidsanställning (inom budget) 
Enhetschef 2021-09-30, 2021-10-04, 2021-10-28, 2021-10-27, 2021-10-
14, 2021-10-19, 2021-11-03, 2021-11-04, 2021-09-23, 2021-11-05, 2021-11-
08, 2021-11-18 

8.4 

Nr 747/2021 
Fastställande av lön i nyanställning och tillfälliga anställningar. 
/Fastställande av lönetillägg 
HR-chef 2021-11-08 

8.8 

Nr 715/2021, 716–717/2021, 743/2021, 744/2021, 745/2021, 749/2021, 
753/2021 
Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal, dock längst än 
12 månader 
Enhetschef 2021-10-22, 2021-10-28, 2021-10-25, 2021-10-29, 2021-10-27, 
2021-10-29, 2021-11-04 

8.20 

Nr 763/2021, 764/2021, 765–766/2021 
Tecknande av och uppsägning av kollektivavtal 
HR-chef 2021-10-21, 2021-10-26, 2021-11-08 

9 Planärenden 
10 Naturvårdsärenden 
11 Trafikfrågor 

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

13 Anmälan till överförmyndare 
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13.1 

Nr 727/2021, 735/2021 
Beslut om att anmäla behov av god man/förvaltare till överförmyndaren 
Handläggare 2021-11-05, 2021-11-08 

14 Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten 
15 Förskoleklass 
16 Grundskolan 
17 Gymnasieskolan 
18 Grundsärskolan 
19 Gymnasiesärskolan 

19.1 

Nr 754–755/2021 
Avgöra om en elev som tas emot i grundsärskolan ska läsa ämnen eller 
ämnesområden 
Enhetschef 2021-11-08 

20 Kommunal vuxenutbildning (Komvux) 
21 Särskild utbildning för vuxna 
22 Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna 

22.1 

Nr 708–709/2021, 736/2021, 760/2021 
Interkommunal ersättning avseende mottagande av elev från andra 
kommuner 
Verksamhetschef 2021-09-20, 2021-10-25 

22.2 

Nr 712/2021, 768/2021 
Interkommunal ersättning avseende placering i annan kommuns förskola, 
grundskola, friskola, särskola, specialskola, gymnasieskola eller 
gymnasiesärskola 
Verksamhetschef 2021-10-29, 2021-11-23 

 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Redovisningen av delegationsbeslut godkänns och läggs till handlingarna. 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2021-11-25 

 

Tjänsteskrivelse Delegationsbeslut till 
kommunstyrelsen 2022-01-13 
2021/82, löpnummer 4040/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Redovisningen av delegationsbeslut godkänns och läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Delegering enligt kommunallagen innebär att kommunstyrelsen överför självständig 
beslutanderätt till någon annan. Detta innebär att kommunstyrelsen ger delegaten i uppdrag 
att på kommunstyrelsens vägnar fatta beslut i vissa ärenden. Dessa beslut ska anmälas till 
kommunstyrelsen för information, kontroll och registrering. Anmälan av delegationsbeslut 
ingår som en del i kommunstyrelsens internkontroll. 
 
 
Beslutsunderlag 

 Delegationsbeslut 2021 
1 Juridiska ärenden 
2  Allmänna ärenden 
2.2 Nr 752/2021 

Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till föreningar, organisationer och 
institutioner eller motsvarande 
Verksamhetschef 2021-11-15 

2.4 Nr 722/2021, 748/2021 
2021/20 
Beslut om folkhälsoinsatser 
Folkhälsostrateg 2021-11-03 

2.5 Nr 739/2021 
2021/507 
Beslut om utdelning ur donationsfonder i de fall särskild styrelse inte 
utsetts 
Kommunstyrelsens ordförande 2021-10-19 

3 Ekonomiärenden 
4 Upphandlingsärenden 
5 Mark- och fastighetsärenden 

5.10 

Nr 767/2021 
Fatta beslut om samt godkänna/säga upp avtal om arrende, servitut, 
jakträtt, väg/vägrätt, tomträtt, ledningsrätt, parkering eller anna 
nyttjanderätt 
Exploateringsingenjör 2021-11-23 

5.14 

Nr 728/2021, 737/2021, 740–742/2021, 751/2021, 758–759/2021, 761–
762/2021,  
769–762/2021 
Avge yttrande på kommunens vägnar i dess egenskap av fastighetsägare 
och granne i samband med bygglov eller motsvarande 



  ,  2(3) 

Mark- och exploateringsingenjör 2021-11-05, 2021-11-08, 2021-11-09, 
2021-11-15,  
2021-11-19, 2021-11-22, 2021-11-25 

5.15 

Nr 721/2021 
Teckna hyresavtal för bostad/lokal och överenskommelser liksom säga 
upp och teckna nya avtal avseende kommunens ägda byggnader inom 
kommunens fastigheter 
Verksamhetschef 2021-11-02 

5.19 

Nr 729–732/2021, 733/2021, 734/2021 
Förhandla och teckna hyreskontrakt av annan ägd fastighet 
Verksamhetschef 2021-11-02, 2021-10-02, 2021-09-24 

5.21 

Nr 750/2021 
2021/553 
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats samt beslut om tilldelning 
av torgplats 
Mark- och exploateringsingenjör 

5.26 

Nr 738/2021 
Beslut om rivning av byggnader ägda av kommunen eller annan liknande 
åtgärd 
Fastighetschef 2021-11-02 

6 Fritidsärenden 
7 Kulturärenden 
8 Personalärenden 

8.1 

Nr 710/2021, 711/2021, 713/2021, 714/2021, 718/2021, 719/2021, 
720/2021, 723/2021, 724/2021, 725/2021, 726/2021, 746/2021, 
756/2021, 757/2021 
Beslut om tillsättande, återbesättande och avslut av tjänst, tillsvidaretjänst 
och visstidsanställning (inom budget) 
Enhetschef 2021-09-30, 2021-10-04, 2021-10-28, 2021-10-27, 2021-10-
14, 2021-10-19, 2021-11-03, 2021-11-04, 2021-09-23, 2021-11-05, 2021-11-
08, 2021-11-18 

8.4 

Nr 747/2021 
Fastställande av lön i nyanställning och tillfälliga anställningar. 
/Fastställande av lönetillägg 
HR-chef 2021-11-08 

8.8 

Nr 715/2021, 716–717/2021, 743/2021, 744/2021, 745/2021, 749/2021, 
753/2021 
Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal, dock längst än 
12 månader 
Enhetschef 2021-10-22, 2021-10-28, 2021-10-25, 2021-10-29, 2021-10-27, 
2021-10-29, 2021-11-04 

8.20 

Nr 763/2021, 764/2021, 765–766/2021 
Tecknande av och uppsägning av kollektivavtal 
HR-chef 2021-10-21, 2021-10-26, 2021-11-08 

9 Planärenden 
10 Naturvårdsärenden 
11 Trafikfrågor 

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

13 Anmälan till överförmyndare 
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13.1 

Nr 727/2021, 735/2021 
Beslut om att anmäla behov av god man/förvaltare till överförmyndaren 
Handläggare 2021-11-05, 2021-11-08 

14 Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten 
15 Förskoleklass 
16 Grundskolan 
17 Gymnasieskolan 
18 Grundsärskolan 
19 Gymnasiesärskolan 

19.1 

Nr 754–755/2021 
Avgöra om en elev som tas emot i grundsärskolan ska läsa ämnen eller 
ämnesområden 
Enhetschef 2021-11-08 

20 Kommunal vuxenutbildning (Komvux) 
21 Särskild utbildning för vuxna 
22 Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna 

22.1 

Nr 708–709/2021, 736/2021, 760/2021 
Interkommunal ersättning avseende mottagande av elev från andra 
kommuner 
Verksamhetschef 2021-09-20, 2021-10-25 

22.2 

Nr 712/2021, 768/2021 
Interkommunal ersättning avseende placering i annan kommuns förskola, 
grundskola, friskola, särskola, specialskola, gymnasieskola eller 
gymnasiesärskola 
Verksamhetschef 2021-10-29, 2021-11-23 

 
 
 
 

Camilla Lindman 
Registrator 
Kanslifunktionen 
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Redovisning av arbete med Klimatlöften 2021 
Dnr 2020/356 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen och lägger den till handlingarna.  
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen antog i november 2020 13 av Klimat 2030 föreslagna klimatlöften 
avsedda att minska växthusgasutsläppen, att genomföras under 2021. Resultatet redovisades 
till Klimat 2030 i november 2021. Kommunen har genomfört 6 av de 13 antagna löftena. 
Kommunen har nu en klimatsmart resepolicy, deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer, 
erbjuder laddtjänster för boende hos Stubo, har uppfyllt mål för matsvinn samt 
klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har 100 procent förnybar el i 
kommunens elavtal. Vissa av löftena bedömdes olämpliga att genomföra på grund av 
pandemin medan andra inte hunnit genomföras alternativt är att se som långsiktiga.  
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2021-11-22 från kanslichef  
2 Redovisning Ulricehamns kommunen klimatlöften 2021 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen och lägger den till handlingarna.  
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2021-11-22 

Tjänsteskrivelse - Redovisning av arbete med 
Klimatlöften 2021 
Diarienummer 2020/356, löpnummer 3949/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen och lägger den till handlingarna.  
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen antog i november 2020 13 av Klimat 2030 föreslagna klimatlöften 
avsedda att minska växthusgasutsläppen, att genomföras under 2021. Resultatet redovisades 
till Klimat 2030 i november 2021. Kommunen har genomfört 6 av de 13 antagna löftena. 
Kommunen har nu en klimatsmart resepolicy, deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer, 
erbjuder laddtjänster för boende hos Stubo, har uppfyllt mål för matsvinn samt 
klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har 100 procent förnybar el i 
kommunens elavtal. Vissa av löftena bedömdes olämpliga att genomföra på grund av 
pandemin medan andra inte hunnit genomföras alternativt är att se som långsiktiga.  
 
 
Ärendet 
Länsstyrelse i Västra Götaland har beslutat om regionala tilläggsmål till de nationella 
miljökvalitetsmålen. De regionala tilläggsmålen innebär en högre ambition jämfört med de 
nationella målen inom området Begränsad klimatpåverkan. Genomförandet av de nationella 
målen och de regionala tilläggsmålen sker genom Utmaningar Hållbart Västra Götaland där 
den högre ambitionen inom klimatarbetet brutits ut i en särskild satsning som kallas Klimat 
2030.  
 
Inom ramen för Klimat 2030 startades år 2020 en speciell satsning kallad ”Kommunernas 
klimatlöften”. I juni 2020 presenterade Klimat 2030 förslag på 20 klimatlöften som 
kommunen kunde anta för genomförande under år 2021. Ulricehamns kommun antog 13 av 
dessa klimatlöften (§ 286/2020, Dnr 2020/356).  
 
Följande löften antogs: 

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

 
Den 18 november 2021 redovisades resultatet av de antagna klimatlöftena till Klimat 2030, 
se bilaga.  
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Ulricehamns kommun har genomfört 6 av de 13 antagna löftena. De genomförda löftena är: 
 

 Vi använder en klimatstyrande resepolicy  
 Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer  
 Vi erbjuder laddtjänster vid parkeringsytor för boende i kommunala bostadsbolag  
 Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål  
 Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål  
 Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal  

 
7 av löftena kunde av olika orsaker inte genomföras. De löften som inte genomförts och 
orsakerna till det är följande: 

 Våra nya personbilar är miljöbilar  
Långsiktigt arbete som försvårats av bland annat tillgänglighet på laddplatser vid 
kommunala byggnader. En fordonsgrupp är nu tillsatt för att effektivisera nybilsinköp. 

 Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy  
En plan har arbetats fram under 2021 men har inte hunnit beslutas politiskt vilket 
avses ske 2022. 
Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter  
Löftet avsågs att genomföras inom äldreomsorg och hemtjänst men på grund av 
pandemin och hög arbetsbelastning bedömdes det olämpligt att genomföra under 
2021. 

 Vi producerar egen solel  
En utredning av solcellspark har genomförts. Det återstår att lösa en del problem 
och någon solcellspark har inte byggts 2021. 

 Vi gör investeringar för energieffektiviseringar  
Långsiktigt arbete och några energieffektiviseringsprojekt genomfördes inte under 
2021. 

 Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation 
Några investeringar gjordes inte genom grön obligation/gröna lån under 2021. 

 Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat  
Det bedömdes olämpligt att genomföra ett event/aktivitet under pandemin 2021. 

 
De 7 löften som inte har kunnat genomföras återfinns som del av de klimatlöften som 
föreslås för år 2022 i ärende 2021/351.  
 
Beslutsunderlag 

1 Redovisning Ulricehamns kommunen klimatlöften 2021 
 
 
Beslut lämnas till 
Kanslichef  
 
 
 

Lena Brännmar Ola Alinvi 
Kanslichef Miljöstrateg 
Kommunledningsstaben Strategi- och utvecklingsenheten 
 Kommunledningsstaben 
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Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om...  
 
... är en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i 
Västra Götaland i samverkan med andra aktörer. Alla kommuner i länet har 
undertecknat målet att Västra Götaland till 2030 ska vara en fossiloberoende 
region.  
 
Klimat 2030 driver satsningen Kommunernas klimatlöften för att stötta 
kommunerna att ta nästa steg i sitt klimatarbete. Tillsammans kan vi göra mer! 
 
Uppföljningsformulär 
Detta formulär ska användas när ni rapporterar in vilka av era klimatlöften för 
2021 som ni genomfört. Fyll i direkt i filen och spara sedan som PDF, namnge med 
vilken kommun det gäller. 
 
Senast den 1 december 2021 ska kommunen skicka in uppföljningsformuläret 
via e-post till: klimat2030@vgregion.se.  
  
Svarsalternativen är: 

 Ja, genomfört.  
 Nej, men påbörjat.  
 Nej, inte påbörjat. 
 Inte antagit. 

 
Alla delarna som beskrivs i varje löfte ska vara uppfyllda, om olika alternativ anges 
ska något av dessa vara uppfyllda. 
 
Klimat 2030 kommer inte ha möjlighet att granska beskrivande texter från 
kommunerna, men däremot tror vi att kommunen kan ha behov av att internt följa 
upp hur det gått mer i detalj. De klimatlöften som kommunen inte lyckats 
genomföra går bra att anta igen för genomförande nästa år (utifrån de justeringar 
som gjorts i vissa formuleringar). 
 
Sista dag att skicka in uppföljningen är den 1 december men ni har hela året på er 
för genomförandet. Vi tror att ni i slutet av året vet om det kommer tas något steg 
de sista veckorna som leder till att klimatlöftet är uppfyllt.  
 
Uppföljningen görs inte för att jämföra enskilda kommuners arbete, utan detta är 
en satsning vi gör tillsammans.  
 
Tack för er medverkan i satsningen! 
 
Frågor ställs till:  
Lise Nordin, lise.nordin@vgregion.se 0739-67 29 90  
Maria Eléhn, maria.elehn@innovatum.se 0720-17 38 27 

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

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

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

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

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

 

☒   Ja, genomfört.
☐   Nej, men påbörjat.
☐   Nej, inte påbörjat.
☐   Inte antagit.

☐   Ja, genomfört.
☐   Nej, men påbörjat.
☐   Nej, inte påbörjat.
☒   Inte antagit.

☐   Ja, genomfört.
☒   Nej, men påbörjat.
☐   Nej, inte påbörjat.
☐   Inte antagit.

☐   Ja, genomfört.
☐   Nej, men påbörjat.
☐   Nej, inte påbörjat.
☒   Inte antagit.
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5. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer. 
Det innebär att insatser för cykling under föregående år mäts och 
redovisas. Undersökningen bygger på självrapportering av kontrollerbara uppgifter och 
syftet är bland annat att identifiera förbättringsområden. Deltagande i 
kommunvelometern bör ske under flera år för att kunna se förändringar över tid. 

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

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

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

☒   Ja, genomfört.
☐   Nej, men påbörjat.
☐   Nej, inte påbörjat.
☐   Inte antagit.

☐   Ja, genomfört.
☒   Nej, men påbörjat.
☐   Nej, inte påbörjat.
☐   Inte antagit.

☒   Ja, genomfört.
☐   Nej, men påbörjat.
☐   Nej, inte påbörjat.
☐   Inte antagit.

☐   Ja, genomfört.
☒   Nej, men påbörjat.
☐   Nej, inte påbörjat.
☐   Inte antagit.
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9. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade 
upphandlingar.  
Det innebär att kommunen bedömer var klimatkrav i upphandlingar gör störst nytta 
(utöver upphandlingar som tas upp i punkt 4) och ställer krav i minst tre upphandlingar 
under 2021.  

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

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

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

 
 
 
 
 

☐   Ja, genomfört.
☐   Nej, men påbörjat.
☐   Nej, inte påbörjat.
☒   Inte antagit.

☐   Ja, genomfört.
☐   Nej, men påbörjat.
☐   Nej, inte påbörjat.
☒   Inte antagit.

☐   Ja, genomfört.
☐   Nej, men påbörjat.
☐   Nej, inte påbörjat.
☒   Inte antagit.

☒   Ja, genomfört.
☐   Nej, men påbörjat.
☐   Nej, inte påbörjat.
☐   Inte antagit.
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13. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål. 
Det innebär att kommunen beräknar måltidens klimatpåverkan och har satt mål att 
klimatpåverkan ska vara maximalt 0,9 kg CO2e/måltid i snitt under minst en månad. För 
att täcka in alla typer av måltider i verksamheten kan kommunen sätta mål att nyckeltalet 
för samtliga inköpta livsmedel ska minska till 1,7 kg CO2e/kg inköpta livsmedel. 

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

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

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

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

☐   Ja, genomfört.
☒   Nej, men påbörjat.
☐   Nej, inte påbörjat.
☐   Inte antagit.

☒   Ja, genomfört.
☐   Nej, men påbörjat.
☐   Nej, inte påbörjat.
☐   Inte antagit.

☐   Ja, genomfört.
☐   Nej, men påbörjat.
☐   Nej, inte påbörjat.
☒   Inte antagit.

☐   Ja, genomfört.
☒   Nej, men påbörjat.
☐   Nej, inte påbörjat.
☐   Inte antagit.

☒   Ja, genomfört.
☐   Nej, men påbörjat.
☐   Nej, inte påbörjat.
☐   Inte antagit.
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18. Vi har arbetssätt för årlig utsläppsminskning, en koldioxidbudget 
Det innebär att kommunen ska ha en politiskt antagen plan eller strategi för en årlig 
utsläppsminskning inom kommunens territorium som ligger i linje med kommunens 
egna, eller Västra Götalandsregionens koldioxidbudget med en utsläppsminskningstakt 
om 16 procent per år. 

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

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

 
Kommun: Ulricehamns kommun 

Kontaktperson: Ola Alinvi 

Befattning: Miljöstrateg 

E-post: ola.alinvi@ulricehamn.se 

Datum: 2021-11-12 

 

Senast den 1 december 2021 ska kommunen skicka in formuläret via e-post till: 

klimat2030@vgregion.se

☐   Ja, genomfört.
☐   Nej, men påbörjat.
☐   Nej, inte påbörjat.
☒   Inte antagit.

☐   Ja, genomfört.
☒   Nej, men påbörjat.
☐   Nej, inte påbörjat.
☐   Inte antagit.

☐   Ja, genomfört.
☒   Nej, men påbörjat.
☐   Nej, inte påbörjat.
☐   Inte antagit.
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Förslag till antagande av klimatlöften att genomföras 
under 2022 
Dnr 2021/351 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen antar följande nio klimatlöften för genomförande under 2022: 
1. Vi har en laddplan för kommunen 
3. Våra nya personbilar är klimatbonusbilar 
5. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer 
6. Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy 
8. Vi minskar inköp av fossilbaserade engångsprodukter 
14. Vi genomför energieffektiviseringar 
16. Vi installerar solenergi 
19. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet med grön obligation 
20. Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet  
 
Sammanfattning 
Klimat 2030 har föreslagit Ulricehamns kommun 20 klimatlöften att genomföra under 2022. 
Nio av de föreslagna löftena föreslås antas utifrån möjligheter för genomförande och 
pågående miljöarbete i kombination med miljönytta. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2021-11-22 från kanslichef  
2 20 klimatlöften inför 2022 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar följande nio klimatlöften för genomförande under 2022: 
1. Vi har en laddplan för kommunen 
3. Våra nya personbilar är klimatbonusbilar 
5. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer 
6. Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy 
8. Vi minskar inköp av fossilbaserade engångsprodukter 
14. Vi genomför energieffektiviseringar 
16. Vi installerar solenergi 
19. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet med grön obligation 
20. Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet  
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2021-11-22 

Tjänsteskrivelse Förslag till antagande av 
klimatlöften att genomföras under 2022 
Diarienummer 2021/351, löpnummer 3888/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar följande nio klimatlöften för genomförande under 2022: 
1. Vi har en laddplan för kommunen 
3. Våra nya personbilar är klimatbonusbilar 
5. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer 
6. Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy 
8. Vi minskar inköp av fossilbaserade engångsprodukter 
14. Vi genomför energieffektiviseringar 
16. Vi installerar solenergi 
19. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet med grön obligation 
20. Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet  
 
Sammanfattning 
Klimat 2030 har föreslagit Ulricehamns kommun 20 klimatlöften att genomföra under 2022. 
Nio av de föreslagna löftena föreslås antas utifrån möjligheter för genomförande och 
pågående miljöarbete i kombination med miljönytta. 
 
 
Ärendet 
Länsstyrelsen i Västra Götaland har beslutat om regionala tilläggsmål till de nationella 
miljökvalitetsmålen. De regionala tilläggsmålen innebär högre ambition jämfört med de 
nationella målen inom området Begränsad klimatpåverkan. Genomförandet av de nationella 
målen och de regionala tilläggsmålen sker genom Utmaningar Hållbart Västra Götaland där 
den högre ambitionen inom klimatarbetet brutits ut i en speciell satsning som kallas Klimat 
2030.  
 
Inom ramen för Klimat 2030 startades år 2020 en speciell satsning kallad Kommunernas 
Klimatlöften. Klimat 2030 presenterade förslag på 20 klimatlöften som kommunen kunde 
anta. Ulricehamns kommun antog 13 av dessa klimatlöften (Dnr 2020/356) för 
genomförande under 2021. 5 av dessa löften har genomförts.  
 
Klimat 2030 har nu återkommit till Ulricehamns kommun med förslag på 20 löften att 
genomföras under 2022. För en fullständig översikt och beskrivning av förslagen, se bilaga 
”Kommunernas klimatlöften 2022”. 
 
Föreslagna löften från Klimat 2030 har bedömts utifrån pågående miljöarbete inom 
kommunen, möjligheter för genomförande och den förväntade miljönyttan. Att löften som 
antogs för genomförande 2021 av olika orsaker, till exempel pandemin, inte genomförts har 
också vägts in och förnyat antagande föreslås. De löften som antas nu avses att genomföras 
under 2022. 
 
Nedan redovisas de löften som föreslås antas, inklusive ansvarig verksamhet, detaljerad 
beskrivning av löftet samt motiven för antagande: 
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 Vi har en laddplan för kommunen – Ansvar: Miljö och Samhällsbyggnad, 
Exploatering  

Löftet innebär att kommunen kartlägger laddmöjligheter och tar fram en plan för laddning av 
fordon där kommunen har rådighet vid bostäder, arbetsplatser, handel och besöksmål. 
Planen ska peka ut kommunens ansvar och hur kommunen kan samverka med aktörer som 
tillhandahåller laddning. På parkeringar vid kommunägda bostäder ska boende erbjudas 
laddmöjligheter. Planen ska utformas så att hållbart resande prioriteras, parkeringsplatser 
samnyttjas och att parkering och laddning prissätts marknadsmässigt. 
 
Boråsregionen-Sjuhärads kommunalförbund har nyligen presenterat en vägledning för 
publik laddinfrastruktur. Det finns flera aktörer och kommunen behöver ta kontroll, 
identifiera sin roll och långsiktigt planera utvecklingen av laddinfrastruktur inom sitt 
geografiska område. En förutsättning för att den kommunala verksamhetens personbilar är 
klimatbonusbilar, likaväl som kommuninvånarnas omställning till ökad elbilsanvändning, är 
en väl utbyggd laddinfrastruktur. Planen bör ta ett övergripande grepp och innefatta även 
laddmöjligheter vid kommunägda bostäder och kommunala byggnader. Med välplanerad 
laddinfrastruktur ökar kommunens attraktivitet för till exempel inflytning och turism. 
 

 Våra nya personbilar är klimatbonusbilar – Ansvar: Upphandling, UEAB, 
Strategi och utveckling 

Löftet innebär att alla nya avtal vid köp och hyra av personbilar till kommunal verksamhet 
ska vara bilar som uppfyller krav på att få bonus i fordonsskatt. Endast undantagsvis väljs 
andra personbilar som då ska uppfylla Upphandlingsmyndighetens baskrav, efter intern 
dispens. 
 
Transportsektorn står för en tredjedel av växthusgasutsläppen i Sverige och är en starkt 
bidragande orsak till klimatförändringen. Ett första steg för kommunen är att miljömässigt 
ytterligare förbättra de bilar som används i verksamheten och därmed vara föregångare. Ett 
sådant arbete startade under 2021. Bland annat har en fordonsgrupp startats som ska se över 
och effektivisera nybilsinköpen. Ett sådant arbete måste bland annat ske i samklang med 
utbyggnad av laddmöjligheter som idag till viss del begränsar omställning. Vidare måste 
miljökrav samordnas med andra krav på bilarna. Detta är ett långsiktigt arbete och därför 
föreslås att detta löfte förnyas. 
 

 Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer – Ansvar, Miljö och 
Samhällsbyggnad, Exploatering 

Löftet innebär att insatser för cykling under pågående år mäts och redovisas. 
Undersökningen bygger på självrapportering av kontrollerbara uppgifter och syftet är bland 
annat att identifiera förbättringsområden. Deltagande i kommunvelometern bör ske under 
flera år för att kunna se förändringar över tid. 
 
Ulricehamns kommun deltog under 2021. Deltagandet ska vara långsiktigt varför löftet 
föreslås förnyas. Genom deltagandet kan vi jämföra oss med andra kommuner vad gäller 
åtgärder för att främja cyklandet inom kommunen. 
 

 Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy - Ansvar, Miljö och 
Samhällsbyggnad, Exploatering 

Löftet innebär att möjliggöra samnyttjande av parkeringsanläggningar, att prioritera besöks- 
och handelsparkering i centrala områden framför annan parkering, att se till att 
gatuparkering inte är subventionerad jämfört med parkeringshus, att möjliggöra flexibla 
parkeringstal med stimulans av bilpooler samt att frikoppla parkeringskostnaden från hyran 
av lägenheter. 
 
En parkeringsplan har under 2021 arbetats fram. Förslag förs upp för politisk behandling 
under 2022. Löftet förslås därför förnyas.  
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 Vi minskar inköp av fossilbaserade engångsprodukter – Ansvar: Välfärd, 

Vård och omsorg, Hemtjänst, Strategi och utveckling 
Löftet innebär att kommunen helt går ifrån minst en fossilbaserad engångsprodukt eller 
erbjuder minst fem nya beställningsbara alternativ av flergångsprodukter och/eller 
engångsprodukter tillverkade av återvunnet eller förnybart material för kommunens 
verksamheter. Produkterna ska vara andra än de som berörs av EU:s engångsplastdirektiv. 
 
På grund av pandemin och belastningen på vård och omsorg har genomförandet av löftet 
fördröjts under 2021. EU:s engångsdirektiv håller på att genomföras nationellt vilket 
kommer att få konsekvenser för den kommunala verksamheten. Vi behöver därför se över vår 
användning av engångsprodukter och påbörja en omställning till flergångsprodukter. Löftet 
föreslås därför förnyas för genomförande under 2022. 
 

 Vi genomför klimateffektiviseringar – Ansvar:  Service, Fastighet 
Löftet innebär att kommunen startar upp minst ett projekt för energieffektivisering i egna 
fastigheter med t ex Totalmetodik från Belok eller motsvarande. 
 
Energieffektiviseringar övervägs vid nybyggnationer, om- och tillbyggnation samt 
renoveringsarbeten. Detta är ett långsiktigt arbete som succesivt minskar 
energianvändningen och löftet föreslås därför förnyas. 
 

 Vi installerar solenergi – Ansvar: Service, Fastighet 
Löftet innebär att solceller prövas i alla nybyggnadsprojekt i kommunal regi och att minst en 
anläggning installeras i kommunen. 
 
Inom kommunens verksamhet prövas solceller vid nybyggnation, men något projekt har inte 
genomförts under 2021. Detta är ett långsiktigt arbete som succesivt minskar 
energianvändningen och löftet föreslås därför förnyas. 
 

 Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation – 
Ansvar: Service, Fastighet, Ekonomi 

Löftet innebär att kommunen gör minst en investering genom grön obligation som 
kommunen gett ut själv eller via gröna lån från Kommuninvest eller liknande. Gröna 
obligationer är ett sätt att låna pengar till egna klimat- och miljöprojekt och samtidigt 
erbjuda investerare attraktiva investeringsformer. 
 
Ulricehamns kommun har tidigare tagit beslut att finansiera investeringar genom grön 
obligation. Löftet antogs för genomförande 2021 men någon investering gjordes inte. Löftet 
får ses som långsiktigt och kommunen kommer under de närmaste åren att göra 
investeringar. Förnyat löfte att genomföra under 2022. 
 

 Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet – Ansvar: 
Strategi och utveckling 

Löftet innebär att kommunen bjuder in invånarna till dialog om klimatåtgärder för att skapa 
mer delaktighet och skynda på omställningen. Det kan ske i form av dialogmöten eller 
workshops dit allmänheten och/eller föreningar/organisationer bjuds in. Kommunen ska 
återkoppla och kommunicera hur resultatet från dialogen tas omhand. 
 
Ett tidigare löfte togs om att anordna ett event eller aktivitet om klimatet under 2021. På 
grund av pandemin kunde inte detta genomföras. Dialog med kommuninnevånarna om 
klimatåtgärder är viktig. Löftet föreslås därför förnyas för genomförande under 2022.  
 
Beslutsunderlag 

1 20 klimatlöften inför 2022 
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Beslut lämnas till 
Kanslichef 
 
 
 

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

 



Inför 2022



1. Vi har en laddplan för kommunen (ny)

2. Vi klimatväxlar tjänsteresor 

3. Våra nya personbilar är klimatbonusbilar *

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

5. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer

6. Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy

7. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade 

upphandlingar *

8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter *

9. Vi möjliggör cirkulära arbetskläder (ny)

10. Vi använder cirkulära möbler *

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

12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål *

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

14. Vi genomför energieffektiviseringar *

15. Vi bygger i trä (ny)

16. Vi installerar solenergi *

17. Vi arbetar med återbruk av byggmaterial (ny)

18. Vi har en koldioxidbudget *

19. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation *

20. Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet (ny)

(ny)  Detta är ett nytt klimatlöfte inför 2022. 

* Detta klimatlöfte har förändrats något i jämförelse med klimatlöftena inför 2021.    
	 Klimatlöfte	7	är	samma	formulering	men	har	flyttats	från	plats	nr.	9.	



1.  Vi har en laddplan för kommunen. Det innebär att kommunen 
kartlägger	laddmöjligheter	och	tar	fram	en	plan	för	laddning	av	fordon	där	
kommunen	har	rådighet	vid	bostäder,	arbetsplatser,	handel	och	besöksmål.	
Planen	ska	peka	ut	kommunens	ansvar	och	hur	kommunen	kan	samverka	med	
aktörer	som	tillhandahåller	laddning.	På	parkeringar	vid	kommunägda	bostäder	
ska boende erbjudas laddmöjligheter. Planen ska utformas så att hållbart resande 
prioriteras,	parkeringsplatser	samnyttjas	och	att	parkering	och	laddning	prissätts	
marknadsmässigt.

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

3. Våra nya personbilar är klimatbonusbilar. Det innebär att alla 
nya	avtal	vid	köp	och	hyra	av	personbilar	till	kommunal	verksamhet	ska	vara	bilar	
som	uppfyller	krav	på	att	få	bonus	i	fordonsskatt.	Endast	undantagsvis	väljs	andra	
personbilar	som	då	ska	uppfylla	Upphandlingsmyndighetens	baskrav,	efter	intern	
dispens.

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



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

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

8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter.
Det innebär att kommunen helt går ifrån minst en fossilbaserad 
engångsprodukt	eller	erbjuder	minst	fem	nya	beställningsbara	alternativ	av	
flergångsprodukter	och/eller	engångsprodukter	tillverkade	av	återvunnet	eller	
förnybart	material	för	kommunens	verksamheter.	Produkterna	ska	vara	andra	
än	de	som	förbjuds	enligt	EU:s	engångsplastdirektiv.

9. Vi möjliggör cirkulära arbetskläder. Det innebär att kommunen 
gör	en	inventering	av	inköp	och	hantering	av	arbetskläder	inför	kommande	
upphandling	och	genomför	minst	en	ny	åtgärd	för	att	förlänga	livstiden	för	
arbetskläder.	Exempel	på	åtgärder	kan	vara	att:	minska	antal	modeller/
färger,	använda	generella	loggor,	erbjuda	skrädderitjänster,	återbruk	eller	
återtagssystem.

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



11.  Vi möjliggör för invånarna att låna/hyra produkter 
istället för att köpa. Det	innebär	att	kommunen	kan	visa	att	minst	tre	
olika	insatser	pågår	varav	minst	en	initieras	under	2022.	Det	kan	ske	genom	
samverkan	med	näringslivet	för	att	erbjuda	fler	hållbara	tjänster,	att	skapa	plats	
i	bostadsområde	för	att	dela	saker,	att	kommunen	erhåller	platser	att	reparera	
eller liknande.

12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål.
Det	innebär	att	kommunen	sätter	och	följer	upp	mål	samt	arbetar	med	rutiner	
för	att	undvika	matsvinn	genom	förebyggande	åtgärder.	Kommunen	ska	mäta	
matsvinnet	med	ett	uppsatt	mål	på	max	45	g/portion	i	genomsnitt	(lunch	eller	
middag).	I	siffran	ingår	alla	tre	typer	av	svinn:	kökssvinn,	serveringssvinn	och	
tallrikssvinn.	

13. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig 
verksamhet och har mål. Det innebär att kommunen i sitt arbete med 
menyplanering	och	råvaruval	beräknar	måltidens	klimatpåverkan	och	har	satt	
mål	att	klimatpåverkan	ska	vara	maximalt	0,9	kg	CO2e/måltid	i	snitt	under	
minst	en	månad.	Alternativt	har	satt	mål	att	nyckeltalet	för	samtliga	inköpta	
livsmedel	ska	minska	till	1,7	kg	CO2e/kg	inköpta	livsmedel.

14. Vi genomför energieffektiviseringar. Det innebär att kommunen 
startar	upp	minst	ett	projekt	för	energieffektivisering	i	egna	fastigheter	med	
exempelvis	Totalmetodik	från	Belok	eller	motsvarande.

10. Vi använder cirkulära möbler. Det innebär att kommunen 
inreder	med	minst	20	procent	cirkulära	möbler	(mätt	i	antal	eller	kostnad)	i	
kommunens	organisation.	Med	cirkulära	möbler	menas	att	de	repareras	och	
används	på	nytt,	köps	begagnade	eller	återbrukas	internt.



17. Vi arbetar med återbruk av byggmaterial. Det innebär att 
kommunen	väljer	ut	minst	en	egen	byggnad	som	har	kommande	behov	av	
renovering,	lokalanpassning	eller	demontering	och	inventerar	potentialen	för	
återbruk	i	den	byggnaden,	med	fokus	på	minst	fem	kategorier	byggvaror	som	
lämpar	sig	för	återbruk.

18. Vi har en koldioxidbudget. Det innebär att kommunen har en 
politiskt	antagen	koldioxidbudget	och	arbetar	för	en	årlig	utsläppsminskning	
i	linje	med	vad	koldioxidbudgeten	visar	behövs	för	att	nå	Parisavtalet.	
Alternativt	har	ett	politiskt	beslut	att	arbeta	för	en	årlig	utsläppsminskning	
med	hänvisning	till	Västra	Götalandsregionens	koldioxidbudget.

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

20. Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för 
klimatet. Det	innebär	att	kommunen	bjuder	in	invånarna	till	dialog	om	
klimatåtgärder	för	att	skapa	mer	delaktighet	och	skynda	på	omställningen.	
Detta	kan	ske	i	form	av	dialogmöten	eller	workshops	dit	allmänheten	och/
eller	föreningar/organisationer	bjuds	in.	Kommunen	ska	återkoppla	och	
kommunicera hur resultatet från dialogen tas omhand.

16. Vi installerar solenergi. Det	innebär	att	solceller	prövas	i	alla	
nybyggnadsprojekt	i	kommunal	regi	och	att	minst	en	anläggning	installeras	i	
kommunen.

15. Vi bygger i trä. Det	innebär	att	kommunen	ställer	krav	på	minst	
50	procent	trästomme	i	ett	byggnadsprojekt,	antingen	i	egen	regi	eller	i	
markanvisning.
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Uppföljning riktlinje förenklat beslutsfattande om 
hemtjänst 
Dnr 2018/613 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Återrapporteringen godkänns och införandet av förenklat beslutfattande för äldre i 
Ulricehamns kommun avslutas med anledning av att det inte finns någon efterfrågan av 
tjänsten. 
 
Sammanfattning 
Riksdagen fattade 23 maj 2018 beslut om att göra ändringar i socialtjänstlagen (SoL) som ger 
kommuner möjlighet att bevilja hemtjänstinsatser utan en individuell behovsprövning.  
Kommunstyrelsen i Ulricehamns kommun fattade beslut 29 november 2018 om att införa 
förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre i kommunen från och med 1 september 
2019.  Från den 1 september 2019 har personer som är 67 år eller äldre kunnat ansöka om 
hemtjänstinsatser motsvarande cirka två timmar per vecka utan föregående behovsprövning. 
Matdistribution och trygghetslarm ingår också, men inte städ.  
 
Förenklat beslutfattande om hemtjänst för äldre (FBH) infördes på prov under 1 år och en 
utvärdering ska presenteras till kommunstyrelsen när provtid är klar med förslag på fortsatt 
hantering.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-10-07 från socialchef  
2 Protokollsutdrag KS 2018-11-29, § 350, Riktlinje förenklat beslutsfattande om hemtjänst 

för äldre antas från och med 2019-09-01 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Återrapporteringen godkänns och införandet av förenklat beslutfattande för äldre i 
Ulricehamns kommun avslutas med anledning av att det inte finns någon efterfrågan av 
tjänsten. 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2021-10-07 

Tjänsteskrivelse Uppföljning riktlinje förenklat 
beslutsfattande om hemtjänst 
Diarienummer 2018/613, löpnummer 801/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Återrapporteringen godkänns och införandet av förenklat beslutfattande för äldre i 
Ulricehamns kommun avslutas med anledning av att det inte finns någon efterfrågan av 
tjänsten. 
 
Sammanfattning 
Riksdagen fattade 23 maj 2018 beslut om att göra ändringar i socialtjänstlagen (SoL) som ger 
kommuner möjlighet att bevilja hemtjänstinsatser utan en individuell behovsprövning.  
Kommunstyrelsen i Ulricehamns kommun fattade beslut 29 november 2018 om att införa 
förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre i kommunen från och med 1 september 
2019.  Från den 1 september 2019 har personer som är 67 år eller äldre kunnat ansöka om 
hemtjänstinsatser motsvarande cirka två timmar per vecka utan föregående behovsprövning. 
Matdistribution och trygghetslarm ingår också, men inte städ.  
 
Förenklat beslutfattande om hemtjänst för äldre (FBH) infördes på prov under 1 år och en 
utvärdering ska presenteras till kommunstyrelsen när provtid är klar med förslag på fortsatt 
hantering.  
 
 
Ärendet 
Riksdagen fattade 23 maj 2018 beslut om att göra ändringar i socialtjänstlagen (SoL) som ger 
kommuner möjlighet att bevilja hemtjänstinsatser utan en individuell behovsprövning.  
Kommunstyrelsen i Ulricehamns kommun fattade beslut 29 november 2018 om att införa 
förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre i kommunen från och med 1 september 
2019.  Från den 1 september 2019 har personer som är 67 år eller äldre kunnat ansöka om 
hemtjänstinsatser motsvarande cirka två timmar per vecka utan föregående behovsprövning. 
Matdistribution och trygghetslarm ingår också, men inte städ.  
 
Förenklat beslutfattande om hemtjänst för äldre (FBH) ska göra det lättare för äldre att söka 
och få den hjälp de tycker att de behöver. Tillsammans med omvårdnadspersonalen kommer 
den äldre överens om vad som ska utföras och när. Förhoppningen är att man då inte väntar 
tills vårdbehoven är jättestora innan man söker hjälp, och genom tidigare insatser är 
förhoppningen att kunna fördröja att vårdbehoven ökar. Det är också ett sätt att avlasta 
anhöriga, som gör ett stort arbete för att hjälpa närstående i kommunen. 
 
FBH infördes på prov under 1 år och en utvärdering ska presenteras till kommunstyrelsen 
när provtid är klar med förslag på fortsatt hantering. 
 
På Ulricehamns kommuns hemsida fanns under pilottiden information om FBH. En 
biståndshandläggare har tillsammans med enhetschef på särskilt boende informerat PRO 
Gällstad om insatsen FBH vi ett tillfälle, hösten 2019. I övrigt har införandet av FBH inte 
marknadsförts via fysiska möten då det inte varit möjligt på grund av restriktioner utifrån 
pandemin. 
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Sedan uppstart har tre beslut om FBH fattats av biståndshandläggare. Biståndshandläggarna 
tror att anledningen till att inte fler ansökt om hjälp via FBH är att kommuninvånarna inte 
vet om möjligheten. Information om FBH har inte nått målgruppen. För att marknadsföra 
föreslås att information ges till intresseorganisationer, information i årligt utskick till 
målgruppen 80 år samt annons i medier. Biståndshandläggarna säger att de för att kunna 
informera om FBH behöver mer kunskap om den nya arbetsmodellen. 
 
Biståndshandläggare framför att de haft ett fåtal personer som kunnat vara aktuella för FBH 
men när de fått information via telefon så vill de hellre göra ansökan på traditionellt sätt så 
att hjälpen de ansöker om kommer igång direkt. Ansökan behöver också kunna göras digitalt. 
Biståndshandläggare anser att handläggningen av FBH är tidskrävande då det i nuvarande 
verksamhetssystem saknas teknikstöd för en enkel och effektiv handläggning av FBH. 
 
Om FBH ska vara kvar behövs ett omtag. Förslagsvis skapas en arbetsgrupp med olika 
professioner, likt den grupp som skapades vid införandet av FBH. Arbetsgruppen skulle 
behöva se över rutinen, förenkla ansökningsblanketten, förtydliga informationen på 
Ulricehamns kommuns hemsida, fundera över övrig marknadsföring, se över kostnader och 
ersättningar, göra ett förtydligande gällande hemtjänstinsatser (ska det finnas möjlighet att 
beviljas hjälp med sådana insatser som inte anges i riktlinjer ”Riktlinjer för 
biståndshandläggning enligt socialtjänstlagen”?) samt göra en omvärldsbevakning, hur gör 
andra kommuner 
 
Beslutsunderlag 
1 Protokollsutdrag KS 2018-11-29, § 350, Riktlinje förenklat beslutsfattande om hemtjänst 

för äldre antas från och med 2019-09-01 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Socialchef 
 
 
 

Magnus Andersson Neumann Nathalie Johansson 
Socialchef Utredare 
Sektor välfärd Sektor välfärd 
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ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Nämnd Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2018-11-29 
Paragrafer  
Datum då anslaget sätts upp 2018-12-05 Datum då anslaget tas ner 2018-12-27 
Förvaringsplats för 
protokollet Stadshuset 
 
 
………………………………… 
Underskrift  

 
 

Tid och plats torsdag den 29 november 2018 kl. 08:00-15:18, i Kommunfullmäktiges 
sessionssal, Stadshuset 

  
Paragrafer 289-314 

  
Ledamöter Mattias Josefsson S Ordförande  

§§ 315-330, 332-361 
Roger Wilhelmsson M Vice ordförande  

§§ 315-332, 334-361 
Inga-Kersti Skarland S §§ 315-331, 333-361 
Klas Redin S  
Catharina Ståhl-Lind S  
Roland Karlsson C Ordförande § 331 
Ann Stockzelius C  
Liselotte Andersson C  
Niclas Sunding SD  
Mikael Levander NU  
Hanna Gundberg MP  
Birgit Andersson L  
Cristina Bernevång KD  
Jan-Olof Sundh V  

  
Tjänstgörande  

ersättare 
Catharina Örtendahl Rylid M Ers. Sebastian Gustavsson 

§§ 315-319 
Wiktor Öberg M Ers. Sebastian Gustavsson 

§§ 320-361 
Mattias Remar S §§ 331-332 Ers Mattias Josefsson 

resp. Inga Kersti Skarland 
Karin Lorentzon M § 333 Ers Roger Wilhelmsson 

  
Ersättare Mattias Remar S              §§ 315-330, 333-361 

Aira Eriksson S 
Wiktor Öberg M            §§ 315-319 
Karin Lorentzon M            §§ 315-332, 334-361 
Hanna Brunnegård C 
Victor Sund C 
Aila Kiviharju SD 
Roland Eriksson L 
Bengt Andelius KD 
Roger Andersson V              
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Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

Justerare 
 

Mikael Levander (NU)  

Tid och plats för 
justering 

Stadshuset 4 december kl. 13.00 
 

Övriga Håkan Sandahl Kommunchef 
Magnus Andersson Socialchef 
Gülsen Özdenkos Barn- och utbildningschef 
Anna-Lena Johansson TF servicechef 
Niklas Anemo Ekonomichef 
Susanne Åhman Planeringschef 
Katrin Högborn Kommunikationschef 
Sebastian Olofsson Samhällsbyggnadschef 
Lena Brännmar Kanslichef 
Petra Grönhaug Kommunsekreterare 

 
Underskrifter  

 

 
Sekreterare ________________________ 

  Petra Grönhaug 
 

 
Ordförande 

 
________________________ 

  Mattias Josefsson §§ 315-330, 332-361 

 
 

Ordförande 
 
________________________ 

 
 

Justerare 
 
________________________ 

 Roland Karlsson § 331 

 
 

Justerare 

 
 
________________________ 

 
 

Justerare 
 
________________________ 

 Mikael Levander 
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Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

 
 
 
§ 350/2018 
 

Riktlinje förenklat beslutsfattande om hemtjänst för 
äldre 
Dnr 2018/613 
 
 
Sammanfattning 
Riksdagen fattade 2018-05-23 beslut om att göra ändringar i socialtjänstlagen (SoL) som ger 
kommuner möjlighet att bevilja hemtjänstinsatser utan en individuell behovsprövning. 
Kommunen måste då ta fram riktlinjer som tar ställning till vilken ålder som ska gälla, vilka 
insatser som ska ingå samt i vilken omfattning insatserna ska erbjudas.  
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-11-01 från socialchef 
2 Riktlinje förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Riktlinjen om förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre antas och Ulricehamns 
kommun inför förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre från och med 1 september 
2019. 
 
Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre införs på prov under 1 år och en 
utvärdering ska presenteras till kommunstyrelsen senast september 2020 med förslag på 
fortsatt hantering.  
 
Taxan fastställs till socialstyrelsens maxtaxa/8,69.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Riktlinjen om förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre antas och Ulricehamns 
kommun inför förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre från och med 1 september 
2019. 
 
Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre införs på prov under 1 år och en 
utvärdering ska presenteras till kommunstyrelsen senast september 2020 med förslag på 
fortsatt hantering.  
 
Taxan fastställs till socialstyrelsens maxtaxa/8,69.  
 
Beslut lämnas till 
Socialchef 
Författningshandboken   
 
 



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2022-01-04 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§  
 

Riktlinjer för ramuppdrag it 2022 
Dnr 2021/599 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Riktlinjer för ramuppdrag it 2022 inklusive prislista antas.  
 
Sammanfattning 
Ramuppdrag för samverkansnämnd it har beretts i it-samverkan. Därmed överlämnas 
förslag till justerat ramuppdrag och prislista för 2022 till kommunstyrelsen för beslut. 
 
Årets justeringar omfattar främst ett tillägg av servicefönster där it kan uppdatera och 
underhålla system i drift. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-11-19 från servicechef  
2 Riktlinjer för ramuppdrag it 2022 
3 Prislista it-enheten 2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Riktlinjer för ramuppdrag it 2022 inklusive prislista antas.  
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2021-11-19 

Tjänsteskrivelse Riktlinjer för ramuppdrag it 2022 
Diarienummer 2021/599, löpnummer 3827/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Riktlinjer för ramuppdrag it 2022 inklusive prislista antas.  
 
Sammanfattning 
Ramuppdrag för samverkansnämnd it har beretts i it-samverkan. Därmed överlämnas 
förslag till justerat ramuppdrag och prislista för 2022 till kommunstyrelsen för beslut. 
 
Årets justeringar omfattar främst ett tillägg av servicefönster där it kan uppdatera och 
underhålla system i drift. 
 
 
Ärendet 
Årligen skrivs ett nytt ramuppdrag fram som mer i detalj beskriver kommunernas uppdrag 
till samverkansnämnd it och it-enheten. It-samverkan gäller både utveckling och drift. I 
ramuppdraget redovisas de åtaganden som åligger it-enheten gällande drift och support samt 
den prissättning som föreslås för 2022. It-enhetens verksamhet följs upp i 
samverkansnämnd it genom bland annat nyckeltal. 
 
Förslag till ramuppdrag bereds av it-forum utveckling och drift, förslaget fastställs i 
it-styrgrupp och it-nämnd. Därefter lämnas slutgiltigt förslag till respektive kommunstyrelse 
för beslut. Med utgångspunkt från den dialog som förts mellan Tranemo och Ulricehamns 
kommuner överlämnas förslag till ramuppdrag inklusive prislista för 2022.  
 
Förändringar mot föregående år: 

 Vissa redaktionella ändringar har utförts för att höja språk och tydlighet i 
dokumentet. 

 Stycket, ”Förändring från tidigare ramuppdrag” har flyttats till först i dokumentet. 
 Under rubriken ”Reservkraft, kyla och brandskydd” har formuleringen ”It har rätt att 

påverka utformningen av denna.” ändrats till ”It ska godkänna utformningen av 
denna.” 

 I bilaga 1 har texten under rubriken ”Grundläggande tillgänglighetskrav till 
funktioner” skrivits om för att tillföra ett extra servicefönster. Detta för att man idag 
inte alltid hinner med alla uppdateringar och säkerhetspatchningar under ett 
servicefönster. Konsekvensen blir att tillgängligheten sänks från 99,45% till 99,1%. 
Servicefönsterna läggs då kommunen har låg grad av verksamhet igång och vid 
avstämning finner verksamheten förändringen nödvändig och acceptabel. 

