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Samråd detaljplan för del av Bogesund 1:86 m.fl. 
Marknadsplatsen 
Dnr 2020/220 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Detaljplanen för del av Bogesund 1:86 m.fl. Marknadsplatsen, skickas ut på samråd samt att 
genomförandet av detaljplanen inte antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en förtätning och en mer effektiv 
markanvändning av central mark inom Ulricehamns tätort. Detaljplanen syftar även till att 
ge förutsättningar åt en trafiklösning med mer kapacitet än den befintliga som återfinns 
inom planområdets norra del.  

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-02-07 från tf. samhällsbyggnadschef  
2 Plankarta Samråd - del av Bogesund 1_86 - Marknadsplatsen 
3 Planbeskrivning Samråd Marknadsplatsen 
4.  Undersökning betydande miljöpåverkan - del av Bogesund 1_86 - Marknadsplatsen 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Detaljplanen för del av Bogesund 1:86 m.fl. Marknadsplatsen, skickas ut på samråd samt att 
genomförandet av detaljplanen inte antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

 
 
Beslut lämnas till 
Tf. Samhällsbyggnadschef 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-02-07 

Tjänsteskrivelse Samråd detaljplan för del av 
Bogesund 1:86 m.fl. Marknadsplatsen 
Diarienummer 2020/220, löpnummer 360/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Detaljplanen för del av Bogesund 1:86 m.fl. Marknadsplatsen, skickas ut på samråd samt att 
genomförandet av detaljplanen inte antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en förtätning och en mer effektiv 
markanvändning av central mark inom Ulricehamns tätort. Detaljplanen syftar även till att 
ge förutsättningar åt en trafiklösning med mer kapacitet än den befintliga som återfinns 
inom planområdets norra del.  

 
Ärendet 
Detaljplanens syfte är att förtäta staden genom planläggning av bostäder, kontor och 
centrumverksamheter på mark vars största del sedan tidigare varit planlagd som allmän 
platsmark parkering. Ny- samt ökad byggrätt tillskapas på fastigheterna Tullen 10 och en del 
av Bogesund 1:86 ”Marknadsplatsen”. Detaljplanen möjliggör här för en varierad bebyggelse 
på mellan 3 och 7 våningar. Genom att förtäta planområdet kan stråket mellan stadskärnan 
och utvecklingsområdet Bronäs stärkas och tydliggöras. 
 
För att skapa förutsättningar åt en trafiklösning med större kapacitet än den befintliga inom 
den norra delen av planområdet planläggs fastigheten Daltorp 9 som allmän platsmark väg. 
Den yta som planläggs för väg inom detaljplanen bedöms tillräcklig för att möta den 
trafikutveckling som genom framtagen trafikprognos beräknas ske fram till år 2040.  
 
 De ekonomiska konsekvenserna uppskattas enligt dagens förutsättningar enligt nedan:  
• Kostnader: 7 mnkr (Iordningställande av torg, bokfört värde, nerlagd tid och framtagna 

utredningar är inkluderade här). Anläggande av ny trafiklösning är inte 
inräknad. 

• Intäkter: 15 mnkr (Planavgift + Försäljning av mark) 
• Utfall: + 8 mnkr.  
• Driftkostnad: 320 tkr/år. Driftkostnad för ny trafiklösning är inkluderad. 
 
Beslutsunderlag 
1 Plankarta Samråd - del av Bogesund 1_86 - Marknadsplatsen 
2 Planbeskrivning Samråd Marknadsplatsen 
3 Undersökning betydande miljöpåverkan - del av Bogesund 1_86 - 

Marknadsplatsen 
 
Beslut lämnas till 
Tf. Samhällsbyggnadschef 
 

Andreas Ekman Linus Cedervärn 
Tf. Samhällsbyggnadschef Planarkitekt 
Sektor miljö och samhällsbyggnad Planenheten 
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LÄSANVISNING 
Dispositionen i planbeskrivningen är till för att läsaren till en början ska få inblick i 
förslaget och därefter, vid behov, kan se på förutsättningarna som råder i 
planområdet. För att få en övergripande förståelse över planområdet inleds 
dokumentet med en introduktion som ger en inblick över platsens förutsättningar. 
Därefter följer förslaget på förändring. Efter förslaget framställs tidigare 
ställningstaganden rörande planområdet, dokumentet avslutas med en mer 
ingående förklaring över platsens förutsättningar. Om läsaren i förslagsdelen 
upplever något som oklart kan hen således bläddra framåt i dokumentet för att få 
mer bakgrundsinformation.  
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HANDLINGAR 
Till detaljplanen hör följande planhandlingar: 

 Plankarta (A2) med bestämmelser, skala 1:1000 
 Planbeskrivning med konsekvensbeskrivning, genomförandebeskrivning och 

illustration 
 
Utredningar till grund för detaljplanen: 

 Geoteknisk utredning (2021-09-30) 
 Miljökontroll Bogesund 1:86 (2021-12-22) 
 Bullerkartläggning Ulricehamns kommun år 2018 (2019-01-10) 
 Fastighetsförteckning (2022) 
 Riskbedömning avseende drivmedelsförsäljning inom Osdal 1 (2021) 
 Spridningsberäkning för partiklar (2021)  
 Skyfallskartering (2019) 
 Dagvattenutredning (2021-12-07) 
 Marknadsplatsen Trafikutveckling (2018-12-03) 
 Undersökning av betydande miljöpåverkan 

INLEDNING 
SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förtätning och en mer effektiv 
markanvändning av fastigheterna Tullen 10 och en del av Bogesund 1:86. 
Förtätningen planeras ske genom att möjliggöra för bostäder, kontor och 
centrumverksamheter. Genom att förtäta planområdet kan stadskärnan med 
Storgatan som huvudstråk ges möjlighet att kopplas samman med 
utvecklingsområdet Bronäs, syftet med rubricerad detaljplan blir då att stärka och 
tydliggöra stråket mellan de båda delarna i staden.  

Detaljplanen syftar även till att ge förutsättningar för en bättre trafiklösning. Det 
planeras ske genom ett utökat vägområde som möjliggör för bättre trafikflöde i ett 
av stadens mest trafikerade område. Det utökade vägområdet planeras ges plats i 
planområdets norra del, främst då inom fastigheten Daltorp 9. 

PROCESS 

Planprocessen kommer att genomföras med ett standardförfarande. Enligt 5 kap. 7 § 
plan- och bygglagen (PBL) ska myndigheter, fastighetsägare, föreningar, enskilda 
m.fl. som har ett väsentligt intresse av planen få möjlighet att lämna synpunkter på 
planförslaget. Synpunkter på planförslaget kan lämnas flera gånger under 
planprocessen. Mellan de olika skedena redovisas de framförda synpunkterna. 
Politiska beslut tas om ändringar och om hur det fortsatta arbetet ska bedrivas. 

Tidplan för detaljplanearbete 

Följande översiktliga tidplan gäller för detaljplanen: 
Samråd   kvartal 1, 2022 
Granskning kvartal 4, 2022 
Antagande  kvartal 2, 2023 

Antagen detaljplan som fått laga kraft beräknas till kvartal 2, 2023. 

Genomförandet av planen bedöms inledas kvartal 3, 2023. 
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PLANDATA 
Läge och areal 
Planområdet ligger centralt i Ulricehamn strax 
norr om det som kan ses som stadens 
stadskärna. Området för detaljplanen omfattar 
tre fastigheter. I söder består planområdet av 
fastigheten Tullen 10 och i norr av fastigheten 
Daltorp 9, mellan dessa fastigheter återfinns en 
del av den kommunala fastigheten Bogesund 
1:86. Den del av Bogesund 1:86 som återfinns 
inom planområdet kallas i folkmun för 
Marknadsplatsen vilket har gett detaljplanen 
dess arbetsnamn. Marknadsplatsen har inför 
arbetet med detaljplanen funktionen som 
parkeringsplats och saknar helt byggnader. Det 
är således här den största förtätningen inom 
planområdet kommer ske.  

Totalt omfattar planområdet en yta av cirka 2,37 
ha varav cirka 0,42 ha hör till Tullen 10, cirka 
0,47 ha hör till Daltorp 9 och cirka 1,48 ha hör 
till den del av Bogesund 1:86 som återfinns inom 
planområdet.  

Bild 1. Fastigheter inom planområdet. 

 

Bild 2. Planområdets läge och utbredning markerat i rött. 
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Markägande 
Fastigheten Tullen 10 ägs av Ulricehamns sparbank. Fastigheterna Daltorp 9 samt 
Bogesund 1:86 ägs av Ulricehamns kommun. 

Ställningstagande för planområde 
Planområdet är till största delen anpassat efter fastighetsgränser, några undantag 
finns då vägar korsar området samt med hänsyn till angränsande 
detaljplanegränser. I väst följer planområdet fastighetsgränsen för Bogesund 1:86 
vilken går längsmed Boråsvägen i nord-sydlig riktning. På liknande sätt följer 
planområdet fastighetsgränsen för Bogesund 1:86 i öster, här längsmed 
Bogesundsgatan. I söder följer planområdet fortsatt Bogesundsgatan och tangerar 
här mot fastighetsgränserna till kv. Skansen samt kv. Svalan. I norr anpassas 
planområdet mot angränsande detaljplan för Tegelbruksområdet. 

PLANENS FÖRENLIGHET MED MILJÖBALKEN KAPITEL 3, 4, 5 
Planen bedöms vara förenlig med 3 kap Miljöbalken (MB), som rör grundläggande 
bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden.  

MB 4 kap behandlar ”Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten 
för vissa områden i landet”. Planområdet berör inte något av dessa områden. 
Detaljplaneområdet omfattas därmed inte av 4 kap. 

Enligt MB 5 kap ska kommuner och myndigheter säkerställa att uppställda 
miljökvalitetsnormer iakttas. Planområdet ligger i ett redan ianspråktaget område 
och detaljplanen bedöms inte leda till negativ påverkan på uppställda 
miljökvalitetsnormer. Se vidare under ”Konsekvensbeskrivning”. 
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DETALJPLANENS INNEBÖRD 
PLANBESTÄMMELSER 
Användning av mark och vatten  
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap 

VÄG 
Den norra delen av Marknadsplatsens parkeringsplats tillsammans med de delar av 
Strandgatan och Falköpingsvägen som ingår i planområdet planläggs som VÄG. 
Syftet är att marken ska ges en hög framkomlighet för fordonstrafik. Således 
planeras det inte här för parkeringar eller att trafik ska ha sitt mål intill vägen, vilket 
är förenligt med användningsbestämmelsen VÄG. För att främja framkomlighet för 
fordonstrafik möjliggörs det inom användningen VÄG även för mindre tunnlar eller 
broar för gång- och cykeltrafik.  

TORG 
Användningen säkerställer en öppen plats ämnad för platsbildning samt passage 
mellan Bogesundsgatan och Boråsvägen i planområdets mellersta del.  

GATA 
Den del av Bogesundsgatan och Boråsvägen som ingår i planområdet planläggs som 
GATA. Planläggning av de befintliga gatorna som GATA syftar till att säkerställa 
dess rådande funktion. 

Kvartersmark 

B – Bostäder 
Användningen möjliggör för utveckling av bostäder i ett centrumnära läge och 
bidrar till en förtätning i enlighet med översiktsplanen, planprogrammet och således 
detaljplanens syfte. Bestämmelsen syftar till att tillåta nuvarande bostäder i 
sparbankstornet i planområdets södra del och även möjliggöra för nya bostäder på 
Marknadsplatsen samt i den norra delen av fastigheten Tullen 10. Bestämmelsen har 
stöd i PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p. 
 
C – Centrum 
Bestämmelsen tillåter centrumverksamheter och planläggs inom all kvartersmark 
inom planområdet. Bestämmelsen motiveras utifrån syftet med detaljplanen vilket 
är att marken inom planområdet planeras för att bli en förlängning av stadskärnan 
och dess tillhörande verksamheter. Genom att möjliggöra för centrumverksamheter 
kan planområdets funktion koppla ihop gågatan i söder med Tegelbruksområdet i 
norr som även de möjliggör för centrumverksamheter. Användningen är även i linje 
med det framtagna planprogrammet som finns över området. Bestämmelsen har 
stöd i PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p. 
 
K – Kontor  
Bestämmelsen tillåter kontor och planläggs inom all kvartersmark inom 
planområdet. Syftet är att tillåta befintlig kontorsverksamhet inom Tullen 10 samt 
skapa flexibilitet inom planområdet genom att möjliggöra det inom all 
kvartersmark. Användningen är även i linje med det framtagna planprogrammet 
som finns över området. Bestämmelsen har stöd i PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p. 
 

B

K

GATA

VÄG

TORG

C
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25–45

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark  
Användning 

e1 Minst 75% av bottenvånings fasadlängd ska användas för 
centrumverksamhet eller bostadskomplement, dock ej förråd. Med bottenvåning 
åsyftas den nedersta uppförda våningen i markplan, dvs. över eventuellt källarplan. 
Bottenplan kan vara av typen suterrängvåning. Syftet med bestämmelsen är att 
säkerställa lokaler för olika verksamheter i bottenplan vilket ämnar ge variation och 
liv åt gaturummet. Bestämmelsen bidrar då till att stärka stråket norrut från 
Grodparken. Bestämmelsen har stöd i PBL 4 kap. 11 § 1 st. 1 p. 

Omfattning 
Högsta nockhöjd. För att reglera höjden på byggnader används bestämmelser om 
högsta tillåtna nockhöjd angivet i meter över havet. Bestämmelsen har syfte att 
reglera en varierad byggnadshöjd inom planområdet. Inom Marknadsplatsen ges 
den nordöstliga hörnet högst nockhöjd för att sedan trappas ner mot söder och 
väster. Höjderna är generellt satta för att anpassa planområdet till omkringliggande 
stadsmiljö där sparbanksbyggnadens höjd är normgivande. Höjden inom den norra 
delen av fastigheten Tullen 10 är förutom med hänsyn till sparbanksbyggnaden satt 
för att säkerställa siktlinjer för det bakomliggande kvarteret Kvarnlyckan.  
Bestämmelsen har stöd i 4 kap. 11 § 1 st. 1 p. PBL. 

Marken får inte förses med byggnad. Prickad mark reglerar att marken inte får 
förses med byggnad. Syftet med bestämmelsen är att reglera så att en önskad 
omfattning av byggnader följs som i sin tur bidrar till planens syfte med att länka 
samman stadskärnan med utvecklingsområdet Bronäs. Bestämmelsen reglerar så att 
innergårdar, öppna platsbildningar samt passager inom planområdet säkerställs.  
Bestämmelsen har stöd i 4 kap. 11 § 1 st. 1 p. PBL. 

Takvinkel får vara mellan angivna värden. Bestämmelsen reglerar så att ny 
bebyggelse inom Marknadsplatsen uppförs med taklutning. Syftet med 
bestämmelsen är att säkerställa så att ny bebyggelse utformas med hänsyn till de 
befintliga omkringliggande kvarteren Krämaren och Kvarnlyckan. 
Egenskapsbestämmelsen går i linje med det framtagna planprogrammet över 
området. 
Den norra delen av fastigheten Tullen 10 planläggs inte med bestämmelsen. 
Motiveringen till det är att ge möjligheten till ett platt tak vilket på ett bättre sätt 
harmoniserar med det befintliga Sparbankshuset. 

e21200 Största byggnadsarea är angivet värde i kvadratmeter inom egenskapsområdet. 
Bestämmelsen syftar till att reglera största möjliga byggnadsarea ur ett placerings 
perspektiv flexibelt sätt inom egenskapsområdet. En reglering av byggnadsarea 
säkerställer yta för platsbildning och där med förutsättningar för gång- och 
cykelstråk igenom området. Värdet är satt högre än befintlig byggnad och möjliggör 
således för ytterligare tillbyggnad av denna.  

Utformning 

f1 Bottenvåningens bjälklag ska ansluta till marknivå i den omfattning 
centrumverksamhet krävs enligt bestämmelsen e1. Rumshöjd på bottenvåningen ska 
då vara minst 3,5 meter. Bestämmelsen syftar till att öka kontakten mellan inne och 
ute vilket också kan bidra till ökad trygghet. Rumshöjden säkerställs i bestämmelsen 
för att skapa en tydlig sockelvåning med ändamålsenlig rumshöjd. Bestämmelsen 
har stöd i PBL 4 kap. 16 § 1 st. 1 p. 

Utfart 
Körbar förbindelse får inte anordnas. Bestämmelsen reglerar ut- och infarter inom 
planområdet. Förbudet syftar till ett skapande av ökad trafiksäkerhet samt till ett 
jämnare trafikflöde. Bestämmelsen har stöd i 4 kap. 9 § PBL. 
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 Utförande 
b1 Underjordisk byggnad får finnas. Bestämmelsen syftar till att möjliggöra för 

befintlig samt kommande byggnadsverk under mark planlagd som prickmark. 
Bestämmelsen bidrar till en effektiv markanvändning. Bestämmelsen har stöd i 4 
kap. 16 § 1st 1p. PBL. 

b2  Planterbart gårdsbjälklag med ett lägsta planteringsdjup om 0,3 meter. 
Bestämmelsen syftar till att möjliggöra för planterbara innergårdar ovan 
underjordiskt parkeringsgarage vilket kan öka rekreationsvärden samt skapa ytor 
för dagvattenhantering på innergården. Ett planterbart gårdsbjälklag möjliggör för 
till exempel uppförande av växtbäddar och gräsbeklädda torr-dagvattendammar 
vilket kan fördröja samt ha en viss reningseffekt på dagvattnet. Bestämmelsen har 
stöd i 4 kap. 16 § 1st 1p. PBL. 

b3 Minst en utrymningsväg ska finnas som inte vetter mot Boråsvägen. Bestämmelsen 
fungerar som en säkerhetsåtgärd och syftar till att säkerställa att det vid en eventuell 
olycka i koppling till den befintliga drivmedelsförsäljningen på fastigheten Osdal 1 
finns en tillgänglig utrymningsväg i alternativ riktning. Bestämmelsen har stöd i 4 
kap. 16 § 1st 1p. PBL. 

b4 Ventilation ska centralstyras och tilluftsdon ska placeras på tak eller fasad som 
vetter bort från Boråsvägen. Bestämmelsen syftar till att säkerställa god luftkvalité 
för de byggnader som möjliggörs via planläggning inom 50 meter från befintlig 
drivmedelsförsäljning. Bestämmelsen har stöd i 4 kap. 16 § 1st 1p. PBL. 

Varsamhet 
k1 Varsamhetsbestämmelse anger att egenskapsområdet innefattar byggnad av 

kulturhistoriskt samt arkitektoniskt värde. Då befintlig bebyggelse inom fastigheten 
Tullen 10 har ett kulturmiljövärde har en varsamhetsbestämmelse angivits för att 
skydda dess karaktär och kulturmiljövärde. Ursprungliga inslag skall bevaras, ilagas 
och kompletteras så långt möjligt är. Underhåll och ändringar skall göras med 
varsamhet om byggnadens originalkaraktär, exempelvis avseende fasadkomposition, 
materialval, proportioner, detaljlösningar och färgsättning. Vid åtgärder som berör 
exteriör ska antikvarisk sakkunnig medverka.  

 Även den ursprungliga trappan längs byggnadens norra fasad innefattas av 
varsamhetsbestämmelsen. Den ska då skyddas både för sin karaktär och sin 
funktion som passage mellan Bogesundsgatan ner till Boråsvägen. Skärmtaket ovan 
trappan är ett senare tillskott och tillåts tas bort alternativt omgestaltas i samklang 
med byggnadens ursprungliga karaktär. 

 
Tillägg skall utformas med utgångspunkt i byggnadens originalkaraktär avseende 
utformning, material, detaljlösningar mm. Bestämmelsen har stöd i 4 kap. 16 § 1 st. 
2p. PBL. 
 
Störningsskydd 
Fastigheterna är bullerutsatta. Buller från vägar ska inte överskrida 60 dBA 
ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad. Om ljudnivån överskrids ska 
minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA 
ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden och minst hälften av bostadsrummen 
vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 
22.00 och 06.00. Buller från vägar ska inte överskrida 50 dBA ekvivalent ljudnivå 
samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats. För en bostad om högst 35 kvm ska 
inte bullret överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad. 
Bestämmelsen har stöd i 4 kap. 12 § 1 st. 1p. PBL. 
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Administrativa bestämmelser 
Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen får laga kraft. Innan 
genomförandetiden har gått ut får planen inte ändras, ersättas eller upphävas mot 
berörda fastighetsägares vilja. Det skapar en säkerhet för de som vill bygga inom 
planområdet. När genomförande tiden har gått ut kan kommunen ändra 
förutsättningarna genom att ta fram en ny, ändra eller upphäva en detaljplan. Detta 
ska då ske i enlighet med relevant förfarande. Om ingen ny detaljplan tas fram 
fortsätter den befintliga att gälla. Planen är giltig fram till den dag då den upphävs 
eller ersätts av en ny. Bestämmelsen har stöd i 4 kap. 21 § PBL. 

Ändrad lovplikt, fastighetsplan 
Bygglov krävs även för exteriöra förändringar. Bestämmelsen har stöd i 4 kap. 15 § 1 
st. 1 p. PBL.  

Strandskydd 
Strandskyddet är upphävt inom planområdet. Se planbeskrivningen under rubriken 
Strandskydd. Bestämmelsen har stöd i 4 kap. 17 § PBL. 

Huvudmannaskap 
Ulricehamns kommunen är huvudman för allmän plats. Bestämmelsen har stöd i 4 
kap. 7 § PBL. 
 

a1
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ILLUSTRATION OCH VOLYMSTUDIE 

 

Illustration 1. Illustrationen visar ett exempel på den maximala byggrätten som tillåts i detaljplanen. 
Ljusgrå=befintlig byggnad, grönblå = ny tillåten maximal utbyggnad. 
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Illustration 2. Volymstudie med tillhörande solstudie som visar ett exempel på den maximala byggrätten 
som detaljplanen medger och hur skuggbildningen faller klockan 15:00 vid sommarsolståndet. 

 

 

 

Illustration 3. Volymstudie med tillhörande solstudie som visar ett exempel på den maximala byggrätten 
som detaljplanen medger och hur skuggbildningen faller klockan 15:00 vid höstdagjämningen. 
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Natur och kultur 
Mark & vegetation 
Detaljplanen möjliggör för att öka grönytor på platsen då den stora allmänna 
parkeringen istället kan ersättas med gröna innergårdar på kvartersmark. 

Vid anläggandet av ny cirkulationsplats samt exploatering av den östra delen av 
Marknadsplatsen behöver några träd i allén flyttas alternativt tas bort och 
återplanteras på annan plats inom eller i anslutning till planområdet. För en sådan 
åtgärd krävs en dispens från biotopskyddet.  

Kulturmiljövärden 
Inom planområdet saknas de värden som riksintresset för kulturmiljövård avser 
skydda. Möjlig påverkan på kulturmiljövärden kan ske om ny bebyggelse innebär 
visuell effekt på de angränsande bebyggelseområdena. Ny bebyggelse ska därför 
förhålla sig till de kulturmiljövärden som finns i anslutning till området gällande 
skala och volym. Vid eventuell konflikt mellan tänkt exploatering och riksintressena 
ska det som riksintressena avser skydda prioriteras.  

Kvarteret Tullen 10 med dess byggnadskomplex är utpekat i kommunens 
kulturmiljövårdsprogram. Sparbankshuset i Ulricehamn är att betrakta som en 
särskilt kulturhistoriskt värdefull byggnad och omfattas som sådan av 
förvanskningsförbudet enlig plan- och bygglagen. Hänsyn till byggnaden har tagits 
genom att den skyddas i detaljplanen med varsamhetsbestämmelse. 

Värdebärande egenskaper för byggnaderna är bland annat: 

 Byggnadskomplex med kvartersstruktur med en blandad användning. 

 Fasadkomposition med vertikal verkan i högdel och horisontell verkan i lågdel. 
Vertikalt monterade rektangulära stenskivor, rätblockiga murpelare samt 
vertikala glasade fasadsektioner på högdel gentemot horistonellt monterade 
rektangulära stenskivor, horisontellt glasad fasadsektion samt avsaknad av 
murpelare på lågdel. 

 Slutna gavelfasader. 

 Förskjutningar i fasadlivet: indragna sockelvåningar och balkonger, indragen 
takterrass samt utskjutande mittrisaliter. 

BEBYGGELSE OCH SERVICE 
Placering och utformning 
Daltorp 9 

Detaljplanen föreslår att marken inom fastigheten Daltorp 9 ges till förmån för den 
nya trafiklösningen och planläggs således som VÄG. Befintlig bebyggelse inom 
fastigheten blir då planstridig. Eftersom befintliga byggnader inom fastigheten inte 
bedöms ha några kulturmiljövärden och således inte skyddas i detaljplanen tillåts de 
därmed att rivas.  

Del av Bogesund 1:86 (Marknadsplatsen) 

Intentionen är att skapa en halvsluten till helsluten kvartersstruktur där stor vikt 
ligger i att skapa ett tydligt stråk för att länka samman stadskärnan med 
utvecklingsområdet Bronäs. Förutom kvartersstrukturen förstärks kopplingen med 
hjälp av höjd på byggnader vilket skapar och förstärker siktlinjerna i och genom 
området. Detaljplanen möjliggör en varierande nockhöjd i området från +186 upp 
till +201 meter över havet, vilket motsvarar cirka fyra till åtta våningar. Inom 
Marknadsplatsen tillåts byggnader med användningen centrum- och 
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kontorsverksamheter samt bostäder. Marknadsplatsens västra del ligger i nära 
anslutning till en befintlig verksamhet där drivmedelsförsäljning bedrivs. En 
bedömning av risker och skyddsavstånd kopplat till detta finns under rubriken 
”Störningar från angränsande drivmedelsförsäljning”. 

Tullen 10 

Södra delen av fastigheten Tullen 10, vilket benämns som hus A och B (se bild 3) 
planläggs på så sätt att befintlig byggnad blir planenlig samt regleras med 
varsamhetsbestämmelse, k1. Vid renovering och ändring är det viktigt ur 
varsamhetssynpunkt att förhålla sig till byggnadens arkitektoniska teman avseende 
ursprunglig utformning. Viktigt är att bevara ursprungliga karaktärsdrag och att 
eventuella nya tillägg görs med hänsyn till 
befintliga värden. En utbyggnad av 
sockelvåningen mot väster i form av inglasning 
av ytan under lågdelens, hus B, befintliga 
skärmtak och passagen under högdelens, hus A, 
övre plan är möjlig, Det förutsatt att utbyggnad 
utformas med hänsyn till de två 
byggnadsvolymernas förskjutning gentemot 
varandra samt högdelens inbördes förskjutning 
med mittrisalit. Utbyggnaden vid lågdelen bör 
placeras något indraget i förhållande till 
skärmtaket. De fyra rätblockiga pelarna med 
stenbeklädnad bör fortsatt vara synliga delar av 
fasad vid utbyggnad av högdelens sockelvåning.  

Den norra delen, vilket benämns som hus C, 
tillbyggdes senare och regleras inte med 
varsamhetsbestämmelse, k1. Eftersom 
byggnaden inte bedöms ha några 
kulturmiljövärden och således inte skyddas i 
detaljplanen tillåts de därmed att rivas. Hus C 
möjliggörs i detaljplanen till att byggas högre än 
befintlig byggnad.                       Bild 3. Hus A, B & C inom Tullen 10. 

Tillgänglighet 
Ny bebyggelse ska uppföras tillgänglighetsanpassat. Det innebär att alla människor 
ska kunna röra sig och ta sig fram inom planområdet, i lägenheterna, på 
innergårdar, till allmän platsmark och till butiker med mera. Byggnationen är tänkt 
att inrymma bostäder, kontor och andra centrumverksamheter med mera. Det är 
viktigt att såväl lokaler, gårdsmiljöer och bostäder är lättillgängliga och att det är lätt 
att röra sig mellan byggnaderna och kvarter.  

Parkering för rörelsehindrade måste finnas max 25 meter från entréerna. Vägen 
mellan parkeringsplatsen och entréerna bör inte luta mer än 1:12 och det ska vara 
lätt att orientera sig med hjälp av skyltar, markbeläggning och utformningen av 
entréerna. Alla nya byggnader ska uppföras tillgänglighetsanpassat. 

Trygghet  
Detaljplanen medför att fler personer kommer att röra sig i, samt till och från 
området. Folkliv och rörelse kan ses som en förutsättning för en ökad upplevelse av 
trygghet. Byggnation inom området kan även skapa underlag för ett tryggare stadsliv 
i omkringliggande områden. 
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Rekreation  
Till samtliga bostadslägenheter bör det finnas tillhörande uteplatser eller 
gemensamma uteplatser där ljudnivån är förenlig med gällande regler avseende 
buller. Det är viktigt att dessa platser möjliggör en kvalitativ utevistelse för de 
boende i området.  

Grundläggning 
Med hänsyn till planerade byggnaders utformning med varierande byggnadshöjder, 
eventuell utformning med källare/suterrängplan samt förekommande jord är 
grundläggning med friktion- eller spetsburna pålar mest sannolik grundläggning. 

Generellt bör bebyggelse inte uppföras utan närmare undersökning av de lokala 
grundläggningsförhållandena. 

Verksamheter  
Detaljplanen tillåter verksamhet som ryms inom beteckningen C -Centrum samt K 
– Kontor inom all mark planlagd som kvartersmark. 

Strandskydd 
Enligt 7 kap 18g § MB återinträder strandskyddet om detaljplanen ersätts med en ny 
detaljplan. Detaljplanen föreslår att strandskyddet upphävs för hela planområdet. 
Som särskilda skäl för upphävande av strandskydd åberopas p. 1, 2 och 5 enligt MB 
7 kap. 18 c §.  

1. området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse 
för strandskyddets syften. 

Motivering: Planområdet är sedan tidigare bebyggt och saknar helt orörd 
mark.  

2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl 
avskilt från området närmast strandlinjen 

Motivering: Planområdet är avskilt från närmsta strandlinje av både vägar 
och byggnader i flera led.  

5. området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse 
som inte kan tillgodoses utanför området. 

Motivering: Detaljplanen möjliggör för en ny förbättrad trafiklösning i 
stadens mest trafikerade vägsträcka. Planområdet inrymmer centralt belägen 
mark som kan nyttjas för att förtäta staden med bostäder och andra för 
platsen lämpade verksamheter. 
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GATOR OCH TRAFIK 
Gatunät och trafik 
Ett av planens syfte är att möjliggöra för en bättre trafiklösning för ökat trafikflöde. 
Det är då främst cirkulationsplatsen i korsningen Bogesundsgatan och 
Falköpingsvägen som planen tillåts ge större plats. Plats till den nya trafiklösningen 
ges på bekostnad av den befintliga bebyggelse som återfinns på fastigheten Daltorp 
9. De delar av Bogesundsgatan, Strandvägen och Boråsvägen som återfinns inom 
planområdet planläggs likt vad befintliga detaljplaner gör. 

 

Illustration 4. Illustration på planerad ny trafiklösning. 

Tabell 1 nedan visar att området kommer att tillföras ytterligare trafik utöver den 
allmänna trafiktillväxten (listad under förutsättningar på sida 30) till följd av 
utbyggnad av nya bostadsområden, där utbyggnad av Marknadsplatsen bara är en 
del. 

Tabell 1 

Trafikmängder 2040. Beräknat efter utbyggnad 
av nya bostadsområden. 
Gata ÅVDT Tung 

trafik 
Falköpingsvägen, öster Bogesundsgatan. 16 200 9,2 % 
Falköpingsvägen, väst Bogesundsgatan. 14 800 9,5 % 
Boråsvägen, norr Strandgatan 10 200 7,8 % 
Boråsvägen, syd Strandgatan 8 600 5,0% 
Bogesundsgatan  18 800 8,9% 

 

Utfart och staket 
Utfartsförbud förläggs runt stora delar av kvartersmarken inom planområdet. Hela 
östra sidan av kvartersmarken mot Bogesundsgatan förses med utfartsförbud med 
undantag för ett släpp där det planläggs för den befintliga in och utfarten till 
parkeringsplatsen i norra delen av fastigheten Tullen 10. Vidare regleras 
utfartsförbud mot det som planläggs som VÄG samt den norra delen av Boråsvägen. 
Utfartsförbudet syftar till en ökad trafiksäkerhet samt till ett jämnare trafikflöde.  
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Gång- och cykelvägar 
Då detaljplanen möjliggör för en ny trafiklösning för fordonstrafik påverkas de 
befintliga gång- och cykelvägarna som finns i anslutning till det aktuella området. 
För att leda vidare gång- och cykeltrafikanter igenom den nya trafiklösningen är 
målet att detta ska ske på ett säkert sätt, vilket kan göras med vägundergångar. Se 
illustration 4 för en alternativ lösning av gång- och cykelvägar inom området för den 
nya trafiklösningen. Bogesundsgatan med fortsättning norrut längs med Boråsvägen 
utgör ett huvudstråk får cykeltrafiken i 
Ulricehamn. I VGR:s cykelpotentialstudie 
från 2018 är sträckan det stråk inom 
kommunen med överlägset störst 
potential för cykelpendling till och från 
arbetet. Planen möjliggör för utveckling av 
framkomlighet och säkerhet för cyklister i 
stråket. 

Den befintliga trappan som löper 
längsmed sparbankshusets norra fasad är 
en del av byggnadens originaluppförande 
och skyddas via bestämmelse, k1. Trappan 
har en viktig funktion i att koppla samman 
noden vid Bogesundsgatan ner mot 
platsbildningen på västra sidan av 
fastigheten Tullen 10 och vidare mot 
Boråsvägen. 

Stadskärnan med Storgatan som 
huvudstråk ska ges möjlighet att via 
planområdet kopplas samman med 
utvecklingsområdet Bronäs. För att 
åstadkomma detta på ett attraktivt och 
tydligt sätt kan befintliga gång- och 
cykelvägar längsmed Boråsvägen samt 
Bogesundsgatan stärkas genom en 
kvarterstruktur inom marknadsplatsen. 
Beroende på bebyggelsestruktur inom 
Marknadsplatsen kan ett gång- och 
cykelstråk även möjliggöras centralt 
igenom området. Det ställer emellertid 
stort krav på gestaltning och struktur på 
kvarteret för att uppnå en attraktiv 
passage. Se bild 4 för möjliga flödesvägar.     Bild 4. Gång- och cykelstråk. 

Parkering 
För att minska påverkan på omkringliggande kvarter och gatustruktur ska parkering 
anordnas inom fastigheten. Med tanke på den höga exploateringen som detaljplanen 
medger bör parkering ske i underjordiska garage eller parkeringsdäck för att nyttja 
marken effektivt. Beslut om antal parkeringsplatser och cykelparkering inom 
planområdet tas i bygglovsskedet med bakgrund i gällande parkeringsnorm.  

Parkeringsgarage bör utformas utan golvbrunn/dagvattenutlopp eller annat system 
för att säkerställa att kontaminerat släckvatten vid en eventuell brand inte når 
recipienten. 

Planområdet återfinns inom det som parkeringsnormen klassar som zon 2-centrala 
Ulricehamn. Beroende på zon ändras parkeringstalet samt eventuell möjlighet till 
reducering av den samma. Genom ett flertal åtgärder kan parkeringstalet reduceras, 
inom zon 2 kan följande åtgärder möjliggöra detta: 
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 Anordnande av bilpool 
 Uppförande av smålägenheter 
 Samnyttjande mellan bostäder och verksamheter 
 Eget initiativ 

 
För att kunna göra nämnda avsteg från parkeringsnormen krävs alltid en skriftlig 
ansökan från exploatören/fastighetsägaren. I vissa fall behövs en särskild utredning 
för att beräkna parkeringstalet. Ett av skälen där en särskild utredning kan bli 
aktuell är vid förtätningsområden. En bedömningsgrupp inom miljö och 
samhällsbyggnad handlägger ansökan och lämnar en rekommendation som sedan 
miljö och byggnadsnämnden fattar beslut om.  
 
Parkering inom Marknadsplatsen 

Vid en maximal utbyggnad av vad detaljplanen medger inom Marknadsplatsen 
erfordras cirka 190 parkeringsplatser. Antalet parkeringsplatser kan med hjälp av 
nämnda åtgärder reduceras. Enligt framtaget planprogram bör parkering ske i 
underjordiskt garage eller parkeringshus för att nyttja marken effektivt. 

Parkering inom Tullen 10 

Då byggnaden inom Tullen 10 planläggs och skyddas med varsamhetsbestämmelse 

samt att en ökad byggrätt inom fastigheten är en del av detaljplanens syfte, att 
förtäta staden, ska en bedömningsgrupp besluta om ytterligare reducering i enlighet 
med kapitel 10.6 i gällande parkeringsnorm är möjlig.  

Detaljplanen möjliggör för marken där 
befintliga hus C är beläget att bebyggas upp till 
en nockhöjd om 197 m öh. (se bild 5). Enligt 
gällande parkeringsnorm och utan reducering 
skulle det för varje plan, 1200 m2, krävas 
följande tillskott på parkeringsplatser inom 
fastigheten beroende på vilken användning som 
tillskapas: 

Bostäder - 10 parkeringsplatser/plan. 

Centrumhandel - 40 parkeringsplatser/plan. 

Kontor - 21 parkeringsplatser/plan.  

Bild 5. Mark där befintliga hus C är 
beläget på plankartan. 
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STÖRNINGAR 
Buller 
Det planeras inte för några störande verksamheter inom planområdet. 

Enligt den framtagna trafikbullerkarteringen är området utsatt för höga 
bullernivåer. Ny bebyggelse ska utformas så att bullernivåerna inte överskrider 
riktvärdena. En planbestämmelse om vilka värden som måste följas vid 
bostadsbyggande finns i plankartan. Genom placering/storlek på lägenheterna och 
eventuellt med hjälp av så kallade tekniska lösningar så kan riktvärdena följas. 

Störningar från angränsande drivmedelsförsäljning 
Då planområdet angränsar till en fastighet där drivmedelsförsäljning bedrivs har 
riskreducerande åtgärder vid en eventuell olycka från verksamheten inarbetats i 
detaljplanen. Detaljplanen reglerar så att byggnader inte kan uppföras på ett 
närmare avstånd än cirka 35 meter ifrån drivmedelsstationen. Tillåten bebyggelse 
inom 50 meter från drivmedelsstationen planläggs med b4, minst en utrymningsväg 
ska finnas som inte vetter mot Boråsvägen och b5, ventilation ska centralstyras och 
tilluftsdon ska placeras på tak eller fasad som vetter bort från Boråsvägen. 
Bestämmelserna grundar sig i den framtagna riskbedömningen avseende 
drivmedelsförsäljning inom Osdal 1.  

Drivmedelsverksamheten bedöms inte medföra ytterligare störningar så som buller, 
lukt och ljus mera än vad omgivningen runt planområdet i stort redan gör. 
Ytterligare bestämmelser har därför inte tillförts plankartan inom 50 meter från 
drivmedelsverksamheten. 

 

Bild 6. Angivna avstånd från drivmedelstationen i förhållande till detaljplanen. 

Farligt gods  
Detaljplanen möjliggör inte för någon verksamhet som innebär att farligt gods ska 
transporteras till planområdet. I samråd med Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund bedöms inga riskreducerande åtgärder vara nödvändiga 
inom planområdet med hänsyn på farligt gods på omkringliggande vägar. 
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TEKNISK FÖRSÖRJNING 
Vatten och avlopp 
Anslutning till kommunala vatten- och avloppsledningar finns, liksom möjligheten 
till utökad anslutning. Kommunen bedömer att befintligt reningsverk har tillräcklig 
kapacitet för det som möjliggörs i planen. 

Dag- och dräneringsvatten 
Dagvattenledningar från respektive fastighet inom planområdet bör förses med 
avstängningsmöjlighet innan de ansluter till det kommunala systemet. En hög 
rening bedöms vara viktigt då planområdet ligger inom primärt 
vattenskyddsområde. Anläggande av genomsläppligt gårdsbjälklag bidrar till en viss 
renande samt fördröjande effekt på dagvattnet.  

Släckvattenhantering 
För att säkerställa en god hantering av släckvatten bör det vidare finnas 
avstängningsmöjligheter vid samtliga diken och ledningar som rinner mot Åsunden. 
På så vis kan släckvattnet samlas upp innan den når recipienten vilket är av stor vikt 
då området ligger inom primärt vattenskyddsområde. Av samma anledning är det 
viktigt att eventuellt släckvatten tas om hand innan det infiltreras i marken  

Utformning av detta behöver studeras i senare skede. Det är även viktigt att 
släckvatten inte kan avledas ytledes direkt till Åsunden utan möjlighet till 
avstängning och kontroll.  

Avfall 
Dragväg mellan avfallsutrymme och uppställningsplats för sopbil bör inte överstiga 
10 meter. Angöringsplats som innebär backning för sopbil bör undvikas. För 
flerbostadshus bör avstånd mellan byggnadens entré och avfallsutrymme inte 
överstiga 50 meter. 
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STÄLLNINGSTAGANDEN 
ÖVERSIKTSPLAN 
Den gällande översiktsplanen för Ulricehamns kommun (antagen av 
kommunfullmäktige 2015-10-29) anger att området ligger inom utvecklingsområdet 
för centrum, inom 1000m från eventuellt stationsläge. Utvecklingen av 
Marknadsplatsen påverkas inte av placeringen av en eventuell station. Avsnittet i 
Översiktsplanen fokuserar främst på utveckling av bostäder men nämner även att 
kompletterande service behövs för att få ett attraktivt och bra centrum. Utformning 
av detaljplanen ligger i linje med översiktsplanen. 

FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLAN 
Den fördjupade översiktsplanen för Ulricehamn, Växtplats Ulricehamn, antogs av 
kommunfullmäktige 2008-05-26. Den anger området kring Marknadsplatsen som 
viktig för utveckling av centrum men att det är viktigt att Marknadsplatsen får ha kvar 
sin användning som parkering.   

Detaljplanen kommer gå emot den fördjupade översiktsplanen i att den vill behålla 
området som parkeringsplats. Däremot går detaljplanen i linje med den fördjupade 
översiktsplanen då den vill skapa en plats för utveckling av stadens centrum. 

ULRICEHAMN 2040 
Den nya översiktsplanen Ulricehamn 2040 anger att området för detaljplanen ska 
möjliggöras för exploatering som syftar till att utveckla tätorten för bostäder och 
verksamheter. På så sätt skapas förutsättningar att tillgodose de allmänna intressena 
om bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet samt en god ekonomisk 
tillväxt och effektiv konkurrens. 

PROGRAM FÖR PLANOMRÅDET 
Planprogram Bronäs, marknadsplatsen och entré Ulricehamn 

Planområdet ligger inom det planprogram som togs fram 2017 för stora delar av den 
norra infarten till Ulricehamns centrum. I det ingår Marknadsplatsen i delområde 1 
där kontor och centrumverksamheter med möjlighet till bostäder ska utvecklas. 
Planprogrammet anger att en tät kvartersstruktur förordas som kan hålla ute 
störningar från vägar samt skapa väl definierade platser. Höjden på husen ska vara 
varierande och anpassas till terrängen och Sparbankens höjd ska vara normgivande.  

Gestaltningen av byggnaderna ska vara varierande samtidigt som de tar inspiration 
och anpassas till omgivande arkitektur. Ett sammanhang kan skapas genom att knyta 
ihop kvarter med hjälp av gestaltning. Harmonisering med befintliga byggnader och 
förstärkning av kulturmiljön är av stor vikt. Det är viktigt att fasadssättning förstärker 
och kompletterar befintliga material och detaljer. Taken på tillkommande byggnader 
ska också utformas med hänsyn till de befintliga, därför är sadeltak och brutet tak i 
olika variationer att föredra. Platta tak, sågtak, motfallstak och välvt tak bör undvikas. 
Takterrasser för att nyttja vyn mot Åsunden kan med fördel uppföras men bör inte ta 
upp hela takytan. 

Boråsvägen förbi Marknadsplatsen och Norra- och Södra Kullagatan ska anpassas till 
gångtrafik och människors rörelsemönster i området, bilen ska här vara underordnad. 

Grodparken och Marknadsplatsen ska bli målpunkter för människor genom arkitektur 
eller verksamheter som leder människor till platsen.  
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KULTURMILJÖVÅRDSPROGRAMMET 
I Ulricehamns kulturmiljövårdsprogram från år 2002 beskrivs byggnaden inom 
fastigheten Tullen 10 som storskalig i förhållande till övrig bebyggelse, och utgör en 
port in till centrum och är ett obestridligt landmärke i staden. Byggnadskomplexet 
är till största del uppfört mellan åren 1964–65 och speglar modernismens principer 
genom byggnadens geometriska kroppar. Det högre huset har två skivor vilka är 
inbördes förskjutna i höjd och sidled för att understödja den vertikala riktningen. 
Kvarteret utgör en anläggning med torg, bank, affärer, boende och parkering. Ett 
kommersiellt centrum som i sin funktion knyter an till den gamla marknadsplatsen, 
som vid tiden för arbetet med detaljplanen utgör områdets parkeringsplats. 

RIKTLINJER FÖR STADSBYGGNAD 
Kommunens riktlinjer för stadsbyggnad förordar en tät stad där garage förläggs 
under mark. Stadens naturliga sluttning mot Åsunden ska användas vid ny 
bebyggelse, förslagsvis med terrassering och suterränghus. Naturvärden ska i första 
hand bevaras och i andra hand kompenseras. 

DETALJPLAN 
Vid starten av detaljplanearbetet bestod det aktuella planområdet av åtta olika 
detaljplaner. Genomförandetiden för samtliga berörda detaljplaner har passerat. 
Den äldsta av dem är en ändring av stadsplanen upprättad år 1957. Den senaste 
planen inom området är från år 2015. De vid planstart gällande 
användningsbestämmelserna inom planområdet var; 

Allmän platsmark 
P-PLATS, GATA, PARK och VÄG 

Kvartersmark 
B-bostäder, H- detaljhandel, A- allmänt ändamål och J-industriändamål. 

Detaljplaner som släcks 
När rubricerad detaljplan får laga kraft släcks följande planer: 

 Ändring av stadsplan för 
kvarteret Tullen i 
Ulricehamns stad (1965) 

 Ändring av detaljplan för del av 
Marknadsplatsen i 
Ulricehamn (1988) 

 Ändring av detaljplan för en del 
av Tullen 10 (1995) 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 7. Detaljplanemosaik över området. 
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VATTENSKYDDSOMRÅDE 
Planområdet ligger inom primärt vattenskyddsområde vilket kräver hänsyn och 
skyddsåtgärder. Schaktning och grävning i mark för anläggningsarbeten får inte ske 
utan tillstånd av Miljö- och byggnämnden i Ulricehamns kommun. 
Schaktningsarbeten och markarbeten på en sammanhängande yta som är mindre än 
200 m² eller underhåll av markledningar omfattas inte av tillståndskravet. 

STRANDSKYDD 
Enligt MB 7 kap råder generellt strandskydd 100 meter vid sjöar och vattendrag för 
att tillgodose allmänhetens tillgång till friluftsliv samt att bevara goda livsvillkor för 
växt och djurlivet. För sjön Åsunden är strandskyddet utökat till 300 meter. 

Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 7 kap 18g§ gäller strandskyddet åter, om 
detaljplanen ersätts med en ny detaljplan. 

PARKERINGSNORM 
För ny bostadsbebyggelse och verksamhet ska parkering anordnas inom respektive 
fastighet i enlighet med Ulricehamns kommuns parkeringsnorm. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR  
NATUR OCH KULTUR 
Mark och vegetation 
I stort stiger marknivån från norr mot söder och öster. I den norra delen i anslutning 
till brandstationen uppgår marknivåerna till mellan +170 och +173 m ö.h. Utmed 
Boråsvägen stiger markytan från +173 m ö.h. i norr till + 179 m ö.h. i söder. Inom 
parkeringsytan mellan Boråsvägen och Bogesundsgatan stiger marknivån från +173 
m ö.h. i nordväst till +177 m ö.h. i sydöst. Bogesundsgatan stiger från +173 m ö.h. 
och når som högst +184 m ö.h. vid korsning med Jönköpingsvägen. Därefter sjunker 
marknivån någon meter till plangränsens sydöstra hörn. Mellan Bogesundsgatan 
och parkeringsytan tas nivåskillnaden upp av en slänt i den norra delen. För 
resterande del tas nivåskillnaden upp av befintliga byggnader och murar. 

Planområdet utgörs av hårdgjord mark bestående av asfalterade parkeringsytor 
samt två större byggnadsvolymer. Utmed gatorna inom planområdet finns rader av 
planterade träd. Enstaka planterade träd finns även inne på Marknadsplatsens 
parkeringsplats. 

Markföroreningar 
Enligt länsstyrelsens EBH-stöd finns det potentiellt förorenad mark i fastigheten 
Daltorp 9 i planområdets norra del. Platsen har tidigare använts som bilverkstad 
med tillhörande drivmedelsförsäljning. Marken är inte riskklassad.  