 
Beslutsunderlag 
1 Riktlinjer för ramuppdrag it 2022 
2 Prislista it-enheten 2022 

 
 
 
Beslut lämnas till 
Tranemo kommun 
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Servicechef 
Författningshandboken 
 
 
 

Anna-Lena Johansson Lena Schoultz 
Servicechef Enhetschef IT 
Sektor service IT 
 Sektor service 
  
Jenny Hulander  
IT-strateg  
IT  
Sektor service  
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Ramuppdrag it 2022  
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Våra styrdokument
Normerande

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

Aktiverande

Strategi – Avgörande vägval och strategiområden från fullmäktigeberedningar
Program – Avgörande vägval och programområden från andra än fullmäktigeberedningar
Plan – Uppdrag, tidsram och ansvar
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Förändringar från tidigare ramuppdrag 
Vissa redaktionella ändringar har utfört för att höja språk och tydlighet i dokumentet. 

Detta stycke, ”Förändring från tidigare ramuppdrag” har flyttats till först i dokumentet. 

Under rubriken ”Reservkraft, kyla och brandskydd” har formuleringen ”It har rätt att 
påverka utformningen av denna.” ändrats till ”It ska godkänna utformningen av denna.”  

I bilaga 1 har texten under rubriken ”Grundläggande tillgänglighetskrav till funktioner” 
skrivits om för att tillföra ett extra servicefönster. Detta för att man idag inte alltid hinner 
med alla uppdateringar och säkerhetspatchningar under ett servicefönster. Konsekvensen 
blir att tillgängligheten sänks från 99,45% till 99,1%. Servicefönsterna läggs då kommunen 
har låg grad av verksamhet igång och vid avstämning finner verksamheten förändringen 
nödvändig och acceptabel.  
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Bakgrund 
Tranemo kommun och Ulricehamns kommun har sedan 2010 en samverkan kring it-frågor. 
En gemensam samverkansnämnd för it har skapats med ledarmöte från båda kommunerna. 
Nämndens uppdrag styrs i grund och botten av reglemente och samverkansavtal. Då it är ett 
förändligt område görs årligen en beställning från kommunstyrelsen i båda kommunerna till 
samverkansnämnden genom detta ramuppdrag. 
 

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

Inledning 
It ansvarar för att tillsammans med verksamheterna och med upphandling sköta de 
avtalsområden som ligger inom ramuppdraget. Till dessa områden räknas i första hand det 
som it själva är systemägare för det vill säga teknisk it-infrastruktur (se nästa stycke) 
inklusive fast och mobil telefoni. It är tillsammans med verksamheterna ansvariga för att 
avropsbara avtal finns för produktförsörjning inom området för exempelvis skrivare, 
kopiatorer, datorarbetsplatser, skoldatorer, mobila enheter som smartphones och surfplattor. 
It:s kompetenser krävs även i de upphandlingar som verksamheterna genomför. Här ska it 
medverka vid behov. It-enhetens resurser skall stödja de utvecklingsuppdrag som prioriteras. 
It-enheten ska vara ett stöd för verksamheterna i det vardagliga arbetet där it nyttjas som 
resurs för att nå verksamheternas mål. 

Till teknisk it-infrastruktur räknas nätverk (aktiv utrustning inklusive reservkraft (UPS), 
mjukvara och kommunikation till internet, plattform för fjärråtkomst/distansarbete, 
telefonväxel inklusive hänvisningssystem, e-postsystem, Microsoft 365, katalogtjänst (den 
användare loggar in och tilldelas behörighet i), struktur för lagring (av filer) samt system för 
säkerhetskopiering och serverrum med UPS. It räknas som systemägare och förvaltare av 
teknisk it-infrastruktur (TIS). I arbetet ingår att jobba proaktivt med informationssäkerhet. 

Ändringar i ramuppdrag och utvecklingsärenden 
Större ändringar i detta ramuppdrag sker en gång per år eller vid akuta behov (lagändring). 
Förslag på ändringar förs genom processen för beställar-it det vill säga bereds av it-forum 
utveckling och lyfts vidare till it-styrgrupp, för att slutligen föras vidare för politisk 
behandling i respektive kommunstyrelse. Sedan förs uppdrag och tjänstekatalog upp för 
beslut i samverkansnämnd it. 
 
Utveckling av våra it-miljöer sker löpande och kontinuerligt av så väl it som av 
verksamheterna. Alla förändringar av it-miljön som inte ryms inom applikationsavtal eller 
detta ramuppdrag ska beredas som utvecklingsärenden. Mindre utvecklingsärenden hanteras 
inom ramen för it-strategens mandat medans större förändringar prioriteras av it-
styrgruppen. 
 
När nya/förändrade tjänster är införda och leverans från it sker, upprättas applikationsavtal. 
Saknas definition av ny tjänst tas beskrivning fram till ramuppdraget och 
tjänstefieringsgruppen prissätter tjänsten. Ramuppdraget och prislistan uppdateras med 
beskrivning av tjänsten till kommande år. 
 
 



   6 

Utvärdering av ny teknik, så kallade pilotprojekt ska även de passera it-forum utveckling som 
ett utvecklingsärende. Detta gäller både för it och för övriga verksamheter. 
 
Utvärdering av ny smartphone eller exempelvis ny version av kontorsstöd ingår som en del av 
uppdraget att tillhandahålla en befintlig funktion/it-tjänst/produkt. Detta gäller så länge 
utvärderingen kan göras via avrop inom upphandlade avtal. 
 

System, tjänster och arbetssätt  
It ansvarar för att tillsammans med verksamheterna och med upphandling sköta de 
avtalsområden som ligger inom ramuppdraget. På så sätt kan rätt system och tjänster 
tillhandahållas för it och verksamheterna för att nå sina mål. I huvudsak ansvarar it för att 
utforma arbetssätt och rutiner för de system och tjänster som ligger inom it:s 
ansvarsområden medans verksamheterna själva ansvar för att utforma arbetssätt och rutiner 
för de system och tjänster som ägs och förvaltas av verksamheterna. För gemensamma 
plattformar ska it och verksamheterna samarbeta i utformandet av arbetssätt och rutiner.  

Avrop av enheter och inventarieregister 
Kommunerna eftersträvar ett definierat utbud av datorer, smartphones och surfplattor. Detta 
utbud förvaltas av it utifrån arbetet i it-forum drift. Den ram som finns för detta arbete är de 
upphandlade avtal till vilka kommunerna är avropsberättigade. Alla inköp av denna typ av 
utrustning ska skötas av it eller ske med it:s kännedom. Vid val av utrustning ska utrustning 
med en längre livstid prioriteras framför utrustning med kortare kalkylerad livslängd 
(tillverkarens standardgaranti). Detta för att uppnå en balans mellan konsekvens för miljö 
och konsekvens för ekonomi. Vidare ska arbetet kring produktförsörjning vara i balans med 
krav på god ekonomisk hushållning. 

Datorarbetsplats (stationär/bärbar), skrivare/kopiatorer, skärmar ska väljas utifrån krav på 
en teknisk livslängd av minst fyra år. Denna typ av utrustning hyrs ut till verksamheterna. 
Hyran består av kostnaden för utrustningen och supporten av den. It meddelar i prislistan 
vad som gäller. Elevdatorer har en separat hantering avseende teknisk livslängd som 
överenskommes med lärandet inom respektive kommun. 

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

Kostnader för drift av applikationen nedbruten på: 
Server 
Databas 
Integrationer 
Lagring 
Kommunikation 
Backup 
Support (personal) 
Supportverktyg 
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It:s ansvar (arbetsuppgifter utifrån teknisk systemförvaltning) 
Verksamhetens ansvar (arbetsuppgifter utifrån systemförvaltning) 

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

Molntjänster och Software as a service (SaaS) 
Vid övergång till molntjänst/SaaS är det viktigt att it och verksamheten samråder. Det är 
viktigt att både säkerhetsmässiga (knutna till kommunens förmåga), verksamhetsmässiga, it-
tekniska och de juridiska aspekterna ses över innan en förändring igångsätts. Detta görs 
genom informationsklassning i KLASSA och säkerhetsanalys. Ekonomisk kostnadsanalys 
skall genomföras då en applikation kan medföra kostnader internt även då applikationen är 
installerad externt hos leverantör. Om kostnader uppstår internt ska ett applikationsavtal 
upprättas. 
 
System för ärenderegistrering it 
Det ärendehanteringssystem som it använder i supporten ska kunna användas av övriga 
verksamheter om så önskas. Detta kräver givetvis överenskommelser med it utifrån 
resurs/kostnad. It är systemägare för detta system. 
 
Driftmeddelanden 
It ska använda kommunernas respektive Intranät (eller den plats som kommunerna anvisar) 
som plats för sin information gällande driftinformation, tjänster, avtal och priser. 
Incidentrapportering 
It ska självständigt rapportera it-incident på det sätt som kommunerna anvisar. De 
kommunala verksamheterna rapporterar incidenter för sin verksamhet. 

Arbetssätt 
It är uppdelade i tre team, användarstöd, verksamhetsstöd och infrastruktur.  

Användarstöd består av en första linjens support med supportspecialister och it-koordinator. 
Första linjens support är den generella supporten med bred kunskap som hanterar all 
inkommande förfrågan om support från verksamheterna. Till användarstöd hör även en 
andra linjens support med it-tekniker. Här hamnar ärenden som kräver djupare support, 
exempelvis har behov av längre handläggningstid eller besök på plats. 

Verksamhetsstöd består av it-tekniker och e-samordnare. Här finns en tredje linjens support 
för ärenden som kräver mer specifik expertis när det gäller stöd till användare och felsökning 
av verksamhetssystem och gemensamma plattformar.  

Infrastruktur består av it-tekniker. Här finns en tredje linjens support för ärenden som 
kräver mer specifik expertis när det gäller stöd till användare och felsökning av gemensamma 
plattformar. 

Verksamhetsstöd och Infrastruktur arbetar med underhåll och utveckling av 
verksamhetssystem, verktyg och gemensamma plattformar. Infrastruktur hanterar även 
frågor kring it-säkerhet och informationssäkerhet. 
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Datakommunikation och fastigheter 
För att it-stöd ska fungera krävs att it har fast nätverksanslutning till varje 
verksamhetsadress. Fiber fram till verksamhetsadress och nät i byggnad (data + el) bekostas 
av respektive kommun i samband med etablering. Underhåll av fiber och nät i byggnad 
bekostas av respektive kommun.  

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

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

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

Fakturering 
It fakturerar tillbehör/tjänster som exempelvis USB-minnen andra åtaganden (exempelvis 
persontid) löpande. It fakturerar it-stöd/fast telefoni/applikation varje tertial (jan-maj-sep) 
till Tranemo kommun och interndebiterar verksamheterna i Ulricehamns kommun 
månatligen. It fakturerar central kostnad en gång per år. 
 
De debiteringsunderlag som levereras med it-fakturor avseende funktion/utrustning ska 
upplysa om vad som förändras från tidigare faktura utifrån funktion/utrustning. 
Fakturering sker ner på enhetsnivå utifrån överenskommelse med respektive kommun. 
Kommunernas verksamheter är ansvariga för att uppdatera inventarieregistret 
(tillhandahållet av it) vid personalomsättning eller flytt. 

It är ansvariga för att se till att bara aktiv (levererad) utrustning debiteras (se till att inaktiv 
utrustning avförs utan dröjsmål). 

Utrangerad utrustning ägs av it och hämtas av it. Uttjänt smartphone/surfplatta returneras 
till it för miljöåtervinning. 
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It har rätt att tillämpa uppsägningstid/bindningstid för tjänst när det ligger finansiering av 
produkt i avtalet. När kund önskar säga upp utrustning i förtid (hyra kvar) försöker it fördela 
om en utrustning till annan kund, dock ligger kostnaden kvar på den nuvarande 
kostnadsbäraren (kund) till dess att omfördelning av utrustning skett. 
 
Vid stöld (eller annan försäkringsskada) av utrustning sköter den som har 
arbetsmiljöansvaret för respektive lokal polisanmälan av it:s utrustning. Dialog sker sedan 
med it utifrån hur skadan kan regleras. 
 
En uppsagd applikation debiteras inte från och med kommande år. En ny applikation 
debiteras från och med kommande år.  

Utköp av datorer och annan utrustning 
Anställd har möjlighet att köpa ut dator för privat bruk. Anställd erbjuds att i första hand 
köpa sin egen tjänstedator. Har den anställde ingen personlig dator erbjuds anställd att köpa 
annan återlämnad dator, förutsatt att det finns tillgängliga datorer.  Försäljning genomförs 
under följande förutsättningar. 

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

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

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

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

Ingen annan utrustning är tillgänglig för utköp. 
 
All it-relaterad utrustning som använts vid kommunerna ska raderas av certifierad leverantör 
innan vidareförsäljning.   
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Bilaga 1 

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

måndag-torsdag  7.30–16.30  
fredag   7.30–16.00 

Supportärenden ska i första hand lösas av användarstödet. Om inte går ärendet vidare till 
verksamhetsstöd och infrastruktur. 

Målsättningen är att 50 % av ärendena ska lösas användarstödet. Detta ska följas upp 
tertialsvis. 

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

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

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

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

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

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

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

 

Vid pågående ärende kan kund kontakta tilldelad tekniker direkt. 

Åtgärdstiden ska maximalt uppgå till en (1) arbetsdag för ärenden gällande ”intefunktion” 
och följas upp tertialsvis. 

Slumpenkät ska skickas ut till 25 % av alla avslutade ärenden för att följa upp: 

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

Svaren följ upp internt på it. 
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Supportnivåer 
Det finns tre olika supportnivåer. 
 

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

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

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

 
Verksamhetens åtagande: 

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

 
3. 1:1 (elevdator) 

För 1:1 dator fördelas ansvaret för supportkedjan: 
It:s åtagande: 

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

 

Verksamhetens åtagande: 
 Användarstöd 
 Påbörja felsökning, samt fortsätta med stöd från it 
 Ominstallation med USB 
 Felanmälan av hårdvara 
 Programinstallationer 
 Utskrift 

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

Beredskapsärenden ska följas upp tertialsvis. 

Grundläggande tillgänglighetskrav till funktioner 

Det ska eftersträvas en teknisk tillgänglighet till it-funktioner till 99,1% av tiden på ett år. Det 
skapar utrymme för ett primärt servicefönster om fyra timmar och ett sekundärt 
servicefönster om tre timmar per månad. Primära servicefönstret infaller tredje tisdagen 
varje månad kl. 18.00–22.00, sekundära servicefönstret infaller nästkommande tisdag kl. 
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18.00-21.00. Sekundära servicefönstret ska endast användas vid behov för att utföra åtgärder 
som inte kunnat utföras under primära servicefönstret. It skall eftersträva att så långt som 
möjligt utföra allt arbete under primära fönstret.  

Avbrott/incidenter ska följas upp tertialsvis. Avbrott och incidenter ska inte överstiga fem (5) 
stycken per år. 

Användarkonto för ej anställd 
Användarkonto till personal/person som inte är anställd i kommunen beställs via formulär 
på intranätet. Får ansökas av chef eller annan utpekad person. 
 
Upplägg av funktionsadress 
Funktion inom en verksamhet/enhet, som ur ett medborgarperspektiv har behov av en direkt 
e-postadress. Funktionsdresser beställs via supporten. 
 
Tillgång till programvara utanför standardutbudet 
It-supporten skall vara behjälplig med att installera arbetsrelaterade program som saknas i 
Software Center.  
 
Datorarbetsplats  
Debiteras via hyra. Förnyas automatiskt med ny hårdvara efter 48 månader. Modellutbud 
med priser ligger på intranätet. Nybeställning sker via supporten. 
 
Hanterad datorarbetsplats utan support 
Inom lärandet finns hanterad datorarbetsplats utan support. Debiteras via hyra. Hårdvara 
byts ut efter överenskommelse med lärandet. Modellutbud med priser ligger på intranätet. 
Beställs via supporten. 
 
Elevdator 
Debiteras via hyra. Modellutbud med priser ligger på intranätet. Beställs via supporten. 
 
Korttidshyra bärbar Pc 
Ett antal bärbara datorer, att hyra på korttid, finns i respektive kommun på It:s kontor. 
Minsta debitering är en vecka. Beställs via supporten. Prislista finns tillgänglig på intranätet. 
 
Fysisk flytt av datorutrustning på plats 
Görs i första hand i verksamheten. Beställs det av it via supporten debiteras verksamheten 
per timme. Prislista finns tillgänglig på intranätet. 
 
Mobiltelefon och surfplatta 
Vid leverans av nya mobiler och surfplattor kommer enheterna vara managerade 
(styrda/hanterade) via ett tekniskt verktyg (MDM). Detta gör det möjligt för it att sätta upp 
konfiguration för åtkomst av nätverk och e-post. Denna typ av support ingår i enhetens 
serviceavgift. Övrig support av applikationer och handhavande ansvarar respektive 
verksamhet för. Behövs ytterligare support beställs detta från it och debiteras per timma. 
 
Mobiltelefoner debiteras vid inköp och löpande med serviceavgift. Modellutbud med priser 
ligger på intranätet. Beställs via supporten. 
 
Surfplattor debiteras via hyra. Modellutbud med priser ligger på intranätet. Beställs via 
supporten. 
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Skrivare  
Debiteras via hyra. Modellutbud med priser ligger på intranätet. Beställs via supporten. Till 
nätverksskrivare rekommenderas att koppla tjänsten ”follow me print” vilken möjliggör 
utskrift till alla skrivare med denna funktion i hela kommunen. 
 
Accesspunkt – trådlöst nätverk 
Debiteras via hyra. Beställs via supporten. Debiteras beställande/nyttjande verksamhet. Den 
beställande verksamheten bekostar installation av accesspunkter. 
 
Tillbehör 
Debiteras som löpande inköp. Exempelvis väskor, fodral, skal, hörlurar mm. Beställs via 
supporten. 
 
Övervakningskameror 
Lösningar för övervakningskameror ska integreras i befintlig infrastruktur. Kameror ansluts 
till nätverket, information lagras hos it och åtkomst till lagrad information sker via den 
anställdes dator. Debitering sker enligt fastställd prislista som ligger på intranätet. 
 
Övrigt 
Nya systemuppsättningar drivs som utvecklingsärenden, komplettering i befintliga lösningar 
kan beslutas av it-strateg.
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Prislista IT-enheten 2022 
 
 
Nedan framgår priser för It-enhetens tjänster för It-stöd. Priserna gäller per år. 
Generellt tillkommer hyra för hårdvara. Dock finns tre undantag där tjänst innehåller 
hårdvara. De krav som kommunerna ställer utifrån servicenivå framgår av 
ramuppdrag.  
 
Tjänst / service 2022 
Service PC  2 914 
Service PC ohanterad (elev)     415 
Service PC utan support (lärare)     897 
Service tunn klient  2 914 
Service pekplatta ***     994 
Service pekplatta skola ***     511 
Service skrivare  2 563 
Anknytning i växeln **  1 242 
Service smartphone ***     506 
Service smartphone skola ***     242 
Service trådlös accesspunkt *  3 147 
Övervakningskamera *  3 322 
Officelicens  2 458 

 
* hårdvara ingår 
** hårdvara stationär ip-telefon och samtalskostnader ingår 
*** i priset ingår kostnader för ett manageringsverktyg 
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Prislista applikationer Tranemo kommun 
 
Applikationer 2022 
Adato/Novi 33 834 
Agresso 224 090 
ARC GIS/GEOSECMA 228 063 
ARX 39 334 
Bewator 44 834 
CitectSCADA 45 515 
EDP Future (WinSam, Mobile, Winhyr) 47 556 
FRI 56 514 
ITS Learning 33 834 
IA-systemet (KIA) 32 391 
Infomentor 33 834 
Intranät Tranemo NYA 43 391 
Kabona Mybis 43 391 
Lex 202 772 
Mikromarc 32 391 
Mobilus Pro - går över till GoMobilus 34 515 
Nilex 38 145 
PMO 45 515 
Tieto education (Procapita) 203 452 
Siemens Desigo Insight 39 334 
Stratsys 33 834 
TES 58 555 
TimeCare/Pool 191 092 
Treserva 194 155 
VA-banken 35 195 
Visitlog 45 515 
Webbplatsen (extern-WWW) 61 333 
WebVision 44 834 
WinLas 39 334 
Visma Personec P 206 174 
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Prislista applikationer Ulricehamns kommun 
 
Applikationer 2022 
Accorda/BRA Flyktingadministration 59 994 
Actor Kassasystem 59 994 
ARC GIS/Geosecma 363 001 
ARX 67 316 
Axiell Book-IT 75 887 
Budget och Prognos 69 813 
Comprima 77 135 
Demos/Demografen 67 316 
EDP Vision 316 237 
Ephorte 350 518 
FRI 77 135 
Galaxy 59 994 
IA-systemet (KIA) 56 506 
Infomentor 58 746 
Itella 58 746 
Kabona Mybis 73 647 
Intranät Ulricehamn NYA 73 647 
Mitt bygge Esmeralda 75 887 
Mobilus Pro - går över till GoMobilus 77 135 
NetLoan 75 887 
Nilex 65 650 
PMO 77 135 
Tieto education (Procapita) 313 740 
QlikView 308 747 
Raindance 328 385 
Siemens Desigo Insight 67 316 
Stratsys 58 746 
Tendsign 58 746 
TES 116 410 
Tidomat 66 899 
TimeCare/Pool 313 740 
Treserva 300 969 
Troman - Valman 75 887 
Visualarkiv 77 135 
Webbplatsen (extern-WWW) 110 168 
WinLas 65 650 
Visma Personec P 298 679 
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Inriktningsbeslut för multibana 
Dnr 2021/620 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen godkänner att Ulricehamns IF utifrån genomförd förstudie av multibana 
kan gå vidare med sin ansökan till Allmänna arvsfonden och Riksidrottsförbundet. 
 
Sammanfattning 
Ulricehamns IF har under hösten 2019 och våren 2020 arbetat med en förstudie för en 
multibana på Lassalyckan. Förstudien är grunden för att ta nästa steg att ansöka om medel 
från bland annat Allmänna Arvsfonden och Riksidrottsförbundet. 
 
Tingsholmsgymnasiet har ungefär samtidigt tittat på möjligheten att ansöka om att 
skidgymnasiet ska kunna ha riksintag och bli ett Riksidrottsgymnasium. En av 
förutsättningarna för att kunna bli aktuellt som Riksidrottsgymnasium är att det finns 
antingen en rullskidbana att tillgå eller att det finns någon form av tidig snöläggning. Med 
tanke på Ulricehamns geografiska placering så är det senare inte aktuellt. 
 
I detta läge ska kommunen ta ställning till om Ulricehamns IF kan skicka in sin ansökan till 
Allmänna arvsfonden och Riksidrottsförbundet. Det behövs ett politiskt beslut då det är på 
en kommunal anläggning som multibanan ska ligga och det kommer att innebära vissa 
kostnader för kommunen, även om medel från Allmänna arvsfonden och Riksidrotts-
förbundet är grunden i projektet. Kommunstyrelsen kommer i ett senare skede få ta ställning 
till kommunens eventuella insatser om Ulricehamns IF:s ansökningar beviljas. Det är först då 
som omfattningen av projektet och kommunens insats kan klargöras. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-11-25 från servicechef  
2 Rapport, förstudie multibana 
3 Rapport Multibana Lassalyckan 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner att Ulricehamns IF utifrån genomförd förstudie av multibana 
kan gå vidare med sin ansökan till Allmänna arvsfonden och Riksidrottsförbundet. 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2021-11-25 

Tjänsteskrivelse Inriktningsbeslut för multibana 
Diarienummer 2021/620, löpnummer 3961/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner att Ulricehamns IF utifrån genomförd förstudie av multibana 
kan gå vidare med sin ansökan till Allmänna arvsfonden och Riksidrottsförbundet. 
 
Sammanfattning 
Ulricehamns IF har under hösten 2019 och våren 2020 arbetat med en förstudie för en 
multibana på Lassalyckan. Förstudien är grunden för att ta nästa steg att ansöka om medel 
från bland annat Allmänna Arvsfonden och Riksidrottsförbundet. 
 
Tingsholmsgymnasiet har ungefär samtidigt tittat på möjligheten att ansöka om att 
skidgymnasiet ska kunna ha riksintag och bli ett Riksidrottsgymnasium. En av 
förutsättningarna för att kunna bli aktuellt som Riksidrottsgymnasium är att det finns 
antingen en rullskidbana att tillgå eller att det finns någon form av tidig snöläggning. Med 
tanke på Ulricehamns geografiska placering så är det senare inte aktuellt. 
 
I detta läge ska kommunen ta ställning till om Ulricehamns IF kan skicka in sin ansökan till 
Allmänna arvsfonden och Riksidrottsförbundet. Det behövs ett politiskt beslut då det är på 
en kommunal anläggning som multibanan ska ligga och det kommer att innebära vissa 
kostnader för kommunen, även om medel från Allmänna arvsfonden och Riksidrotts-
förbundet är grunden i projektet. Kommunstyrelsen kommer i ett senare skede få ta ställning 
till kommunens eventuella insatser om Ulricehamns IF:s ansökningar beviljas. Det är först då 
som omfattningen av projektet och kommunens insats kan klargöras. 
 
 
Ärendet 
Ulricehamns IF har under hösten 2019 och våren 2020 arbetat med en förstudie för en 
multibana på Lassalyckan. Förstudien är grunden för att ta nästa steg att ansöka om medel 
från bland annat Allmänna Arvsfonden och Riksidrottsförbundet. En multibana är en 
asfalterad slinga där man kan ta sig fram dels på rullskidor, dels med hjälp av hjul för 
personer med funktionsvariation, eller personer som tar sig fram med rullator och så vidare.  
 