Efter en geoteknisk utredning av planområdet påträffades att jordlagren inom 
planområdet generellt utgörs av fyllning med 0,5 à 3 m tjocklek ovan naturligt avsatt 
jord. Fyllnadsmassorna skickades för analys där det i en av de tre analyserade 
samlingsproverna påträffades svagt förhöjda halter av medeltunga och tunga alifater 
i nivå med de generella riktvärdena för KM (känslig markanvändning). De svagt 
förhöjda alifathalterna på ca 1 meters djup i provpunkt 21M02 överensstämmer 
med noterad lukt vid provtagningen och bedöms härröra från ett mindre lokalt 
dieselläckage. Inga andra föroreningsparametrar har rapporterats över de generella 
riktvärdena utöver det nämnda samlingsproverna. 
 
I samband med schaktning vid kommande byggentreprenad bör den 
lokala dieselföroreningen avgränsas och grävas bort för omhändertagande hos 
godkänd mottagare. I övrigt visar den nu genomförda miljökontrollen att det 
provtagna materialet inte innehåller några förhöjda halter av tungmetaller, PAH 
eller oljeföroreningar. 
 
Bedömning är därför, utifrån analysresultat och observationer i 
fält vid den geotekniska undersökningen, att fyllnadsmassorna, frånsett ovan 
nämnda lokala dieselförorening, inom området inte ger upphov till risker för 
människors hälsa eller miljön med avseende på föroreningsinnehåll. 
 

Geoteknik- och Geohydrologiska förhållanden 

Geoteknik 
I detaljplanearbetet har en geoteknisk utredning tagits fram. Utredningen 
resulterade i att stabilitetsförhållandena inom planområdet ska ses som goda och 
tillfredställande för både befintliga och blivande förhållanden.  

Jordlagren inom planområdet utgörs generellt av fyllning med 0,5 till 3 meter 
tjocklek ovan naturligt avsatt jord. Fyllningens sammansättning är heterogen men 
består huvudsakligen av sand med inslag av mulljord, lera, silt och grus. 
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Med hänsyn till planerade byggnaders utformning med varierande byggnadshöjder, 
eventuell utformning med källare/suterrängplan samt förekommande jord är 
grundläggning med friktion- eller spetsburna pålar mest sannolik grundläggning. I 
samband med detaljprojektering ska kompletterade geotekniska undersökningar 
utföras för aktuell byggnad med dess specifika utformning, såsom källarvåning eller 
motsvarade. Undersökningen syftar till att utgöra underlag för bedömning av påltyp 
och pållängd samt ge underlag till dimensionering av pålar och temporära 
konstruktioner. 

Geohydrologi 
I planområdet har grundvattenytan mätts i två filterbestyckade rör installerade i 
friktionsjorden under de ytliga ler- och siltlagren, placerade i södra respektive norra 
sidan av den stora parkeringsytan. Mätningarna visar vid korttidsmätning under 
augusti och september 2021 på en grundvattenyta kring mellan +167 till +168 m öh., 
dvs mellan 7,5 och 9 meters djup. Detta stämmer även väl överens med mätningar 
utförda sydväst och sydöst om planområdet där en lågt belägen grundvattenyta 
mätts under juni och augusti år 2017 och 2019 och under februari år 2018. 

Grundvattennivåerna i jorden bedöms ligga lägre än eventuella källarplan. Med 
hänsyn till utförda grundvattenobservationer bedöms inte schakt för källare eller 
dränering utmed källare medföra någon risk för omgivningspåverkan med avseende 
på grundvattennivån. 

Historik 
Enligt äldre kartor över platsen har där inte funnits någon bebyggelse utan varit en 
öppen plats. I tidigt skede användes platsen som betesmark för att sedan under 
stadens expansion i början av 1900-talet fungera som en plats för handel med både 
varor och kreatur. Sista hälften av 1900-talet har platsen fungerat som 
parkeringsplats samt en plats där ytkrävande event har kunnat äga rum. 

Radon 
Enligt kommunens radonriskkartering ligger planområdet inom låg- samt 
normalriskområde för radon. Det då marken består av lera och övervägande morän.  

Med anledning av de varierande mätresultat som konstaterats i närområdet med 
avseende på radongas ska det förutsättas att byggnader där människor 
stadigvarande vistas utförs med radonsäker grundläggning om inte annat kan 
påvisas. Ansvaret för att bedöma den faktiska radonrisken på varje byggplats och 
vidta tillräckliga skyddsåtgärder åligger dock den som ska bygga. 

  

Bild 8. Radonriskkartering. 
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Risk för höga vattenstånd 
Planområdet riskerar inte att översvämmas vid höga vattenstånd från sjön Åsunden. 
Det eftersom sjöns högsta beräknade vattennivå ligger på +166 m öh och 
planområdets lägsta punkt ligger på +170 m öh.  

Risk för höga vattenstånd efter skyfall 
WSP har på uppdrag av Ulricehamns kommun tagit fram en tätortsövergripande 
skyfallskartering. Karteringen visar att området inte löper någon hög risk att 
drabbas av översvämning vid ett framtida 100-årsregn, det varken efter torra- som 
blöta förhållanden. Se bilagd utredning för kartering.  

Naturvärden 
Förutom de träd som utgör en allé runt om Marknadsplatsen innefattar marken 
inom planområdet inga övriga naturvärden. 

Kulturmiljövärden 
Detaljplaneområdet omfattas av riksintresset för kulturmiljövård för Ätrans 
dalgång. Riksintressen för kulturmiljövård syftar till att skydda värden mot påtaglig 
skada. Inom planområdet saknas de värden som riksintresset för kulturmiljövård 
avser skydda. Möjlig påverkan på rikssvärden kan ske om ny bebyggelse innebär 
visuell effekt på de angränsande bebyggelseområdena. Ny bebyggelse ska därför 
förhålla sig till de riksvärden som finns i anslutning till området gällande skala och 
volym. Vid eventuell konflikt mellan tänkt exploatering och riksintressena ska det 
som riksintressena avser skydda prioriteras. Stadskärnan, söder om området, 
motsvarar fornlämningen L1963:1037 (RAÄ-nr 65:1) som är stadslagret efter 
Bogesund, vilket är Ulricehamns medeltida föregångare. 

Sparbankshuset är upptagen i kommunens kulturmiljövårdsprogram från år 2002 
och ska skyddas i detaljplanen då den besitter stora kulturhistoriska värden och är 
ett landmärke i staden. 

Rekreation 
De närmsta parkerna i förhållande till planområdet är Grodparken, Stureparken och 
Ulrikaparken. Grodparken ligger i direkt anslutning till planområdets sydvästra del. 
Till Stureparken samt Ulrikaparken är avståndet cirka 150 meter från planområdets 
södra respektive norra del. I Stureparken och Ulrikaparken finns lekytor för barn. 

Fornlämningar 
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. 
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BEBYGGELSE OCH SERVICE 
Bebyggelse 
Daltorp 9 
I planområdets norra del återfinns en byggnadsvolym inom fastigheten Daltorp 9. 
Byggnadsvolymen inrymmer veterinärstation, bilverkstad samt en brandstation, (se 
bild 9). Byggnaden inom fastigheten är inte upptagen i kommunens 
kulturmiljövårdsprogram och bedöms inte inneha sådana värden att den är 
motiverad att skydda. 
 

 

Bild 9. Befintlig bebyggelse inom fastigheten Daltorp 9, planområdets norra del. 

Marknadsplatsen (del av Bogesund 1:86) 

Inom fastigheten Bogesund 1:86 i nära anslutning till fastigheten Tullen 10 finns en 
mindre byggnad innehållandes allmänna toaletter. Byggnaden bedöms inte inneha 
sådana värden att den är motiverad att skydda. 

 

Bild 10. Befintlig byggnad inom fastigheten Bogesund 1:86, planområdets mellersta del. 
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Tullen 10 

Inom fastigheten Tullen 1o i planområdets södra del finns ett byggnadskomplex med 
olika sorters handel, restaurang och kontorsverksamheter. Ulricehamns sparbank är 
med sina sju våningar den mest framstående verksamheten. Byggnadskomplexet 
inom Tullen 10 delas in i 3 delar, hus A, B och C (se bild 11). Hus A, högdelen vars 
nocköjd är inmätt till + 198,5 m ö.h., och 
Hus B, lågdelen, består av två 
rektangulära rätblock där A är ställd på 
högkant och B ligger utsträckt i nord-
sydlig riktning. Taken är platta och saknar 
markerad takfot. Blockvolymerna är 
sammansatta i det nordöstliga hörnet av A 
och det sydvästliga hörnet av B vilket 
bryter upp byggnadskomplexet med flera 
förskjutningar i sidled. Förskjutningarna 
förstärks med en bred mittrisalit mot 
väster på hus A, som löper över 7 av 
volymens 8 våningar. Hus A och B 
förefaller planstridig mot gällande 
detaljplan.  

Hus C består av en lägre byggnad som 
innehåller ytor för garage och handel. 
Taket på hus C utgörs av ett 
parkeringsdäck för bankens kunder och 
personal, med infart från Bogesundsgatan. 
Hus C är en senare tillbyggnad än de 
övriga delarna och bedöms således inte 
innefatta några kulturmiljövärden. 

Byggnadskomplexet inom Tullen 10 är 
upptagen och beskrivs i kommunens 
kulturmiljövårdsprogram från (2002).       Bild 11. Byggnadskomplex inom Tullen 10. 

 

Bild 12. Befintlig bebyggelse inom fastigheten Tullen 10, planområdets södra del. 
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Skola, vård 
Närmaste förskola ligger ca 750 meter från planområdet. Även låg- och 
mellanstadieskola finns inom liknande avstånd. Till högstadieskola samt 
gymnasieskola är det cirka 1 kilometer från planområdet. Apotek och vårdcentral 
finns strax utanför planområdets södra del. Folktandvård och en polisstation är 
lokaliserad strax norr om planområdet. 

STRANDSKYDD 
För sjön Åsunden är strandskyddet utökat till 300 meter. Strandskyddet sträcker sig 
från strandlinjen både ut i vattnet och upp på land. Planområdet ligger således till 
stora delar inom strandskyddsområde. I gällande detaljplaner är strandskyddet 
upphävt.  

Enligt MB (1998:808) 7 kap 18 g § gäller strandskyddet åter, om detaljplanen ersätts 
med en ny detaljplan. Därav ska skäl för upphävande av strandskydd på nytt 
motiveras i detaljplan. 

GATOR OCH TRAFIK 
Gatunät och trafik 
Boråsvägen och Bogesundsgatan löper längs med planområdets västliga respektive 
östliga del. I norr skär Falköpingsvägen igenom planområdet och möjliggörs i 
detaljplanen att breddas för att ge möjlighet till en bättre trafiklösning. Där 
Falköpingsvägen korsar Boråsvägen och Bogesundsgatan är en av stadens mest 
trafikerade vägsnitt med en beräknad årsdygnstrafik (ÅTD) på cirka 13 300 fordon. 
Planområdet avslutas i norr mot Dalgatan. Samtliga gator och vägar inom området 
har en högsta tillåtna hastighet på 40 km/h.  

Tabell 2 

Trafikmängder 2018 
Gata ÅVDT Tung 

trafik 
Falköpingsvägen, öster om Bogesundsgatan 11 800 8,8 % 
Falköpingsvägen, väst om Bogesundsgatan 10 800 9,2 % 
Boråsvägen, norr Strandgatan 7 600 7,5 % 
Boråsvägen, syd Strandgatan 5 500 5,0% 
Bogesundsgatan 12 300 8,8% 

 

Tabell 3 

Prognos trafikmängder 2040 
Gata ÅVDT Tung 

trafik 
Falköpingsvägen, öster Bogesundsgatan. 15 100 10,7 % 
Falköpingsvägen, väst Bogesundsgatan. 13 800 11,2 % 
Boråsvägen, norr Strandgatan 9 700 9,2 % 
Boråsvägen, syd Strandgatan 7000 6,2% 
Bogesundsgatan  15 700 10,7% 

 

Beräkningarna från Marknadsplatsens trafikutveckling (2018) visar att befintligt 
trafiksystem kommer att bli överbelastat och att trafiken kommer att stå helt stilla 
under i första hand eftermiddagarna. 
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Den västra cirkulationsplatsen i korsningen mellan Strandgatan, Boråsvägen och 
Falköpingsvägen har tillräcklig kapacitet att fungera med beräknade trafikmängder 
år 2040. 

Den östra cirkulationsplatsen kommer att vara överbelastad under eftermiddagens 
maxtimma med växande köer på i första hand Bogesundsgatan. Även 
Falköpingsvägen västerifrån kommer vara överbelastad och trafiken i den västra 
cirkulationsplatsen blockeras. 

Om trafikökningen mellan år 2018 till 2040 förutsätts ske helt linjärt kommer 
problemen med växande köer kring cirkulationsplatserna vara akuta omkring år 
2027–2028. 

Gång- och cykelvägar 
Gång- och cykelbanor finns längs samtliga vägar och gator inom planområdet. Dessa 
GC-banor ingår i centralortens övergripande GC-nät med förbindelse till viktiga 
målpunkter. Ett gångstråk återfinns även i centrala delarna av planområdet och 
löper längs den västra sidan av byggnaderna i söder, gångstråket slutar emellertid 
när den når den stora parkeringen på Marknadsplatsen. Strax väster om 
planområdet vid Ulrikaparken finns banvallen, den nedlagda järnvägen, som 
numera är asfalterad. Här kan man cykla hela vägen väster ut till Borås, norr ut till 
Falköping och söder ut mot Tranemo. 

Kollektivtrafik 
Inom planområdet återfinns en busshållplats, den är belägen på Bogesundsgatan 
och har namnet Sparbanken. Ulricehamns busstation är belägen cirka 250 meter 
ifrån planområdet. Busstationen är den viktigaste punkten för kollektivtrafik i 
Ulricehamn, både för resor inom kommunen men också för resor till kringliggande 
kommuner i regionen. 

Parkering 
Inom planområdet återfinns cirka 250 parkeringsplatser, de flesta är 
markparkeringar med ett undantag för cirka 15 platser som återfinns på taket av den 
norra byggnaden på fastigheten Tullen 10. Flertalet av dem, cirka 170 
parkeringsplatser, finns på Marknadsplatsen, del av fastigheten Bogesund 1:86. 
Vidare finns det cirka 40 parkeringsplatser inom fastigheten Tullen 10, 10 platser 
längsmed Boråsvägen och cirka 19 platser inom fastigheten Daltorp 9.  

Götalandsbanan 
Planområdet ligger inom Trafikverkets utredningsområde för en eventuell 
sträckning av den framtida höghastighetsjärnvägen Götalandsbanan. Planområdets 
läge och grad av ianspråktagande gör dock att det inte bedöms som sannolikt att 
området i framtiden kan bli en del av järnvägsområdet. Kommunen håller sig 
uppdaterad kring arbetet med höghastighetsjärnvägen. 
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STÖRNINGAR 
Störningar från angränsande industriverksamhet 
Till planområdet angränsar vid tiden för rubricerat detaljplanearbete två fastigheter 
planlagt för industriändamål, de två är Daltorp 8 och Tegelbruket 13. Den typ av 
industriändamål som de båda fastigheterna är planlagda för beskrivs på följande 
sätt; 

”Får användas endast för industriändamål av sådan beskaffenhet, att närboende ej vållas 
olägenheter med hänsyn till sundhet, brandsäkerhet och trevnad. Bostäder får dock 
anordnas i den utsträckning som fordras för tillsyn och bevakning av anläggning inom 
området.” 

Det bedöms därmed inte innebära några eventuella störningar på detaljplanen och 
dess tillåtna användningar. 

Daltorp 8 och Tegelbruket 13 omfattas i sin tur i ett parallellt pågående 
detaljplanearbete för Daltorp 11 m fl. i Ulricehamn. I detaljplanen för Daltorp 11 m 
fl. planeras det för att fastigheterna Daltorp 8 och Tegelbruket 13 ska kunna tillåta 
användningarna B, C och D (bostäder, centrumverksamheter och vård). Får 
detaljplanen för Daltorp 11 m fl. laga kraft upphör möjligheten för industrier att 
etablera sig i angränsning till aktuell detaljplan. 

Störningar från angränsande drivmedelsförsäljning 
Den befintliga drivmedelstationen inom fastigheten Osdal 1 ligger i direkt anslutning 
till planområdet och därmed inom nära avstånd till planerad ny bebyggelse inom 
den västra delen av Marknadsplatsen. Avståndet har därför föranlett att ett PM för 
Riskbedömning avseende drivmedelsförsäljning inom Osdal 1 tagits fram av 
förvaltningen. Syftet med PM:et var att bedöma kommande exploatering avseende 
säkerhetsfrågor kopplat till olycksrisker intill drivmedelsförsäljningen.  

Slutsatsen från riskutredningen slår fast att avståndet mellan närmaste byggrätt 
inom planområdet till närmsta riskpunkt inte får vara mindre än 25 meter. Vid 
planläggning för K-kontor, C-centrumverksamheter och B-bostäder närmare än 50 
meter från närmsta riskpunkt ska från riskutredningen föreslagna åtgärder arbetas 
in i plankartan. Riskutredningen föreslår en egenskapsbestämmelse som reglerar att 
minst en utrymningsväg som inte vetter mot Boråsvägen ska införas i plankartan. 
Även en bestämmelse som syftar till att säkerställa god luftkvalité för de byggnader 
som möjliggörs via planläggning bör tillföras plankartan inom detta avstånd. 

Störningar i form av buller, ljus och lukt ifrån den befintliga verksamheten bedöms 
inte påverka skyddsavståndet ytterligare.  

 

Bild 13. Skyddsavstånd från befintlig anslutning av cistern. Inre cirkeln symboliserar 25 meter och den 
yttre ringen 50 meter. 
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Farligt gods  
Falköpingsvägen förlorade sin klassificering som rekommenderad led för farligt 
gods i början av år 2020. Det var efter en riskanalys från 2019-01-31, som 
kommunen gjort, som visar att det inte finns några troliga målpunkter för farligt 
gods annat än enstaka drivmedelsstationer och att transporter till 
drivmedelstationerna inte innebär tillräckligt med riskbidrag för att leda till 
riskreducerande åtgärder. Länsstyrelsen beslutade sedan, med det underlaget, att ta 
bort klassificeringen från Falköpingsvägen. 

Tillgänglighet inom fastighet 
Detaljplaneområdet består till största del av stora hårdgjorda ytor. Inom och igenom 
området finns ett flertal ytor avsedda för fotgängare och cyklister. 
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Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer – Luft 

 Kväveoxider NOx 

Kväveoxidhalten inom planområdet som årsmedelvärde år 2040 beräknas upp 10 
mikrogram/ m3 i norra delen närmast Falköpingsvägen och 5-6 mikrogram i större 
delen av planområdet när bakgrundsvärdet är inkluderat. Under årets 7 sämsta dygn 
beräknas medelhalten till 15 mikrogram/ m3 inklusive bakgrundsvärdet närmast 
Falköpingsvägen och i övriga området sjunkande successivt till 6 mikrogram/ m3. 
Under de 175 värsta timmarna på året går halterna upp till drygt 40 mikrogram/ m3 
i norr och cirka 20 – 30 mikrogram/ m3 i största delen av området.  

Miljökvalitetsnormer för kvävedioxid är 40 mikrogram/m3 som årsmedelvärde, 60 
mikrogram/m3 som dygnsmedelvärde och 90 mikrogram/m3 som timmedelvärde. 
Dessa värden får överskridas 7 dygn respektive 175 timmar om året. Miljömålet är 
20 mikrogram/ m3 som årsmedelvärde och 60 mikrogram/ m3 som timmedelvärde. 
Miljökvalitetsnormerna och miljömålet för kvävedioxid beräknas underskridas. 

 Partiklar PM10 

Partikelhalterna för år 2040 beräknas inom planområdet upp till 13 mikrogram/m3 
som årsmedelvärde. Under årets 35 sämsta dygn blir det endast marginell skillnad 
på halterna jämfört med årsmedelvärdet. 

Miljökvalitetsnormer för partiklar PM10 är 40 mikrogram/ m3 som årsmedelvärde 
och 50 mikrogram/ m3 som dygnsmedelvärde. Detta värde får överskridas 35 dygn 
om året. Miljömålet är 15 mikrogram/ m3 som årsmedelvärde och 30 
mikrogram/m3 som dygnsmedelvärde. Miljökvalitetsnormerna och miljömålet för 
PM10 beräknas underskridas. 

 VOC 

Medelhalterna av VOC från bensinstationen blir som mest 5 mikrogram/m3 luft i 
planområdet.  

Det finns enbart miljökvalitetsnorm för bensen i VOC-gruppen. MKN för bensen är 
5 mikrogram/m3 som årsmedelvärde. Vid mätningar av VOC har det konstaterat att 
bensen vanligen står för ca 20–30% av VOC. De två övriga vanligaste 
komponenterna är toluen och xylen. De vanligaste källorna är avgaser och 
bensinångor. 

Miljökvalitetsnormer – Vatten 
Inget öppet vatten finns inom planområdet. Planområdet avvattnas till sjön 
Åsunden. 

Miljökvalitetsnormer - Buller 
Enligt en framtagen bullerkartläggning från år 2018 går det att utläsa att 
bullernivåerna längs vägarna Boråsvägen och Bogesundsgatan uppnår en nivå av 70 
dB(A) ekvivalent ljudnivå. Längre in i området på ytorna mellan de parallella 
vägarna ligger nivåerna på 55–60 dB(A) ekvivalent ljudnivå. Endast ett fåtal mindre 
platser inom planområdet kan utifrån den gjorda bullerkarteringen ses som tysta, 
nivån ligger då på 40–45 dB(A). Sedan bullerkarteringen togs fram har 
hastigheterna på vägarna inom områdets sänkts från 50 km/h till 40 km/h vilket 
kan ha positiva följder på bullernivåerna.  

Vid utformningen av byggnaderna ska hänsyn tas till att planområdet är utsatt för 
buller från omgivande gator. Kommunens bedömning är att åtgärder är möjliga för 
att skapa en god boendemiljö. Planbestämmelse som tvingar exploatören att bygga 
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TEKNISK FÖRSÖRJNING 
Vatten, spill- och dagvattenavlopp 
Planområdet är anslutet till kommunalt vatten och avlopp med serviser för vatten, 
spillvatten- och dagvattenavlopp mot både Boråsvägen och Sturegatan. De tekniska 
förutsättningarna bedöms således som goda. 

El, tele, bredband och värme 
El, tele, bredband och värme finns framdraget till planområdet. 

Avfall 
En återvinningsstation återfinns cirka 450 meter norr om planområdet. En större 
återvinningscentral (Övreskog) finns strax norr om Ulricehamns tätort, cirka 6 km 
bilväg från planområdet. 

Dagvatten 
Befintliga dagvattenledningar finns framdragna inom planområdet (se bild 15). Vid 
90 mm regn, ungefär motsvarande ett 100-års regn med en varaktighet på 6 timmar, 
har inga lågpunkter eller instängda områden identifierats inom planområdet. 

 

Bild 15. Befintliga allmänna dagvattenledningar inom planområdet. 
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Det befintliga dagvattenflödet uppskattas till ca 630 l/s. Beräkningar av 
dimensionerande dagvattenflöden med befintlig markanvändning framgår i tabell 4. 

Tabell 4 

 

Brandvattenförsörjning 
I anslutning till planområdet återfinns två stycken brandposter med god kapacitet. 
Således bedöms brandvattenförsörjningen till planområdet vara uppfylld. 

 

 

Markanvändning Area 
[ha] 𝜑 Areared 

[ha] 
Flöde 
[l/s] 

Gräsytor, buskar, 
träd 

0,2   
0,1 

0,02 8 

Vägar, 
parkeringsytor 

0,4   
0,8 

0,3 104 

Byggnader 1,8   
0,9 

1,6 518 

Totalt 2,3  1,9 629 
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UNDERSÖKNING AV BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN  
UNDERSÖKNING 
Bedömningen är att ett genomförande av detaljplanen inte innebär en betydande 
miljöpåverkan i den betydelse som avses enligt 4 kap. 34 § PBL av miljö, hälsa, 
hushållning av mark, vatten och andra naturresurser. Detta då planområdet nästan 
uteslutande består av hårdgjord mark innehållandes diverse verksamheter och 
bedöms inte inneha några naturvärden. I samband med vägbyggnation på mark 
tidigare planlagt för industri undersöks och åtgärdas eventuella markföroreningar 
vilket kommunen ser som positivt. Förtätning av bostäder och 
centrumverksamheter är överlag något som det ses positivt på för centrala 
Ulricehamn. 

Samråd sker med Länsstyrelsen i samband med samrådskedet för detaljplanen.  

ARTSKYDDSFÖRORDNING 
Inom planområdet har inga skyddade arter enligt artskyddförordningen noterats. 
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KONSEKVENSBESKRIVNING 
HUSHÅLLNING MED MARK OCH VATTEN 
Att förtäta den för planen mellersta samt södra delen med bostäder och 
centrumverksamheter innebär en resurseffektiv hushållning med mark. Ett 
genomförande av detaljplanen innebär ett tillskott av nya bostäder och 
centrumverksamheter i ett attraktivt centralt läge vilket minskar resebehovet för de 
boende. Detaljplanen innebär en högre exploateringsgrad och därmed ett högre 
utnyttjande av marken. 

MILJÖKVALITETSNORMER FÖR LUFT 
Detaljplanen bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna och miljömålen för 
kvävedioxid, PM10 samt VOC överskrids. Detaljplanen bedöms således inte medföra 
någon negativ påverkan på miljökvalitetsnormer för luft i området. För mer 
information läs det bilagda dokumentet Spridningsberäkningar Plan för 
Marknadsplatsen, Ulricehamn, daterad januari 2021. 

MILJÖKVALITETSNORMER FÖR VATTEN 
Genomförande av detaljplanen bedöms inte leda till en försämring av 
vattenkvaliteten i Åsunden eller något annat vattendrag i närheten. Detaljplanen 
medger bebyggelse på mark tidigare ämnad för fordonsparkering, en positiv följd av 
planen kan vara att halterna av föroreningar i dagvattenavrinningen minskas. För 
att säkerställa att föroreningsnivåerna inte ökar vid anläggning av nya 
parkeringsytor kan krav på rening komma att ställas i enlighet med kommunens 
gällande riktlinjer. 

MILJÖKVALITETSNORMER FÖR BULLER 
Enligt den framtagna trafikbullerkarteringen är området utsatt för höga 
bullernivåer. Bullerdämpande åtgärder måste vidtas vid bostadshusen så att 
ljudnivåerna inte överskrider riktvärdena. En planbestämmelse om vilka värden 
som måste följas vid bostadsbyggande finns i plankartan. Genom placering/storlek 
på lägenheterna och i enstaka fall med hjälp av så kallade tekniska lösningar så kan 
riktvärdena följas. Ifall bebyggelse placeras längsmed gator, exempelvis i form av en 
sluten kvartersstruktur, kan bebyggelsen fungera som en bullerdämpande åtgärd 
och bidra till en tystare miljö på innergården. Vid byggnation inom området 
kommer buller tillfälligt att uppstå. 

UTBYGGNADSALTERNATIV 
Efter samråd kommer en markanvisningstävling att anordnas där möjlighet för fler 
utbyggnadsalternativ kommer presenteras. 

NATURVÄRDEN 
Konsekvenserna av detaljplanens genomförande på naturvärdena är i huvudsak 
positiva. Det då ytterligare kvartersmark med tillhörande innergård möjliggörs. En 
viss negativ följd av detaljplanens genomförande kan vara att enstaka befintliga träd 
intill Falköpingsvägen och Bogesundsgatan kan behöva flyttas alternativt tas bort. 
Vid en sådan åtgärd krävs att dispens från biotopskyddet ges. Träden bör då 
återplanteras på annan plats inom eller i anslutning till planområdet. Antal träd 
inom området bedöms efter planens genomförande att öka. De nya träden kan med 
fördel planteras i vägkanterna inom den nya trafiklösningen samt på tillkommande 
innergårdar och platsbildningar.  
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KULTURMILJÖVÄRDEN 
Marknadsplatsen 
Genomförande av detaljplanen medför att områdets karaktär kommer att förändras. 
Från en stor allmän parkeringsplats som vid enstaka fall även fungerar som ett 
mindre evenemangsområde till ett bostadsområde med ca 100 bostäder, kontor och 
centrumverksamheter. Vid genomförande av detaljplanen kommer områdets 
befintliga funktion att upphöra till förmån för de planlagda användningarna i 
detaljplanen. 

Tullen 10 
Den södra befintliga bebyggelsen, hus A och hus B, inom fastigheten skyddas med 
en varsamhetsbestämmelse, k1, i detaljplanen. På så sätt säkerställs att byggnadens 
orginalkaraktär bevaras. Dessa byggnader regleras även i detaljplanen med utökad 
lovplikt för bygglov gällande exteriöra förändringar, a1.  

Den norra delen av byggnadskomplexet, hus C, inom fastigheten skyddas inte i 
detaljplanen. Motiveringen till det är att denna del är tillbyggd i ett senare skede. En 
konsekvens till att hus C inte skyddas med varsamhetsbestämmelse kan leda till att 
byggnaden då helt kan byggas om och ändra karaktär inom ramarna för de 
bestämmelserna som råder för denna mark.  

STRANDSKYDD 
I samband med att detaljplanen antas och får lagakraft upphävs strandskyddet för 
hela planområdet. 

LANDSKAPSBILD/STADSBILD  
Vid uppförande av nya byggnader kommer alltid en påverkan på stadsbilden att ske. 
I Ulricehamn, som är en stad med stora höjdskillnader, blir påverkan än mer tydlig 
då många av byggnaderna kommer synas från flera platser i staden. Den föreslagna 
bebyggelsen kommer vara hög men omväxlande med variation från två till åtta 
våningar. Sparbanksbyggnaden ska vara normgivande i höjd för de nya byggnaderna 
på Marknadsplatsen. Då Marknadsplatsen sedan tidigare saknar byggnader kommer 
påverkan på stadsbilden bli tydlig. Det är därför väsentligt att stor vikt läggs på den 
arkitektoniska utformningen av byggnaderna och området som helhet. Då ny 
bebyggelse anpassas till omgivande arkitektoniska formspråk och kulturmiljön, 
genom detaljplanens reglering, säkerställs att den nya bebyggelsen på 
marknadsplatsen inte sticker ut eller bli enformig sett från dess omgivning. 
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Bild 16. Sektioner över för hur ett exempel på exploatering på Marknadsplatsen kan påverka 
stadsbilden. 
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Dagvattenhantering och avlopp 

Framtida förhållanden efter exploatering av området bedöms som bättre ur 
vattenförvaltningssynpunkt än nuvarande förhållanden. Åsundens ekologiska och 
kemiska status bedöms inte försämras av dagvattnet från planområdet efter 
ombyggnation.  

Föroreningsbelastningen i dagvattenflöde från planområdet minskar i jämförelse 
med befintlig belastning. Inga reningskrav har därför angivits. En hög rening 
bedöms dock vara viktigt då planområdet ligger inom primärt vattenskyddsområde. 

Till följd av exploatering minskar dagvattenflödet från planområdet i jämförelse 
med befintligt flöde. Inga krav på storlek på fördröjning finns för planområdet. 

Det befintliga reningsverket bedöms ha tillräcklig kapacitet för att serva ett 
genomförande av detaljplanen.  

TRAFIK 
Gatunät och trafik 
Plats för en större cirkulationsplats säkerställer ökade trafikmängder och ges med 
marginal tillräcklig kapacitet att fungera med beräknade trafikmängder år 2040. 
Anläggande av ny trafiklösning sker på bekostnad av befintlig bebyggelse inom 
fastigheten Daltorp 9. Då detaljplanen planlägger denna mark som VÄG för att 
möjliggöra ny trafiklösning innebär det att byggnaden inom fastigheten med stor 
sannolikhet kommer rivas vid planens genomförande. 

Parkering 
Daltorp 9 
Samtliga parkeringar inom Daltorp 9 försvinner vid genomförandet av detaljplanen 
till förmån för den nya trafiklösningen planlagd som VÄG. Eventuellt kan plats för 
nya parkeringar anordnas inom användningsområdet VÄG så länge dessa inte 
riskerar att störa trafikflödet. 

Marknadsplatsen  
Vid exploatering av Marknadsplatsen kommer de befintliga allmänna parkeringarna 
försvinna från platsen. Detta då krav inte ska ställas på framtida exploatör att 
anlägga allmänna parkeringar utan enbart till att säkerställa parkeringar för 
fastighetens bostäder och verksamheter i enlighet med gällande parkeringsnorm. De 
allmänna parkeringsplatserna föreslås att tillskapas och omplaceras på andra håll i 
närheten av stadskärnan. 

Tullen 10 
Antalet markparkeringar inom fastigheten Tullen 1o bedöms minskas till förmån för 
skapandet av en platsbildning utanför sparbankens planerade nya entré.  
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PLANALTERNATIV 
Planalternativet innebär att detaljplanen blir gällande vilket möjliggör ett högre 
nyttjande av marken i jämförelse med vad nuvarande detaljplan tillåter.  

I den nordliga delen av planområdet rivs befintliga byggnader på fastigheten Daltorp 
9 för att ge plats till en ny trafiklösning innehållandes en större cirkulationsplats. I 
den mellersta delen av planområdet, på den yta som i folkmun kallas för 
”Marknadsplatsen”, planläggs marken som kvartersmark och möjliggör för bostäder, 
kontor samt centrumverksamheter. Då Marknadsplatsen i gällande detaljplan är 
planlagd som parkering kommer rubricerad detaljplan innebär en förtätning av 
staden.  

På fastigheten Tullen 10, i planområdets södra del, ökas byggrätten samtidigt som 
planen anpassas till befintlig byggnad då denna är planstridig mot gällande 
detaljplan från år 1965. Att göra befintlig bebyggelse planenlig möjliggör för den 
inrymmande verksamheten att söka bygglov för att utveckla verksamheten.  

NOLLALTERNATIV 
Ett nollalternativ innebär att ingen ny detaljplan upprättas. Det kommer då inte 
tillåtas någon ytterligare mark för den nya, mer ytkrävande, trafiklösningen. Den 
högt trafikerade vägsträckan kommer då fortsätta att vara underdimensionerad. 
Mark planlagd för industri, inom fastigheten Daltorp 9, kommer fortsatt finnas kvar 
i centrala delarna av staden. Marknadsplatsen kommer fortsätta att vara allmän 
platsmark planlagd för användningen parkering. Byggnaden på fastigheten Tullen 
10 kommer förbli planstridig och ges därmed ingen chans till att få bygglov.  

SAMMANVÄGD BEDÖMNING 
Den negativa påverkan som detaljplanens genomförande kan medföra gäller 
framförallt att Marknadsplatsen långa tradition som en stor centralt belägen 
parkeringsplats försvinner. De allmänna parkeringarna omlokaliseras från 
marknadsplatsen till andra delar i staden. Det sker via ett parallellt arbete och 
regleras inte i detaljplanen. De positiva värden som detaljplanen tillför är framförallt 
att fler bostäder tillåts i ett centralt läge och områdets flexibilitet ökar då 
användningarna C-centrumverksamheter och K-kontor tillåts. Ett mer flexibelt 
område gör att området bättre kan anpassas efter nuvarande och framtida behov. 
Detaljplanen innebär även att befintliga verksamheter inom fastigheten Tullen 10 
kan utvecklas. Det görs möjligt genom att detaljplanen här planläggs utifrån 
befintliga byggnader, vilka sedan tidigare varit planstridiga, vilket får som följd att 
efter detaljplanen fått laga kraft blir planenliga. Detaljplanen planläggs för att 
möjliggöra ett utökat vägområde som syftar till ett bättre trafikflöde i ett av stadens 
mest trafikerade område. Den nya trafiklösningen tillsammans med de 
användningar som tillåts inom planområdet i övrigt bidrar till att på ett bättre sätt 
länka samman stadskärnan med utvecklingsområdet Bronäs. 

Sammantaget bedöms detaljplanen bidra positivt till utvecklingen av Ulricehamns 
kommun i allmänhet och som tätort i synnerhet.  

 

 



SAMRÅD   44 

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
INLEDNING 
Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, fastighetsrättsliga, 
ekonomiska och tekniska åtgärder som behöver vidtas för att genomföra 
detaljplanen. Den ska redovisa vem som vidtar åtgärderna och när de ska vidtas.  

Genomförandebeskrivningen har ingen självständig rättsverkan. Detaljplanens 
bindande föreskrifter framgår istället av plankartan och planbestämmelser. 
Genomförandebeskrivningen förtydligar detaljplanens syfte ur 
genomförandesynpunkt och blir därigenom vägledande vid genomförandet av 
detaljplanen. 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 
Tidplan 
Markanvisningstävling ska ske efter samråd, se mer under rubriken 
”Markanvisning”. Genomförande av planen bedöms inledas under kvartal 3, år 
2023. 

Genomförandetid 
Planens genomförandetid är 5 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft. Vald 
genomförandetid ger skälig tid för utbyggnad av planområdet. 

Under genomförandetiden har fastighetsägare rätt att efter ansökan om bygglov få 
bygga i enlighet med planen. Detaljplanen får inte ändras eller upphävas före 
genomförandetidens utgång, om någon fastighetsägare som berörs motsätter sig det. 
Dock är det tillåtet att ändra eller upphäva detaljplanen om ändringen är nödvändig 
på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte kunde förutses vid den 
ursprungliga planläggningen, enligt 4 kap. 39 § PBL. Detaljplanen gäller även efter 
genomförandetidens utgång men kan då ändras eller upphävas utan att de 
rättigheter som uppkommit genom planen kan beaktas. 

Markägoförhållanden 
Bogesund 1:86 och Daltorp 9 ägs av Ulricehamns 
kommun. Tullen 10 ägs av Ulricehamns Sparbank. 

Fastighetsägare och rättighetshavare framgår även av 
den till detaljplanen tillhörande 
fastighetsförteckningen. 

Bild 17. Kommunala fastigheter (rött) inom planområdet. 
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Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 
Anläggningar inom allmän plats 
Kommunen är huvudman för allmän plats. Det innebär att kommunen ansvarar för 
utbyggnad samt för framtida drift och underhåll av allmän plats inom planområdet. 
Allmän plats inom planområdet innefattar GATA och VÄG. 

Anläggningar inom kvartersmark 
Respektive fastighetsägare ansvarar för utbyggnad, samt kostnader för framtida drift 
och underhåll av anläggningar inom kvartersmarken för de ändamål som anges i 
detaljplanen. Fastighetsägaren ansvarar även för rivning av befintlig byggnation 
samt eventuella saneringsåtgärder för att möjliggöra för exploatering. Ansvaret 
omfattar samtliga anläggningar inom kvartersmark. 

Tekniska anläggningar 
Ulricehamns Energi AB (UEAB) ansvarar för utbyggnaden, samt kostnaden för drift 
och underhåll av det allmänna VA-ledningsnätet, elnät och eventuellt optofiber samt 
fjärrvärme.  

Markanvisning  
För den kvartersmark som ligger inom kommunens fastighet, Bogesund 1:86, samt 
den kvartersmark som ägs av Ulricehamns sparbank, Tullen 10, kommer en 
markanvisningstävling arrangeras. 

Tävling kommer ske efter att detaljplanen varit ute på samråd och framtida 
byggherre kommer ha möjlighet att påverka planförslaget.   

Avsiktsförklaring och exploateringsavtal  
Kommunen och Ulricehamns Sparbank har skrivit en avsiktsförklaring för att 
utveckla deras fastighet samt planområdet i sin helhet. Ett exploateringsavtal 
kommer tecknas mellan de två parterna innan detaljplanen har antagits och ett 
förslag ska vara framtaget innan dess att detaljplanen går ut för granskning. 
Exploateringsavtalets avsikt är att reglera fördelningen av kostnaderna som uppstår 
för att genomföra detaljplanen. I dessa kostnader ingår gatuutbyggnad, 
anläggning/upprustning av allmän platsmark, anslutningsavgifter m.m. 
Kostnaderna i exploateringsavtalet ska fördelas efter vilken nytta detaljplanen ger 
respektive part samt vara nödvändiga för att detaljplanen ska kunna genomföras.  

FASTIGHETSRÄTTSLIGA KONSEKVENSER 
Detaljplanen utgör underlag för de fastighetsrättsliga åtgärder som krävs för planens 
genomförande. De fastighetsrättsliga konsekvenserna beskrivs per fastighet och 
rättighet. 

Fastighetsbildning  
Fastighetsbildning krävs för att fastighetsindelningen ska överensstämma med 
detaljplanen. 

Kvartersmark 
De fastighetsrättsliga konsekvenserna beskrivs per fastighet och rättighet. 
Förändringarna framgår av tabell 5 och bild 18 på sida 46. De arealuppgifter som 
anges är ungefärliga och kan komma justeras vid lantmäteriförrättning.  

 Bogesund 1:86 (2.) avstår mark genom avstyckning och bildar en 
styckningslott (3.). Kommunen ansöker om fastighetsbildning och framtida 
byggherre bekostar fastighetsbildningsåtgärden.  

Allmän platsmark 
Kommunen äger all allmän platsmark inom planområdet.  
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 Daltorp 9 (1.) planlagd som VÄG 
regleras till Bogesund 1:86 (2.) 
genom fastighetsreglering. 
Kommunen ansöker och 
bekostar 
fastighetsbildningsåtgärden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 18. Karta fastighetsbildning. 

Tabell 5 

 
 

Fastighet 
(ägare) 

Fastighetsrättsliga 
konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 

  Kostnad Intäkt 

Daltorp 9 
Kommunägd 

Föreslås avstå cirka 4600 
m2 allmänplatsmark 
(VÄG) av fastigheten till 
Bogesund 1:86 genom 
fastighetsreglering 

 Ersättningar 
för 
upplåtelse 
och 
överlåtelse 
av mark 

 

Bogesund 
1:86 

Kommunägd  

Erhåller mark från 
Daltorp 9 

 

Markförvärv från 
Daltorp 9  

Fastighetsbildning 

 

Bogesund 
1:86 

Kommunägd  
 

Avstår cirka 4200 m2 

kvartersmark till framtida 
byggherre inom 
Marknadsplatsområdet 

 Försäljning 
av 
kvartersmark 
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Servitut/Ledningsrätt 
Det finns inga inskrivna servitut inom planområdet  

Ledningsrätter för tele finns inom planområdet med Telia som ledningsrättshavare. 
Ledningarna kommer fortsättningsvis ligga inom allmän plats. En ledningskoll ska 
sökas om risk för påverkan på ledningar föreligger i samband med genomförandet 
av detaljplanen.  

Övriga avtal 
Avtal för upplåtande av parkeringsplatser finns inom planområdet mellan 
Ulricehamns kommun och fastighetsägaren för Norra Amerika 1. Avtalet reglerar att 
fastighetsägaren för Norra Amerika 1 har rätt till elva (11) parkeringsplatser inom 
Marknadsplatsen. Avtalet kommer upphävas vid genomförande av detaljplanen då 
de allmänna parkeringsplatserna inom området flyttas från Marknadsplatsen.   
Avtalet får endast sägas upp om kommunen kan ordna platser på annan plats och 
det ska godkännas av byggnadsnämnden enligt avtal.   

TEKNISKA FRÅGOR 
Gator och trafik 
Vid genomförandet av detaljplanen anläggs den nya trafiksituationen. Det innebär 
en total ombyggnad och omplacering av den befintliga cirkulationsplatsen med 
tillhörande anslutningar i korsningen mellan Falköping och Bogesundsgatan (se bild 
19). 

 

Bild 19. Illustration på planerad ny trafiklösning. 

Rivning av befintliga byggnader 
Vid genomförande av detaljplanen kommer befintlig bebyggelse inom fastigheten 
Daltorp 9 att rivas för att ge plats åt den nya trafiklösningen.  

Den mindre byggnaden innehållandes allmänna toaletter som återfinns på 
Marknadsplatsen, del av Bogesund 1:86, aves att rivas till förmån för ny bebyggelse 
inom Marknadsplatsen. 

Den nordliga bebyggelsen, hus C, inom fastigheten Tullen 10 skyddas inte av någon 
planbestämmelse likt den södra bebyggelsen inom fastigheten. Detta innebär att 
byggnaden helt kan byggas om eller rivas till förmån för ny bebyggelse.  
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Parkering 
Parkering ska anordnas inom respektive fastighet. Med tanke på den höga 
exploateringen som detaljplanen medger bör parkering ske i underjordiska garage 
eller parkeringshus för att nyttja marken effektivt. Gemensamma 
parkeringslösningar för flera fastigheter är också tänkbart. Beslut om antal 
parkeringsplatser och cykelparkering inom planområdet tas i bygglovsskedet med 
bakgrund i gällande parkeringsnorm. 

Parkeringsgarage bör utformas utan golvbrunn/dagvattenutlopp eller annat system 
för att säkerställa att kontaminerat släckvatten vid en eventuell brand inte når 
recipienten. 

Vatten, avlopp och dagvatten 
Det kommunala vatten- och avloppsnätet (VA) är utbyggt i anslutning till 
planområdet. 

Dagvattenhanteringen sker till det kommunala dagvattennätet vilket bedöms ha 
tillräcklig kapacitet. Lokalt omhändertagande av dagvatten uppmuntras. 

El, tele, bredband och fjärrvärme 
Detaljprojektering av el, tele, bredband och fjärrvärme genomförs av ansvarigt 
bolag.  

Markmiljö 
Hela planområdet ligger inom primärt vattenskyddsområde. Det innebär att vissa 
former av byggnation som schaktning, pålning och underjordsarbete m.m. inte får 
ske utan tillstånd från miljö- och byggnämnden. Fastighetsägarna ska i samband 
med byggnation inom planområdet ha beredskap samt en plan för att hantera 
eventuell förekomst av lokala föroreningar i jord och grundvatten.  

De svagt förhöjda alifathalterna på ca 1 m djup i provpunkt 21M02 (se för 
detaljplanen bilagd handling; Miljökontroll Bogesund 1:86) överensstämmer med 
noterad lukt vid provtagningen och bedöms härröra från ett mindre lokalt 
dieselläckage. I samband med schaktning vid kommande byggentreprenad bör den 
lokala dieselföroreningen avgränsas och grävas bort för omhändertagande hos 
godkänd mottagare.  

Kulturmiljö 
Kvarteret Tullen 10 med dess byggnadskomplex är utpekat i kommunens 
kulturmiljövårdsprogram. Sparbankshuset i Ulricehamn är att betrakta som en 
särskilt kulturhistoriskt värdefull byggnad och omfattas därmed av 
förvanskningsförbudet enlig plan- och bygglagen. Hänsyn till byggnaden har tagits 
genom att byggnaden skyddas i detaljplanen med varsamhetsbestämmelse. 
Kommunen har ingen skyldighet att betala ersättning för skada som uppkommer för 
fastighetsägaren vad gäller inskränkning i form av varsamhet enligt PBL 4:16. [LF1]. 
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EKONOMISKA FRÅGOR 
Nedan redovisas de ekonomiska konsekvenser som varje part inom planområdet får 
i samband med denna detaljplan.  

Ekonomiska konsekvenser för kommunen 
Kommunen bekostar sin del i framtagandet av detaljplanen i enlighet med upprättad 
avsiktsförklaring mellan Ulricehamns Sparbank och kommunen. Fördelningen är 
baserad på hur stor yta varje part äger inom planområdet. Inom kvartersmark som 
kommunen avser att ta ut på markanvisningstävling kommer en planavgift tas ut i 
samband med att framtida byggherre söker bygglov. Avgiften beräknas efter 
gällande taxa. Kommunen får kostnader för ombyggnation av allmän platsmark. En 
del av dessa kostnader kommer regleras i exploateringsavtal med Ulricehamns 
Sparbank.   

Kommunen får även kostnader för upphävande av befintligt avtal som reglerar att 
fastighetsägaren för Norra Amerika 1 har rätt till parkeringsplatser inom 
Marknadsplatsen. 

Detaljplanen har en värdestegrande påverkan på den kommunägda fastigheten inom 
planområdet. Med anledning till att del av fastigheten planläggs som kvartersmark för 
bostäder, centrum och kontorsverksamhet från att tidigare vara planlagd för allmän 
plats, gata och handelsverksamhet. Kommunen får en intäkt i samband med tecknande 
av köpeavtal med den byggherre som vinner markanvisningstävling.   

Ekonomiska konsekvenser för det kommunala energibolaget 
Ulricehamns Energi AB får kostnader för utbyggnad av nya anslutningspunkter, 
vilka finansieras genom uttag av anslutningsavgifter enligt gällande taxa.  

Ekonomiska konsekvenser för exploatören (Ulricehamns sparbank) 
Ulricehamns sparbank bekostar sin del i framtagandet av detaljplanen i enlighet 
med upprättad avsiktsförklaring. En fördelning av kostnaderna för utbyggnad av 
allmän plats kommer upprättas i exploateringsavtal och del av kostnaden kommer 
tas ut på Ulricehamns Sparbank. Avgifter för bygglovsprövning, framställning av 
nybyggnadskarta, utsättningsavgift och lägeskontroll bekostas av sökanden.  