Tingsholmsgymnasiet har ungefär samtidigt tittat på möjligheten att ansöka om att 
skidgymnasiet ska kunna ha riksintag och bli ett Riksidrottsgymnasium. En av 
förutsättningarna för att kunna bli aktuellt som Riksidrottsgymnasium är att det finns 
antingen en rullskidbana att tillgå eller att det finns någon form av tidig snöläggning. Med 
tanke på Ulricehamns geografiska placering så är det senare inte aktuellt.  
 
Det som presenteras i bifogad rapport är ett första underlag och fingervisning som visar vilka 
kostnader och insatser som behövs från kommunen för att kunna förverkliga projektet. Det 
som kommunen ska ta ställning till om är att Ulricehamns IF kan skicka in sin ansökan till 
Allmänna arvsfonden och Riksidrottsförbundet. Det behövs ett politiskt beslut då det är på 
en kommunal anläggning som multibanan ska ligga och det kommer att innebära vissa 
kostnader för kommunen, även om medel från Allmänna arvsfonden och Riksidrotts-
förbundet är grunden i projektet. Kommunstyrelsen kommer i ett senare skede få ta ställning 
till kommunens eventuella insatser om Ulricehamns IF:s ansökningar beviljas. Det är först då 
som omfattningen av projektet och kommunens insats kan klargöras. 
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Den totala summan för projektet ligger på cirka 9 mnkr, i den summan finns då även med 
poster som inte har med själva etableringen av en multibana utan är kostnader som går 
utanför projektet, men som bör samplaneras. 
 
Själva multibanan ligger på cirka 6,9 mnkr. Totalsumma som Ulricehamns IF kan söka ligger 
på cirka 5 mnkr. Det ligger då på cirka 70% av projektkostnaden. 
 
Ulricehamns IF avser att finansiera projektet med att söka ytterligare medel från ytterligare 
finansiärer. Den preliminära nivån för kommunen för projektet ligger på cirka 2 mnkr. Varav 
cirka 1 mnkr är för anpassning av multibanan för skidgymnasiets del. 
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1 Rapport, förstudie multibana 
2 Rapport Multibana 

Lassalyckan 
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Förord 
 
Rapportens inriktning har varit att skapa ett dokument för en kommande ansökan om 
projektering av multibana på Lassalyckan i Ulricehamn. 
 
Dokumentet ska kunna användas i sitt grundutförande som bilaga till olika 
ansökningsinstanser. En bred användning med barn och ungdomar som målgrupp 
betonas. Ungdomar i styrgruppen har varit en viktig del av förstudien. 
Tillgänglighetsfrågan för personer med funktionshinder ska vara väl belyst ur många 
aspekter. 
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Bakgrund och syfte 

Barn och ungdomar ska inte köra rullskidor på allmänna vägar eller träna på 
parkeringar där bilar och annan trafik kan dyka upp när som helst. Personer med 
funktionshinder ska kunna ta sig ut i skogsmiljö med hjälp av lättrullade, gärna 
asfalterande ytor. Dessa målgrupper utgör grunden för den multibana som förstudien 
handlar om. Idag saknas ett asfalterat, trafiksäkert och mer kuperat alternativ för 
träning, motion och rekreation när det gäller rullskidor, inlines, rullstolar, parasport 
mm på friluftsområdet Lassalyckan i Ulricehamn. 

Förstudiens syfte har varit att undersöka och jämföra olika delar och sträckningar av 
en framtida multibana på den kommunalt ägda idrotts- och friluftsanläggningen 
Lassalyckan. För och nackdelar har jämförts. Målgrupper och intressenter i området 
har fått komma till tals där en samverkan är nödvändig för bästa utveckling av 
friluftsområdet på lång sikt. Lassalyckan sprudlar av olika aktiviteter och en förstudie 
har bedömts klargöra många frågor och säkerställa undvikandet av eventuella 
krockar eller motsättningar. 

Avsikten och nyttan med studien är att använda resultatet för att underlätta nästa 
steg: Att söka medel för en byggnation av multibanan som en del av Lassalyckans 
fortsatta utveckling mot ett nyskapande aktivitetscenter året om.  

Ett annat syfte har varit att ta fram preliminära kostnadskalkyler för olika alternativ. 

 
Lassalyckan, en kommunal idrotts- och friluftsanläggning 
 
Lassalyckans friluftsområde i Ulricehamn har en mångårig tradition där 
friluftsområdets skogsmiljö under 1900-talet länge var känt för att ta emot lungsjuka 
patienter som kurerades i den höga luften på det sydsvenska höglandet. Fram till 
tidigt 1980-tal stod det mäktiga Kurhotellet kvar som symbol för kurorten Ulricehamn. 
Kurhotellet har ersatts av Hotell Lassalyckan som drivs i privat regi. Hotellet lockar 
tränings och motionssugna gäster att övernatta med 50 m till spår och skog.  
 
Anläggningen och spårområdet ägs av Ulricehamns kommun och fick en nystart 
2011 då kommunen investerade ca 120-130 miljoner i form av nya fotbollsplaner, 
förbättrad konstsnöanläggning mm. Ett flertal föreningsbyggnader och lokaler 
kompletterar anläggningen idag. 
 
Området utnyttjas dagligen av ett 10-tal föreningar där mångfalden av olika idrotter i 
olika åldrar symboliserar bredden av verksamheten på Lassalyckan. Närheten till 
skolor gör också området välbesökt dagtid av förskole-och skolgrupper i alla åldrar. 
Exempel på föreningar med regelbunden verksamhet på och kring Lassalyckan är: 
Fotboll, ishockey, konståkning, golf, boule, längdskidåkning, cykel MTB, orientering, 
wakeboard m fl. Flera föreningar utanför centralorten utnyttjar också anläggningen.  
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De allmänna löp och motionsspåren samt de flertaliga MTB-lederna och 
vandringslederna är välbesökta. Ett aktivitetsområde med hopp och kurvor för MTB-
cykel, en OCR-hinderbana samt en Wakeboardanläggning är de senaste nyheterna. 
 
En ny knutpunkt för att hitta i området, en digital informationscentral, har också 
tillkommit för att guida besökarna ut till de olika aktiviteterna. 
 
Inte minst är Lassalyckan sedan några år tillbaka känt som en världscuparena för 
längdskidåkning där World Cup på längdskidor genomförts vid två uppmärksammade  
tillfällen, 2017 och 2019. Nya tävlingar planeras 2021 och vartannat udda år 
framöver. Världscupen har sedan 2015 ansetts som en starkt bidragande faktor, en 
katalysator, för Lassalyckans utveckling. Utan föreningarnas engagemang i området 
hade tankarna om världscupen heller aldrig uppstått. 
 
I ett område med många brukare har förstudien haft sin givna plats för att förankra 
synpunkter beträffande för och nackdelar för olika sträckningar på en tänkbar 
asfalterad multibana. De befintliga breda världscupspåren, som till största delen 
också är elbelysta, har varit en tydlig utgångspunkt i arbetet med att söka optimala 
lösningar för asfaltbanan. Banan ska kunna användas vid barmark under flera 
årstider och under så många av dygnets timmar som möjligt. 
 
En annan viktig aspekt med förstudien ur anläggningssynpunkt har varit att ta hänsyn 
till de naturvärden som friluftsområdet på Lassalyckan har byggt upp genom åren. 
 
 
Lassalyckan som aktivitetscenter året om 
 
I en inlaga från kommunens driftsansvarige på Lassalyckan framgår tydligt att en 
samplanering av en framtida asfaltbana tillsammans med andra projekt på 
Lassalyckan är nödvändig för områdets utveckling på sikt. Det nämns om en 
samordning av hela stadionområdet som tillsammans med ett framtida målområde 
med en stadionbyggnad vid målet ska kunna komplettera anläggningen. Likaså finns 
goda samplaneringsmöjligheter med en nystartad skidskyttesektion som behöver 
stadionnära plats för skjutvall, straffrundor mm. Skidskytte kan bedrivas vintertid men 
även under barmarkssäsong i form av springskytte och rullskidskytte. Cykelstigar och 
aktivitetsområden för MTB-cykel är i ständig utveckling på området. Privata aktörer 
och verksamheter etablerar sig också succesivt i området. 
 
Ulricehamns kommun och Näringsliv Ulricehamn har genom ett unikt Lassalyckan en 
fantastisk möjlighet till marknadsföring av Ulricehamn, dels genom 
världscuptävlingarna vintertid men även året om genom ett otal aktiviteter på 
Lassalyckan under årets alla månader. 
 
En multibana skulle höja anläggningens nivå och attraktionskraft ytterligare genom 
exempelvis kurser och läger för olika föreningar. 
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Organisation, metoder och arbetssätt, Corona 
Förstudien har haft en styrgrupp på 6 personer bestående av en projektledare, en 
vuxen föreningsmedlem samt fyra föreningsungdomar,15-16 år. Regelbundna möten 
har hållits och ungdomarnas engagemang och delaktighet under arbetet har varit en 
av grundpelarna för asfaltbanans förslag och utformning: En multibana för ungdomar 
med synpunkter från ungdomar. Likaså har kunniga personer på området kring 
tillgänglighet konsulterats och värdefulla synpunkter kunnat ges. 
 
Arbetet har i stora delar utgått från de mätbara målen. Studiebesök på andra orter 
har varit en del av metoderna och arbetssättet. 
 
Ett antal ideella föreningskontakter har tagits, möten har hållits och en bred bas av 
synpunkter har inhämtats. Muntliga och skriftliga synpunkter har kunnat lämnas 
fortlöpande och en öppen dialog har förts under projekttiden. 
 
Projektledaren har uppdaterat kartmaterial och kalkyler under projektets gång. 
 
Påverkan av Corona-pandemin 
Vårens arbete med multibanan har hämmats av Corona-pandemin. Stormöten har 
fått ställas in, styrgruppsmöten har fått minska i antal och ibland behövts ställas in. 
Planerade möten har ibland hållits digitalt och en planerad mässa i kommunens regi 
om tillgänglighet har fått ställas in. 
Kontakt med myndigheter, särskolor, föreningar m fl har delvis försvårats. 
Projekttiden förlängdes därav med 4 månader. 
 
Möten, synpunkter och inlagor  
 
Föreningsmöten och andra möten där synpunkter inhämtats: 
 

•  Ulricehamns Kommun, driftsansvarig Lassalyckan 
•  Ulricehamns Kommun, föreningsmöten 
•  Ulricehamns Kommun, utvecklingsråd på Lassalyckan 
•  Ulricehamns Kommun, tillgänglighetssamordnare 
•  Ulricehamns Orienteringsklubb 
•  Ulricehamns Cykelklubb 
•  Ulricehamns Idrottsförening - huvudstyrelsen 
•  Ulricehamns Idrottsförening – skidsektionen 
•  Ulricehamns Idrottsförening - skidskyttesektionen 
•  Ulricehamns SK - föreningen som ansvarar för snöproduktionen på   

Lassalyckan 
 

Skriftliga synpunkter har lämnats in av: 
 
Ulricehamns Kommun, driftsansvarig Lassalyckan, bilaga 1. 
Ulricehamns Orienteringsklubb, bilaga 2. 
Tillgänglighet, rullstol, bilaga 3 och 4. 
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Mål och målgrupper 

Målet har varit att utreda olika alternativ på asfaltslingor lämpliga för så många som 
möjligt och med så bred förankring så långt det går. 

Målgruppen är i första hand barn och ungdomar i alla närliggande föreningar som 
idag saknar ett trafiksäkert område att åka rullskidor i mer kuperad terräng. Även 
målgrupper såsom parasportare och personer med funktionshinder, motionärer, 
skolor m fl kommer ges möjlighet att ta sig fram på rullskidor, inlines, rullstol, 
permobil i en säker, skogsnära och upplevelserik miljö. 

Översikt, tänkbara slingor 

I maj 2019 ritades en första karta över området med tänkbara slingor.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Arbetet har sedan fortsatt med utveckling och förfining av kartor och olika bandelar 
utifrån mål och mätbara mål. De slutliga förslagen presenteras längre fram i 
rapporten. 

 

Multibana grundkarta  maj 2019

Torget

Kraft-
ledningen

Hyllan

Hannas backe

Grytan

UOK

Stadion

Uppv. området

A  Stadion 300m

X

X
C2

A

X

G2
G1

B Hannas Backe 700m

F

G3

B

E

C   Torget 1400m
C2 Hyllan + 120 m

C

E   Kraftledningen  3100 m
E1:  1 större ögla. 

E

E1

F   Uppvärmningsområdet  700 m

V 
Funktionshinder
Vindskyddet ToR
Totalt ca 400m

D

T   Träningsyta 
T1 Stadion 20 x 70m
T2 Uppv område 20 x 30m
T3 Uppv område 15 x 60m

T3T2

UIF-stugan

Hotell 
Lassalyckan

H – Anslutningar
Tillgänglighet
H1 UIF-stugan
H2 Hotell Lassalyckan

H1

H2
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Start
Stadion

V

X
X

D.  Toppen 2400m

X

X

G  Anslutningar
G1 Uppvärmningsspåret 120m
G2  Alt. väg till stadion
G3 Maskinhallen 80m

T1

SLINGOR

E
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Mätbara mål 

Förstudiens mätbara mål står i nära relation till varandra. Om ett mål ska uppfyllas 
har det ibland fått ske på bekostnad av ett annat mål. Helheten har fått avgöra vilka 
mål som har prioriterats. 
De mätbara målen har under hela förstudiens gång varit vägledande. 

 
Mål 1. Banans bredd ska vara minst 3 m. 
Målet har varit prioriterat och viktigt att uppnå då alla erfarenheter och 
rekommendationer från andra banor har varit entydiga om breddens betydelse för en 
fullgod säkerhet och ett optimalt användande. I förstudiens uppförsbackar har 
bredden ökats till 4 meter enligt de rekommendationer som ges av bland annat 
Svenska Skidförbundet. Betydelsen av bredden har till viss del skett på bekostnad av 
längden på banan. Som helhet har arbetet med förstudien präglats av: ”Hellre en 
kortare, bredare och säkrare bana än en längre bana som är för smal”. 
En självklarhet har också varit att planera för en 2,5 m bred grusbädd vid sidan för 
fotgängare, löpare och transporter av fordon. De breda spåren utgör inget hinder och 
kostnaderna för en intilliggande grusbädd anses befogat.  
 

 Grusbädd, 2,5m, i asfaltbanans ytterkant. 
 
 
Målet på minst 3 m bredd anses vara uppfyllt men undantag för några kortare 
transportsträckor och anslutningar med mötande trafik i låg fart. 
 
Mål 2. Banans totala längd ska uppgå till minst 5 km. 
Ett högt satt mål som redan i ett tidigt skede av förstudien skulle visa sig vara svårt 
att uppnå.  
Förstudiens olika förslag på lösningar innebär stora variationer och möjligheter att 
åka olika slingor. Därför finns det inga givna totallängder att referera till. Antalet 
meter asfalt varierade i inledningen från 2,5 km till 4,2 km. Som längsta exempel 
finns en 4,2 km lång slinga med en total kostnad på cirka 10 miljoner kronor, 
inklusive moms. Se bild! 
 
 

3m 2,5m

Naturvärden

”Var slutar vägen?”

”Var början skogen?”

För- och nackdelar

Arena eller 
Rekreationsområde?
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Aktivitetsytorna har fått ingå i målet om 5 km då ytorna inte hade ett eget mål. Att 
planera för aktivitetsytor följer alla rekommendationer som framkommit under 
arbetets gång. 
Svårigheter på några slingor att ta sig utför, t ex Kraftledningen, har också begränsat 
det totala antalet meter för banan. 
 
Målet på minst 5 km anses inte vara möjligt att uppfylla i kombination med de övriga 
målen och har därför i tidigt skede nedprioriterats. 

 
Mål 3. Banan bör innehålla en slinga med minst 25 meters stigning. 
Likt Mål 2, har detta mål fått ge vika för andra prioriterade mål. Kraftledningens 
uppförsbacke uppfyller mål 3 om bara utförsbacken hade kunnat konstrueras på ett 
säkrare och enklare sätt. Kraftledningens möjliga utförslöpor har undersökts.   
 
Varken förslaget med en (1) eller med två (2) extra 
fartdämpande loopar i obruten mark, se bild, kan 
betraktas som tillräckliga för att motivera sträckningarna. 
Dels ligger Kraftledningen i spårsystemets yttre del och 
dels anses backen kunna nyttjas av endast ett fåtal 
användare på grund av svårighetsgraden. Därför 
nedprioriterades Kraftledningen tidigt bort i det fortsatta 
arbetet. Ökade kostnader för de nya extralooparna och 
tillhörande ny elbelysning anses heller inte befogat i 
nuläget. 
 
 
 

 

EXEMPEL SLINGOR

A  Stadion

B   Hannas Backe

C   Torget/Hyllan

D   Vindskyddet/Toppen
0:an och 8:an

E   Kraftledningen

F   Uppvärmningsområdet
Öppna loopen

Tänkbara slingor, nedfarter, åkriktningar, 
10 nov 2019
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T   Aktivitetssyta

H  Tillgänglighet
UIF-stugan
Hotell LassalyckanB

X

X

F

A

C

E

C D

D

G Anslutningar

Alternativa nerfarter
till stadionGiven åkritning

Tveksam åkritning

Bredd, 4m

Bredd, 6m 

EXEMPEL SLINGOR

A  Stadion 300m

B   Hannas Backe 700m

C   Torget 1 400m

D   Vindskyddet/Toppen   2 600m

E   Kraftledningen  3 300 m

F   Uppvärmningsområdet  4 200 m

Tänkbara slingor, 24 sept 2019
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Aktivitetssyta

A

F

B

C

D

E
Tillgänglighet
UIF-stugan
Hotell Lassalyckan
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Mål 4. Banan ska till minst 90 % utgå från befintliga spår och sträckningar i området. 
Målet sattes upp med tanke på att inte behöva göra nya spårdelar i det redan 
spårtäta friluftsområdet. Om behovet skulle uppstå under studiens gång att skapa t 
ex en ny genväg eller nedfart gav målet ett mindre utrymme för det. Kraftledningen är 
ett exempel på där nedfarten innebär att man går utanför befintligt spårsystem. I så 
fall krävs nya markarbeten och komplettering med elljus i förslagna loopar. 
I de föreslagna huvudalternativen är mål 4 uppfyllt eftersom de till 100 % är en del 
befintligt spårsystem och elljusspår. 
 
 
Mål 5. Minst 2 studiebesök ska genomföras på annan ort.  
Målet är uppfyllt. Studiebesök har genomförts på befintliga asfaltbanor i Gnosjö, 
Torsby, Dala Järna och Nässjö. Alla banor har provåkts och nyckelpersoner på 
respektive anläggning har intervjuats. Alla medlemmar i styrgruppen, 2 vuxna och 4 
ungdomar, har provåkt Torsbys, Gnosjös och Nässjös asfaltbana och reflekterat över 
banornas för- och nackdelar. Banbredd och nedfarternas svårighetsgrad har 
diskuterats utifrån rullskidåkning för olika åldrar och rullstolars möjligheter att ta sig 
runt de olika bandelarna. Dala-Järnas asfaltbana har provåkts av några i 
styrgruppen. 
 
Sammanställning och jämförelser: 
 
 
 

 Torsby Nässjö Gnosjö Dala-Järna 
Allmänt  Jobbig Tråkig miljö, upplevs 

som flack 
Rolig och inga farliga 
backar. Skön asfalt och 
goa svängar. 

Rolig, snabb, svår 
utför, gjord för 
tävling 

Träna längre pass, 
distans 

Rank 2 Rank 3  
Det händer inte så 
mycket utmed 
spåret 

Rank 1 
Småkuperat.  

Kuperingen gör 
det svårt att hålla 
lägre puls 

Träna kortare sträckor, 
intervaller 

Bra att köra 
intervaller i backe 

En lång slinga gör 
det svårare att 
upprepa samma 
slinga. 

Bra, många genvägar. Bra, flera 
genvägar 

Teknikträning OK variation  En backe där olika 
växlar kan tränas 

Många övergångar 
mellan olika 
tekniker/växlar 

Variation möjlig 

Aktivitetsyta Ingen, något bredare 
vid stadionområdet 

Ingen, något bredare 
vid stadionområdet 

Ingen 
Yta vid klubbstugan 
skulle asfalteras senare. 

Liten yta vid en av 
straffrundorna 

Tillgänglighet, 
rullstolar 

25 % av banan 75 % av banan 25 % av banan 10-15 % 

Säkerhet Bra, en svår kurva 
med hög fart 

Belysningsstolpar 
ibland mitt i banan. 
Korsande vägar. 

Bra doseringar. Höga farter, svåra 
och tvära svängar 
Bra skyltning 
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Även den nyprojekterade asfaltbanan på Lugnet i Falun har besökts av 
projektledaren, där intervjuer gjorts och utbyte av information har genomförts med 
projektledare och kommunrepresentanter för Lugnets asfaltbana på dryga 4 km. 
Kalkyler har utbytts och beräkningsgrunder har kunnat jämföras. 
 
Mål 6. De totala investeringskostnaderna för banan ska uppgå till max 7 miljoner 
kronor inklusive moms. 
Målet sattes med rimlighet att uppnå utifrån de framtida möjliga bidrag som finns att 
söka från olika instanser.  
Kostnadskalkyler har upprättats med stöd från andra anläggningars beräkningar och 
med kunskaper och erfarenheter från tidigare markarbeten på området kring  
Lassalyckan. Olika asfalttyper har diskuterats och kalkylerna har utgått från en given 
modell. Se bilaga ! 
Alla tänkbara bandelar har delats in i mindre partier och varje liten bansträcka har fått 
en längd och ett genomförandepris. Modellen bygger ett visst mått av berg som 
behöver sprängas bort. Vissa bandelar kan med fördel grävas ur för en 
markberedning och vissa delar kommer behöva lyftas för att erhålla en möjlig 
asfaltbana. Se bild, tvärsnitt!  
 

 
 
 
 
Då området Lassalyckan ej är ett 
naturreservat finns inga styrande regler 
för framtida marknivåer även om miljön 
och naturvärdena i sig har en viktig 
betydelse. 
Markberedningens tjocklek ligger på 
mellan 50 och 70 cm med dubbla lager 
asfalt lager på toppen för ökad hållbarhet 
i längden. På några ställen förslås extra 
markberedning, se bild, blå markeringar, 
för att klara tyngre skogstrafik i området. 
 
 Bild, Inlaga, Ulricehamns kommun 
 
 

Normalsektion

Total höjd 500 mm = 50 cm 

45 mm asfalt

80 mm bärlager

375 mm, 090
Förstärkningslager

Byggs i befintlig marknivå om möjligt
Där berg/snösystem är i vägen, byggs upp från befintlig marknivå.
Förstärkningslager ökas med 200 mm för tyngre trafik. Total höjd 700 mm.

dränering

500
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Kultur och fritid 

TELEFON 0321-59 50 00 (vx)   E-POST  kulturochfritid@ulricehamn.se 
BESÖKSADRESS  Badhusgatan 1   POSTADRESS  523 86 Ulricehamn 
WEBB  ulricehamn.se   FACEBOOK  facebook.com/ulricehamnsbibliotekochkultur 
 

 

 

 

Lena Moritz Stefan Carlsson 
Kultur- och fritidschef Driftansvarig Lassalyckan 
0321-595170 0321-595176 
lena.moritz@ulricehamn.se stefan.carlsson@ulricehamn.se 
 

Lars Runqvist  
Enhetschef fritid 
0321-595227 
lars.runqvist@ulricehamn.se 
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Kalkyler 
 
Beräkningsgrunder i de kalkyler som anges har tagits fram av ideella krafter med 
yrkeskunskaper inom vägbyggen. 
Kalkylerna bygger på ett genomsnitt där de egentliga kostnaderna i detalj inte går att 
förutse förrän grävmaskinerna sätter skopan i marken. 
Mer om beräkningsgrunder och fakta kring kalkylerna för varje bandel finns som 
bilaga. 
Kalkylerna visar på beräknade kostnader som ligger i överkant vid jämförelse med 
andra asfaltbanor i Sverige. Projekteringskostnader ingår i kalkylerna.  
Bedömningen är gjord att dubbla asfaltlager ger den bästa slitstyrkan. Omasfaltering 
bedöms behövas efter 10-12 år till en kostnad på ca 1 miljon kronor beroende på 
banans längd. 
 

 
Tillgänglighet 
 
Framkommet i intervju med kommunens tillgänglighetssamordnare: 
 

• Ett område eller ett spår kan beskrivas som t ex ”20 % av spåret är 
tillgänglighetsanpassat för rullstolar” 

• Max 8 % lutning på brantaste stället. Utjämning kan behöva ske. 
• Max 2 % lutning i sidled 
• Ytan från P-plats till asfaltbana ska vara hårdgjord, jämn och halkfri (asfalt 

eller packad jord/stenmjöl) 
• I Västra Götalandsregionens, riktlinjer och standarden för tillgänglighet i 

fysiska miljöer, se referens, finns mer att läsa om normer och lägsta nivåer för 
tillgänglighetsanpassad miljö. 

 
Förslag kan vara att marknadsföra en kommande asfaltbana med t ex ”Tillgänglig för 
synskadade och rullstolar,  x % tillgänglighetsanpassad enligt norm.” 
 
Värdering ska också göras till förmån för synskadade och användande vid sämre 
sikt, om asfaltbanan ytterkanter ska linjeras eller ej. Se bild! 
 

 
 
I samråd med kommunen och personer med kunskap om tillgänglighet har 
bedömningen gjorts att anslutande sträckor från parkeringar kan vara hårdgjorda och 
packade med lämpligt grus/stenmjöl eller asfalteras.  
 