Detaljplanen har en värdestegrande påverkan på exploatörens fastighet inom 
planområdet. Det på grund av utökande användningsområde samt en förhöjd tillåten 
nockhöjd.   

Gatukostnader 
Vid erläggande av diverse ersättningar i exploaterings- och köpeavtal har exploatör 
och köpare uppfyllt sina skyldigheter att betala de gatukostnader som härrör till 
detaljplanens genomförande för utbyggnad och upprustning av allmän plats. 
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I arbetet med detaljplanen har medverkande tjänstemän varit:  
 
Pär Norgren, Ställföreträdande enhetschef och miljösamordnare 
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Rebecka Engvall, Stadsarkitekt 
Filip Lindevall, Mark- och exploateringsingenjör  
Johan Persson, Infrastruktur- och trafikplanerare 
Tommy Lind, GIS-ingenjör 
Viktoria Oscarsson, Kart- och mättekniker 
Henrik Wetterholm, Bygglovsingenjör 
Malin Lindgren, Bygglovsingenjör 
Johan Lundström, Sektionschef VA Planering - Ulricehamns Energi AB 
Claes Borglin, VA-ingenjör - Ulricehamns Energi AB 
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Checklista – Undersökning av betydande 
miljöpåverkan 
Checklistan utgör en bedömningsgrund för ställningstagande om huruvida planen kan 
medföra betydande miljöpåverkan. Bedömning av påverkan omfattar miljöeffekter både inom 
och utanför planområdet, direkta och indirekta effekter som är positiva eller negativa, som är 
tillfälliga eller bestående, som är kumulativa eller inte kumulativa och som uppstår på kort, 
medellång eller lång sikt enligt 6 kap. 2 § miljöbalken (MB). Checklistan ska också användas 
till att identifiera frågor som bör utredas vidare i planarbetet, även om planens genomförande 
inte bedöms innebära betydande miljöpåverkan. Då bedömningarna görs i ett tidigt skede i 
planarbetet kan de under planarbetets gång komma att ändras, i och med att ny kunskap kan 
tillkomma samt att inriktningen på planförslaget kan komma att ändras, vilket innebär att 
bedömningarna ska ses som preliminära. 

Checklista för detaljplan: del av Bogesund 1:86 m.fl. - Marknadsplatsen 
 

Hur påverkar/påverkas planens utformning och innehåll följande: 

Riksintresse Positiv    Ingen     Negativ 

Naturvård  X  

Kulturmiljövård X   

Friluftsliv MB 4:2  X  

Rörligt friluftsliv MB 3:6  X  

Försvarsmakten  X  

Energi  X  

Värdefulla ämnen och material  X  

Övriga    

Kommentar:  

Kulturmiljövård: Plankartan förses med varsamhetsbestämmelse över befintlig bebyggelse inom fastigheten 

Tullen 10.  

Kommande bebyggelsen på Marknadsplatsen bedöms ha marginell påverkan på riksintresset för 

kulturmiljövård då planerad bebyggelse avgränsas av fastigheten Tullen 10 och dess befintliga bebyggelse 

mot den äldre delen av stadskärnan. Kommande bebyggelse inom Marknadsplatsen planläggs med hänsyn och 

i samma skala som intilliggande befintlig bebyggelse. Kommunen äger marken och planerar att anordna en 

markanvisningstävling under loppet av detaljplaneprocessen vilket ökar möjligheten att platsen bebyggs 

med så stor hänsyn till riksintresset för kulturmiljö som möjligt. 

 



Naturvärden Positiv    Ingen     Negativ 

Natura 2000  X  

Naturreservat  X  

Strandskydd  X  

Biotopskyddsområde  X  

Generellt biotopskydd (allé, stenmur, stenröse, dike, småvatten)   X 

Nyckelbiotop  X  

Naturvårdsavtal  X  

Naturminne  X  

Art som omfattas av artskyddsförordningen  X  

Kommentar:  

Generellt biotopskydd: Biotopskyddsdispens krävs för ingrepp på allé.  

Strandskydd: När befintlig detaljplan upphävs införs åter strandskyddet (inom 300 meter från Åsunden). 

Strandskyddet börjar åter då gälla då planområdet ligger inom strandskyddat område. Starka skäl finns 

emellertid för upphävande på nytt vid lagakraft. Som särskilda skäl för upphävande av strandskydd åberopas 

p. 1, 2 och 5 enligt MB 7 kap. 18 c §. 

 

Vatten Positiv    Ingen     Negativ 

Miljökvalitetsnorm – Grundvattenförekomst, EU:s vattendirektiv  X  

Miljökvalitetsnorm – Ytvatten EU:s vattendirektiv, kustvatten, sjöar, 

vattendrag 

 X  

Vattenskyddsområde   X  

Vattenverksamhet (anmälan eller tillståndspliktig)  X  

Dagvatten X   

Klimatanpassning (översvämningsrisk, skyfall, lågpunkter)  X  

Övriga  X  

Kommentar: Fler positiva följder på dagvattnet tillförs då marken frångår från en stor parkering till ett 

bostadsområde med tillhörande innergård. Den sammantagna långsiktiga bedömningen är att byggnationen 

inom planområdet ger ett bättre vattenskydd än vad platsens funktion, parkeringsplats, idag gör. 

 



Luft Positiv    Ingen     Negativ 

Miljökvalitetsnorm   X  

Utsläpp  X  

Lukt  X  

Kommentar: En bedömning är att trafikflödet igenom området dominerar luftkvalitén men beräkningar visar 

att miljökvalitetsnormerna klaras. 

Med det föreslagna skyddsåtgärderna för tillkommande bebyggelse i planen bedöms lukt och andra 

störningar klaras. 

 

Mark Positiv    Ingen     Negativ 

Förorenad mark X   

Radon  X  

Skred/ras/erosion  X  

Kommentar: Mindre upptäckta markföroreningar inom parkeringsplatsen kommer att saneras vid byggnation. 

 

Säkerhet Positiv    Ingen     Negativ 

Buller/vibrationer   X  

Trafiksäkerhet X   

Farligt gods  X  

Explosion(Seveso anl.)  X  

Kommentar: Byggnader ska uppföras i linje med framtagna riktlinjer för buller. Mer yta för säkerställande av 

förbättrad trafiksituation.  

 



Människa och hälsa Positiv    Ingen     Negativ 

Tyst ostörd miljö  X   

Oro/trygghet X   

Ljus  X  

Grönska/växtlighet X   

Elektromagnetiska fält  X  

Kommersiell och offentlig service X   

Arbetstillfällen X   

Jämställdhet  X  

Tillgänglighet X   

Barnperspektiv X   

Kommentar:  

Tyst ostörd miljö: Tillskapande av tyst/grönskande miljö på innergården.  

Oro/trygghet: Ett bostadskvarter ger en ökad effekt på tryggheten i jämförelse med dagens parkeringsplats. 

Här ska trygghet särskilt beaktas vid eventuella gångtunnlar under trafikleden.   

Kommersiell och offentlig service/ Arbetstillfällen: Detaljplanen möjliggör för tillskapande av 

centrumverksamheter.  

Tillgänglighet: Tydliggörande av gång- och cykelstråk ökar tillgängligheten inom och igenom området.  

Barnperspektiv: Då parkeringen exploateras skapas bättre förutsättningar ur ett barnperspektiv, det då 

lekytor kan anordnas på innergården.  

 
 

 

Fritid/rekreation Positiv    Ingen     Negativ 

Friluftsliv/rekreationsområde  X   

Fiske- och jaktmarker  X  

Vandringsled/vattenled  X  

Övrigt    

Kommentar: Kommande innergård inom kvarteret kan fungera som rekreationsområde för de boende.   

 



Kulturmiljö Positiv    Ingen     Negativ 

Fornminne   X  

Byggnadsminne  X  

Kulturmiljövårdsprogram X   

Övrigt  X  

Kommentar: Befintlig sparbanksbyggnad ges en varsamhetsbestämmelse i plankartan för att säkra 

arkitektoniska värden.  

 

Sker exploatering i enlighet med 
befintliga planer, program, riktlinjer? 

Ja    Nej     Kommentar 

Detaljplan (befintlig användning-ny användning) X   

Översiktsplan X   

Fördjupad översiktsplan X   

Grönplan   Inte upptagen 

Övrigt    

 



Undersökningar, analyser Ja    Nej     Önskvärt Motivering 

Behöver en naturvärdesinventering 

utföras? (Översiktlig/detaljerad)  

 X   

Behöver en ekosystemtjänstanalys 

utföras? (Översiktlig/detaljerad)  

 X   

Behöver en geoteknisk undersökning 

utföras? 

X   Färdigställd 

Behöver en vatten-/dagvatten-

/avloppsutredning utföras? 

X   DVU är framtagen  

Behöver en landskapsanalys utföras?  X   

Behöver en miljöinventering av 

förorenade områden (MIFO) utföras, 

eller en miljöteknisk undersökning? 

X   Prover har tagits på jordprover 

innehållande fyllnadsmaterial som 

framkom i geoteknikutredningen. 

Behöver skyddsåtgärder eller ekologisk 

kompensation utredas? 

 X  Kompensation för eventuellt 

ingrepp i allé ska i så fall göras. 

Behöver en samhällsekonomisk 

kostnadsnettoanalys genomföras?  

 X  Exploateringskalkyl är framtagen 

Behöver en bullerutredning utföras?  X   Område är bullerutsatt  

Övriga undersökningar, analyser     

 

Klimat Ja    Nej     Motivering 

Kan planen genomföras så att den bidrar till att 

klimatpåverkan minskas 

X  Bättre förutsättningar för en god 

trafiklösning. Centrumnära bostäder 

och förtätning av städer bedöms 

långsiktigt minska fordonstrafik.   

Behöver anpassningar till klimatförändringar 

utföras i samband med planens genomförande? 

X  Grönytor fungerar som 

temperaturreglerande än vad befintlig 

asfalterad yta gör. 

 



Ekosystemtjänster 
(schematisk analys) 

Skydda    Stärka Skapa Skippa Berörs 
ej     

Kommentar 

Bedömning av/påverkan på 

skogens ekosystemtjänster 

    X  

Bedömning av/påverkan på 

sjöar/vattendrag och 

grundvattnets ekosystemtjänster 

    X  

Bedömning av/påverkan på 

stadsmiljöers ekosystemtjänster 

 X    Bättre förutsättningar 

för ekosystemtjänster 

ges på tillskapande 

kvartersmark än tidigare 

planlagd parkering. 

Bedömning av/påverkan på 

jordbrukets ekosystemtjänster 

    X  

Kommentar, samladbedömning. Sammantaget bedöms detaljplanen bidra positiv på ekosystemtjänsterna.  

 

Utvärdering Ja    Nej     Motivering 

Kan planen upplevas som kontroversiell? X  Lång tradition med funktionen 

parkeringsplats försvinner.  

Innebär förslaget tydliga motsättningar mellan 

olika intressen? 

 X Inte ur betydande 

miljöpåverkanssynpunkt men viss 

motsättning kring kulturhistoriska 

aspekter kan uppstå. 



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2022-03-01 

 Sida 1 av 4 

  
 
 
§  
 

Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2022-03-10 
Dnr 2022/9 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens 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 
2.8 Nr 840/2021 

2021/518 
3 Ekonomiärenden 
4 Upphandlingsärenden 
5 Mark- och fastighetsärenden 

5.21 

Nr 839/2021 
2021/449 
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats samt beslut om tilldelning av 
torgplats 
Mark- och exploateringsingenjör 2021-08-17 

6 Fritidsärenden 
7 Kulturärenden 
8 Personalärenden 

8.1 

Nr 835/2021, 836/2021, 840/2021, 841–842/2021, 843/2021, 844/2021, 845–
847/2021, 848/2021 
Beslut om tillsättande, återbesättande och avslut av tjänst, tillsvidareanställning 
och visstidsanställning (inom budget) 
Enhetschef 2021-12-20, 2021-12-02, 2021-12-07, 2021-12-09, 2021-12-20, 2021-
12-14, 2021-12-07 

9 Planärenden 
10 Naturvårdsärenden 
11 Trafikfrågor 
11.7 Nr 849/2021 

Förordning av parkeringsvakt enligt lag 1987:24 efter fortbildning 
Tf. exploateringschef 2021-12-17 

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

13 Anmälan till överförmyndare 
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14 Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten 
15 Förskoleklass 
16 Grundskolan 
17 Gymnasieskolan 
18 Grundsärskolan 
19 Gymnasiesärskolan 

19.1 

Nr 838/2021 
Avgöra om en elev som tas emot i grundsärskolan ska läsa ämnen eller 
ämnesområden 
Enhetschef 2021-12-15 

20 Kommunal vuxenutbildning (Komvux) 
21 Särskild utbildning för vuxna 
22 Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna 
  
 Delegationsbeslut 2022 
1 Juridiska ärenden 

1.15 

Nr 37/2022 
2017/647 
Beslut att inte lämna uppgifter och allmänna handlingar enligt OSL eller 
uppställda förbehåll för utlämnande 
Vik. Planchef 2022-01-26 

1.24 

Nr 58/2022 
Avge yttrande över förslag om förordnande av hemvärnschef eller ansökan om 
antagande av hemvärnschef  
Kanslichef 2022-02-07 

2  Allmänna ärenden 
2.2 Nr 46/2022 

2021/605 
Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till föreningar, organisationer och institutioner 
eller motsvarande  
Kanslichef 2022-02-01 

2.4 Nr 9/2022, 14/2022, 51/2022 
2022/23 
Beslut om folkhälsoinsatser 
Folkhälsostrateg 2022-01-11, 2022-01-18, 2022-02-03 

2.17 Nr 12/2022, 18/2022, 20/2022, 21/2022, 22/2022, 23/2022, 24/2022, 
25/2022, 26/2022, 27/2022, 28/2022, 29/2022, 20/2022, 31/2022, 32/2022 
2020/636, 2021/8, 2021/9, 2022/51, 2022/52, 2022/53, 2022/54, 2022/55, 
2022/56, 2022/57,2022/58, 2022/59, 2021/641, 2021/275, 2020/635 
Beslut på kommunstyrelsens vägnar i ärenden som är så brådskande att 
kommunstyrelsens avgörande inte kan avvaktas 
Kommunstyrelsens ordförande 2022-01-18, 2022-01-19, 2022-01-19, 2022-01-21 

3 Ekonomiärenden 
4 Upphandlingsärenden 
5 Mark- och fastighetsärenden 

5.3 

Nr 40/2022, 43/2022, 47/2022 
Ansöka om/godkänna fastighetsbildningsåtgärder 
Exploateringsingenjör 2022-01-31 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-02-02 

5.7 

Nr 42/2022 
Sälja mark inom planlagt område för service, industri eller bostäder i enlighet 
med kommunfullmäktiges fastställda markpriser. Försäljning kan även ske till 
högstbjudande (över det i enlighet med kommunfullmäktiges fastställda 



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2022-03-01 

 Sida 3 av 4 

markpris) eller till markpris efter värdering 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-01-31 

5.14 

Nr 8/2022, 10/2022, 11/2022, 15–16/2022, 39/2022 
Avge yttrande på kommunens vägnar i dess egenskap av fastighetsägare och 
granne i samband med bygglov eller motsvarande 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-01-10, 2022-01-12, 2022-01-17, 2022-01-
19, 2022-01-31 

5.21 

Nr 19/2022, 50/2022, 56/2022 
2022/39, 2022/103 
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats samt beslut om tilldelning av 
torgplats 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-01-19, 2022-02-02 

6 Fritidsärenden 
7 Kulturärenden 
8 Personalärenden 

8.1 

Nr 17/2022, 38/2022, 41/2022, 44/2022, 45/2022, 48/2022, 49/2022, 
57/2022, 59/2022, 60/2022 
Beslut om tillsättande, återbesättande och avslut av tjänst, tillsvidareanställning 
och visstidsanställning (inom budget) 
Enhetschef 2022-01-18, 2022-01-20, 2022-01-27, 2022-01-31, 2022-01-18, 
2022-01-19, 2022-02-02,  
2022-02-04 

8.8 

Nr 33/2022 
Beslut om tjänstledigheter som inte regleras i lag eller avtal, längre än 12 mån. 
Enhetschef 2022-01-17 

9 Planärenden 
10 Naturvårdsärenden 
11 Trafikfrågor 

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

13 Anmälan till överförmyndare 
14 Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten 
15 Förskoleklass 
16 Grundskolan 
17 Gymnasieskolan 
18 Grundsärskolan 

18.1 

Nr 34/2022 
Beslut om vilka kurser som ska erbjudas som programfördjupning enligt Gyf 4:6 
Enhetschef 2022-01-26 

18.2 

Nr 35/2022 
Beslut om vilka kurser som ska erbjudas som individuellt val  
Enhetschef 2022-01-26 

18.3 

Nr 36/2022 
Beslut avseende antalet undervisningstimmar för varje kurs, ämnesområde och 
för gymnasiearbetet, samt fördelning av undervisningstid enligt Gyf 4:22 
Enhetschef 2022-01-26 

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

22.2 

Nr 13/2022 
Interkommunal ersättning avseende placering i annan kommuns förskola 
Verksamhetschef 2022-01-14 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Redovisningen av delegationsbeslut godkänns och läggs till handlingarna. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-02-10 

 

Tjänsteskrivelse Delegationsbeslut till 
kommunstyrelsen 2022-03-10 
2022/9, löpnummer 530/2022 
 
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 
2.8 Nr 840/2021 

2021/518 
3 Ekonomiärenden 
4 Upphandlingsärenden 
5 Mark- och fastighetsärenden 

5.21 

Nr 839/2021 
2021/449 
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats samt beslut om tilldelning av 
torgplats 
Mark- och exploateringsingenjör 2021-08-17 

6 Fritidsärenden 
7 Kulturärenden 
8 Personalärenden 

8.1 

Nr 835/2021, 836/2021, 840/2021, 841–842/2021, 843/2021, 844/2021, 845–
847/2021, 848/2021 
Beslut om tillsättande, återbesättande och avslut av tjänst, tillsvidareanställning 
och visstidsanställning (inom budget) 
Enhetschef 2021-12-20, 2021-12-02, 2021-12-07, 2021-12-09, 2021-12-20, 2021-
12-14, 2021-12-07 

9 Planärenden 
10 Naturvårdsärenden 
11 Trafikfrågor 
11.7 Nr 849/2021 

Förordning av parkeringsvakt enligt lag 1987:24 efter fortbildning 
Tf. exploateringschef 2021-12-17 
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12 
Yttranden, anmälningar m.m. inom verksamheterna individ- och familjeomsorg, 
funktionsnedsättning och äldreomsorg 

13 Anmälan till överförmyndare 
14 Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten 
15 Förskoleklass 
16 Grundskolan 
17 Gymnasieskolan 
18 Grundsärskolan 
19 Gymnasiesärskolan 

19.1 

Nr 838/2021 
Avgöra om en elev som tas emot i grundsärskolan ska läsa ämnen eller 
ämnesområden 
Enhetschef 2021-12-15 

20 Kommunal vuxenutbildning (Komvux) 
21 Särskild utbildning för vuxna 
22 Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna 
  
 Delegationsbeslut 2022 
1 Juridiska ärenden 

1.15 

Nr 37/2022 
2017/647 
Beslut att inte lämna uppgifter och allmänna handlingar enligt OSL eller 
uppställda förbehåll för utlämnande 
Vik. Planchef 2022-01-26 

1.24 

Nr 58/2022 
Avge yttrande över förslag om förordnande av hemvärnschef eller ansökan om 
antagande av hemvärnschef  
Kanslichef 2022-02-07 

2  Allmänna ärenden 
2.2 Nr 46/2022 

2021/605 
Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till föreningar, organisationer och institutioner 
eller motsvarande  
Kanslichef 2022-02-01 

2.4 Nr 9/2022, 14/2022, 51/2022 
2022/23 
Beslut om folkhälsoinsatser 
Folkhälsostrateg 2022-01-11, 2022-01-18, 2022-02-03 

2.17 Nr 12/2022, 18/2022, 20/2022, 21/2022, 22/2022, 23/2022, 24/2022, 
25/2022, 26/2022, 27/2022, 28/2022, 29/2022, 20/2022, 31/2022, 32/2022 
2020/636, 2021/8, 2021/9, 2022/51, 2022/52, 2022/53, 2022/54, 2022/55, 
2022/56, 2022/57,2022/58, 2022/59, 2021/641, 2021/275, 2020/635 
Beslut på kommunstyrelsens vägnar i ärenden som är så brådskande att 
kommunstyrelsens avgörande inte kan avvaktas 
Kommunstyrelsens ordförande 2022-01-18, 2022-01-19, 2022-01-19, 2022-01-21 

3 Ekonomiärenden 
4 Upphandlingsärenden 
5 Mark- och fastighetsärenden 

5.3 

Nr 40/2022, 43/2022, 47/2022 
Ansöka om/godkänna fastighetsbildningsåtgärder 
Exploateringsingenjör 2022-01-31 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-02-02 

5.7 
Nr 42/2022 
Sälja mark inom planlagt område för service, industri eller bostäder i enlighet 
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med kommunfullmäktiges fastställda markpriser. Försäljning kan även ske till 
högstbjudande (över det i enlighet med kommunfullmäktiges fastställda 
markpris) eller till markpris efter värdering 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-01-31 

5.14 

Nr 8/2022, 10/2022, 11/2022, 15–16/2022, 39/2022 
Avge yttrande på kommunens vägnar i dess egenskap av fastighetsägare och 
granne i samband med bygglov eller motsvarande 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-01-10, 2022-01-12, 2022-01-17, 2022-01-
19, 2022-01-31 

5.21 

Nr 19/2022, 50/2022, 56/2022 
2022/39, 2022/103 
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats samt beslut om tilldelning av 
torgplats 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-01-19, 2022-02-02 

6 Fritidsärenden 
7 Kulturärenden 
8 Personalärenden 

8.1 

Nr 17/2022, 38/2022, 41/2022, 44/2022, 45/2022, 48/2022, 49/2022, 
57/2022, 59/2022, 60/2022 
Beslut om tillsättande, återbesättande och avslut av tjänst, tillsvidareanställning 
och visstidsanställning (inom budget) 
Enhetschef 2022-01-18, 2022-01-20, 2022-01-27, 2022-01-31, 2022-01-18, 
2022-01-19, 2022-02-02,  
2022-02-04 

8.8 

Nr 33/2022 
Beslut om tjänstledigheter som inte regleras i lag eller avtal, längre än 12 mån. 
Enhetschef 2022-01-17 

9 Planärenden 
10 Naturvårdsärenden 
11 Trafikfrågor 

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

13 Anmälan till överförmyndare 
14 Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten 
15 Förskoleklass 
16 Grundskolan 
17 Gymnasieskolan 
18 Grundsärskolan 

18.1 

Nr 34/2022 
Beslut om vilka kurser som ska erbjudas som programfördjupning enligt Gyf 4:6 
Enhetschef 2022-01-26 

18.2 

Nr 35/2022 
Beslut om vilka kurser som ska erbjudas som individuellt val  
Enhetschef 2022-01-26 

18.3 

Nr 36/2022 
Beslut avseende antalet undervisningstimmar för varje kurs, ämnesområde och 
för gymnasiearbetet, samt fördelning av undervisningstid enligt Gyf 4:22 
Enhetschef 2022-01-26 

19 Gymnasiesärskolan 
20 Kommunal vuxenutbildning (Komvux) 
21 Särskild utbildning för vuxna 
22 Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna 
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22.2 

Nr 13/2022 
Interkommunal ersättning avseende placering i annan kommuns förskola 
Verksamhetschef 2022-01-14 

 
 
 
 

Camilla Lindman 
Registrator 
Kanslifunktionen 
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§  
 

Årlig översyn av dokument i författningshandboken 
2021-2022 
Dnr 2022/100 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Förslagen till förändringar i den årliga översynen av styrdokumenten i 
författningshandboken antas. 
 
Sammanfattning 
I den årliga översynen av styrdokumenten i författningshandboken behandlas 49 dokument. 
Förvaltningen har i några fall ändrat arbetssätt som leder till att dokumenten bör utgå. För 
flera dokument föreslås tidssättningen förlängas eftersom varken lagstiftning eller arbetssätt 
inom förvaltningen har ändrats. I vissa fall beror förlängningen på att andra arbetsuppgifter 
har prioriterats till exempel på grund av pandemin. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-02-07 från kanslichef  
2 Årlig översyn av dokument i författningshandboken 2021-2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Förslagen till förändringar i den årliga översynen av styrdokumenten i 
författningshandboken antas. 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-02-07 

Tjänsteskrivelse Årlig översyn av dokument i 
författningshandboken 2021-2022 
Diarienummer 2022/100, löpnummer 461/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Förslagen till förändringar i den årliga översynen av styrdokumenten i 
författningshandboken antas. 
 
Sammanfattning 
I den årliga översynen av styrdokumenten i författningshandboken behandlas 49 dokument. 
Förvaltningen har i några fall ändrat arbetssätt som leder till att dokumenten bör utgå. För 
flera dokument föreslås tidssättningen förlängas eftersom varken lagstiftning eller arbetssätt 
inom förvaltningen har ändrats. I vissa fall beror förlängningen på att andra arbetsuppgifter 
har prioriterats till exempel på grund av pandemin. 
 
 
Ärendet 
Den kommunala verksamheten styrs, förutom av lagar och författningar, i huvudsak av olika 
styrdokument som antagits i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller övriga nämnder. 
Dessa styrdokument benämns strategi, program, plan, policy, riktlinjer, regler och återfinns i 
den kommunala författningshandboken för Ulricehamns kommun. I denna översyn 
behandlas 49 av dokumenten i författningshandboken. 
 
Enligt kommunens Riktlinjer för styr- och ledningssystem är ett styrdokument giltigt i högst 
fyra år. Alla befintliga styrdokument i författningshandboken har tidsatts, det vill säga att de 
fått ett angivet år då de senast ska revideras, förnyas eller upphöra att gälla, efter politiskt 
beslut.  
 
För närvarande finns ungefär 170 styrdokument i författningshandboken, varav några är 
antagna för 15-20 år sedan. Föreslagna förändringar anges i bilagan Årlig översyn av 
styrdokument i författningshandboken 2021-2022. 
 
Några av dokumenten bedöms kunna utgå ur författningshandboken utan att ersättas. 
Förvaltningen har i vissa fall ändrat arbetssätt som leder till att dokumenten bör utgå. För 
flera dokument föreslås tidssättningen förlängas eftersom varken lagstiftning eller arbetssätt 
inom förvaltningen har ändrats. I andra fall beror förlängningen på att andra arbetsuppgifter 
har prioriterats t.ex. på grund av pandemin. För något dokument föreslås förändring av 
ansvarssättningen. 
 
Förvaltningen fick i uppdrag av kommunfullmäktige 2015 §114 att kommunfullmäktige 
respektive kommunstyrelsen ges uppdraget att årligen ta ställning till de styrdokument som 
under året är aktuella för att upphöra gälla. I samband med kommande revideringar kommer 
styrdokumenten successivt att klassificeras och benämnas i enlighet med antagna riktlinjer 
för styr- och ledningssystem.  
 
Beslutsunderlag 
1 Årlig översyn av dokument i författningshandboken 2021-2022 

 
 



  2022/100, 461/2022 2(2) 

 
Beslut lämnas till 
Kommunchef 
Kanslichef 
Ekonomichef 
HR-chef 
Samhällsbyggnadschef 
Servicechef 
Socialchef 
Barn- och utbildningschef 
Författningshandboken 
 
 
 

Lena Brännmar Petra Grönhaug 
Kanslichef Utredare 
Kanslifunktionen Strategi- och utvecklingsenheten 
 Kommunledningsstaben 
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1. Dokumenten i författningshandboken 
Den kommunala verksamheten styrs, förutom av lagar och författningar, i huvudsak av olika styrdokument som antagits i kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen eller övriga nämnder. Dessa styrdokument återfinns i den kommunala författningshandboken för Ulricehamns kommun. För 
närvarande finns drygt 170 styrdokument i författningshandboken. De är fördelade på följande kategorier: 

- Strategier  
- Program  
- Plan  
- Policy  
- Riktlinjer  
- Regler  

Enligt Riktlinjerna för styr- och ledningssystem är ett styrdokument giltigt i högst fyra år, sedan krävs en revidering och/eller ett nytt beslut om 
dokumentet ska fortsätta att gälla. I denna bilaga återfinns 49 dokument som ska behandlas, de flesta föreslås få förlängd tidssättning, för några 
föreslås en förändring av ansvaret, några föreslås utgå ur författningshandboken. 

I sammanställningen återfinns dokument som tidsatts till 2021 och 2022. Det anges också vilket år och i vilken instans som ursprungligen 
beslutat om styrdokumentet, ansvarig chef samt kommentarer med förslag till nytt beslut för varje styrdokument.  
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2. Strategier 

Dokument (namn) Dokumentet antaget 
(KF/KS/nämnd, år) 

Tidssättning (tid då 
dokumentet ska 
revideras eller 
upphöra att gälla) 

Ansvar Förslag till beslut 

Integrationsstrategi i 
Ulricehamns kommun 

KF 2017 2021 Kanslichef Dokumentet föreslås förlängas 
till och med 2023.  

Kulturstrategi KF 2019 2021 Kanslichef Dokumentet föreslås förlängas 
till och med 2023 för att komma 
i fas med den regionala 
kulturstrategin. 

Ledningsfilosofi KS 2005 2021 HR-chef Dokumentet föreslås förlängas 
till och med 2023.  

Marknadsplan - 
Varumärke Ulricehamn 

KF 2006 2021 Kommunchef Dokumentet föreslås utgå  
med hänvisning till 
budgetuppdrag om att ta fram 
en vision för Ulricehamn. 

Måldokument för 
tillgänglighet 

KF 2012 2021 Kanslichef Dokumentet föreslås förlängs till 
och med 2023 i avvaktan på att 
program för funktionshinder-
politik ska tas fram utifrån 
nationellt mål och inriktning för 
funktionshinderpolitiken.   

Vision och måldokument 
för äldrefrågor i 
Ulricehamns kommun 

KF 2015 2021 Kanslichef Dokumentet föreslås förlängas 
till och med 2023. 

Strategi för kommunens 
arbete med lokala 
miljöfrågor 

KF 2018 2022 Kanslichef Dokumentet föreslås förlängas 
till och med 2026. 

3. Program 

Dokument (namn) Dokumentet antaget 
(KF/KS/nämnd, år) 

Tidssättning (tid då 
dokumentet ska 
revideras eller 

Ansvar Förslag till beslut 
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upphöra att gälla) 
Program för långsiktig och 
hållbar förvaltning av 
kommunens skogsinnehav 

KS 2018 2021 Servicechef Dokumentet föreslås förlängas 
till och med 2025. 
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4. Plan 
Dokument (namn) Dokumentet antaget 

(KF/KS/nämnd, år) 
Tidssättning (tid då 
dokumentet ska 
revideras eller 
upphöra att gälla) 

Ansvar Förslag till beslut 

Del 1  Avfallsplan 
Handlingsprogram 
Del 2  Avfallsplan 
Planeringsunderlag 
Del 3  Avfallsplan 
Miljöbedöming 
Del4  
Renhållningsordning 

KF 2007 2021 Kanslichef Dokumentet föreslås utgå med 
hänvisning till 
kommunfullmäktiges beslut 
2021-12-16 §213 Gemensam  
avfallsplan och nya 
renhållningsföreskrifter 
beslutade 2022-02-24. 

Intern kontrollplan 2021 KS 2021 Kommunchef Dokumentet föreslås utgå.   
Ny tas fram för år 2022. 

Handlingsplan för barn i 
ekonomiskt utsatta 
hushåll 

KS 2017 2021 Kommunchef Dokumentet föreslås utgå med 
hänvisning till att det är reglerat 
i lagstiftning. 

Handlingsplan för 
jämställdhet 

KS 2016 2021 Kommunchef Dokumentet föreslås utgå. Ett 
uppdrag kvarstår men är under 
genomförande inför revidering 
av styr- och ledningssystem. 
(Jämställdhetsanalys av 
styrdokument) 

Handlingsplan 
landsbygdsutveckling 

KS 2018 2021 Kanslichef Dokumentet föreslås utgå och 
ny tas fram efter revidering av 
strategi för landsbygds-
utveckling. 

Jämställdhetsplan för 
Ulricehamns kommun 

KS 2016 2021 HR-chef Dokumentet föreslås förlängas 
till och med 2022. 
Ansvarig chefs titel har ändrats 
från personalchef till HR-chef 
vilket också ändras i 
dokumentet. 

Plan mot våld i nära 
relationer 

KS 2015 2021 Socialchef Dokumentet föreslås förlängas 
till och med 2022. 
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Åtgärdsplan  
Program för delaktighet 
för personer med 
funktionsnedsättning  
 

KS 2012 2021 Kanslichef Dokumentet föreslås förlängas 
till och med 2023 i avvaktan på 
att program för funktions-
hinderpolitik ska tas fram 
utifrån nationellt mål och 
inriktning för funktionshinder-
politiken. 

Handlingsplan ökad 
måluppfyllelse för alla 
elever i sektor lärande 

KF 2020 2021 Barn- och 
utbildningschef 

Dokumentet föreslås utgå. 
Istället används modulen i 
Stratsys ”Kvalitet för skola” 

Handlingsplan 
kulturstrategi 

KS 2019 2021 Servicechef Dokumentet föreslås förlängas 
till och med 2023 för att komma 
i fas med den regionala 
kulturstrategin. 
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5. Policy 
Dokument (namn) Dokumentet antaget 

(KF/KS/nämnd, år) 
Tidssättning (tid då 
dokumentet ska 
revideras eller 
upphöra att gälla) 

Ansvar Förslag till beslut 

Arbetsmiljöpolicy KF 2018 2022 HR-chef Dokumentet föreslås förlängas 
till och med 2023.  
Ansvarig chefs titel har ändrats 
från personalchef till HR-chef 
vilket också ändras i 
dokumentet. 

Intraprenader - policy KF 2010 2021 HR-chef Dokumentet föreslås förlängas 
till och med 2023. 

IT-säkerhetspolicy i 
Ulricehamns kommun 

KS 2006 2021 Kanslichef Dokumentet föreslås utgå med 
hänvisning till 
kommunfullmäktiges beslut om 
policy för informationssäkerhet 
och dataskydd, 2021-01-28 §23 
och kommunstyrelsens beslut 
om riktlinjer för 
informationssäkerhet och 
dataskydd 2021-01-14 §16 

Mobiltelefoner - policy KS 2004 2021 HR-chef Dokumentet föreslås utgå med 
hänvisning till inaktualitet. 

Ulricehamn - en lärande 
organisation 
 
 
 
 

KS 2015 2021 Kommunchef Dokumentet föreslås förlängas 
till och med 2022. 
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6. Riktlinjer 
Dokument (namn) Dokumentet 

antaget 
(KF/KS/nämnd, år) 

Tidssättning (tid då 
dokumentet ska 
revideras eller 
upphöra att gälla) 

Ansvar Förslag till beslut 

Avtalspension - policy för 
särskild avtalspension 

KS 2010 2021 HR-chef Dokumentet föreslås förlängas 
till och med 2022.  

Belysning för ny- och 
kompletteringsutbyggnader 
av gatu- och 
vägbelysningsanläggningar 
och på gång- och cykelvägar - 
normer för 

KF 1999 2021 Samhällsbyggnadschef Dokumentet föreslås förlängas 
till och med 2022. 

Biståndshandläggning enligt 
SOL 

KS 2013 2021 Socialchef Dokumentet föreslås förlängas 
till och med 2022. 

Boendestöd KS 2016 2021 Socialchef Dokumentet föreslås förlängas 
till och med 2022. 

Handläggning enligt LSS KS 2014 2021 Socialchef Dokumentet föreslås förlängas 
till och med 2022.  

Krisstöd KS 2018 2021 Kanslichef Dokumentet föreslås förlängas 
till och med 2022. 

Rehabiliterings- och 
arbetsanpassningsverksamhet 
- riktlinjer för 

KS 2001 2021 HR-chef Dokumentet föreslås utgå då 
det finns en 
rehabiliteringsprocess som 
ersätter riktlinjen. 

Rökfri arbetstid i 
Ulricehamns kommun 

KS 2020 2022 HR-chef Dokumentet föreslås förlängas 
till och med 2024. 
Ansvarig chefs titel har ändrats 
från personalchef till HR-chef 
vilket också ändras i 
dokumentet. 

Socialpsykiatrin KS 2013 2021 Socialchef Dokumentet föreslås förlängas 
till och med 2022. 

Tjänsteresor, logi och resfria 
möten 

KF 2018 2022 Kanslichef Dokumentet föreslås förlängs 
till och med 2025.  
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Val av skola – placering i 
skola 

KS 2018 2021 Barn- och 
utbildningschef 

Dokumentet föreslås förlängas 
till och med 2025. 

Övertalighet/arbetsbrist - 
riktlinjer för hantering av 

KS 2011 2021 HR-chef Dokumentet föreslås utgå då 
det finns en 
personalplaneringsprocess som 
ersätter riktlinjen. 
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7. Regler 
Dokument (namn) Dokumentet antaget 

(KF/KS/nämnd, år) 
Tidssättning (tid då 
dokumentet ska 
revideras eller 
upphöra att gälla) 

Ansvar Förslag till beslut 

Aktion mot skadegörelse 
och anlagd brand - För ett 
tryggare och säkrare 
Ulricehamn  

KS 2008 2021 Kanslichef Dokumentet föreslås utgå 
med hänvisning till pågående 
arbete med Effektiv 
samordning för trygghet 
(EST) och nya rutiner för 
utbildning om förebyggande 
och anlagd brand.  

Avgift för kopior av 
allmänna handlingar- 
tillämpningsanvisning  

KS 2020 2022 Kanslichef Dokumentet föreslås 
förlängas till och med 2023. 

Ekonomiskt stöd till 
elitidrott  

KS 2009 2023 Kommunchef Dokumentet föreslås flyttas 
från kommunchef till  
servicechef.  

E-post och internet - 
riktlinjer för användning 

KS 2002 2021 Kanslichef Dokumentet föreslås utgå 
med hänvisning till 
kommunfullmäktiges beslut 
om policy för informations-
säkerhet och dataskydd  
2021-01-28 §23 och 
kommunstyrelsens beslut om 
riktlinjer för informations-
säkerhet och dataskydd  
2021-01 14 §16. 

Flaggning KS 2019 2022 Kanslichef Dokumentet föreslås 
förlängas till och med 2025.  

Intern kontroll KF 2015 2021 Kommunchef Dokumentet föreslås 
förlängas till och med 2022. 

Internpriser på lokaler KF 1999 2021 Servicechef Dokumentet föreslås 
förlängas till och med 2022. 

Kontroll av verifikationer KF 2013 2021 Ekonomichef Dokumentet föreslås 
förlängas till och med 2022. 
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Kontroll av verifikationer 
– gemensamma 
tillämpningsanvisningar  

KS 2017 2021 Ekonomichef Dokumentet föreslås 
förlängas till och med 2022. 

Pedagogiska måltider KS 2015 2021 Kommunchef Dokumentet föreslås 
förlängas tom 2023. 

Reglemente 
individnämnden 

KF 2018 2021 Socialchef Dokumentet föreslås 
förlängas till och med 2022. 

Reglemente för miljö- och 
byggnämnden 

KF 2018 2021 Samhällsbyggnadschef Dokumentet föreslås 
förlängas till och med 2022. 

Reglemente för 
revisorerna 

KF 2019 2022 Kanslichef Dokumentet föreslås 
förlängas tom 2026. 

Reglemente för 
samverkansnämnd IT 
mellan Tranemo och 
Ulricehamns kommuner 

KF 2016 2021 Kanslichef Dokumentet föreslås 
förlängas till och med 2022 i 
avvaktan på beslut om att 
övergå till avtalssamverkan. 
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§  
 

Revidering av bolagspolicy - Ulricehamns Stadshus AB 
och dotterbolag 
Dnr 2022/74 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Föreslagna revideringar i gemensam bolagspolicy för Ulricehamns Stadshus AB, Ulricehamns 
Energi AB, STUBO AB och Näringsliv Ulricehamn AB antas. 
 
Tidigare bolagspolicy antagen av kommunfullmäktige 2018-02-22 § 37 upphävs.  
 
Sammanfattning 
VD i Ulricehamns Stadshus AB har fått i uppdrag att göra en översyn av bolagsdokumenten 
inom koncernen och återkomma med bedömningar och eventuella förslag till förändringar. 
Översynen i detta fall innefattar revidering av bolagspolicyn.   

 
I denna senaste revidering har förtydligande gjorts i avsnitt 3.1 om kommunfullmäktiges 
ägarroll och allmänhetens insyn i bolagens verksamhet, avsnitt 5.5 om intern kontroll, avsnitt 
8 om policys och planer samt avsnitt 9 som reglerar arkiv och allmänna handlingar hos 
bolagen.    
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-01-27 från kommunchef/VD Ulricehamns Stadshus AB 
2 Reviderad bolagspolicy 
3 Bolagspolicy 2018-03-37 § 37 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Föreslagna revideringar i gemensam bolagspolicy för Ulricehamns Stadshus AB, Ulricehamns 
Energi AB, STUBO AB och Näringsliv Ulricehamn AB antas. 
 
Tidigare bolagspolicy antagen av kommunfullmäktige 2018-02-22 § 37 upphävs.  
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-01-27 

Tjänsteskrivelse Revidering av bolagspolicy - 
Ulricehamns Stadshus AB och dotterbolag 
Diarienummer 2022/74, löpnummer 293/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Föreslagna revideringar i gemensam bolagspolicy för Ulricehamns Stadshus AB, Ulricehamns 
Energi AB, STUBO AB och Näringsliv Ulricehamn AB antas. 
 
Tidigare bolagspolicy antagen av kommunfullmäktige 2018-02-22 § 37 upphävs.  
 
Sammanfattning 
VD i Ulricehamns Stadshus AB har fått i uppdrag att göra en översyn av bolagsdokumenten 
inom koncernen och återkomma med bedömningar och eventuella förslag till förändringar. 
Översynen i detta fall innefattar revidering av bolagspolicyn.   

 
I denna senaste revidering har förtydligande gjorts i avsnitt 3.1 om kommunfullmäktiges 
ägarroll och allmänhetens insyn i bolagens verksamhet, avsnitt 5.5 om intern kontroll, avsnitt 
8 om policys och planer samt avsnitt 9 som reglerar arkiv och allmänna handlingar hos 
bolagen.    
 
 
Ärendet 
VD i Ulricehamns Stadshus AB har fått i uppdrag att göra en översyn av bolagsdokumenten 
inom koncernen och återkomma med bedömningar och eventuella förslag till förändringar. 
Översynen innefattar avkastningskrav, ägarstyrning och möjlig samordning av funktioner.   

 
Arbetet med revideringen har pågått under förra året. Förslagen har diskuterats vid 
koncernledningsmöten och möten i Ulricehamns Stadshus AB.  Företagspolicyn som 
upprättades år 2007 har tidigare varit föremål för stora redaktionella ändringar och under 
2018 byttes namn till bolagspolicy. I bolagspolicyn förtydligas rollerna mellan ägare, styrelse 
och stämma. Bolagsgemensamma bestämmelser såsom upphandling, arkiv och extraordinär 
händelse och höjd beredskap överfördes år 2018 till bolagspolicyn istället för att regleras i 
respektive bolags ägardirektiv.   
 
I denna senaste revidering har förtydligande gjorts i avsnitt 3.1 om kommunfullmäktiges 
ägarroll och allmänhetens insyn i bolagens verksamhet som regleras i program för 
uppföljning av privata utförare, avsnitt 5.5 om intern kontroll, avsnitt 8 om policys och 
planer samt avsnitt 9 som reglerar arkiv och allmänna handlingar hos bolagen.    
 
 
Beslutsunderlag 
1 Reviderad bolagspolicy 
2 Bolagspolicy 2018-03-37 § 37 
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1 Bakgrund 
Delar av kommunens verksamhet drivs i aktiebolagsform. Det är därför naturligt att 
kommunens bolagsverksamhet samordnas med kommunens övriga verksamhet som en 
kommunkoncern. Kommunens bolag lyder under samma lagar som privatägda bolag och 
måste dessutom anpassa verksamheten efter kommunallagen. Kommunallagen ställer bland 
annat krav på inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och 
bedrivs i bolagsform.   
  
Utgångspunkter och principer för bolagen inom koncernen Ulricehamns Stadshus AB ska 
vara att kommunala bolag är en alternativ form att tillhandahålla de egna kommuninvånarna 
service och tjänster och att därför samma principer som för annan kommunal verksamhet 
ska gälla om inte annat särskilt beslutas eller följer av särskild lagstiftning d.v.s. 
   

 lokaliseringsprincipen   
 självkostnadsprincipen   
 likställighetsprincipen   

   
De kommunalt ägda bolagen representerar även stora tillgångar som kommunfullmäktige 
har ett politiskt och ekonomiskt ansvar för, vilket kräver en löpande uppsikt över bolagens 
utveckling, resultat och ställning.  Ansvaret för denna löpande uppsikt över bolagen åvilar 
kommunstyrelsen enligt 6 kap 9 – 10 §§ kommunallagen. Det är också viktigt att skapa 
likartade och goda förutsättningar för de verksamheter som Ulricehamns kommun äger 
och förvaltar oavsett den juridiska formen.  
  
I 10 kap 1-3 §§ kommunallagen anges förutsättningarna för att överlämna kommunala 
angelägenheter till ett aktiebolag. Bestämmelsen innebär att den verksamhet som 
överlämnas till bolaget ska falla inom den kommunala kompetensen. Bolagen ska följa de 
kommunalrättsliga principerna som anges i bolagsordning och ägardirektiv. Genom att 
använda och utveckla de formella styrinstrumenten, såsom bland annat bolagspolicy och 
ägardirektiv, i dialog med bolagens ledning, kan grunden läggas för en helhetssyn inom 
kommunkoncernen som gör det möjligt att styra och följa upp att verksamheten i bolagen 
utvecklas i önskad riktning.  
  
För delägda bolag gäller enligt 10 kap 4 § kommunallagen att kraven ska tillämpas i en 
omfattning som är rimlig med hänsyn till ägarförhållandena, aktieägaravtal och andra avtal, 
verksamhetens art och omständigheterna i övrigt.   
  
  

2 Syfte 
Bolagspolicyn beskriver de gemensamma förutsättningar som bolagen har att följa samt 
principer för ansvarsfördelning och befogenheter när kommunen äger bolag med 
bestämmande inflytande. Syftet med bolagspolicyn är dels att förtydliga det gemensamma 
regelverket för att utveckla den kommunala verksamheten och att fastslå rollfördelningen 
mellan kommunen som ägare och bolagen, utifrån aktiebolagslagen och kommunallagen, 
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dels att tydliggöra styrelsens roll och ansvar i bolagen. Dokumentet ska tillsammans med 
övriga styrdokument vara ett verktyg för värdeskapande ägarstyrning av kommunens bolag.  
  
Syftet är också att i så hög grad som möjligt utveckla gemensamma förhållningssätt och en 
gemensam kultur. Dokumentet är bindande och ska i likhet med styrdokumenten 
bolagsordning och ägardirektiv antas på bolagens bolagsstämma.   
  
  

3 Ägarroll 

3.1  Kommunfullmäktige   
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och har därigenom det yttersta 
ansvaret för kommunens bolag.  
  
Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen 10 kap 1–3 §§:   

• fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten,  
• se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna 

som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen, 
• utse samtliga styrelseledamöter,  
• ta ställning innan sådana beslut i verksamheten fattas som är av principiellt slag eller 

av större vikt,  
• utse minst en lekmannarevisor, och 
• se till att bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas 

över till privata utförare. 
  
Kommunen som ägare utövar således formellt sin roll gentemot bolagen genom att:  

• fastställa bolagsordningar,  
• formulera direktiv,  
• utse styrelser samt ordförande och vice ordförande,  
• utse lekmannarevisorer,  
• utser och lämnar instruktioner för kommunens ombud via bolagsstämmor,  
• fullmäktige ska ta ställning i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större 

vikt innan beslut fattas av bolaget,  
• fullmäktiges ledamöter har rätt att ställa fråga till ordförande i kommunalt bolag. 
 

Därutöver har kommunen fastställt övergripande direktiv och riktlinjer som gäller generellt 
för kommunens verksamheter. Bolagen ska känna till dessa samt verka för att intentionerna i 
dessa i tillämpliga delar följs och inarbetas i bolagens egna direktiv och riktlinjer.  
  