Sidolinje, streckad, markerar ytterkant

Mittmarkering, streckad, får korsas
Samma åkriktning

3m

4m

6 m bredd, Heldragen mittlinje, får EJ korsas
Mötande trafik
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Förslaget innebär att motsvarande röd-blå-streckad del bedöms som 
tillgänglighetsanpassad enligt norm. Några små justeringar på lutningar kan behöva  
göras. 
 
 
 

 
 
 
En tillgänglighetsanpassad slinga i 
skogen, ej asfalt, planeras av 
Ulricehamns Kommun under 2021 
utanför projktets ram.  
Se karta! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Multibana, Tillgänglighet, förslag

P, HCP

Info-
central

Grusad väg till 
asfaltbana

Asfaltbana/multibana

Tillgänglighetsanpassade slingor enl norm
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Sammanvägda förslag, 4 exempel 
 
Huvudförslag A NÄRA, med möjlig påbyggnad enligt B NÄRA 
Förslaget tar hänsyn till naturvärden inom friluftsområdet och innehåller många 
slingor med bra variationer och möjligheter att gena. Åkriktningarna har bedömts 
utifrån befintligt spårsystem och ur säkerhetsaspekt. Brantare utfart via Hannas 
Backe har ett flackare alternativ via Uppvärmningsområdet. Nedfarter till stadion 
innehåller de säkraste alternativen. Korsningar med MTB-spår anses hanterbara. 
Förslag är i linje med tänkta tillgänglighetsanpassade sträckor. Förslaget är fullt 
tillräckligt sett ur barn och ungdomars behov. 
Om ekonomin tillåter förslås utökade partier med dubbel trafik enligt B NÄRA. Båda 
förslagen A och B har preliminära kalkyler under 7 mkr ink moms. 
 

 
 

 

A  Stadion

B   Hannas Backe

C   Torget/Hyllan

F   Uppvärmningsområdet

Längd 2 770 m
Kostnad 6 440 tkr
ink moms
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Aktivitetssyta

B

F

A

C

C

Bredd, 4m

Bredd, 6m 

7 sept 2020 JF

SLINGOR

Damm 1

UIF-stugan

Maskinhallen

Hotell

Lassalyckan

A  NÄRA

Torget

UOK-stugan

Damm 2

A  Stadion

B   Hannas Backe

C   Torget/Hyllan

F   Uppvärmningsområdet

Längd 3 020 m
Kostnad 6 920 tkr
ink moms
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Aktivitetssyta

B

F

A

C

C

Bredd, 4m

Bredd, 6m 

7 sept 2020 JF

SLINGOR

Damm 1

UIF-stugan

Maskinhallen

Hotell

Lassalyckan

B  NÄRA

Torget

UOK-stugan

Damm 2
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Förslag C NÄRA 
Förslaget liknat till stor del A och B men har en alternativ nedfart till stadion. 
Nedfarten bedöms som möjlig men inte lika säker som förslag A eller B för nybörjare 
och rullande fordon t ex rullstolar.  
 

 
 
Förslag D LÅNG  
Förslaget innehåller en slinga med genomtänkta åkriktningar som likt i en ”åtta” 
sträcker sig längre ut i terrängen. ”Åttan” kan som slinga förkortas på mitten. 
Förslaget innehåller mer kupering och innebär ett större intrång i naturen. 
 

  
 

A  Stadion

C   Torget/Hyllan

F   Uppvärmningsområdet

Längd 2 840 m
Kostnad 6 590 tkr
ink moms

Vision
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Aktivitetssyta

F

A

C

C

Bredd, 4m

Bredd, 6m 

7 sept 2020 JF

SLINGOR

Damm 1

UIF-stugan

Maskinhallen

Hotell

Lassalyckan

C  NÄRA

Torget

UOK-stugan

Damm 2

D Vindskyddet/Toppen

7 sept 2020 JF

Damm 1

UIF-stugan

Maskinhallen

Hotell
Lassalyckan

Vision

Ulriceha m ns IF -
Tillsammans skapar vi 

idrottsglädje!

A  Stadion

B   Hannas Backe

C   Torget/Hyllan

SLINGOR

Längd 3 570 m
Kostnad 8 000 tkr
ink moms

D  LÅNG

Aktivitetssyta

Bredd, 4m

Bredd, 6m 

F   Uppvärmningsområdet

F

A

D

C

B
Damm 2

C

D
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Vem ska få vara på banan? 
 
Ingen av de besökta anläggningarna har några tydliga regler för vem som får vara på 
banan och inte. På några anläggningar finns uppsatta rekommendationer. Oftast är 
det en samsyn och respekt för gemensamma asfaltytor som gäller och sällan sätts 
förbudsskyltar upp. På flera av de besökta anläggningarna saknas tillräcklig bredd för 
både besökare/trafikanter med respektive utan hjul.  
En viktig del av säkerheten för de som vill nyttja banan med hjul är att det i så liten 
utsträckning som möjligt hamnar grus på asfaltytan. En regelbunden sopning av 
asfaltytan blir därför en viktig del av underhållet. Korsningar och närliggande delar 
mellan MTB-cykelspår och asfaltbanan innebär en risk för att cyklister sprätter upp 
grus på asfaltytan vilket utgör en säkerhetsrisk för de rullande fordonen på 
asfaltdelen.  
 
Hur ska banan markeras och skyltas? 
 
Kommunen ansvarar för skyltningen på anläggningen vid Lassalyckan. Hur en 
framtida asfaltbana ska markeras och skyltas får ske i samråd mellan kommunen och 
de nyttjande föreningarna. 
Området innehåller mängder med stigar och leder för promenader, motionslöpning, 
MTB-cykel mm.  
En tydlig skyltning är önskvärd som särskiljer den grusade gångdelen (även för 
fordon med tillstånd) och asfaltdelen.  
 
 
Ska det kosta något att vara/åka på banan? 
 
Olika anläggningar i Sverige har olika förutsättningar. På de flesta håll är det 
avgiftsfria anläggningar men det finns anläggningar med lösningar både för  
betalsystem, swish-lösningar och frivilliga avgifter. Lassalyckan har under vintertid i 
många år tagit ut en ”spåravgift” som ska täcka arbetet med att producera snö och 
underhålla skidspåren vintertid.  
Kommunen förslår i sin inlaga en avgiftsfri asfaltbana med tillägget att en 
kommersiell användning av banan ska följa taxesystemet för anläggningen i stort. 
Någon närmare undersökning i avgiftsfrågan lokalt är ej genomförd i projektet.  
För ungdomar upp till en viss ålder har det på alla besökta anläggningar varit 
kostnadsfritt. 
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Drift och underhåll 
 
Frågan om drift och underhåll för banan under barmarkstid hanteras av 
anläggningsägaren, Ulricehamns kommun.  
 
Rimligt underhåll, exempelvis sopning med sopaggregat på 4-hjuling, är 1-2 ggr i 
veckan. I kommunens inlaga uppskattas arbetet till 6-8 h/vecka. 
Kostnader och fördelning av underhållsarbete fastställs i samråd mellan kommunen 
och de mest nyttjande föreningarna. 
 
Asfaltens hållbarhet bedöms till ca 10-12 år. En del besökta anläggningar har 
omasfalterats efter betydligt längre tid, troligen av ekonomiska skäl.  
 
Ingen planering finns idag med i underhållsplanerna angående kostnader av en 
omasfaltering som bedöms till ca 1 mkr för en sträcka på 2,5 km. 
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Sammanfattning 
 
Förstudien har i sin helhet uppnått flera av de mål som sattes upp i ansökan. 
 
Föreningar i området och kommunen som anläggningsägare har fått ge synpunkter 
för att förebygga konflikter i området. Inga stora meningsskiljaktigheter har 
uppkommit. Framtagna förslag på bansträckningar har tagit hänsyn till inkomna 
synpunkterna där 3 av 4 exempel kallas NÄRA där bansträckningar går i närliggande 
terräng och trafikerar endast befintligt elljusspår. Det fjärde exemplet, LÅNG, går 
längre ut i terrängen och innehåller mer kupering. 
 
De platser där risker finns för kollisioner mellan asfaltbanan och MTB-spår anses 
hanterbara. Tydlig skyltning i kombination med möjliga omdragningar av MTB-spår 
ses som tänkbara lösningar angående säkerheten. Korsningar där grus och sten kan 
hamna på asfaltdelen måste beaktas. 
 
I banförslagen finns det många tänkbara slingor och goda möjligheter att gena. För 
förstagångsbesökaren kan det uppfattas som ett virrvarr med alternativ. Tanken är 
att slingorna ska kunna upprepas efter egen färdighet, tycke och smak.  
 
Aktivitetsytorna har en central stadionnära placering för att barn och ungdomar ska 
kunna utöva aktiviteter och lekar på hjul på större ytor.  
 
Föreslagna exempel har ej klassats ur tillgänglighetssynpunkt. En mer tränad 
parasportare söker ofta utmaningar och kan säkert ta sig runt alla banexempel på 
egen hand. En person i rullstol, med eller utan assistent, använder med fördelar de 
flackare partierna kring det så kallade Uppvärmningsområdet. Anslutningar till och 
från parkeringar kommer värderas om asfaltering anses nödvändig eller ej. 
 
Mätbara mål såsom banans längd och en längre uppförsbacke har fått ge vika för 
andra viktigare mål. Bredden på banan, minst 3 meter, har varit viktig att vidhålla 
enligt alla rekommendationer. Uppförspartier och svåra nedfarter har breddats utifrån 
säkerhet och behov.  
 
Kalkylerna är noga genomarbetade men utgår från ett genomsnitt och ger inga 
exakta kostnader per del av banan. Området innehåller en del berg som kan behöva 
sprängas bort vilket kan komma att påverka kostnaderna. 
 
Finansieringen av banan har inte säkerställts fullt ut.  
Uppskattningen är att goda möjligheter finns att söka bidrag som kan täcka upp till 
80-85 % vid en maximal kostnad på 7 miljoner kronor, inklusive moms.  
 
Sökanden av bidragen är knutet till en förening där förslagsvis Ulricehamns IF står 
för kommande projekt-och bidragsansökan. 
En tidplan för en ansökan av en byggnation föreslås upprättas i samråd mellan 
Ulricehamns IF och Ulricehamns kommun.
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Bilagor och inlagor  
 

Bilaga 1 Ulricehamns Kommun, Kultur och Fritid, inlaga 
Bilaga 2 Ulricehamns Orienteringsklubb, yttrande 
Bilaga 3 Leif Dahlgren, Tillgänglighet, Rullstol på stadion 
Bilaga 4 Leif Dahlgren, Tillgänglighet, Provkörning i skogen 
Bilaga 5 Kalkyler, beräkningar 
Bilaga 6 Kostnad per slinga 
Bilaga 7 Karta, grus och asfalt  
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Bilaga 1. Ulricehamns Kommun, Kultur och Fritid, inlaga 

Inlaga från Kultur och fritid angående 
pågående förstudie multisportbana 2020-02-27 

Kultur och fritid har tittat pa ̊ möjligheter och konsekvenser av eventuell multisportbana pa ̊ 
Lassalyckans friluftsomra ̊de och dess pa ̊verkan pa ̊ omra ̊det och de olika verksamheterna som i 
dagsläget och eventuellt framtida aktiviteter som kommer behöva samsas pa ̊ gemensamma ytor.  

Lassalyckan är en kommunal anläggning och därför är det naturligt och rent av en skyldighet att K o F 
redovisar sina synpunkter innan processen ga ̊r alltför la ̊ngt likväl som andra berörda aktörer i omra ̊det 
har gjort detsamma.  

Denna inlaga skall inte ses pa ̊ annat sätt än andra inlagor eller UIF:s förstudie utan skall betraktas som 
va ̊ra synpunkter utifra ̊n ett helhetsperspektiv för omra ̊det inför beslutande om en eventuell 
multisportbana.  

Kultur och fritid är i grunden positiva till initiativet med förbeha ̊ll i nedansta ̊ende synpunkter som är 
indelade i sex delar.  

• -  Miljö och naturvärden  
• -  Turism och besökseffekt  
• -  Drift och underha ̊ll  
• -  Konflikt och säkerhetsaspekter  
• -  Tillgänglighet och parasport  
• -  Snösystem  
• -  Sträckning och lokalisering  

Miljö och naturvärden  

För att inte försämra och inkräkta på miljö och naturvärden i Sanatorieskogen bör en 
multisportbana förläggas i närheten av stadion och uppvärmningsområdet med en 
sträckning maximalt österut till Torget. Att asfaltera spår ytterligare öster/syd om Torget 
skulle innebära för stora ingrepp i området och ta bort känslan av ett skogs och 
friluftsområde. Ur ett skogsbruksperspektiv ser vi även, tillsammans med Kommunservice, 
att denna lösning innebär små problem att bedriva ett rationellt bruk av skogen medan om 
man däremot utvidgar området förbi kraftledningen och upp mot Väggen skulle det bli mer 
komplicerat. Vikten av att bevara känslan av att man vistas i skogen får inte underskattas. 
Däremot området  

Stadion – Torget som delvis kommer få asfalterade ytor/stråk kan om man gör det med bra 
planering och eftertanke förstärka tydligheten vart de olika spåren, lederna och stigarna i 
friluftsområde tar vägen och hjälpa till att förenkla och tillgänglighetsgöra för besökare 
oavsett funktionsvariationer.  

Turism och besökseffekt  

Att en multisportbana skulle få positiva effekter på besök och turismen till området är enligt 
NUAB / turistbyrån helt klart. De säger: Sett ur ett besöksnäringsperspektiv så ger det oss 
som Officiellt Vasaloppscenter och som träningsdestination ett otroligt mervärde och 
konkurrenskraft. 
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Vi får på det sättet en mer komplett anläggning för barmarksträning där även möjligheterna 
att ta emot grupper för lägerverksamhet på nationell såväl som internationell nivå ökar 
markant.  

Det öppnar också upp för fler gäster om vi ser på det utifrån tillgänglighetsperspektivet och vi 
blir en destination som kan erbjuda motionärer ett bra utbud oavsett rörelseförmåga och ett 
eventuellt handikapp.  

Drift och underhåll  

Vad gäller den dagliga skötseln och även det långsiktiga underhållet av en multisportbana är 
det viktigt att man tar till sig information från idag redan existerande anläggningar för att 
kunna bilda sig en rimlig uppfattning och göra en driftkalkyl om vilka arbetsinsatser och 
kostnader man får räkna med för att upprätthålla en acceptabel nivå. Dels ur ett 
säkerhetsperspektiv men även för att användare av banan får en positiv upplevelse.  

Det dagliga underhållet bör ligga på K o F som anläggningsansvariga för området och vi 
kommer undersöka möjligheten hur det går att lösa. En möjlighet är om man kan hitta en 
lösning tillsammans med UIF:s vaktmästare. Det finns idag en traktor med sopaggregat som 
används av fotbollsanläggningens skötsel men den skulle även passa till en asfaltbana. Den 
utrustningen kan dock inte UIF:s vaktmästare använda på grund av försäkringsfrågan. 
Snösäkert och kommunens fyrhjulingar med ett sopaggregat skulle däremot fungera. En grov 
uppskattning i tidsåtgång för denna skötsel vid en bana på 2–2,5 km är 6-8 timmar/vecka. 
Hur man däremot skall finansiera om asfalteringar och andra större underhållsarbeten bör 
klarläggas. Grundinställningen från K o F sida är att man inte tar betalt av allmänheten för en 
multisportbana medan man däremot använder samma taxesystem för kommersiellt 
användande av banan som för anläggningen i övrigt.  

Det är viktigt att ägandet och därmed beslutsrätten över banan tillfaller kommunen oavsett 
finansieringsalternativ och att liknande modell används som för andra investeringar i 
området. Ett förverkligande kommer dessutom med stor sannolikhet kräva kommunala 
investeringsmedel i någon form samt tillkommande driftmedel.  

Konflikter och säkerhetsaspekter  

Om man bygger en asfaltbana i området där det redan idag bedrivs omfattande verksamhet 
för MTB är det av största vikt att man i princip undviker korsningar / kollisionsrisker mellan 
dessa två verksamheterna. Det är redan idag ett flertal ställen där det finns risker för 
kollisioner mellan löpare och cyklister och med två ”snabba ” aktiviteter skulle riskerna öka. 
Med en sträckning enligt ovan, (se även sträckning och lokalisering) och några enklare 
ändringar av MTB-spåren skulle det endast bli fem korsningar mellan cyklister och 
rullskidåkare. Tre korsningar där bägge parterna har låg fart och en korsning med mycket 
god sikt medans den femte korsningen kräver vissa åtgärder, skyltning för att bli säker. 
Viktigt att man dessutom markerar åkriktningar för användare av asfaltbanan samt tydligt 
skyltar och åskådliggör vilka ytor man som löpare, vandrare disponerar.  

 

Tillgänglighet och parasport  

Man bör bestämma vilka olika verksamheter / fordon som skall få disponera och använda 
asfaltbanan för att så många som möjligt blir inkluderade i anläggningen. De olika 
verksamheter som K o F anser kan bli aktuella, kan säkert finnas ytterligare, är följand
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• -  Rullskidor  
• -  Inlines  
• -  Skateboard / longboard  
• -  Sparkcykel  
• -  Rullstol  
• -  Rollator  

Om man skall ”schemalägga” de olika verksamheterna på banan är en fråga man får hålla 
öppen beroende på om man efter ett tag ser att konflikter uppstår. K o F anser att 
grundprincipen skall vara att alla får använda banan oavsett tidpunkt. Om man vill ha en 
särskild aktivitet som kräver att banan stängs av för övriga utövare skall det bokas i god tid 
på K o F:s bokning. Exempel på sådana aktiviteter kan vara landsvägscykel och olika 
tävlingar. Parasport är en viktig verksamhet som behöver få stort utrymme vid en eventuell 
etablering av asfaltbana och K o F anser det rimligt att UIF tar initiativet till att bilda en 
parasportsektion eftersom dom som förening kommer utnyttja en dylik anläggning i störst 
utsträckning.  

Snösystem  

Vid anläggandet av en asfaltbana krävs det att man i möjligaste mån placerar dragningen så 
att man inte behöver asfaltera över befintligt rörsystem men det bör inte vara det som i första 
hand styr placeringen. Viktigare är att man får till en lösning som blir bra både ur säkerhets- 
och skidsynpunkt. Även det estetiska i utformningen är en viktig aspekt och då framförallt på 
stadionområdet och närliggande ytor. Kommer krävas att man flyttar vissa snöbrunnar och 
även viss omdragning av rörsystemet och det bör inte vara ett hinder för att genomföra 
projektet.  

 

Sträckning och lokalisering  

Som nämndes tidigare anser K o F att en sträckning fram till Torget är den mest lämpliga. Vi 
känner att denna sträckning faller in under begreppet ”idrott för alla från motionär till elit”.  

Ett förslag på sträckning finns, (se bifogad karta) där vi har ritat in åkriktningar, genvägar, 
träningsytor och de ställen där MTB-spåren korsar asfaltbanan. Även markerat fem 
positioner där man förstärker extra för att kunna köra över med tyngre fordon. När det gäller 
utformningen av Stadionområdet anser K o F att man vid ett eventuellt byggande av en 
asfaltbana bör man ta ett helhetsgrepp och hitta en lösning där man tydligt, strukturerat och 
estetiskt ser på detta område för att det skall bli tilltalande och som besökare får ett bra första 
intryck.  

Detta kommer kräva en del ändringar på både snösystem och markytor samt nya 
dräneringar, dragbrunnar och rördragningar. Att inte ta ett helhetsgrepp vid dessa jobb är ett 
dåligt alternativ ur en ekonomisk aspekt. Ambitionen från K o F vad gäller framtida 
utformning av stadionområdet är att få fram en komplett ritning med hjälp av en 
konsult.Multisportbanan kommer då vara en del i detta likväl som snösystem, MTB och övrig 
verksamhet och installationer. Man får i en kostnadskalkyl för ett sådant stadionprojekt lyfta 
ur själva multisportdelen. Utvecklingsrådet får en viktig roll i detta projekt likväl som i hela 
multisportbanan.
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Nya verksamheter som är på gång i området är viktigt att man tar hänsyn till och samordnar 
så att det inte uppstår framtida konflikter. Det som är på gång under 2020 är en hinderbana, 
(uppvärmningsområdet) samt pumptrack, (aspdungen). Dessutom har det pratats om 
skidskytte och då kan det vara bra att tänka på placering av skjutvall.  

 

 

 

 

 

Kultur och fritid  

Lena Moritz 
Kultur- och fritidschef 0321-595170 lena.moritz@ulricehamn.se  

Lars Runqvist 
Enhetschef fritid 0321-595227 lars.runqvist@ulricehamn.se  

Stefan Carlsson 
Driftansvarig Lassalyckan 0321-595176 stefan.carlsson@ulricehamn.se 
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Bilaga 2. Ulricehamns Orienteringsklubb, yttrande 

Yttrande gällande Multibana på Lassalyckan Ulricehamns OK 2019-10-27  

Ulricehamns Orienteringsklubb har tagit del av arbetet i den förstudie som genomförs 
gällande en så kallad Multibana vid Lassalyckan. Föreningens styrelse skickar följande 
yttrande in i förstudiearbetet.  

Ulricehamns OK ser positivt på att Lassalyckan utvecklas som läger- tränings- och 
turistdestination. En bana för rullskidor är positivt sett till målet att locka fler skidåkare till 
Ulricehamn under barmarkssäsongen. Det är också positivt för skidgymnasiets utveckling.  

I den förstudie som nu görs är elljusspåret i fokus för den nya banan med asfalt. Ur ett 
naturvärdesperspektiv är det bra då de breda skidgatorna som växer igen dåligt är estetiskt 
fula redan idag. En asfaltsbana och en grusad stig (med finkornigt grus) skulle kunna bli ett 
lyft.  

Om banan ska begränsas i längd bör området närmast skidstadion användas i första hand. 
Ulricehamns OK ser positivt på rullskidbana från stadion ut till ”Torget” men ser att en bana 
från ”Torget” och österut inkräktar på naturvärden i Lassalyckanskogen. Det så kallade 
uppvärmningsområdet närmast fotbollsplanerna är ett utmärkt område för asfaltering.  

Förstudien måste när den är klar innehålla en driftskalkyl. Förutsättningarna för skidträning 
och rullskidträning i Ulricehamn är redan bra och kostnader för sopning och underhåll av en 
rullskidbana vid Lassalyckan får inte innebära att andra viktiga satsningar på idrott i 
kommunen skjuts upp eller ställs in.  

UOK har inget faktaunderlag kring säkerheten vad gäller korsningar mellan 
mountainbikespår och rullskidspår men vi konstaterar att det är två aktiviteter som utförs i 
hög fart. Om rullskidbanan innebär att mountanbikespåren behöver strängas om vill vi vara 
en remissinstans i ett sådant arbete. Skogspartierna där cykelstigarna går fram idag är 
förstörda ur ett orienteringsperspektiv. Vår verksamhet i Lassalyckanskogen är hotad om 
expansionen av cykelstigar fortsätter.  

Innan en eventuell bana byggs måste Ulricehamns IF och Ulricehamns kommun tydligt 
deklarera hur ägarskapet kring Multibanan ser ut. Ulricehamns OK ser en problematik i att ta 
betalt av allmänhet som använder sig av spåren i ett friluftsområde vid barmark. 
Allemansrätten ska beaktas, oavsett om det är grus, flis eller asfalt på spåren. Om avgift ska 
tas ut för rullskidåkning bör en modell redovisas och det ska tydligt framgå om det är 
Ulricehamns IF eller kommunen som tar intäkterna.  

Ulricehamns OK har i nuläget inget stort intresse av att använda Multibanan för Pre-O eller 
annan orienteringsaktivitet för funktionshindrade.  

Styrelsen i Ulricehamns OK 
Kontakt: Marie Fransson, 070-365 63 69 
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Bilaga 3, Tillgänglighet, Rullstol på stadion 
 
Koll med rullstol på och runt Lassalyckans skidstadium & en 
fundering om placering av ev. multibanas rullstolsdel  
 
Leif D & Marie D. S 

 
Med start bredvid handikappsplatserna nedanför UIF-stugan körde vi bort till nya infocentret 
och tog sedan backen till: Värmestugan; Spåren; Pistmaskinshuset.  
I dagsläget var underlaget vid infocentret trögt att köra i. Förvisso inte klargjord yta men 
behöver kompletteras med material som binder sig bättre och ger en slätare yta. 
Backen upp till värmestugan: Underlaget rätt bra (0-20 bergkross?) med relativt liten andel 
20mm fraktion. Ytan upprufsad i dagsläget, vilket inte är optimalt men sammansättningen 
räddar det hela; Är delvis för brant (knixen mellan de två boulenivåerna), går att köra om man 
har bra teknik och är stark. Är man inte det så räddas man delvis av vägbanans bredd som 
tillåter att man zick-zackar sig upp. 