Kommunfullmäktige utser ombud för kommunens aktier i moderbolaget och 
kommunfullmäktiges ordförande lämnar instruktion till hur ombudet ska rösta på 
bolagsstämman.   
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3.2   Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens roll är enligt 6 kap kommunallagen att leda och samordna förvaltningen 
av kommunens angelägenheter samt att ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs 
av kommunens bolag och göra en årlig bedömning av bolagens verksamhet utifrån det 
kommunala ändamålet och de befogenheter som anges i bolagsordningen. Detta sker i 
samband med att bolagens årsredovisningar presenteras och bedömningen ska rapporteras 
till kommunfullmäktige i form av en sammanställd redovisning över hela 
kommunkoncernens verksamhet.  
  
Kommunstyrelsen lämnar information och uppdrag till moderbolagets styrelse och VD.  
 

3.3   Moderbolaget Ulricehamns Stadshus AB 
Genom en bolagskoncern med ett moderbolag blir det en mer aktiv ägarstyrning genom 
moderbolaget. Moderbolaget utgör en legal plattform i syfte att åstadkomma bättre 
verksamhetssamordning och ekonomiska fördelar av den totala kommunala organisationen.  
  
Styrelsen för moderbolaget utser ombud för kommunens aktier i dotterbolagen i 
Ulricehamns Stadshus AB-koncernen samt kommunens övriga delägda bolag och lämnar 
instruktion till hur ombuden ska rösta på bolagsstämma.   
  

3.4    Moderbolagets styrelse 
Förutom rollen som aktiv koncernstyrelse har moderbolagets styrelse uppgiften att vara 
samordnare av dotterbolagens mål och verksamhet i förhållande till den övriga kommunala 
koncernen. Moderbolagets styrelse är den viktigaste länken i styrprocessen mellan 
kommunen och bolagskoncernen. Det är genom dess agerande som kommunens planer och 
ambitioner kan konkretiseras i bolagssfären.  
  
Moderbolagets styrelse tar emot beslut från ägaren via bolagsstämman och i frågor som 
reglerats via direktiv, direkt från kommunstyrelsen.  
   
Moderbolagets styrelse kommunicerar med kommunstyrelsen och dotterbolagens styrelser 
med VD och via VD med bolagsorganisationen i övrigt.   

 

3.5   Moderbolagets ansvar för beredning av 
 ärenden inom koncernen 

Styrelsen i Ulricehamns Stadshus AB bereder följande ärenden till kommunfullmäktige och 
kommunstyrelse:   
   

• bolagsordning för helägda bolag i Ulricehamns Stadshus AB-koncernen,   
• ägardirektiv för dotterbolag i Ulricehamns Stadshus AB-koncernen,  
• frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt som kommunfullmäktige 

har att ta ställning till,   
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• underlag till kommunstyrelsens årliga bedömning av bolagens verksamhet. 

 

3.6  Bolagsstämman  
Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ och det är på stämman som ägaren 
utövar sitt rättsliga inflytande över bolaget enligt aktiebolagslagen. Detta innebär att 
tillämpliga styrdokument som kommunfullmäktige beslutat om, exempelvis bolagsordning, 
ägardirektiv och bolagspolicy, ska antas på bolagsstämman för att bli rättsligt bindande för 
bolaget.  
  
Årsstämman ska fastställa årsredovisningen (samt i tillämpliga fall koncernredovisningen) 
och besluta om hur bolagets vinst/förlust ska disponeras. Årsstämman ska även pröva frågan 
om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören. Stämmoombudet har till uppgift 
att företräda ägarens aktier på stämman.  
  

 

4 Formella styrdokument  

 4.1  Bolagsordning  
Bolagsordningen är ett obligatoriskt dokument styrt av aktiebolagslagen. I bolagsordningen 
anges det kommunala ändamålet med verksamheten och de befogenheter som gäller vid 
uppdragets utförande. Det ska även anges att kommunfullmäktige ska få ta ställning innan 
bolaget fattar beslut som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt och att 
verksamheten bedrivs åt ägaren/i ägarens ställe inom ramen för Ulricehamns kommuns 
kompetens. Bolagsordningen får inte ändras utan kommunfullmäktiges godkännande.  
 

4.2  Ägardirektiv  
Ägardirektivet är ett ensidigt riktat direktiv till bolaget från kommunfullmäktige om krav och 
förväntningar på bolaget. Ägardirektiv anger riktning och ramar för bolaget, med 
utgångspunkt i det kommunala ändamålet, kommunens vision och värdegrund samt 
uppdraget enligt planeringsdirektiv med budget. Ägardirektiv ska upprättas i samråd med 
bolagens ledning, beslutas på bolagsstämman och blir därigenom bindande för bolaget och 
dess ledning.  
 
Bolagspolicy och ägardirektiv som är antagna av kommunfullmäktige överlämnas via ombud 
till bolagsstämman. Ägardirektiven, som är individuella, anger riktning, ramar och mål för 
det specifika bolaget med utgångspunkt för det kommunala ändamålet. Syftet med 
ägardirektiven är att ge övergripande strategiska riktlinjer till bolagets ledning. 
Ägardirektiven är strukturerade på likartat sätt för samtliga bolag.  
  
Uppföljning av ägardirektiven innebär att bolaget i sin förvaltningsberättelse ska redogöra 
för hur bolaget utvecklas i förhållande till ägarens intentioner.  
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Varje bolag ska i sina ägardirektiv ha en konkret beskrivning av ändamålet i  
bolagsordningen. Detta innebär en formulering av vilka motiv kommunen har som ägare för 
att bedriva verksamheten, vilka särskilda uppgifter/mål bolaget har att lösa och vilka 
restriktioner i verksamheten som ägaren vill ange.  
  
Ägardirektiven ska vara enkla och tydliga. Viktiga inslag i ägarstyrningen är ett aktivt 
styrelsearbete och förtroende mellan ägaren och av denne utsedda styrelsen. Ägardirektiven 
för respektive bolag antas av kommunfullmäktige och fastställs därefter på extra eller 
ordinarie bolagsstämma. Kommunstyrelsen svarar för att direktiv och företagspolicy är 
aktuella och föreslår eventuella förändringar för beslut i kommunfullmäktige.  
  
Som moderbolag i aktiebolagsrättslig koncern svarar bolaget för att direktiv som gäller 
moderbolag även gäller för dotterbolag.  

 

4.3  Informell styrning genom ägardialog  
Kommunens informella styrning av bolagen sker genom ägardialoger mellan Ulricehamns 
Stadshus AB och respektive dotterbolaget på det sätt som är bäst utifrån aktuell situation. 
Ägardialog kan ske i samband med Ulricehamns Stadshus AB:s styrelsemöten eller på annat 
sätt vid behov.   
   
Efter att kommunfullmäktige har fattat beslut om budget för nästkommande år 
sammankallar Ulricehamns Stadshus AB:s ordförande dotterbolagens ordförande, vice 
ordförande och VD för samråd kring de beslutade uppdragen och ramarna för bolagens 
verksamhet. Vid det mötet deltar även vice ordförande och VD för Ulricehamns Stadshus AB.  
  
Löpande under året sker koncernledningsmöten där VD för Ulricehamns Stadshus AB 
sammankallar dotterbolagens VD för samråd.  
  
  

5  Styrelsearbetet  

5.1 Val av styrelse  
Det är ägarens ansvar att tillsätta en styrelse med förutsättningar att rätt tillvarata bolagets 
och ägarens intressen samt att ge styrelsen mandat att aktivt verka inom givna ramar. 
Kommunfullmäktige kan välja mellan en styrelse med representanter från de politiska 
partierna eller en styrelse med såväl ledamöter som representerar politiska partier som 
ledamöter som ytterligare tillför branschkompetens eller annan fackkompetens.  
  
Styrelserna i bolagen ska upprätta en arbetsordning för sitt arbete. Häri innefattas roll- och 
ansvarsfördelning mellan styrelse och verkställande direktör samt arbetsformer för styrelsen.  
Styrelsen ska utforma en särskild VD instruktion. I arbetsordningen för styrelsen ingår även 
att utforma ett årligt program för styrelsearbetet.  
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5.2 Anställningsvillkor för ledning i kommunägda 
 bolag   
Alla frågor som rör verkställande direktörens anställningsförhållande beslutas av styrelsen. 
För dotterbolagens styrelser gäller att samråd sker med moderbolagets ledning vid 
rekrytering och upphörande av anställning av verkställande direktör. Styrelsen ska även 
samråda med moderbolagets ledning avseende anställnings- och lönevillkor för verkställande 
direktör.   
 

5.3 Arvode och ersättningar  
Kommunfullmäktige fastställer grunder för arvode och andra ersättningar som ska utgå till 
styrelseledamöter ersättare samt de lekmannarevisorer som utses av kommunfullmäktige. 
Dessa fastställs på årsstämman.   
 

5.4  Finansiell rapportering  
Styrelsen ska i sin planering beakta kommunens tidplan för rapportering av bokslut, 
delårsrapport och övrig information som ska lämnas till ägaren.  
  
Styrelsen ansvarar för att den finansiella rapporteringen är klar och tydlig, följer gällande 
regelverk och ger en rättvisande bild av bolagets ekonomiska läge och möjligheter. Bolagets 
finansiella rapportering ska vara i överensstämmelse med god redovisningssed.  
 

5.5 Intern kontroll  
Styrelsen ska årligen, i årsredovisningen, lämna en sammanställning till kommunstyrelsen 
med följande innehåll: 

  
• beskrivning av det kommunala ändamålet med verksamheten (framgår av 

bolagsordning och ägardirektiv) och redogöra för hur väl verksamheten har 
överensstämt med det kommunala ändamålet under året, 

• hur bolagets risker bedömts och följts upp,  
• viktiga händelser under året, 
• ekonomiskt resultat,  
• måluppfyllelse,  
• de närmaste årens utmaningar för bolaget, 
• hur bolaget gett allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal lämnats över 

till privata utförare. 
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6  Kommunstyrelsens insyn och 
 information  

 

Bolagens verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har rätt att 
själv eller genom därtill utsedda personer när som helst ta del av bolagets räkenskaper och 
övriga handlingar och att även i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.   
På begäran ska kommunstyrelsen informeras om och tillställas handlingar rörande bolagens 
verksamheter, om handlingarna inte är av en sådan beskaffenhet att bolagen på grund av 
reglerna om offentlighet och sekretess inte kan lämna ut dem. Information och handlingar 
går via moderbolaget Ulricehamns Stadshus AB enligt rådande koncernorganisation.   
 
 

7  Utdelning och koncernbidrag   
 

Kommunen får inte något koncernbidrag från de rörelsedrivande bolagen. Dessa lämnar i 
stället sådant bidrag eller utdelning till Ulricehamns Stadshus AB.   

   
Styrelsen för Ulricehamns Stadshus AB föreslår nivå på koncernbidrag eller utdelning från de 
rörelsedrivande bolagen och koncernerna inom Ulricehamns Stadshus AB samt beslutar om 
skattemässiga dispositioner mellan bolagen inom bolagskoncernen.   
  
   

8  Policys och planer   
   
Bolagen ska följa av kommunfullmäktige utfärdade policys, riktlinjer och uppdrag som antas 
i samband med budget. Bolagen ska även följa av Ulricehamns Stadshus AB utfärdade 
riktlinjer, rutiner samt anvisningar och instruktioner.   

  
Kommunfullmäktige har fastställt finanspolicy för kommunen och kommunens bolag. Där 
anges att finansieringsfrågor ska samordnas inom koncernen och att bolagets penningflöde 
ska samordnas med kommunens internbank.  
 
Bolaget ska följa kommunfullmäktiges fastställda riktlinjer för ekonomisk styrning.   
   
Finansieringsfrågor ska samordnas inom koncernen.   

  
Riktlinjer mot mutor för anställda och förtroendevalda gäller i sin helhet samtliga bolag, 
alternativt att bolagens fastställda policy är inom ramen för kommunens riktlinjer.    
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8.1  Upphandling   
I den mån detta låter sig göras ska bolaget medverka i samordning av kommunens och övriga 
kommunägda företags upphandling. Bolaget ska följa de riktlinjer för upphandling som 
kommunfullmäktige fastställt.    
 
    

9 Arkiv  
   
Bolagen ska i sin verksamhet tillämpa kommunens arkivreglemente.   
    
Tryckfrihetsförordningens bestämmelser om rätt att ta del av handlingar hos myndighet 
gäller i tillämpliga delar också handlingar hos bolaget. Bolaget jämställs med myndighet när 
det gäller tillämpningen av offentlighets- och sekretesslagen. 
 
 

10  Extraordinär händelse och höjd 
 beredskap   

   
Enligt lag om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner, har Krisledningsnämnden 
rätt att överta hela eller delar av verksamhetsområden i den utsträckning som är nödvändig 
med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning. I tillämpliga delar ska 
denna möjlighet till övertagande också gälla för bolagen.     
 
 
  

11   Tvister  
  
Varje bolag ska vid kommuninterna avtal undvika skiljedomsklausuler. Vid tvister mellan 
kommunen och kommunalt bolag eller mellan de kommunala bolagen inbördes, ska parterna 
genom inbördes förhandlingar söka träffa överenskommelse. Om samförstånd ej uppnås, 
rekommenderas parterna utan onödigt dröjsmål hänskjuta frågan till kommunstyrelsen för 
särskilt förlikningsförfarande.  

   



Bolagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 

1. Allmänt

Delar av kommunens verksamhet drivs i aktiebolagsform. Det är därför naturligt att 
kommunens bolagsverksamhet samordnas med kommunens övriga verksamhet som en 
kommunkoncern. Kommunens bolag lyder under samma lagar som privatägda bolag och 
måste dessutom anpassa verksamheten efter kommunallagen. Kommunallagen ställer 
bland annat krav på inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som 
ägs och bedrivs i bolagsform.   

Utgångspunkter och principer för bolagen inom koncernen Ulricehamns Stadshus AB ska 
vara att kommunala bolag är en alternativ form att tillhandahålla de egna kommuninvånarna 
service och tjänster och att därför samma principer som för annan kommunal verksamhet 
ska gälla om inte annat särskilt beslutas eller följer av särskild lagstiftning d.v.s. 

 lokaliseringsprincipen
 självkostnadsprincipen
 likställighetsprincipen

De kommunalt ägda bolagen representerar även stora tillgångar som kommunfullmäktige 
har ett politiskt och ekonomiskt ansvar för, vilket kräver en löpande uppsikt över bolagens 
utveckling, resultat och ställning.  Ansvaret för denna löpande uppsikt över bolagen åvilar 
kommunstyrelsen enligt 6 kap 9 - 10§§ kommunallagen. Det är också viktigt att skapa 
likartade och goda förutsättningar för de verksamheter som Ulricehamns kommun äger 
och förvaltar oavsett den juridiska formen.  

I 10 kap 1-3 §§ kommunallagen anges förutsättningarna för att överlämna kommunala 
angelägenheter till ett aktiebolag. Bestämmelsen innebär att den verksamhet som 
överlämnas till bolaget ska falla inom den kommunala kompetensen. Bolagen ska följa de 
kommunalrättsliga principerna som anges i bolagsordning och ägardirektiv. Genom att 
använda och utveckla de formella styrinstrumenten, såsom bland annat bolagspolicy och 
ägardirektiv, i dialog med bolagens ledning, kan grunden läggas för en helhetssyn inom 
kommunkoncernen som gör det möjligt att styra och följa upp att verksamheten i bolagen 
utvecklas i önskad riktning.  

För delägda bolag gäller enligt 10 kap 4 § kommunallagen att kraven ska tillämpas i en 
omfattning som är rimlig med hänsyn till ägarförhållandena, aktieägaravtal och andra avtal, 
verksamhetens art och omständigheterna i övrigt.   

2. Syfte

Bolagspolicyn beskriver de gemensamma förutsättningar som bolagen har att följa samt 
principer för ansvarsfördelning och befogenheter när kommunen äger bolag med 

Antagen av kommunfullmäktige 
2018-03-22 § 37
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bestämmande inflytande. Syftet med bolagspolicyn är dels att förtydliga det gemensamma 
regelverket för att utveckla den kommunala verksamheten och att fastslå rollfördelningen 
mellan kommunen som ägare och bolagen, utifrån aktiebolagslagen och kommunallagen, 
dels att tydliggöra styrelsens roll och ansvar i bolagen. Dokumentet ska tillsammans med 
övriga styrdokument vara ett verktyg för värdeskapande ägarstyrning av kommunens bolag.  
  
Syftet är också att i så hög grad som möjligt utveckla gemensamma förhållningssätt och en 
gemensam kultur. Dokumentet är bindande och ska i likhet med styrdokumenten 
bolagsordning och ägardirektiv antas på bolagens bolagsstämma.   
  
  

3. Bolagsformen  
  
Målet är att bolagen ska bedriva sin verksamhet ekonomiskt självbärande utan kommunala 
bidrag och generera en skälig avkastning på insatt kapital. Undantag kan vara bolag där 
andra skäl än ekonomiska ligger till grund för bolagsformen.  
  
  

4. Ägarroll  
  
4.1 Kommunfullmäktige   
  
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och har därigenom det yttersta 
ansvaret för kommunens bolag.  
  
Kommunfullmäktige skall enligt kommunallagen 10 kap 1-3 §§:   

• fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten,  
• utse samtliga styrelseledamöter,  
• ta ställning innan sådana beslut i verksamheten fattas som är av principiellt slag eller 

av större vikt,  
• utse minst en lekmannarevisor.    

  
Kommunen som ägare utövar således formellt sin roll gentemot bolagen genom att:  

• fastställa bolagsordningar,  
• formulera direktiv,  
• utse styrelser samt ordförande och vice ordförande,  
• utse lekmannarevisorer,  
• utser och lämnar instruktioner för kommunens ombud via bolagsstämmor,  
• fullmäktige ska ta ställning i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större 

vikt innan beslut fattas av bolaget,  
• fullmäktiges ledamöter har rätt att ställa fråga till ordförande i kommunalt bolag. 
 
Därutöver har kommunen fastställt övergripande direktiv och riktlinjer som gäller 
generellt för kommunens verksamheter. Bolagen ska känna till dessa samt verka för att 
intentionerna i dessa i tillämpliga delar följs och inarbetas i bolagens egna direktiv och 
riktlinjer.  
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Kommunfullmäktige utser ombud för kommunens aktier i moderbolaget och 
kommunfullmäktiges ordförande lämnar instruktion till hur ombudet ska rösta på 
bolagsstämman.   
  
4.2 Kommunstyrelsen  
  
Kommunstyrelsens roll är enligt 6 kap kommunallagen att leda och samordna förvaltningen 
av kommunens angelägenheter samt att ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs 
av kommunens bolag och göra en årlig bedömning av bolagens verksamhet utifrån det 
kommunala ändamålet och de befogenheter som anges i bolagsordningen. Detta sker i 
samband med att bolagens årsredovisningar presenteras och bedömningen ska rapporteras 
till kommunfullmäktige i form av en sammanställd redovisning över hela 
kommunkoncernens verksamhet.  
  
Kommunstyrelsen lämnar information och uppdrag till moderbolagets styrelse och VD.  
  
4.3 Moderbolaget Ulricehamns Stadshus AB  
  
Genom en bolagskoncern med ett moderbolag blir det en mer aktiv ägarstyrning genom 
moderbolaget. Moderbolaget utgör en legal plattform i syfte att åstadkomma bättre 
verksamhetssamordning och ekonomiska fördelar av den totala kommunala organisationen.  
  
Styrelsen för moderbolaget utser ombud för kommunens aktier i dotterbolagen i Ulricehamns 
Stadshus AB-koncernen samt kommunens övriga delägda bolag och lämnar instruktion till 
hur ombuden ska rösta på bolagsstämma.   
  
4.4 Moderbolagets styrelse  
  
Förutom rollen som aktiv koncernstyrelse har moderbolagets styrelse uppgiften att vara 
samordnare av dotterbolagens mål och verksamhet i förhållande till den övriga kommunala 
koncernen. Moderbolagets styrelse är den viktigaste länken i styrprocessen mellan 
kommunen och bolagskoncernen. Det är genom dess agerande som kommunens planer och 
ambitioner kan konkretiseras i bolagssfären.  
  
Moderbolagets styrelse tar emot beslut från ägaren via bolagsstämman och i frågor som 
reglerats via direktiv, direkt från kommunstyrelsen.  
   
Moderbolagets styrelse kommunicerar med kommunstyrelsen och dotterbolagens styrelser 
med VD och via VD med bolagsorganisationen i övrigt.   
  
 4.5 Moderbolagets ansvar för beredning av ärenden inom koncernen   

   
Styrelsen i Ulricehamns Stadshus AB bereder följande ärenden till kommunfullmäktige och 
kommunstyrelse:   
   

• bolagsordning för helägda bolag i Ulricehamns Stadshus AB-koncernen,   
• ägardirektiv för dotterbolag i Ulricehamns Stadshus AB-koncernen,  



  4
• frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt som kommunfullmäktige 

har att ta ställning till,   
• underlag till kommunstyrelsens årliga bedömning av bolagens verksamhet. 

  
4.6 Bolagsstämman  
  
Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ och det är på stämman som ägaren 
utövar sitt rättsliga inflytande över bolaget enligt aktiebolagslagen. Detta innebär att 
tillämpliga styrdokument som kommunfullmäktige beslutat om, exempelvis bolagsordning, 
ägardirektiv och bolagspolicy, ska antas på bolagsstämman för att bli rättsligt bindande för 
bolaget.  
  
Årsstämman ska fastställa årsredovisningen (samt i tillämpliga fall koncernredovisningen) 
och besluta om hur bolagets vinst/förlust ska disponeras. Årsstämman ska även pröva frågan 
om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören. Stämmoombudet har till uppgift 
att företräda ägarens aktier på stämman.  
  
  

5. Formella styrdokument  
  
5.1 Bolagsordning  
  
Bolagsordningen är ett obligatoriskt dokument styrt av aktiebolagslagen. I bolagsordningen 
anges det kommunala ändamålet med verksamheten och de befogenheter som gäller vid 
uppdragets utförande. Det ska även anges att kommunfullmäktige ska få ta ställning innan 
bolaget fattar beslut som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt och att 
verksamheten bedrivs åt ägaren/i ägarens ställe inom ramen för Ulricehamns kommuns 
kompetens. Bolagsordningen får inte ändras utan kommunfullmäktiges godkännande.  
  
5.2 Ägardirektiv  
  
Ägardirektivet är ett ensidigt riktat direktiv till bolaget från kommunfullmäktige om krav och 
förväntningar på bolaget. Ägardirektiv anger riktning och ramar för bolaget, med 
utgångspunkt i det kommunala ändamålet, kommunens vision och värdegrund samt 
uppdraget enligt planeringsdirektiv med budget. Ägardirektiv ska upprättas i samråd med 
bolagens ledning, beslutas på bolagsstämman och blir därigenom bindande för bolaget och 
dess ledning.  
  
Bolagspolicy och ägardirektiv som är antagna av kommunfullmäktige överlämnas via ombud 
till bolagsstämman. Ägardirektiven, som är individuella, anger riktning, ramar och mål för 
det specifika bolaget med utgångspunkt för det kommunala ändamålet. Syftet med 
ägardirektiven är att ge övergripande strategiska riktlinjer till bolagets ledning. 
Ägardirektiven är strukturerade på likartat sätt för samtliga bolag.  
  
Uppföljning av ägardirektiven innebär att bolaget i sin förvaltningsberättelse ska redogöra för 
hur bolaget utvecklas i förhållande till ägarens intentioner.  
  
Varje bolag ska i sina ägardirektiv ha en konkret beskrivning av ändamålet i  
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bolagsordningen. Detta innebär en formulering av vilka motiv kommunen har som ägare för 
att bedriva verksamheten, vilka särskilda uppgifter/mål bolaget har att lösa och vilka 
restriktioner i verksamheten som ägaren vill ange.  
  
Ägardirektiven ska vara enkla och tydliga. Viktiga inslag i ägarstyrningen är ett aktivt 
styrelsearbete och förtroende mellan ägaren och av denne utsedda styrelsen. Ägardirektiven 
för respektive bolag antas av kommunfullmäktige och fastställs därefter på extra eller 
ordinarie bolagsstämma. Kommunstyrelsen svarar för att direktiv och företagspolicy är 
aktuella och föreslår eventuella förändringar för beslut i kommunfullmäktige.  
  
Som moderbolag i aktiebolagsrättslig koncern svarar bolaget för att direktiv som gäller 
moderbolag även gäller för dotterbolag.  
  
  
5.3 Informell styrning genom ägardialog  
  
Kommunens informella styrning av bolagen sker genom ägardialoger mellan Ulricehamns 
Stadshus AB och respektive dotterbolaget på det sätt som är bäst utifrån aktuell situation. 
Ägardialog kan ske i samband med Ulricehamns Stadshus AB:s styrelsemöten eller på annat 
sätt vid behov.   
   