 
 
Bild 0288  
 
Fällknivsläge för att framhjulen skall vara i marken. = över 12° 
lutning 
 
 
 
 
 

 
 

 
Bild 0289 Knixen 

 
Utanför värmestugan är marken bitvis ”okörbar” då stråk av 
stora stenar(30-80?), finmakadam (20mm?), mjuk 
gräsmatta/gyttjeåker, gör att rullstolens framhjul fastnar i 
marken varje gång de landar efter drivtagen. Här behövs ett 
samlat grepp då 0-20 bergkross med rätt siktkurva förvisso 
fungerar bra som rullstolsunderlag. För mycket finmaterial gör 
bergkrossen mjuk och kletig vid regn. För mycket grova 
fraktioner gör att inte materialet binder ihop sig. 
Man har sett exempel på båda blandningarna när jag stått i 

skiduthyrningen. Pjäxorna är både kletiga av bergkross, vid töväder,  och har stenar fastkilade 
i mönstret vilket förkortar deras livslängd betydligt.  
Har inget färdigt svar på vad som skulle funka bäst, kan bara konstatera att Lassalyckan inte 
ligger i topp på hur underlaget är mellan skidspår och asfalt/marksten. På de anläggningar 
som har ett relativt tunt lager träflis som toppyta så är i alla händelser pjäxorna inte grusiga 
och det går hyffsat att köra rullstol i. 
Tröskeln in till värmestugan är inte optimal för rullstol, eller rättare sagt avsaknaden av en bra 
gallerramp utvändigt, konstigt då HWC finns där. 
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Backen upp till spåren från värmestugan är ju för brant att köra själv uppför, och det är helt 
OK, men man kan ju få hjälp uppför. Nerför klarar man sig utan problem, om underlaget hade 
varit bättre, nu fick man sikta lite för att undvika de stora krosstenarna. 
 
 

 
Bild 0291.  
 
Bakhjulskörning ger säkrare nedfärd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vägen från värmestugan till pistmaskinhallen har även den några knixar, >12°, men jämnar 
man ut den så borde det funka. Underlaget är sämre här än från infotavlan, mer lös småsten i 
ytan, de kanske går att vibrera ner i ytan. 
 

 
 
Bild 0292 
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Bild 0300.  
 
Typexempel på makadam som är 
tämligen hopplöst att köra i. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Bild 0320.   
 
Skall man göra en grillplats 
behöver man tänka till lite... Hur 
kommer man in? Grillplatsen på 
väg mot hotellet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Resten av stadium har blandning av olika stråk med bra underlag, hyffsat underlag och ”nu 
sitter jag fast”-underlag. Man behöver bestämma sig för var det skall vara möjligt att köra 
rullstol och vilka ytor som det inte skall beaktas. Rent praktiskt behöver man inte skylta och 
markera detta särskilt noga, -det räcker att göra stråk mellan knutpunkterna med enhetligt 
(lättkört) underlag (som man underhåller) så kommer man att köra där.  
Knutpunkterna runt stadium är bl.a.: Parkeringen vid pistmaskinhallen; Hotellet; Parkeringen 
och Grillplatsen nedanför hotellet; Varvet runt dammen; Samt till den plats det är tänkt att en 
tillgängliganpassad multibana skall ligga. 
 
Det borde lämpligen finnas handikapplatser vid pistmaskinhallen (med anslutningsunderlag) 
så slipper man ett antal höjdmeter om man skall upp på stadium. För de med 
muskelsjukdomar så har man redan knäckt dem när de har slitigt upp sig från infotavlan. Sen 
kommer de inte orka något mer... Höjdmetrar är jobbiga när man bara kan köra med 
överkroppens muskler och om de musklerna bara har 20%ig funktion så blir de slitsamma.  
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Detta, handikapplatser och höjdmetrar, måste man ha i åtanke när man bygger de delarna av 
en multisportbana som är tänkt att vara tillgänglighetsanpassad. 
Om man kombinerar den ”lätta” slingan av en multibana med tillgänglighetsanpassat 
rullskidskytte så är uppvärmningsområdet bakom pistmaskinhallen ett lämpligt val. En 
asfalterad slinga bör gå ner till handikappsplatserna längst in på parkeringsytan vid hallen. 
 
Sammanfattning: 
Det finns en del att göra för att Lassalyckans skidstadium skall bli bra i 
tillgänglighetsavseende.  
De ytor man skall kunna använda med rullstol bör få ett ytskikt som bra för rullstolskörning 
och anbefalld lutning på max. 12° bör hållas på minst en väg till respektive marknivå. 
För att den flackare, tillgänglighetsanpassade delen av en asfalterad multibana skall 
möjliggöra en rikare flora av fritidsaktiviteter anser jag att den del av banan bör placeras på 
uppvärmningsområdet bakom pistmaskinhallen. Där är troligtvis den bästa placeringen för en 
permanent luftgevärsskidskyttebana (sommar och vinter) vid stadium området och sådana 
asfalterade slingor har synergier med ett flertal paraidrotter (Armcykling, RaceRunner, 
rullstolsskidskytte mm.) 
 

Ulricehamn den 16 april 2020, Leif Dahlberg 
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Bilaga 4, Tillgänglighet, Provkörning i skogen 
 
Provkörning av stigen bort till grillplatsen/vindskyddet. 
Den grusade ”åskådarstigen” från hotellet är i dagsläget nästan körbar med rullstol. Vissa 
stenar skulle man vilja flytta på men mtb-folket måste ju få ha kvar några stenar att hoppa 
från. 
Vägbyggaren MacAdam´s tes att fylla på med så mycket krossad sten att vägytan blir 
bomberad (välvd) fungerar än idag. Rinner regnet av vägen så blir det inga hålor. 

 
 
Bild 0304.      
På vissa ställen måste man zick-zacka sig 
uppför backarna. 
 
 
 
 
 
 

 
Bild 0305.   
  
Och vissa backar (bild 0305) tar man helst 
hjälp att ta sig uppför. Denna backen är 
körbar men det sliter. Det är ju fullt 
görbart att flacka ut den en aning men 
samtidigt är det en backe med lutning av 
denna kalibern som t.ex. 
Rekryteringsgruppen (RG Aktiv) vill ha 
på de anläggningar de har sina familje-
/barn-/ungdomsläger. Anledningen? -
Barnen, och föräldrarna, måste inse att 
man klarar mer än man tror med rullstol. 
 

 
                   

Bild 309 
 
Vindskyddet är genomtänkt med plats för 
rullstol vid grillplatsen, öppen genomfart 
till vedskjulet och vindskyddet. Bra 
underlag, grus/barr/träkol, slätt och med 
bra grepp. Möjligen skulle man vilja ha 
en väggfast bänk precis vid ingången till 
vindskyddet om man vill göra en 
överflyttning från rullstolen (så man 
kommer under tak vid regnväder. 
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 Bild 0306.  
 
Stigen söderut från har till  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 311 
 
Fullt körbar. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 314 
 
Men när det ser ut så här så är det inte speciellt 
kul att köra rullstol. Stenarna och rötterna gör att 
man behöver köra i kringelikrokar för att komma 
fram. Men plockar man de största stenarna till 
sida och lägger på krossmaterial så funkar det. 
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Bild 0316.    
 
Och spångar behöver ha en viss bredd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 031  
 
Bitvis fullt körbar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Bild 0319.  
  
Sista biten var det enklast att bära  
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Summering:  
För att göra åskådarvägen in till vindskyddet tillräckligt anpassad, för att även en ovan 
rullstolsbrukare skall våga sig dit, behövs bara små ändringar. Jag kan inte svara för dem med 
elrullstol men det finns ju modeller som är mer terränggående än en manuell rullstol.  
För slingan söderut och tillbaks behövs mer jobb, och stenkross. Men om man gör huvuddelen 
av den slingan lite smalare borde man klara sig med 20m³ stenkross. 
Personligen är jag helt emot tanken att jämna ut och asfaltera vägen dit. 
Själva anledningen till att man går ut i skogen är att man vill ha närkontakt med skogen. Den 
närkontakten går förlorad om man gör en asfalterad autostrada in i skogen och 
slitaget/skadegörelsen på vindskyddet kommer öka.  
Huvuddelen av rullstolsbrukarna tillbringar huvuddelen av sin tid på asfalt och inomhus så det 
tillför ingen naturupplevelse att rulla på asfalt. 

 

Ulricehamn den 16 april 2020, Leif Dahlberg
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Bilaga 5 Kalkyl, exempel 
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1 Bakgrund 
Ulricehamns IF har under hösten 2019 och våren 2020 arbetat med en förstudie för en 
Multibana på Lassalyckan. Förstudien är grunden för att ta nästa steg att ansöka om medel 
från bland annat Allmänna Arvsfonden och Riksidrottsförbundet. En multibana är en 
asfalterad slinga där man kan ta sig fram dels på rullskidor, dels med hjälp av hjul för 
personer med funktionsvariation, eller till exempel personer som tar sig fram med rullator.  

Tingsholmsgymnasiet har ungefär samtidigt tittat på möjligheten att ansöka om att 
skidgymnasiet ska kunna ha riksintag och bli ett riksidrottsgymnasium. En av 
förutsättningarna för att kunna bli aktuellt som riksidrottsgymnasium är att det finns 
antingen en rullskidbana att tillgå eller att det finns någon form av tidig snöläggning. Med 
tanke på Ulricehamns geografiska placering så är det senare inte aktuellt.  

Det som presenteras i denna rapport är ett första underlag och fingervisning som visar vilka 
kostnader och insatser som behövs från kommunen för att kunna förverkliga projektet. I 
detta läge så är det som politiken ska ta ställning till, om Ulricehamns IF kan skicka in sin 
ansökan till Allmänna arvsfonden och Riksidrottsförbundet. Det behövs ett politiskt beslut då 
det är på en kommunal anläggning som multibanan ska ligga och det kommer att innebära 
vissa kostnader för kommunen, även om medel från Allmänna arvsfonden och 
Riksidrottsförbundet är grunden i projektet.  

2 Projektet 
I Ulricehamns IF:s förstudie kan man läsa: 

”Barn och ungdomar ska inte köra rullskidor på allmänna vägar eller träna på 
parkeringar där bilar och annan trafik kan dyka upp när som helst. Personer med 
funktionshinder ska kunna ta sig ut i skogsmiljö med hjälp av lättrullade, gärna 
asfalterande ytor. Dessa målgrupper utgör grunden för den multibana som förstudien 
handlar om. Idag saknas ett asfalterat, trafiksäkert och mer kuperat alternativ för träning, 
motion och rekreation när det gäller rullskidor, inlines, rullstolar, parasport mm på 
friluftsområdet Lassalyckan i Ulricehamn.” 

I förstudien finns även förslag på slinga, samt hur den behöver konstrueras. 

Bifogat förstudien i sin helhet.  

Det som är viktigt att beakta vid genomläsning av förstudien är att den togs fram för drygt 1 
år sedan. Efter det så har dialog pågått och det har också framkommit mer fakta kring 
ansökan till Allmänna arvsfonden och så vidare.  
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3 Skidgymnasiet 
Tingholmsgymnasiets NIU-verksamhet* har ambitionen att ansöka om RIG-status** hos 
Riksidrottsförbundet (RF) och svenska skidförbundet (SSF). Där finns krav på att en 
multibana ska ingå i den miljö som verksamheten erbjuder eleverna. Kravet gäller också 
indirekt Tingsholmsgymnasiets nuvarande NIU-status då vi följer (elit)längdskidåkningens 
krav på att utöva sin idrott. Eleverna ansöker till den verksamhet som uppfyller deras krav. 
Utan möjlighet till träning på multibana uppfylls inte kraven.  

Utbildningen måste också utföras på ett säkert sätt. Nu bedrivs träningsverksamhet i 
trafikmiljö där säkerheten inte kan garanteras, varken för elever, personal, eller övriga 
trafikanter. Det gör också att vissa delar i träningen inte kan genomföras. 

För att kunna genomföra de moment som utbildningen kräver behöver multibanans bredd 
säkerställas, vilket handlar om att taktiskt och tekniskt kunna träna/utbildas på 
grundläggande moment i längdskidåkning. Behovet av bredd finns också för att säkerställa 
att ALLA (olika farter, sätt att rulla, nivå på åkaren, rullstolar mm) kan åka på banan utan 
risk för kollision. För att tillgodose detta krävs en bredd på fyra meter. Det är också standard 
vid anläggning av multibana/rullskidbana. 

Utbildningsmässigt säkerställs en god bedömning av elevens förmåga att utföra 
kursmomenten som ingår i utbildningen och i förlängningen bättre underlag för rättvisa 
betyg. Multimbanan ska också ses som ett klassrum där verksamheten kan planera och 
genomföra lektioner/träningar med säkerställd säkerhet för både elever och personal.  

Det är för verksamheten också viktigt att Lassalyckan behålls intakt för alla typer av 
träningsbanor (mtb, löp, hinderbana mm) då alla dessa nyttjas i utbildningen.   

Det nystartade projektet SSF Utvecklingsmiljö Väst*** som vänder sig till skidåkare som elit 
satsar, har samma behov som NIU och vänder sig till hela västra Sverige. För att projektet 
ska kunna attrahera skidåkare att träna och flytta hit krävs en multibana. Samma dilemma 
finns även här ur tränings- och säkerhetsaspekter. Det fördjupade samarbetet med 
skidförbundet skapar också mervärden för kommunen som helhet med ”träningsturism” 
både gällande privatpersoner, klubbar och landslag.  

 

 

 

 

 

*Nationell idrottsutbildning 

**Riksidrottsgymnasium 

***Projekt tillsammans med Svenska Skidförbundet 
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4 Kommunens behov i övrigt 
Kultur och fritid har sedan tidigare gjort en inlaga till den förstudie som Ulricehamns IF gjort 
för multibana. Inlagan finns att läsa i sin helhet i Ulricehamns IF:s förstudie.  Verksamheten 
ser positivt på satsningen på en multibana på flera sätt. Det skulle innebära ytterligare 
utveckling av området, och att den satsning som kommunen gjort för att tillgängliggöra 
området för fler fortsätter. Att alla ska erbjudas ett en rik fritid är viktigt, oavsett 
funktionsvariation. En multibana ligger helt i linje med det tänket. Verksamheten pekar 
också på vikten att man tänker in drift och underhåll i projektet redan från start, likaså att 
det behöver samplaneras med andra aktiviteter och föreningar som bedriver verksamhet i 
området.  

Särskolan i kommunen ser också positivt på en multibana på Lassalyckan. Det ger ökade 
möjligheter att komma ut i naturen och tillsammans med den tillgänglighetsanpassade bana 
som idag finns på Lassalyckan så får man ytterligare möjligheter i området till det. 

Utifrån ett besöksnäringsperspektiv så ser Näringsliv Ulricehamn AB positivt på satsningen. 
Lassalyckan. De ser att en multibana skulle ge en stor konkurrensfördel gentemot liknade 
anläggningar i närområdet. Detta gynnar besöksnäringen i stort när det gäller ökat antal 
gästnätter och att man nyttjar övrigt utbud i kommunen.  Näringsliv Ulricehamn AB ser även 
att en fortsatt satsning på Lassalyckan också ger den effekten att det attraherar entreprenörer 
i stort att etableras sig på området med de investeringar som görs, och även 
aktörer/föreningar som arbetar med att tillgängliggöra aktiviteter för de med någon form av 
funktionshinder. Multibanan skapar också möjligheter för framtiden och etablering av olika 
samarbeten med olika organisationer och arrangörer. 

5 Tidsplan 
Tjänsteskrivelse behöver inkomma för politisk bedömning 25 november för att kunna 
behandlas på Kommunstyrelsen 13 januari. 

Tingsholmsgymnasiet kommer att ansöka om riksintag 31 jan 2022. Gäller även för 
skidgymnasiet 

Allmänna arvsfonden har sina möten uppdelat under året, de går då igenom inkomna 
ansökningar. Ungefärlig tid för behandling av ansökan ligger på ca 6 månader.  
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6 Ekonomisk aspekt 
 

Den totala summan för projektet ligger på ca 9 mnkr, i den summan finns då även med 
poster som inte har med själva etableringen av en multibana utan är kostnader som går 
utanför projektet, som bör samplaneras. 

Själva multibanan ligger på ca 6,9 mnkr. Totalsumma som Ulricehamns IF kan söka ligger på 
cirka 5 mnkr. Det ligger då på 70% av projektkostnaden. 

 

Aktivitet Kostnad multibana Kostnad utanför 
projektet 

Multibana 6 590 tkr  

Projektledning*  400 tkr 

Extra bredd utökning till 4 
meter, anpassning för 
skidgymnasiet 

 925 tkr 

Extra tjocklek grus stadion, 
förstärkning för att klara 
transporter på stadion 

 150 tkr 

Extra bredd 700 m WC bana  400 tkr 

Konstsnöanläggning, flytta 
brunnar mm som påverkas 
av multibanan 

400 tkr  

Asfaltering 
handkappsparkering, 
maskinhall. 50% ingår i 
projektet 

  

115 tkr (50%) 

Totalt 

 

8 980 tkr 

 

 

 

6 990 tkr 

 

 

1 990 tkr 

 

*Kan ev. till viss del bekostas via medel från Allmänna arvsfonden 
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Ulricehamns IF avser att söka bidrag från Allmänna arvsfonden och Riksidrottsförbundet, 
samt ytterligare finansiärer. Alla siffror är preliminära. Oklart i nuläget är till exempel om de 
kan tillgodoräkna sig kostnad för projektledare i projektet. Det finns även en viss osäkerhet 
kring hur moms ska beräknas. Om föreningen är byggherre kan de söka ut hela summan och 
inräknar då moms i sitt projekt. De kan då söka cirka 5 mnkr. Om det är kommunen som är 
byggherre och fakturerar föreningen får de söka en lägre summa, där momsen inte räknas 
med. De kan då söka cirka 4 mnkr.  

 

Finansiär Summa 

Allmänna arvsfonden 5 000 tkr 

RF (anläggningsstöd) 600 tkr 

Övriga bidrag 1 000 tkr 

Kommunens kostnad 2 380 tkr 

Totalt  8 980 tkr 

 

Det måste även säkerställas att banan underhålls och driftas. En beräknad årlig kostnad 
ligger på ca 200 tkr. Genom att exempelvis sälja årskort för att använda sig av banan får 
ekonomi för såväl drift som underhåll. Banan beräknas behöva om asfalteras efter ca 10 år.  

7 Bidrag 
I kontakt med Allmänna arvsfonden så står det klart att projektansökan kan skickas in och 
det finns ett antal möten för Allmänna arvsfonden då ansökan kan behandlas. Den beräknade 
tiden för behandling är minst 6 månader. 

Enligt Allmänna arvsfondens kriterier så behöver föreningen som ansöker ha nyttjanderätt 
till anläggningen i 10 år och en plan för drift och underhåll ska bifogas. Föreningen kan söka 
upp till 70% av projektkostnaden, övriga 30 % ska finansieras från annat håll och måste 
delges i ansökan.  Föreningen kan inte få stöd för drift och underhåll från Allmänna 
arvsfonden. Arvsfonden beviljar max 70% i bidrag med utgångspunkt från den nytta som 
anläggningen har för den specifika målgruppen. I detta fall personer med funktionsvariation, 
barn 0–11 år samt unga 12–25 år. 
 
Bidragsnivån kan sjunka om de gör bedömningen att anläggningen samtidigt används av 
andra nyttjare. Enligt handläggaren på Allmänna Arvsfonden kan bidrag lämnas till en 
projektledare om den tex ingår i en entreprenad för själva byggnationen.  
 
Ulricehamns IF planerar även att ansöka om medel från Riksidrottsförbundet. Som förening 
kan de söka ett så kallat anläggningsstöd. 
 
Det är endast föreningar som kan söka dessa bidrag, som kommun kan man vara 
medsökande.  
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Ulricehamns IF avser även att söka andra bidrag och stöd, och har väl upparbetade 
kontakter. 

8 Miljöaspekt 
Då det handlar om redan ianspråktagen mark så finns det inga direkta synpunkter angående 
miljön. Blir det tal om att exploatera ny mark, fälla träd och så behöver verksamheten för 
miljö och samhällsbyggnad involveras. 

Det behövs inget bygglov för att asfaltera befintliga spårsystemet.  

9 Analys och diskussion 
Utvecklingen av Lassalyckan har varit intensiv under flera år och det är idag en anläggning 
som lockar mängder med besökare utifrån, samtidigt som det har blivit en viktig plats för 
många kommuninvånare. Under det senaste året så har det också fokuserat på att göra 
området tillgängligt även för personer med funktionsvariationer. Bland annat har en 
tillgänglighetsbana färdigställts, föreningar har satsat på att köpa in hjälpmedel som gör att 
alla kan delta i aktiviteter och träning som de anordnar. Utifrån detta så ligger en satsning på 
en multibana helt i linje med det tänket. 

Genom att satsa på en multibana så fortsätter utvecklingen av Lassalyckan, och det gynnar 
anläggningen gentemot andra liknade anläggningar i närliggande kommuner. Sett ur ett 
besöksnäringsperspektiv så är en satsning på multibana bra.  

Tingsholmsgymnasiet har haft skidgymnasium under många år. För att de ska kunna 
fortsätta bedriva den verksamheten, och även gå vidare till att bli ett riksidrottsgymnasium, 
så krävs antingen att en rullskidbana finns eller att man säkerställer tidig snöläggning. Med 
tanke på kommunens geografiska läge så är det senare uteslutet. Det skulle helt enkelt vara 
för dyrt. Det går idag att tillverka snö i så kallade snömaskiner med det är kostsamt. 
Multibanan skulle säkerställa att Tingsholmsgymnasiet kan ansöka om att bli ett 
riksidrottsgymnasium. Att en ansökan för multibana är inlämnad för ansökan hos Allmänna 
Arvsfonden och Riksidrottsförbundet gynnar Tingsholmsgymnasiets ansökan. Utan detta så 
kommer inte skidgymnasiet kunna fortsätta med sin verksamhet så som sker idag. Även om 
etablering av en multibana, så som anges i projektet, sker så kommer skidgymnasiet att 
fortsätta med viss träning ute i gatumiljö, till exempel på den gång/cykel väg som går utmed 
Tre rosors väg, runt sjön för längre pass och så vidare. Men man kan bedriva teknikträning 
med mera på ett säkrare sätt på Lassalyckan.  

Ur ett ekonomiskt perspektiv så är det lovvärt att det inte endast är kommunen som 
investerar i området. Det är så som anläggningen har utvecklats under de senaste åren och 
något som varit gynnsamt. I detta projekt så är det Ulricehamns IF som söker medel från 
Allmänna arvsfonden, Riksidrottsförbundet med flera. Kommunen står endast för en mindre 
del och det är främst utifrån Tingsholmsgymnasiets behov. Viktigt är att påpeka att de 
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ekonomiska förutsättningarna ovan endast är preliminära. Kostnader som har med drift och 
underhåll löses genom att en avgift tas ut för åkare. Avtal mellan kommun och förening för 
detta blir en senare fråga.  

I det första läge så har kommunen att ta ställning till om Ulricehamns IF kan skicka in sin 
ansökan till Allmänna arvsfonden och Riksidrottsförbundet. Kommunen ska inte ta ställning 
till om att satsa de medel som ovan anges. Det är endast en fingervisning vilken nivå som 
kommunens bidrag kommer hamna på. Det man bör ha med sig är dock att skulle 
kommunen göra satsningen helt på egen hand så skulle nivån bli betydligt högre.  

Kommunstyrelsen kommer i ett senare skede få ta ställning till kommunens eventuella 
insatser om Ulricehamns IF:s ansökningar beviljas. Det är först då som omfattningen av 
projektet och kommunens insats kan klargöras. 

10 Förslag från förvaltningen 
Det som politiken ska ta ställning till i nuläget är endast att Ulricehamns IF kan gå vidare 
med sin ansökan till Allmänna arvsfonden och Riksidrottsförbundet. Ovan anges ungefärliga 
siffror och ger en fingervisning för kommunen vilka kostnader som kommer att hamna på 
kommunen i projektet. 

Kommunstyrelsen kommer i ett senare skede få ta ställning till kommunens eventuella 
insatser om Ulricehamns IF:s ansökningar beviljas. Det är först då som omfattningen av 
projektet och kommunens insats kan klargöras. 

Förslaget från förvaltningen är att godkänna att Ulricehamns IF kan gå vidare med ansökan 
till Allmänna arvsfonden och Riksidrottsförbundet. 
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Riksidrottsgymnasium - längdskidor 
Dnr 2021/635 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen godkänner och beslutar att förvaltningen gör en ansökan om att 
skidgymnasiet på Tingsholmsgymnasiet ska bli ett Riksidrottsgymnasium. 
 
Sammanfattning 
Tingsholmsgymnasiet i Ulricehamn har undersökt möjligheten om att utveckla 
skidgymnasiet som i dag bedrivs som Nationell idrottsutbildning till Riksidrottsgymnasium 
med riksintag för längdskidåkning.  
 
En av förutsättningarna för att bli aktuell som riksidrottsgymnasium är att det antingen finns 
en rullskidbana att tillgå eller att det finns någon form av tidig snöanläggning. Med tanke på 
Ulricehamns geografiska placering så är det senare alternativet inte aktuellt. 
 
Ulricehamns IF har samtidigt tittat på möjligheten att anlägga en multibana, en asfalterad 
slinga, för bland annat rullskidåkning på Lassalyckan. 
 
Med ett politiskt beslut om att Ulricehamns IF får göra en ansökan om medel för en 
multibana till Allmänna arvsfonden och Riksidrottsförbundet skapas förutsättningar för 
Tingsholmsgymnasiet att få göra en ansökan om Riksidrottsgymnasium. 
 
Förvaltningens förslag till beslut är att Tingsholmsgymnasiet gör en ansökan om att utveckla 
längdskidgymnasiets utbildning från Nationell idrottsutbildning till Riksidrottsgymnasium. 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-12-06 från barn- och utbildningschef  
2 Tingsholmsgymnasiet längdskidor 
3 Rapport Multibana Lassalyckan 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner och beslutar att förvaltningen gör en ansökan om att 
skidgymnasiet på Tingsholmsgymnasiet ska bli ett Riksidrottsgymnasium. 
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Kommunstyrelsens förvaltning  
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Tjänsteskrivelse Riksidrottsgymnasium - längdskidor 
Diarienummer 2021/635, löpnummer 4095/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner och beslutar att förvaltningen gör en ansökan om att 
skidgymnasiet på Tingsholmsgymnasiet ska bli ett Riksidrottsgymnasium. 
 
Sammanfattning 
Tingsholmsgymnasiet i Ulricehamn har undersökt möjligheten om att utveckla 
skidgymnasiet som i dag bedrivs som Nationell idrottsutbildning till Riksidrottsgymnasium 
med riksintag för längdskidåkning.  
 
En av förutsättningarna för att bli aktuell som riksidrottsgymnasium är att det antingen finns 
en rullskidbana att tillgå eller att det finns någon form av tidig snöanläggning. Med tanke på 
Ulricehamns geografiska placering så är det senare alternativet inte aktuellt. 
 
Ulricehamns IF har samtidigt tittat på möjligheten att anlägga en multibana, en asfalterad 
slinga, för bland annat rullskidåkning på Lassalyckan. 
 
Med ett politiskt beslut om att Ulricehamns IF får göra en ansökan om medel för en 
multibana till Allmänna arvsfonden och Riksidrottsförbundet skapas förutsättningar för 
Tingsholmsgymnasiet att få göra en ansökan om Riksidrottsgymnasium. 
 
Förvaltningens förslag till beslut är att Tingsholmsgymnasiet gör en ansökan om att utveckla 
längdskidgymnasiets utbildning från Nationell idrottsutbildning till Riksidrottsgymnasium. 
 
Ärendet 
Tingsholmsgymnasiet har ambitionen att ansöka om att bli ett Riksidrottsgymnasium (RIG) 
med riksintag för längdskidåkning. I dag bedrivs skidgymnasiet som en Nationell 
idrottsutbildning (NIU) med ambition om att följa (elit)längdskidåkningens krav på att utöva 
sin idrott. En av förutsättningarna för att bli aktuell som riksidrottsgymnasium är att det 
antingen finns en rullskidbana att tillgå eller att det finns någon form av tidig snöanläggning. 
Med tanke på Ulricehamns geografiska placering så är det senare alternativet inte aktuellt. 
 
Ulricehamns IF har arbetat med att ta fram en förstudie för en multibana, en asfalterad 
slinga, på Lassalyckan. Förstudien ligger till grund för att ta nästa steg att ansöka om medel 
från bland annat Allmänna Arvsfonden och Riksidrottsförbundet. I ärendet om multibana 
behöver politiken ta ställning till om Ulricehamns IF kan skicka in en ansökan då det behövs 
ett politiskt beslut eftersom multibanan är tänkt att förläggas på en kommunal anläggning 
samt att det kommer att innebära vissa kostnader för kommunen.  
 
I det nystartade projektet SSF Utvecklingsmiljö Väst som bedrivs i samarbete med Svenska 
skidförbundet och vänder sig till skidåkare i hela västra Sverige som elitsatsar är 
Tingsholmsgymnasiet en viktig aktör. För att projektet fortsatt ska attrahera skidåkare att 
träna och i förlängningen flytta till kommunen och/eller bo kvar på orten är det värdefullt 
med en multibana. Detta fördjupade samarbete med Skidförbundet skapar mervärden för 
kommunen som helhet. 
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De två politiska besluten om att godkänna att Ulricehamns IF kan skicka in ansökan om att 
ansöka om medel för multibana och att Tingsholmsgymnasiet får skicka in en ansökan om att 
bedriva riksidrottsgymnasium förutsätter och kompletterar varandra.  
 
Övriga förutsättningar som Ulricehamns kommun behöver se över i samband med en 
eventuell ansökan är att lokaler är anpassade till certifieringskrav, såsom 
undervisningslokaler och kontor på Tingsholmsgymnasiet i enlighet med tidigare inlämnat 
lokalbehovsärende samt Tingsholmsgymnasiets vallabod på Lassalyckan. Båda lokalfrågorna 
är aktuella även om Skolverket och RF anser att Tingsholmsgymnasiet ska bibehålla NIU-
status. 
 
Dessutom kommer utbildningen att behöva personella resurser i idrottsmedicinska 
kompetenser, idrottspsykologiskt stöd och socialt stödjande personer.  För att säkerställa 
förutsättningarna för att bedriva ett Riksidrottsgymnasium med riksintag i Ulricehamns 
kommun uppskattas kostnaden från att vara en Nationell idrottsutbildning till ett 
Riksidrottsgymnasium öka med ca. 200 tkr/år för personella resurser.  
 
Förvaltningens förslag till beslut är att Tingsholmsgymnasiet gör en ansökan om att utveckla 
skidgymnasiets utbildning från Nationell idrottsutbildning till Riksidrottsgymnasium. 
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1. Inledning  
Utbildningsdepartementet har kommit med ett förändringsförslag gällande strukturen för 
idrottsutbildningarna vid landets gymnasieskolor. Tingsholmsgymnasiet har en mångårig 
historik i att bedriva nationell utbildning i längdskidor och det nya förslaget kommer påverka 
verksamheten. I korthet handlar förslaget om att nationell utbildning ska bedrivas på en nivå 
och på färre ställen. En mer detaljerad beskrivning följer. Förändringsförslaget medför att vi 
som kommun måste ansöka om att få bedriva verksamhet i den nya formen vilket ställer krav 
som vi till viss del inte uppfyller idag. Det är inte otänkbart att närliggande kommuner också 
ansöker om utbildningen, vilket gör att en konkurrenssituation kan uppstå.  
 
En ansökan kräver att det är kommunen som står bakom den och inte gymnasiet. Vi menar 
också att skidgymnasiet, och speciellt på den nationella nivå vi nu talar om, är en viktig del i 
Ulricehamns attraktionskraft som längdskidort. I den här rapporten beskriver vi närmare 
förutsättningarna och vad som förmodat kommer krävas.  

 

2. Bakgrund  
Riksidrottsförbundet (RF) reglerar via specialförbunden (SF) vilka orter och skolor som ska få 
vilken status. Dessa indelas sedan i Riksidrottsgymnasium (RIG), Nationell idrottsutbildning 
(NIU) eller Lokal idrottsutbildning (LIU).  
 
I april 1979 fattade skolstyrelsen beslut om att hos Skolöverstyrelsen ansöka om att få starta 
vad som kallades ”försöksverksamhet med kombination av gymnasiestudier och elitidrott” vid 
Tingsholmsgymnasiet. En skidgymnasieutbildning med åtta elever kom igång hösten 1980, ett 
s.k. regionalt skidgymnasium (nuvarande NIU).  
 
Att få starta ett officiellt skidgymnasium med riksintag var målet, men skidförbundet ansåg att 
det inte kunde bli aktuellt förrän efter några år, då andra idrottsförbund fått sina önskemål om 
att inrätta idrottsgymnasier tillgodosedda.  
 
1983 beslöt Skolöverstyrelsen om att från och med läsåret 1983/1984 ge skidutbildningen i 
Ulricehamn den officiella prägel av ett reguljärt skidgymnasium man hade verkat för; för detta 
utgick statsbidrag motsvarande fem lärarveckotimmar per årskurs, dvs. fem timmar under 
första året, tio under det andra och 15 det tredje året.  
 
I samband med att skidgymnasiet växte – utbildningen hade 19 elever 1983, 1986 28 – 
behövdes också lärar-/tränartjänsterna utökas. Sven-Olof Andersson, förordnades först på en 
halvtidstjänst. Andersson efterträddes 1985 av Tony Gustavsson och 1981 anställdes Mikael 
Sepp på en andra halvtidstjänst. Den första tjänsten utökades till hel tjänst 1983, den andra 
1984.  
 
År 1997 beslutade gymnasienämnden att inrätta ett fjärde år för skideleverna. Men inför 
läsåret 1999/2000 fattade emellertid Skidförbundet beslut om att lägga ner 
riksidrottsgymnasier, bland annat i Ulricehamn. Detta gjorde den ekonomiska situationen 
alldeles för svår och skidgymnasiet avvecklades därför i och med utgången av läsåret 
2000/2001. Följden blev att skolan/kommunen avyttrade exempelvis testutrustning så som 
rullband för skidor och vallabod.  
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Senare dök emellertid en skidutbildning upp igen som specialidrott inom ramen för det 
individuella valet och från och med 2011 har Tingsholmsgymnasiet en fyraårig s.k. nationellt 
godkänt idrottsutbildning (NIU) inom längdskidor.  

 

3. Nuläge  
Tingsholmsgymnasiet har certifierats som NIU längdskidåkning för åren 2018 – 2021. Det 
innebär att vi bedöms leva upp till kravprofilen för NIU.  
 
Värt att känna till är att samtliga elever som inte bara studerar på nationella programmen med 
inriktning längdskidåkning, läser sina program på fyra år. Anledningen är att 
träningsmängden gör att de annars inte skulle hinna med sina 2500 gymnasiepoäng. 
Dessutom måste eleverna beredas möjlighet till återhämtning.  
 
Däremot kan vi från skolan märka att de orter som har förmånen att ha både RIG och NIU har 
haft stor inverkan på de faktiska kraven på NIU. I klartext är vår uppfattning att även om 
kraven på NIU är något lägre än RIG, måste de orter som ”bara” har NIU leva upp till RIG-
kraven.  
 
De tre senaste åren har NIU längdskidor på Tingsholmsgymnasiet haft en positiv utveckling 
där elevantalet innevarande läsår uppnår 26 elever, vilket är maxantalet. På personalsidan har 
det också gjorts en nödvändig förstärkning där två tränare kompletterats med en samordnare 
för att förstärka elitmiljön och ha ett helhetsperspektiv för elevernas träning och utbildning.  
 
Den positiva utvecklingen ställer krav på skolans lokaler. Ett arbete pågår där ansökan om 
lokalanpassningar har inlämnats (20200605). Verksamheten bedrivs idag i en del av det s.k. 
F-huset samt skolans f.d. danspaviljong. På Lassalyckan finns sedan ett antal år åter en 
vallabod i bruk och en investering i ett rullskidband har precis gjorts.  
  

4. Förändringsförslag från 
Utbildningsdepartementet  

Utbildningsdepartementet arbetar med en översyn av idrottsutbildningarna, vilket kommer 
påverka verksamheten på Tingsholmsgymnasiet. Tidsperspektivet är att beslut kommer fattas 
i januari 2022, med start för intag av nya elever hösten 2024. Dock går vårt nuvarande NIU-
avtal ut 2021, men kommer att förlängas om beslut tas.  
 
Översynen kommer leda till ändringar i skollagen (2010:800), gymnasieförordningen 
(2011:2039) och förordningen (1999:1177) om statsbidrag till idrottsverksamhet. Syftet är att 
elitidrottande ungdomar ska kunna kombinera en gymnasial utbildning med en 
elitidrottssatsning.  
 
Utbildningsdepartementet skriver att det endast ska finnas en typ av utbildning med 
specialidrott, mot dagens tre. Det föreslås att det till skillnad från i dag endast ska finnas en 
typ av gymnasieutbildning med specialidrott som ska vara riksrekryterande.  
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Det innebär att nuvarande NIU och RIG försvinner. Huvudmannen får därför ansöka om 
utbildning hos Skolverket. Riksidrottsförbundet och specialidrottsförbunden är medaktörer i 
beslutsprocessen. Skolverket föreslås svara för att pröva ansökningar om att få anordna 
gymnasial utbildning med specialidrott. För att få ett godkännande ska det finnas ett nationellt 
intresse av utbildningen för att tillgodose elitidrottens krav och behovet av att elever kan 
kombinera gymnasial utbildning med elitidrott. Den idrottsliga miljön ska vara av god kvalitet 
och det ska finnas förutsättningar för ett etablerat samarbete med ett specialidrottsförbund. 
Innan Skolverket fattar beslut ska myndigheten inhämta ett yttrande från 
Riksidrottsförbundet med förslag om var utbildningen ska få anordnas och om antal platser. 
Förbundets yttrande ska inkludera ett yttrande från det specialidrottsförbund som är relevant 
för utbildningen. Beslutet om att få anordna utbildningarna ska gälla för fyra 
antagningsomgångar.  
 
Verksamheten på Tingsholmsgymnasiet påverkas alltså genom att huvudmannen måste 
ansöka om att starta “Gymnasieutbildning med specialidrott” (GMS), vilket är den nya 
beteckningen. Exakt hur förutsättningarna ser ut för att få starta är inte klarlagt, men antas 
utgå från de krav som idag finns för RIG eller troligen högre.  
 
 

5. Kostnad för utbildningen  
I nuvarande NIU-utbildning betalar varje elevs hemkommun för program och merkostnader 
för specialidrott. Systemet föreslås göras om där staten och kommunerna ska dela på 
kostnaden för utbildningen. Det är samma princip som ligger till grund för dagens system med 
riksidrottsgymnasier. Statens del av kostnaderna föreslås fördelas av Riksidrottsförbundet. 
RIG får idag dubbla ersättningsnivån jämfört med NIU.  
 
Elevernas hemkommuner föreslås stå för programkostnaden och den del av merkostnaden för 
specialidrott som inte täcks av statsbidrag. Merkostnaden för specialidrott föreslås fastställas 
av Skolverket i en riksprislista.  
 

6. Krav på verksamheten  
Den starka utvecklingen av intresset för NIU längdskidor på Tingsholmsgymnasiet har gjort 
att anpassningar har behövt göras och kommer att behöva göras för att klara kraven även i 
nuvarande verksamhetsform. Att bedriva utbildningen inom förslaget för GMS ställer 
ytterligare krav. Det handlar bl a om anpassningar av lokaler (Tingsholmsgymnasiet och 
Lassalyckan) och elitmiljön i Ulricehamn som idrottsstad.  
 

6.1 Krav enligt dagens RIG  
Ett tryggt boende och tillgång till middag under veckorna lever vi upp till idag genom att 
eleverna bor nära Tingsholmsgymnasiet på Karlslätt och Nillas väg. Dock behövs ett tydligare 
samarbete med STUBO för att säkerställa tillgången på bostäder. Gällande mat får eleverna 
idag middag utöver skollunch där bespisningspersonal också finns på plats under sen 
eftermiddag. Kravet på middag är alltså uppfyllt redan.  



Tingsholmsgymnasiet längdskidor 

 
 
 
 
7 

 
Hälsokontroller ska ske löpande och där finns goda kontakter inom kommunen. Främst är det 
primärvården skolan och eleverna får vända sig till. Vi behöver bygga upp ett idrottsmedicinskt 
team kring de idrottande eleverna, vilket finns på RIG-nivå idag.  
 
När det gäller lokaler och träningsmöjligheter finns delar som måste utvecklas. Idag uppfylls 
kraven kring testverksamhet på ett nyinköpt rullskidband och gym i skolans lokaler, men ett 
utökat samarbete måste till med externa aktörer för analyser och fördjupade fysiologiska tester 
(vilka är på gång att etablera sig på Lassalyckan).  
 
Lokalerna är i skrivande stund otillräckliga. Det ökande elevantalet har försvårat situationen. 
Anpassningar och åtgärder i form av tillbyggnad eller omfattande renovering måste till för att 
tillgodose de krav verksamheten har i nuvarande form. Det är också en förutsättning för att 
överhuvudtaget komma ifråga kring GMS.  
 
Tillgången på transportfordon är en nödvändighet som uppfylls med skolans nuvarande 
tillgång på minibussar. 
  
För att bygga upp en elitmiljö för längdåkare finns också behov av banor för rullskidåkning, sk 
multibana, i krävande terräng. Här borde det finnas synergieffekter av att ha en mindre 
anläggning i anslutning till Lassalyckan. Att som nu använda allmänna vägar och gångvägar 
uppfyller inte kraven, och är dessutom direkt olämpliga ur säkerhetssynpunkt. I våra 
mångåriga kontakter med förbundet anser vi det grundat att en multibana kommer att ingå i 
kommande kravprofil. 
  
Gällande konstsnösystemet på Lassalyckan är det önskvärt att tillverkningen startar så tidigt 
som möjligt på säsongen. Systemet bedöms idag vara mer anpassat för snötillverkning för 
längre spårtillverkning, än att snabbt komma igång. Här kan en automatiserad anläggning vara 
att föredra. Vi önskar att träningsmöjligheter på snö under så lång tid som möjligt är prioriterat 
över spårens längd. Här kan skidutbildningens intresse tillvaratas men också i perspektivet 
Ulricehamn som skidort då säsongen idag ofta är längre i intilliggande kommuner. 
  

7. Vision Tingsholmsgymnasiet  
För Ulricehamn som skidort har det stor betydelse att utbildningen finns kvar och att 
huvudmannen därför ansöker om GMS. Vidare tänker vi oss att våra längdskidåkare efter 
gymnasiet ska ha möjlighet att bo kvar på orten (det vi nedan kallar SSF Utvecklingsmiljö, där 
SSF står för Svenska Skidförbundet) utan att ge upp sin elitsatsning. I det sammanhanget är 
det viktigt att det finns olika sorters sysselsättning i form av studier och/eller arbete som går 
att kombinera med fortsatt satsning inom idrotten. Vi vill att Ulricehamn ska vara det 
självklara långsiktiga valet inför och efter ungdomsgymnasiet för den som vill satsa på sin 
idrott. Individerna måste kunna flytta hit men också kunna bo kvar.  Vi behöver därför erbjuda 
olika former av sysselsättning i form av vuxenutbildning (ex högskolestudier på distans) eller 
arbete som går att kombinera med fortsatt satsning på sin idrott. Idag flyttar eleverna iväg eller 
väljer att bo kvar med reducerade möjligheter till elitsatsning. Vi vill också gärna se det som 
en social plattform för de som vill genomföra sin elitsatsning i kombination med arbete eller 
utbildning. I förlängningen är det också en viktig del för kommunen där individerna stannar 
kvar och bidrar med både ekonomi och värdefull kompetens inom området. Ulricehamn ska 
vara en skidort året runt för både elit och motionärer!  
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• SSF Utvecklingsmiljö - elitidrott på nationell nivå på hemmaplan. Medel söks via förbundet 
och distriktet för att delfinansiera projektet.  

• SSF förlägger årligen minst ett läger i Ulricehamn.  
  

8. Sammanfattning  
I Ulricehamn har längdskidåkning länge varit synonymt med själva orten. Inte minst kan vi se 
det i anordnandet av världscupen, att vara certifierat vasaloppscenter och det elitsatsande 
Lager 157 i långloppssammanhang. Givetvis också alla barn och ungdomar i klubbarnas 
skidverksamheter. Vi som skola/utbildare ser att denna fråga inte är frikopplad från 
Ulricehamn som frilufts- och skidåkningskommun.  
 
Om vi i kommunen ser värdet av att ha ett skidgymnasium på orten kan vi från 
Tingsholmsgymnasiet se att vi står inför en del utmaningar. Dessa är primärt två.  
 
• Faciliteterna. Vi kan se att vi idag med knapp NIU-standard har svårt att hänga med i kraven 
från SSF. Våra faciliteter lever knappt upp till kraven. Vi behöver utökade testmöjligheter, 
tillgång till rullskidbana och lokaler mer anpassade efter våra behov. Till detta kan läggas 
kontorsytor och bättre undervisningsutrymmen för elever samt personal (vilket också är 
inlämnat som lokalanpassning). Vid återstarten 2011 fanns tidigare lokaler inte tillgängliga 
längre. Verksamheten har också utvecklats med både antal elever/anställda med ökade krav 
på lokaler och träningsmöjligheter.  

• NIU-team. Idag saknar vi idrottsmedicinska kompetenser, idrottspsykologiskt stöd och 
socialt stödjande personal.  
 
Om vi inte klarar att möta kommande krav finns det goda skäl att anta att en ansökan för 
kommande “Gymnasieutbildning med specialidrott” kommer avslås. För närvarande kommer 
cirka 80 % av NIU-eleverna från andra orter. I dagsläget innebär det att Ulricehamn riskerar 
att förlora dessa individer.  
 
Vår målsättning är att kunna erbjuda en elitmiljö för våra längdskidåkande elever, men även 
kunna vara en del i Ulricehamn som idrottsturistort. Vår önskan och ambition är att 
Ulricehamn ska vara en skidort året runt. 
  
För att Ulricehamn även i framtiden ska vara en framstående skidort är det viktigt att 
kommunen ansöker om att få GMS. I det fallet behövs följande: 
  
• Att det i Lassalyckans utveckling tas hänsyn till utbildningen. Här vill vi att skidgymnasiet får 
vara en naturlig remissinstans.  

• Lokaler måste anpassas till certifieringskraven. Det gäller så väl lokalerna vid 
Tingsholmsgymnasiet som vallaboden på Lassalyckan.  

• Rullskidbana/multibana behöver byggas.  

• Snötillverkningen måste anpassas till att vara snabbt på plats för träning. Fler dagar på snö 
och som inte enbart är anpassade till stora evenemang.  

• En ansökan måste bottna i en gemensam vilja som kommun, inte enbart som gymnasium. 
Idag upplevs ett stort stöd för verksamheten, men ett politiskt beslut är nödvändigt för den 
fortsatta utvecklingen.  
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1 Bakgrund 
Ulricehamns IF har under hösten 2019 och våren20 20 arbetat med en förstudie för en 
Multibana på Lassalyckan. Förstudien är grunden för att ta nästa steg att ansöka om medel 
från bland annat Allmänna Arvsfonden och Riksidrottsförbundet. En multibana är en 
asfalterad slinga där man kan ta sig fram dels på rullskidor, dels med hjälp av hjul för 
personer med funktionsvariation, eller till exempel personer som tar sig fram med rullator.  

Tingsholmsgymnasiet har ungefär samtidigt tittat på möjligheten att ansöka om att 
skidgymnasiet ska kunna ha riksintag och bli ett riksidrottsgymnasium. En av 
förutsättningarna för att kunna bli aktuellt som riksidrottsgymnasium är att det finns 
antingen en rullskidbana att tillgå eller att det finns någon form av tidig snöläggning. Med 
tanke på Ulricehamns geografiska placering så är det senare inte aktuellt.  

Det som presenteras i denna rapport är ett första underlag och fingervisning som visar vilka 
kostnader och insatser som behövs från kommunen för att kunna förverkliga projektet. I 
detta läge så är det som politiken ska ta ställning till, om Ulricehamns IF kan skicka in sin 
ansökan till Allmänna arvsfonden och Riksidrottsförbundet. Det behövs ett politiskt beslut då 
det är på en kommunal anläggning som multibanan ska ligga och det kommer att innebära 
vissa kostnader för kommunen, även om medel från Allmänna arvsfonden och 
Riksidrottsförbundet är grunden i projektet.  

2 Projektet 
I Ulricehamns IFs förstudie kan man läsa: 

”Barn och ungdomar ska inte köra rullskidor på allmänna vägar eller träna på 
parkeringar där bilar och annan trafik kan dyka upp när som helst. Personer med 
funktionshinder ska kunna ta sig ut i skogsmiljö med hjälp av lättrullade, gärna 
asfalterande ytor. Dessa målgrupper utgör grunden för den multibana som förstudien 
handlar om. Idag saknas ett asfalterat, trafiksäkert och mer kuperat alternativ för träning, 
motion och rekreation när det gäller rullskidor, inlines, rullstolar, parasport mm på 
friluftsområdet Lassalyckan i Ulricehamn.” 

I förstudien finns även förslag på slinga, samt hur den behöver konstrueras. 

Bifogat förstudien i sin helhet.  

Det som är viktigt att beakta vid genomläsning av förstudien är att den togs fram för drygt 1 
år sedan. Efter det så har dialog pågått och det har också framkommit mer fakta kring 
ansökan till Allmänna arvsfonden och så vidare.  
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3 Skidgymnasiet 
Tingholmsgymnasiets NIU-verksamhet* har ambitionen att ansöka om RIG-status** hos 
Riksidrottsförbundet (RF) och Svenska skidförbundet (SSF). Där finns krav på att en 
multibana ska ingå i den miljö som verksamheten erbjuder eleverna. Kravet gäller också 
indirekt Tingsholmsgymnasiets nuvarande NIU-status då vi följer (elit)längdskidåkningens 
krav på att utöva sin idrott. Eleverna ansöker till den verksamhet som uppfyller deras krav. 
Utan möjlighet till träning på multibana uppfylls inte kraven.  

Utbildningen måste också utföras på ett säkert sätt. Nu bedrivs träningsverksamhet i 
trafikmiljö där säkerheten inte kan garanteras, varken för elever, personal, eller övriga 
trafikanter. Det gör också att vissa delar i träningen inte kan genomföras. 

För att kunna genomföra de moment som utbildningen kräver behöver multibanans bredd 
säkerställas, vilket handlar om att taktiskt och tekniskt kunna träna/utbildas på 
grundläggande moment i längdskidåkning. Behovet av bredd finns också för att säkerställa 
att ALLA (olika farter, sätt att rulla, nivå på åkaren, rullstolar mm) kan åka på banan utan 
risk för kollision. För att tillgodose detta krävs en bredd på fyra meter. Det är också standard 
vid anläggning av multibana/rullskidsbana. 

Utbildningsmässigt säkerställs en god bedömning av elevens förmåga att utföra 
kursmomenten som ingår i utbildningen och i förlängningen bättre underlag för rättvisa 
betyg. Multimbanan ska också ses som ett klassrum där verksamheten kan planera och 
genomföra lektioner/träningar med säkerställd säkerhet för både elever och personal.  

Det är för verksamheten också viktigt att Lassalyckan behålls intakt för alla typer av 
träningsbanor (mtb, löp, hinderbana mm) då alla dessa nyttjas i utbildningen.   

 

Det nystartade projektet SSF Utvecklingsmiljö Väst*** som vänder sig till skidåkare som elit 
satsar, har samma behov som NIU och vänder sig till hela västra Sverige. För att projektet 
ska kunna attrahera skidåkare att träna och flytta hit krävs en multibana. Samma dilemma 
finns även här ur tränings- och säkerhetsaspekter. Det fördjupade samarbetet med 
skidförbundet skapar också mervärden för kommunen som helhet med ”träningsturism” 
både gällande privatpersoner, klubbar och landslag.  

*Nationell idrottsutbildning 

**Riksidrottsgymnasium 

***Projekt tillsammans med Svenska Skidförbundet 

4 Kommunens behov i övrigt 
Kultur och fritid har sedan tidigare gjort en inlaga till den förstudie som Ulricehamns IF gjort 
för multibana. Inlagan finns att läsa i sin helhet i Ulricehamns IF:s förstudie.  Verksamheten 
ser positivt på satsningen på en multibana på flera sätt. Det skulle innebära ytterligare 



Multibana Lassalyckan

 
 
 
 
6

utveckling av området, och att den satsning som kommunen gjort för att tillgängliggöra 
området för fler fortsätter. Att alla ska erbjudas ett en rik fritid är viktigt, oavsett 
funktionsvariation. En multibana ligger helt i linje med det tänket. Verksamheten pekar 
också på vikten att man tänker in drift och underhåll i projektet redan från start, likaså att 
det behöver samplaneras med andra aktiviteter och föreningar som bedriver verksamhet i 
området.  

Särskolan i kommunen ser också positivt på en multibana på Lassalyckan. Det ger ökade 
möjligheter att komma ut i naturen och tillsammans med den tillgänglighetsanpassade bana 
som idag finns på Lassalyckan så får man ytterligare möjligheter i området till det. 

Utifrån ett besöksnäringsperspektiv så ser Näringsliv Ulricehamn AB positivt på satsningen. 
Lassalyckan. De ser att en multibana skulle ge en stor konkurrensfördel gentemot liknade 
anläggningar i närområdet. Detta gynnar besöksnäringen i stort när det gäller ökat antal 
gästnätter och att man nyttjar övrigt utbud i kommunen.  Näringsliv Ulricehamn AB ser även 
att en fortsatt satsning på Lassalyckan också ger den effekten att det attraherar entreprenörer 
i stort att etableras sig på området med de investeringar som görs, och även 
aktörer/föreningar som arbetar med att tillgängliggöra aktiviteter för de med någon form av 
funktionshinder. Multibanan skapar också möjligheter för framtiden och etablering av olika 
samarbeten med olika organisationer och arrangörer. 

5 Tidsplan 
Tjänsteskrivelse behöver inkomma för politisk bedömning 25 november för att kunna 
behandlas på Kommunstyrelsen 13 januari. 

Tingsholmsgymnasiet kommer att ansöka om riksintag 31 jan 2022. Gäller även för 
skidgymnasiet 

Allmänna arvsfonden har sina möten uppdelat under året, de går då igenom inkomna 
ansökningar. Ungefärlig tid för behandling av ansökan ligger på ca 6 månader.  

 

6 Ekonomisk aspekt 
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Den totala summan för projektet ligger på ca 9 miljoner, i den summan finns då även med 
poster som inte har med själva etableringen av en multibana utan är kostnader som går 
utanför projektet, som bör samplaneras. 

Själva multibanan ligger på ca 6,9 milj. Totalsumma som Ulricehamns IF kan söka ligger på 
cirka 5 milj. Det ligger då på 70% av projektkostnaden. 

 

Aktivitet Kostnad multibana Kostnad utanför 
projektet 

Multibana 6 590 tkr  

Projektledning*  400 tkr 

Extra bredd utökning till 4 
meter, anpassning för 
skidgymnasiet 

 925 tkr 

Extra tjocklek grus stadion, 
förstärkning för att klara 
transporter på stadion 

 150 tkr 

Extra bredd 700 m WC bana  400 tkr 

Konstsnöanläggning, flytta 
brunnar mm som påverkas 
av multibanan 

400 tkr  

Asfaltering 
handkappsparkering, 
maskinhall. 50% ingår i 
projektet 

  

115 tkr (50%) 

Totalt 

 

8 980 tkr 

 

 

 

6 990 tkr 

 

 

1 990 tkr 

 

*Kan ev till viss del bekostas via medel från Allmänna arvsfonden 
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Ulricehamns IF avser att söka bidrag från Allmänna arvsfonden och Riksidrottsförbundet, 
samt ytterligare finansiärer. Alla siffror är preliminära. Oklart i nuläget är till exempel om de 
kan tillgodoräkna sig kostnad för projektledare i projektet. Det finns även en viss osäkerhet 
kring hur moms ska beräknas. Om föreningen är byggherre kan de söka ut hela summan och 
inräknar då moms i sitt projekt. De kan då söka cirka 5 miljoner. Om det är kommunen som 
är byggherre och fakturerar föreningen får de söka en lägre summa, där momsen inte räknas 
med. De kan då söka cirka 4 miljoner.  

 

Finansiär Summa 

Allmänna arvsfonden 5 000 tkr 

RF (anläggningsstöd) 600 tkr 

Övriga bidrag 1 000 tkr 

Kommunens kostnad 2 380 tkr 

Totalt  8 980 tkr 

 

 

Det måste även säkerställas att banan underhålls och driftas. En beräknad årlig kostnad 
ligger på ca 200 tkr. Genom att exempelvis sälja årskort för att använda sig av banan får 
ekonomi för såväl drift som underhåll. Banan beräknas behöva om asfalteras efter ca 10 år.  

 
 
 
 

7 Bidrag 
I kontakt med Allmänna arvsfonden så står det klart att projektansökan kan skickas in och 
det finns ett antal möten för Allmänna arvsfonden då ansökan kan behandlas. Den beräknade 
tiden för behandling är minst 6 månader. 

 
Enligt Allmänna arvsfondens kriterier så behöver föreningen som ansöker ha nyttjanderätt 
till anläggningen i 10 år och en plan för drift och underhåll ska bifogas. Föreningen kan söka 
upp till 70% av projektkostnaden, övriga 30 % ska finansieras från annat håll och måste 
delges i ansökan.  Föreningen kan inte få stöd för drift och underhåll från Allmänna 
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arvsfonden. Arvsfonden beviljar max 70% i bidrag med utgångspunkt från den nytta som 
anläggningen har för den specifika målgruppen. I detta fall personer med funktionsvariation, 
barn 0-11 år samt unga 12-25 år. 
Bidragsnivån kan sjunka om de gör bedömningen att anläggningen samtidigt används av 
andra nyttjare. Enligt handläggaren på Allmänna Arvsfonden kan bidrag lämnas till en 
projektledare om den tex ingår i en entreprenad för själva byggnationen.  
 
 
UIF planerar även att ansöka om medel från Riksidrottsförbundet. Som förening kan de söka 
ett sk anläggningsstöd. 
 
Det är endast föreningar som kan söka dessa bidrag, som kommun kan man vara 
medsökande.  
 
UIF avser även att söka andra bidrag och stöd, och har väl upparbetade kontakter. 

8 Miljöaspekt 
Då det handlar om redan ianspråktagen mark så finns det inga direkta synpunkter angående 
miljön. Blir det tal om att exploatera ny mark, fälla träd och så behöver verksamheten för 
miljö och samhällsbyggnad involveras. 

Det behövs inget bygglov för att asfaltera befintliga spårsystemet.  

9 Analys och diskussion 
Utvecklingen av Lassalyckan har varit intensiv under flera år och det är idag en anläggning 
som lockar mängder med besökare utifrån, samtidigt som det har blivit en viktig plats för 
många kommuninvånare. Under det senaste året så har det också fokuserat på att göra 
området tillgängligt även för personer med funktionsvariationer. Bland annat har en 
tillgänglighetsbana färdigställts, föreningar har satsat på att köpa in hjälpmedel som gör att 
alla kan delta i aktiviteter och träning som de anordnar. Utifrån detta så ligger en satsning på 
en multibana helt i linje med det tänket. 

Genom att satsa på en multibana så fortsätter utvecklingen av Lassalyckan, och det gynnar 
anläggningen gentemot andra liknade anläggningar i närliggande kommuner. Sett ur ett 
besöksnäringsperspektiv så är en satsning på multibana bra.  

Tingsholmsgymnasiet har haft skidgymnasium under många år. För att de ska kunna 
fortsätta bedriva den verksamheten, och även gå vidare till att bli ett riksidrottsgymnasium, 
så krävs antingen att en rullskidbana finns eller att man säkerställer tidig snöläggning. Med 
tanke på kommunens geografiska läge så är det senare uteslutet. Det skulle helt enkelt vara 
för dyrt. Det går idag att tillverka snö i så kallade snömaskiner med det är kostsamt. 
Multibanan skulle säkerställa att Tingsholmsgymnasiet kan ansöka om att bli ett 
riksidrottsgymnasium. Att en ansökan för multibana är inlämnad för ansökan hos Allmänna 
Arvsfonden och Riksidrottsförbundet gynnar Tingsholmsgymnasiets ansökan.  Utan detta så 
kommer inte skidgymnasiet kunna fortsätta med sin verksamhet så som sker idag. Även om 
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etablering av en multibana, så som anges i projketet, sker så kommer skidgymnasiet att 
fortsätta med viss träning ute i gatumiljö, till exempel på den gång/cykel väg som går utmed 
Tre rosors väg, runt sjön för längre pass och så vidare. Men man kan bedriva teknikträning 
med mera på ett säkrare sätt på Lassalyckan.  

Ur ett ekonomiskt perspektiv så är det lovvärt att det inte endast är kommunen som 
investerar i området. Det är så som anläggningen har utvecklats under de senaste åren och 
något som varit gynnsamt. I detta projekt så är det Ulricehamns IF som söker medel från 
Allmänna arvsfonden, Riksidrottsförbundet med flera. Kommunen står endast för en mindre 
del och det är främst utifrån Tingsholmsgymnasiets behov. Viktigt är att påpeka att de 
ekonomiska förutsättningarna ovan endast är preliminära. Kostnader som har med drift och 
underhåll löses genom att en avgift tas ut för åkare. Avtal mellan kommun och förening för 
detta blir en senare fråga.  

I det första läge så har kommunen att ta ställning till om Ulricehamns IF kan skicka in sin 
ansökan till Allmänna arvsfonden och Riksidrottsförbundet. Kommunen ska inte ta ställning 
till om att satsa de medel som ovan anges. Det är endast en fingervisning vilken nivå som 
kommunens bidrag kommer hamna på. Det man bör ha med sig är dock att skulle 
kommunen göra satsningen helt på egen hand så skulle nivån bli betydligt högre.  

 
Kommunstyrelsen kommer i ett senare skede få ta ställning till kommunens eventuella 
insatser om Ulricehamns IF:s ansökningar beviljas. Det är först då som omfattningen av 
projektet och kommunens insats kan klargöras. 

 
 

 

10 Förslag från förvaltningen 
Det som politiken ska ta ställning till i nuläget är endast att Ulricehamns IF kan gå vidare 
med sin ansökan till Allmänna arvsfonden och Riksidrottsförbundet. Ovan anges ungefärliga 
siffror och ger en fingervisning för kommunen vilka kostnader som kommer att hamna på 
kommunen i projektet. 

Kommunstyrelsen kommer i ett senare skede få ta ställning till kommunens eventuella 
insatser om Ulricehamns IF:s ansökningar beviljas. Det är först då som omfattningen av 
projektet och kommunens insats kan klargöras. 

Förslaget från förvaltningen är att godkänna att Ulricehamns IF kan gå vidare med ansökan 
till Allmänna arvsfonden och Riksidrottsförbundet. 
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Svar på medborgarförslag om att kostnader för 
fönsterputsning av kommunens skolor återinförs till 
budget för "underhåll" av fastigheter 
Dnr 2019/145 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att medel för lokalvård nu och tidigare finns 
inom skolverksamhetens budgetram. 
 
Sammanfattning 
Anna Smedberg har lämnat ett medborgarförslag om att kostnader för fönsterputsning av 
kommunens skolor återförs till budget för ”underhåll” av fastigheter.   
 
Ulricehamns kommuns skolverksamheter ansvarar för att lokalvård genomförs och har inom 
fördelad budgetram fått medel för att bekosta lokalvård och däri ingår fönsterputs. Då budget 
för fönsterputs inte heller tidigare fördelats till verksamhet fastighet kommer en 
omfördelning av medel ske om ansvaret för lokalvård ska övergå till annan verksamhet än 
skolverksamheten. Det innebär med andra ord att skolans rambudget minskas med 
motsvarande medel.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-11-03 från kanslichef  
2 Medborgarförslag om att kostnader för fönsterputsning av kommunens skolor återinförs 

till budget för "underhåll" av fastigheter 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att medel för lokalvård nu och tidigare finns 
inom skolverksamhetens budgetram. 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2021-11-03 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om att 
kostnader för fönsterputsning av kommunens skolor 
återinförs till budget för "underhåll" av fastigheter 
Diarienummer 2019/145, löpnummer 1073/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att medel för lokalvård nu och tidigare finns 
inom skolverksamhetens budgetram. 
 
Sammanfattning 
Anna Smedberg har lämnat ett medborgarförslag om att kostnader för fönsterputsning av 
kommunens skolor återförs till budget för ”underhåll” av fastigheter.   
 
Ulricehamns kommuns skolverksamheter ansvarar för att lokalvård genomförs och har inom 
fördelad budgetram fått medel för att bekosta lokalvård och däri ingår fönsterputs. Då budget 
för fönsterputs inte heller tidigare fördelats till verksamhet fastighet kommer en 
omfördelning av medel ske om ansvaret för lokalvård ska övergå till annan verksamhet än 
skolverksamheten. Det innebär med andra ord att skolans rambudget minskas med 
motsvarande medel.  
 
 
Ärendet 
Anna Smedberg har lämnat ett medborgarförslag om att kostnader för fönsterputsning av 
kommunens skolor återförs till budget för ”underhåll” av fastigheter. Enligt förslagsställaren 
är skolans smutsiga fönster ett arbetsmiljöproblem för alla som vistas i skolan och är ett 
dåligt skyltfönster för Ulricehamns kommun då det ofta förekommer besök från andra 
kommuner i skolan.  
 
Det är av vikt för både arbetsmiljö och underhåll av fastigheter att fönster putsas 
regelbundet. Ulricehamns kommuns skolverksamheter ansvarar för att lokalvård genomförs 
och har inom fördelad budgetram fått medel för att bekosta lokalvård och däri ingår 
fönsterputs. Då budget för fönsterputs inte heller tidigare fördelats till verksamhet fastighet 
kommer en omfördelning av medel ske om ansvaret för lokalvård ska övergå till annan 
verksamhet än skolverksamheten. Det innebär med andra ord att skolans rambudget 
minskas med motsvarande medel.  
 
 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om att kostnader för fönsterputsning av kommunens skolor återinförs 

till budget för "underhåll" av fastigheter 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Anna Smedberg  
Kanslichef  
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Lena Brännmar  
Kanslichef    
Kanslifunktionen   
Kommunledningsstaben   
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Svar på medborgarförslag om att ge kommunens 
äldre invånare broddar 
Dnr 2019/672 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget antas genom att en ersättning ges på max 150 kronor mot uppvisande av 
kvitto per person över 68 år för köp av broddar till ett totalbelopp på 10 000 kronor per år 
under åren 2022 och 2023.  
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Per Sörensen att alla äldre inom 
kommunen ska kunna hämta ut broddar när det blir kallt och halt underlag. Om kommunen 
inte har råd till detta föreslås att ordna ett bra rabatterat pris på broddar. Förvaltningen 
föreslår att en ersättning ges mot uppvisande av kvitto på max 150 kronor per person över 68 
år för köp av broddar till ett totalbelopp på 10 000 kronor per år. 10 000 kr av 
folkhälsomedel kommer årligen att avsättas för denna insats och när dessa medel är slut 
kommer det inte längre gå att ansöka om ersättning under innevarande budgetår. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-10-14 frånkanslichef  
2 Medborgarförslag om att ge kommunens äldre invånare broddar 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget antas genom att en ersättning ges på max 150 kronor mot uppvisande av 
kvitto per person över 68 år för köp av broddar till ett totalbelopp på 10 000 kronor per år 
under åren 2022 och 2023.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2021-10-14 

 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om att ge 
kommunens äldre invånare broddar 
Diarienummer 2019/672, löpnummer 3479/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget antas genom att en ersättning ges på max 150 kronor mot uppvisande av 
kvitto per person över 68 år för köp av broddar till ett totalbelopp på 10 000 kronor per år 
under åren 2022 och 2023.  
 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Per Sörensen att alla äldre inom 
kommunen ska kunna hämta ut broddar när det blir kallt och halt underlag. Om kommunen 
inte har råd till detta föreslås att ordna ett bra rabatterat pris på broddar. Förvaltningen 
föreslår att en ersättning ges mot uppvisande av kvitto på max 150 kronor per person över 68 
år för köp av broddar till ett totalbelopp på 10 000 kronor per år. 10 000 kr av 
folkhälsomedel kommer årligen att avsättas för denna insats och när dessa medel är slut 
kommer det inte längre gå att ansöka om ersättning under innevarande budgetår. 
 
 
Ärendet 
I medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Per Sörensen att alla äldre inom 
kommunen ska kunna hämta ut broddar när det blir kallt och halt underlag. Om kommunen 
inte har råd till detta föreslås att ordna rabatterat pris på broddar. Vidare anser han att det 
inte bara är i tätorterna människor behöver broddar utan även invånare som bor på 
landsbygd där motionsutövning ofta sker längs landsväg. På så sätt blir det säkrare både för 
motionärerna men även för bilisterna.  
 
Förslaget är att erbjuda personer från 68 år folkbokförda i Ulricehamns kommun en 
engångsersättning där maxbeloppet är 150 kronor per person vilket betalas ut mot 
uppvisande av kvitto för köp av broddar. Som mest får en (1) ansökan per person och år 
göras. 10 000 kr av folkhälsomedel kommer årligen avsättas för denna insats och när dessa 
pengar är slut kommer det inte längre gå att ansöka om ersättning under året. Ansökan om 
ersättning kommer att göras genom en e-tjänst för att underlätta administrationen.  
 
I Verksamhetsplanen för Folkhälsa 2022 är målgruppen äldre samt goda levnadsvanor och 
därmed fysisk aktivitet prioriterade områden. Genom att erbjuda en ersättning för broddar 
kan detta medföra att fler äldre köper broddar och därmed använder dessa för att ta sig ut, 
även när det är halt underlag. De kan på så sätt få möjlighet att fortsätta med sina aktiviteter 
även under vintertid. Insatsen beräknas medföra färre antal fallolyckor men framförallt 
främjande av rörelse bland äldre. Aktiviteten kommer att genomföras under en prövoperiod 
åren 2022 och 2023 för att få en uppfattning av efterfrågan och om förväntat resultat uppnås. 
 
I lagen om vissa kommunala befogenheter definieras äldre som 68 år och enligt 2 kap 7 § får 
kommuner tillhandahålla servicetjänster åt personer som fyllt 68 år. Därmed har åldern 68 
år föreslagits för att inte strida mot likabehandlingsprincipen.  
Beslutsunderlag 
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1 Medborgarförslag om att ge kommunens äldre invånare broddar 
 
 
Beslutet lämnas till 
Per Sörensen 
Kanslichef 
 
 
 

Lena Brännmar Julia Eriksson 
Kanslichef Folkhälsostrateg 
Kommunledningsstaben Strategi- och utvecklingsenheten 
 Kommunledningsstaben 

 

 



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 02.12.2019 08:11:06
Till: kommun@ulricehamn.se[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Inkommet medborgarförslag

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

Medborgarförslag

Skriv ditt
medborgarförslag:

Hej. Vill gärna lämna ett medborgarförslag, och det är om att alla äldre som
behöver och vill ha ska kunna hämta ut broddar att sätta på sina skor nu när det blir
kallt och halt. Om nu inte kommunen har råd att ge alla som behöver detta så ordna
broddar till ett bra rabatterat pris. Och det är inte bara i samhällena som människor
behöver broddar. Ser ofta personer som motionerar längs landsvägarna där det
inte finns trottoarer, och det skulle bli säkrare både för dom och för bilisterna som
kör på vägarna. Med vänlig hälsning, Per Sörensen

Förnamn: Per
Efternamn: Sörensen
E-post:
Adress:
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§  
 

Svar på medborgarförslag om slutdatum för 
försäljning av bensindrivna trädgårdsredskap och 
mopeder 
Dnr 2021/511 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det ligger utanför den kommunala 
kompetensen att meddela ett sådant beslut.  
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Kjell Arvidsson att kommunen inför 
ett slutdatum för att sälja gräsklippare, trimmers, motorsågar, mopeder som drivs med 
bensin. Detta helst per den 31 december 2021.  
 
I 2 kap. 1 och 2 §§ kommunallagen (2017:725) regleras den grundläggande kompetensen 
för kommuner och regioner. I bestämmelsen anges 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 ska skötas enbart av staten, en 
annan kommun, en annan region eller någon annan. Att införa ett generellt förbud mot 
försäljning av bensindrivna trädgårdsredskap och mopeder är en fråga för nationell 
lagstiftning och ligger inte inom ramen för ett kommunalt beslut.   
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-11-05 från kanslichef  
2 Medborgarförslag om slutdatum för försäljning av bensindrivna trädgårdsredskap och 

mopeder 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det ligger utanför den kommunala 
kompetensen att meddela ett sådant beslut.  
 
 
 
 
 
 

https://juno.nj.se/b/documents/abs/SFS1991-0900_K2_P1


Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2021-11-05 

 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om 
slutdatum för försäljning av bensindrivna 
trädgårdsredskap och mopeder 
Diarienummer 2021/511, löpnummer 3678/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det ligger utanför den kommunala 
kompetensen att meddela ett sådant beslut.  
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Kjell Arvidsson att kommunen inför 
ett slutdatum för att sälja gräsklippare, trimmers, motorsågar, mopeder som drivs med 
bensin. Detta helst per den 31 december 2021.  
 
I 2 kap. 1 och 2 §§ kommunallagen (2017:725) regleras den grundläggande kompetensen 
för kommuner och regioner. I bestämmelsen anges 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 ska skötas enbart av staten, en 
annan kommun, en annan region eller någon annan. Att införa ett generellt förbud mot 
försäljning av bensindrivna trädgårdsredskap och mopeder är en fråga för nationell 
lagstiftning och ligger inte inom ramen för ett kommunalt beslut.    
  
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Kjell Arvidsson att kommunen inför 
ett slutdatum för att sälja gräsklippare, trimmers, motorsågar, mopeder som drivs med 
bensin. Detta helst per den 31 december 2021.  
 
Minskning av fossila utsläpp är en angelägen fråga för Sveriges kommuner, men 
möjligheterna att fasa ut de fossila drivmedlen för att bidra till nollutsläpp från inrikes 
transporter och arbetsmaskiner i Sverige är i hög grad beroende av målen och styrningen på 
internationell nivå, i första hand inom EU samt nationell lagstiftning.  
 
Nationellt pågår arbetet kontinuerligt och efter ändringar i trafikförordningen har det bland 
annat gjorts möjligt för kommunerna att införa nya miljözoner från år 2020. Kommunen kan 
då kan besluta om att vissa fordon stängs ute från särskilt miljökänsliga områden genom att 
införa miljözon klass 1, 2 eller 3 i sin kommun. Möjligheten används framförallt i 
storstädernas centrum. Bestämmelsen gäller enbart fordon och inte arbetsredskap.  
I 2 kap. 1 och 2 §§ kommunallagen (2017:725) regleras den grundläggande kompetensen 
för kommuner och regioner. I bestämmelsen anges 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 ska skötas enbart av staten, en 
annan kommun, en annan region eller någon annan. 
 

https://juno.nj.se/b/documents/abs/SFS1991-0900_K2_P1
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/trafikforordning-19981276_sfs-1998-1276
https://juno.nj.se/b/documents/abs/SFS1991-0900_K2_P1
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Att införa ett generellt förbud mot försäljning av bensindrivna trädgårdsredskap och 
mopeder är en fråga för nationell lagstiftning och ligger inte inom ramen för ett kommunalt 
beslut.    
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om slutdatum för försäljning av bensindrivna trädgårdsredskap och 

mopeder 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Kjell Arvidsson 
Kanslichef 
 
 
 

Lena Brännmar Agneta Isacsson 
Kanslichef Kommunjurist 
 Kanslifunktionen 
 Kommunledningsstaben 

 

 



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 15.09.2021 14:05:21
Till: kommun@ulricehamn.se[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Inkommet medborgarförslag

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

Medborgarförslag

Skriv ditt medborgarförslag:
Föreslår en slutdatum för att sälja
gräsklippare, trimmers, motorsågar, mopeder som drivs med bensin
Helst 2021-12-31

Förnamn: Kjell Arvidsson
Efternamn: Arvidsson
E-post:
Adress:
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§  
 

Informationsärenden till kommunstyrelsen 2022-01-
13 
Dnr 2021/624 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
1 Delårsrapport januari – Augusti 2021 Sjuhärads samordningsförbund 
2 Direktionsprotokoll 2021-11-04 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
3 Förbundsstyrelsen för Sjuhärads samordningsförbund 2021-11-24, samt verksamhetsplan 
2022–2024 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2021-12-06 

 

Tjänsteskrivelse Informationsärenden till 
kommunstyrelsen 2022-01-13 
2021/624, löpnummer 3997/2021 
 
Förslag till beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
1 Delårsrapport januari – Augusti 2021 Sjuhärads samordningsförbund 
2 Direktionsprotokoll 2021-11-04 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
3 Förbundsstyrelsen för Sjuhärads samordningsförbund 2021-11-24, samt verksamhetsplan 
2022–2024 
 
 
 
 
Beslutsunderlag 
 
 
 
 
 

Maria Winsten 
Kommunsekreterare 
Kommunstyrelsens förvaltning 
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