Efter att kommunfullmäktige har fattat beslut om budget för nästkommande år 
sammankallar Ulricehamns Stadshus AB:s ordförande dotterbolagens ordförande, vice 
ordförande och VD för samråd kring de beslutade uppdragen och ramarna för bolagens 
verksamhet. Vid det mötet deltar även vice ordförande och VD för Ulricehamns Stadshus AB.  
  
Löpande under året sker koncernledningsmöten där VD för Ulricehamns Stadshus AB 
sammankallar dotterbolagens VD för samråd.  
  
  
6. Styrelsearbetet  
  
Det är ägarens ansvar att tillsätta en styrelse med förutsättningar att rätt tillvarata bolagets 
och ägarens intressen samt att ge styrelsen mandat att aktivt verka inom givna ramar. 
Kommunfullmäktige kan välja mellan en styrelse med representanter från de politiska 
partierna eller en styrelse med såväl ledamöter som representerar politiska partier som 
ledamöter som ytterligare tillför branschkompetens eller annan fackkompetens.  
  
Styrelserna i bolagen ska upprätta en arbetsordning för sitt arbete. Häri innefattas roll- och 
ansvarsfördelning mellan styrelse och verkställande direktör samt arbetsformer för styrelsen.  
Styrelsen skall utforma en särskild VD instruktion. I arbetsordningen för styrelsen ingår även 
att utforma ett årligt program för styrelsearbetet.  
  
6.1 Anställningsvillkor för ledning i kommunägda bolag   

   
Alla frågor som rör verkställande direktörens anställningsförhållande beslutas av styrelsen. 
För dotterbolagens styrelser gäller att samråd sker med moderbolagets ledning vid 
rekrytering och upphörande av anställning av verkställande direktör. Styrelsen ska även 
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samråda med moderbolagets ledning avseende anställnings- och lönevillkor för verkställande 
direktör.  
  
6.2 Arvode och ersättningar  
  
Kommunfullmäktige fastställer grunder för arvode och andra ersättningar som ska utgå till 
styrelseledamöter ersättare samt de lekmannarevisorer som utses av kommunfullmäktige. 
Dessa fastställs på årsstämman.   
  
6.3 Finansiell rapportering  
  
Styrelsen ska i sin planering beakta kommunens tidplan för rapportering av bokslut, 
delårsrapport och övrig information som ska lämnas till ägaren.  
  
Styrelsen ansvarar för att den finansiella rapporteringen är klar och tydlig, följer gällande 
regelverk och ger en rättvisande bild av bolagets ekonomiska läge och möjligheter. Bolagets 
finansiella rapportering ska vara i överensstämmelse med god redovisningssed.  
  
6.4 Intern kontroll  
  
Styrelsen skall årligen i en särskild rapport eller i annan skriftlig form lämna rapport till 
kommunstyrelsen gällande:  

  
• hur den interna kontrollen, både vad gäller uppfyllande av bolagets syfte, av ägaren 

beslutade verksamhetsmål och finansiell rapportering, är organiserad och hur väl den 
fungerat under senaste räkenskapsåret  

• hur bolagets risker bedömts och följts upp  
  
  
7. Kommunstyrelsens insyn och information  
  
Bolagens verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har rätt att 
själv eller genom därtill utsedda personer när som helst ta del av bolagets räkenskaper och 
övriga handlingar och att även i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.   

På begäran ska kommunstyrelsen informeras om och tillställas handlingar rörande bolagens 
verksamheter, om handlingarna inte är av en sådan beskaffenhet att bolagen på grund av 
reglerna om offentlighet och sekretess inte kan lämna ut dem. Information och handlingar 
går via moderbolaget Ulricehamns Stadshus AB enligt rådande koncernorganisation.   
 
 

8. Utdelning och koncernbidrag   
   

Kommunen får inte något koncernbidrag från de rörelsedrivande bolagen. Dessa lämnar i 
stället sådant bidrag eller utdelning till Ulricehamns Stadshus AB.   
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Styrelsen för Ulricehamns Stadshus AB föreslår nivå på koncernbidrag eller utdelning från de 
rörelsedrivande bolagen och koncernerna inom Ulricehamns Stadshus AB samt beslutar om 
skattemässiga dispositioner mellan bolagen inom bolagskoncernen.   
  
   
9. Policys och planer   
   
Bolagen ska följa av kommunfullmäktige utfärdade policys, riktlinjer och uppdrag som antas 
i samband med budget. Bolagen ska även följa av Ulricehamns Stadshus AB utfärdade 
riktlinjer, rutiner samt anvisningar och instruktioner.   

  
Kommunfullmäktige har fastställt finanspolicy för kommunen och kommunens bolag.    

  
Bolagets penningflöde skall samordnas med kommunens internbank. Bolaget skall följa 
kommunfullmäktiges fastställda riktlinjer för medelsförvaltningen.   
   
Finansieringsfrågor skall samordnas inom koncernen.   

  
Policy mot mutor och bestickning för anställda och förtroendevalda gäller i sin helhet 
samtliga helägda alternativt att bolagens fastställda policy är inom ramen för kommunens 
policy.    

9.1 Upphandling   
   
I den mån detta låter sig göras skall bolaget medverka i samordning av kommunens och 
övriga kommunägda företags upphandling. Bolaget skall följa de riktlinjer för 
inköpsverksamheten i Ulricehamns kommun som kommunfullmäktige fastställt.   
  
  

10. Arkiv   
   
Bolagen ska i sin verksamhet tillämpa kommunens arkivreglemente.   
    
   
11. Extraordinär händelse och höjd beredskap   
   
Enligt lag om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner, har Krisledningsnämnden 
rätt att överta hela eller delar av verksamhetsområden i den utsträckning som är nödvändig 
med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning. I tillämpliga delar ska 
denna möjlighet till övertagande också gälla för bolagen.   
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12. Tvister  
  
Varje bolag ska vid kommuninterna avtal undvika skiljedomsklausuler. Vid tvister mellan 
kommunen och kommunalt bolag eller mellan de kommunala bolagen inbördes, ska parterna 
genom inbördes förhandlingar söka träffa överenskommelse. Om samförstånd ej uppnås, 
rekommenderas parterna utan onödigt dröjsmål hänskjuta frågan till kommunstyrelsen för 
särskilt förlikningsförfarande.  
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Program för uppföljning av privata utförare 
Dnr 2021/472 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Program för uppföljning av privata utförare antas. 
 
Kommunstyrelsen/avtalstecknande nämnd/kommunalt bolag ska utifrån detta program 
årligen ta fram planer för hur verksamheten ska kontrolleras, följas upp och utvärderas. 
 
Sammanfattning 
Kommuner får enligt kommunallagen (KL) lämna över verksamhet till privata utförare. 
Kommunen är dock fortfarande ansvarig gentemot medborgarna för dessa verksamheter på 
samma sätt som för verksamhet som bedrivs i kommunal regi. Detta innebär att kommunen 
enligt lag är ansvarig att tillhandahålla lagenliga tjänster till kommunens invånare.  
 
Kommunfullmäktige ska, enligt 5 kap 3 § KL, varje mandatperiod anta ett program med mål 
och riktlinjer för kommunala angelägenheter (lagenliga tjänster) som utförs av privata 
utförare.  
 
Syftet med programmet är att lyfta frågorna om uppföljning och insyn till en politiskt 
strategisk nivå. Lagstiftarens mål med programmet är, 

 Förbättra uppföljning och kontroll av kommunens privata utförare 
 Öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet 
 Stimulera till ett strategiskt förhållningssätt när privata utförare anlitas 

 
Förvaltningen har, med utgångspunkt i SKR:s stödmaterial, tagit fram ett förslag till program 
för uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare i Ulricehamns kommun. Det 
som avses är verksamhet som genom avtal överlämnats till en privat utförare (en juridisk 
person, exempelvis ett aktiebolag, ett handelsbolag, en ideell förening, eller en enskild 
individ). Både sektorer och kommunala bolag omfattas. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-09-13 från kanslichef  
2 Program för uppföljning av privata utförare 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Program för uppföljning av privata utförare antas. 
 
Kommunstyrelsen/avtalstecknande nämnd/kommunalt bolag ska utifrån detta program 
årligen ta fram planer för hur verksamheten ska kontrolleras, följas upp och utvärderas. 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2021-09-13 

Tjänsteskrivelse Program för uppföljning av privata 
utförare 
Diarienummer 2021/472, löpnummer 3102/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Program för uppföljning av privata utförare antas. 
 
Kommunstyrelsen/avtalstecknande nämnd/kommunalt bolag ska utifrån detta program 
årligen ta fram planer för hur verksamheten ska kontrolleras, följas upp och utvärderas. 
 
Sammanfattning 
Kommuner får enligt kommunallagen (KL) lämna över verksamhet till privata utförare. 
Kommunen är dock fortfarande ansvarig gentemot medborgarna för dessa verksamheter på 
samma sätt som för verksamhet som bedrivs i kommunal regi. Detta innebär att kommunen 
enligt lag är ansvarig att tillhandahålla lagenliga tjänster till kommunens invånare.  
 
Kommunfullmäktige ska, enligt 5 kap 3 § KL, varje mandatperiod anta ett program med mål 
och riktlinjer för kommunala angelägenheter (lagenliga tjänster) som utförs av privata 
utförare.  
 
Syftet med programmet är att lyfta frågorna om uppföljning och insyn till en politiskt 
strategisk nivå. Lagstiftarens mål med programmet är, 

 Förbättra uppföljning och kontroll av kommunens privata utförare 
 Öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet 
 Stimulera till ett strategiskt förhållningssätt när privata utförare anlitas 

 
Förvaltningen har, med utgångspunkt i SKR:s stödmaterial, tagit fram ett förslag till program 
för uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare i Ulricehamns kommun. Det 
som avses är verksamhet som genom avtal överlämnats till en privat utförare (en juridisk 
person, exempelvis ett aktiebolag, ett handelsbolag, en ideell förening, eller en enskild 
individ). Både sektorer och kommunala bolag omfattas. 
 
 
Ärendet 
Kommuner får enligt kommunallagen (KL) lämna över verksamhet till privata utförare. 
Kommunen är dock fortfarande ansvarig gentemot medborgarna för dessa verksamheter på 
samma sätt som för verksamhet som bedrivs i kommunal regi. Detta innebär att kommunen 
enligt lag är ansvarig att tillhandahålla lagenliga tjänster till kommunens invånare.  
 
Kommunfullmäktige ska, enligt 5 kap 3 § KL, varje mandatperiod anta ett program med mål 
och riktlinjer för kommunala angelägenheter (lagenliga tjänster) som utförs av privata 
utförare.  
 
Syftet med programmet är att lyfta frågorna om uppföljning och insyn till en politiskt 
strategisk nivå. Lagstiftarens mål med programmet är, 

 Förbättra uppföljning och kontroll av kommunens privata utförare 
 Öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet 
 Stimulera till ett strategiskt förhållningssätt när privata utförare anlitas 
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Förvaltningen har, med utgångspunkt i SKR:s stödmaterial, tagit fram ett förslag till program 
för uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare i Ulricehamns kommun. Det 
som avses är verksamhet som genom avtal överlämnats till en privat utförare (en juridisk 
person, exempelvis ett aktiebolag, ett handelsbolag, en ideell förening, eller en enskild 
individ). Både sektorer och kommunala bolag omfattas. 
 
 
Beslutsunderlag 
1 Program för uppföljning av privata utförare 

 
 
Beslut lämnas till 
Sektorchefer 
Stabschefer 
Upphandlingschef 
VD NUAB 
VD STUBO 
VD UEAB 
Författningshandboken 
 
 
 

Lena Brännmar Ida Josefsson 
Kanslichef Utredare 
Kommunledningsstaben  Kanslifunktionen 
 Kommunledningsstaben 

 



Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Styrdokument

                                              

PROGRAM FÖR 
UPPFÖLJNING AV 
PRIVATA UTFÖRARE   
 

  

ANTAGET AV: Kommunfullmäktige 
DATUM: [Fyll i datum enligt ÅÅÅÅ-mm-dd] 
GÄLLER FRÅN OCH MED: [Fyll i datum enligt ÅÅÅÅ-mm-dd] 
ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING:  
GÄLLER TILL OCH MED: 2022  



 
 
 
 
2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 



 
 
 
 
3

Innehåll 
1 Bakgrund ................................................................................................................................4 

2 Syfte ........................................................................................................................................4 

3 Definitioner .............................................................................................................................4 
3.1 Huvudman ....................................................................................................................................4 
3.2 Privat utförare ...............................................................................................................................4 

4 Mål och riktlinjer för verksamheter .......................................................................................5 
4.1 Kommunstyrelsens, nämndernas och bolagens ansvar ...............................................................5 

5 Uppföljning och kontroll ........................................................................................................5 
5.1 Plan för uppföljning ......................................................................................................................6 

6 Allmänhetens insyn ................................................................................................................6 

7 Avtal ........................................................................................................................................7 
7.1 Formkrav .......................................................................................................................................7 
7.2 Avtalens innehåll ...........................................................................................................................7 
7.3 Gamla avtal ....................................................................................................................................7 

 

 



 
 
 
 
4

1 Bakgrund 
Kommuner får enligt kommunallagen (KL) (2017:725) lämna över verksamhet till privata 
utförare. Kommunen är fortfarande ansvarig gentemot medborgarna för dessa verksamheter 
på samma sätt som för verksamhet som bedrivs i kommunal regi. 

Kommunfullmäktige ska, enligt 5 kap 3 § KL, varje mandatperiod anta ett program med mål 
och riktlinjer för kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. Programmet ska 
också ange hur uppföljning ska ske samt hur allmänhetens insyn ska tillgodoses.  

2 Syfte 
Syftet med programmet är att lyfta frågorna om uppföljning och insyn till en politiskt 
strategisk nivå. Lagstiftarens mål med programmet är, 

 Förbättra uppföljning och kontroll av kommunens privata utförare 

 Öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet 

 Stimulera till ett strategiskt förhållningssätt när privata utförare anlitas 

3 Definitioner 

3.1 Huvudman 
Kommunen är huvudman för alla sina verksamheter, oavsett utförare. Detta innebär att 
kommunen enligt lag är ansvarig att tillhandahålla lagenliga tjänster till kommunens 
invånare.  

Om kommunen lämnar över vården av en kommunal angelägenhet till ett helägt kommunalt 
bolag ska fullmäktige se till att bolaget, via till exempel ägardirektiv, bolagsordning eller 
bolagspolicy, ger allmänheten insyn i den verksamhet som bolaget i sin tur genom avtal 
lämnar över till privata utförare (KL 10 kap 3 § punkt 6). 

3.2 Privat utförare 
En privat utförare är en juridisk person, exempelvis ett aktiebolag, ett handelsbolag, en ideell 
förening, eller en enskild individ som har hand om skötseln av en kommunal angelägenhet 
(KL 10 kap 7 §). Ett hel- eller delägt kommunalt bolag kan inte vara privat utförare. 

Formellt överlämnas en verksamhet efter ett upphandlingsförfarande enligt Lag (2016:1145) 
om offentlig upphandling (LOU), Lag (2016:1146) om upphandling inom 
försörjningssektorerna (LUF) eller genom Lag (2008:962) om valfrihetssystemet (LOV) samt 
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att avtal tecknas med utföraren. En privat aktör som endast säljer enstaka tjänster räknas 
inte som en privat utförare. 

Fristående förskolor och skolor är sina egna huvudmän och innefattas därför inte i 
definitionen privata utförare. Dock har kommunen ett tillsyns- och uppföljningsansvar 
gällande fristående förskolor. 

4 Mål och riktlinjer för verksamheter 
De mål och riktlinjer som styr såväl kommunala som privata utförare inom varje 
ansvarsområde är, 

 De lagar, förordningar och föreskrifter som gäller, eller kan komma att gälla, för 
verksamheten 

 De mål och riktlinjer som kommunfullmäktige fastställt genom verksamhetsplan och 
styrdokument vid avtalets upprättande 

 De mål och riktlinjer som kommunstyrelsen/nämnden fastställt för verksamheten 
genom detaljbudget och intern kontrollplan 

4.1 Kommunstyrelsens, nämndernas och bolagens 
ansvar 

Kommunfullmäktige har fastställt mål som gäller för kommunens samtliga verksamheter, 
även de som drivs i privat regi på uppdrag av kommunen.  

Kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagen ska genom avtal säkerställa att 
Ulricehamns kommuns politiskt fastställda mål återspeglas i de avtal som tecknas med 
privata utförare. Detta innebär att våra kommungemensamma mål ska vara vägledande i 
framtagande av upphandlingsdokument och vid utformning av valfrihetssystem (LOV).  

Upphandlingsdokument och avtal ska innehålla krav på att utföraren lämnar de underlag 
kommunen efterfrågar samt deltar i genomförande av kontroll och uppföljning, till exempel 
brukarenkäter. Krav ska också finnas om att utföraren rapporterar nödvändiga uppgifter till 
huvudmannen, nationella register eller andra myndigheter. 

5 Uppföljning och kontroll 
När en kommunal angelägenhet överlämnas till en privat utförare ska kommunen kontrollera 
och följa upp verksamheten (KL 10 kap 8 §) samt genom avtal tillförsäkra sig information 
som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över (KL 10 kap 9 
§)  

Det är kommunstyrelse/nämnd som ansvarar för uppföljning och kontroll av verksamheten 
inom sitt ansvarsområde. 
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Uppföljningen har två övergripande syften, 

 Kontrollera att verksamheten utförs i enlighet med upphandlingsdokument, anbud 
och avtal (dessa ska i sin tur återspegla kommunens fastställda mål) 

 Utgöra ett underlag för kommunens kvalitetsarbete för att utveckla och förbättra 
verksamhet och tjänster till kommunens invånare 

5.1 Plan för uppföljning 
Kommunstyrelse/avtalstecknande nämnd/kommunalt bolag ska utifrån detta program 
årligen ta fram planer för hur verksamheten ska kontrolleras, följas upp och utvärderas. 

Planerna ska innehålla, 

 En sammanfattning av uppföljningsansvaret. Vad? 

 Vilka former av uppföljning ska användas (avtalsuppföljning, verksamhetsuppföljning 
etc.)? Hur? 

 Vem ansvarar för att genomföra uppföljningen? Av vem? 

 Tidsplan. När? 

 Former för återkoppling  

Uppföljningen av verksamheten ska genomföras på ett systematiskt och ändamålsenligt sätt 
och resultaten av genomförd uppföljning dokumenteras och redovisas i årsredovisningen och 
koncernredovisningen i enlighet med kommunens uppföljningsprocess. 

6 Allmänhetens insyn 
Kommunstyrelsen och övriga avtalstecknande nämnder och kommunala bolag ska i avtal 
med privata utförare tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn 
i den verksamhet som lämnats över (KL 10 kap 9 §). Detta sker genom att rätten till 
allmänhetens insyn finns med i upphandlingsdokument och avtal. 

För att bestämma insynens omfattning ska det vid avtalets utformning och tecknande göras 
en avvägning mellan å ena sidan den privata utförarens intressen av exempelvis skydd för 
affärsmässiga förhållanden och å andra sidan allmänhetens intresse av hur verksamheten 
utförs. Frågan om insyn måste på samma sätt som i den kommunala förvaltningen bedömas 
utifrån vilka uppgifter som skulle varit offentliga om verksamheten bedrivits i egen regi. 
Exempel på sådan information som det kan bli aktuell att tillförsäkra sig är uppgifter om 
personalen och dess utbildningsnivå, liksom information om antalet anställda, antalet 
anställda omräknat till heltid, personalkontinuitet, brukarundersökningar samt den privata 
utförarens organisation och eventuella underleverantörer. Det kan även röra sig om till 
exempel avvikelser, kvalitetsredovisning, jämställdhet och årsredovisning. 
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Utföraren är skyldig att lämna information som möjliggör för allmänheten att få insyn i hur 
verksamheten utförs när kommunen begär det. Kommunens begäran ska i normalfallet vara 
skriftlig. Kommunen ska, vid begäran, precisera vilken information som efterfrågas. 
Informationen ska, om inte annat avtalats, lämnas i skriftig form. Informationen ska ha 
koppling till upphandlingen, avtalet, samt den verksamhet det rör.  

Utföraren behöver inte lämna uppgifter om utlämnandet strider mot lag eller annan 
författning.  

Redogörelse av uppföljningsansvaret och sammanfattande redovisningarna ska finnas 
tillgängliga i årsredovisningen och koncernredovisningen på kommunens hemsida.  

7 Avtal 

7.1 Formkrav 
Ulricehamns kommun ska teckna skriftliga avtal med samtliga privata aktörer som utför 
verksamheter för kommunens räkning. Dessa avtal ska undertecknas av behörig företrädare 
för kommunen, enligt gällande reglementen och delegationsordningar. 

7.2 Avtalens innehåll 
De krav som tas upp i detta program ska göras gällande i samtliga avtal som tecknas med 
privata utförare. Upphandlingsdokument ska utformas med hänsyn till programmets 
innehåll. 

Privata utförare och deras underleverantörer ska, genom avtal, förpliktigas att följa av 
kommunen beslutade mål och riktlinjer, tillgodose allmänhetens insynsrätt och medverka vid 
kommunens uppföljning. Privata utförare ska säkerställa att eventuella underleverantörer 
har samma ålägganden mot kommunen som de själva har. 

7.3 Gamla avtal 
De krav på uppföljning och insyn som anges i detta program kan vara svåra att införa i redan 
tecknade avtal som ofta löper över flera år. Om möjligt ska kommunen verka för att parterna 
i samförstånd redigerar befintliga avtal under löpande avtalsperiod.  

Vid nytecknande av avtal ska de krav som tas upp i detta program göras gällande. 
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Revidering av riktlinjer för bisysslor och jäv 
Dnr 2022/86 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Riktlinjen antas i reviderad version och ersätter därmed tidigare riktlinje.  
(KF §63 2018-04-26) 
 
Sammanfattning 
Dokumentet ”Riktlinjer för bisysslor och jäv” har reviderats i enighet med de rutiner som 
förvaltningen har för att se över och uppdatera gällande styrdokument. Endast redaktionella 
ändringar har genomförts, där orden personalchef och personalfunktionen har bytts ut mot 
HR-chef och HR-funktionen samt ändring av årtal för kommande revidering.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-02-02 från HR-chef  
2 Riktlinjer Bisysslor och jäv reviderad 2022 
3 Bisysslor och jäv, riktlinjer 2018-04-26 § 63 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Riktlinjen antas i reviderad version och ersätter därmed tidigare riktlinje.  
(KF §63 2018-04-26) 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-02-02 

Tjänsteskrivelse Revidering av riktlinjer för bisysslor 
och jäv 
Diarienummer 2022/86, löpnummer 353/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Riktlinjen antas i reviderad version och ersätter därmed tidigare riktlinje.  
(KF §63 2018-04-26) 
 
Sammanfattning 
Dokumentet ”Riktlinjer för bisysslor och jäv” har reviderats i enighet med de rutiner som 
förvaltningen har för att se över och uppdatera gällande styrdokument. Endast redaktionella 
ändringar har genomförts, där orden personalchef och personalfunktionen har bytts ut mot 
HR-chef och HR-funktionen samt ändring av årtal för kommande revidering.  
 
 
Ärendet 
Dokumentet ”Riktlinjer för bisysslor och jäv” har reviderats i enighet med de rutiner som 
förvaltningen har för att se över och uppdatera gällande styrdokument. Endast redaktionella 
ändringar har genomförts, där orden personalchef och personalfunktionen har bytts ut mot 
HR-chef och HR-funktionen samt ändring av årtal för kommande revidering 
 
 
Beslutsunderlag 
1 Riktlinjer Bisysslor och jäv reviderad 2022 
2 Bisysslor och jäv, riktlinjer 2018-04-26 § 63 

 
 
Beslut lämnas till 
HR-chef 
Författningshandboken 
 
 
 

Roland Ödh Frida Claesson 
HR-chef HR-chefkonsult 
HR-funktionen HR-funktionen 
Kommunledningsstaben Kommunledningsstaben 
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1 Bakgrund 
 

Inom Ulricehamns kommun arbetar vi på uppdrag och mandat från kommunens invånare. 
Kommunens verksamheter vilar på en demokratisk grund som kännetecknas av rättssäkerhet, 
opartisk ärendehantering och myndighetsutövning, samt korrekta och transparenta 
beslutsprocesser. Den enskildes förtroende för kommunens förvaltning, bolag och 
beslutsorgan är av stor vikt och kräver att kommunkoncernens medarbetare inte låter sig 
påverkas av ovidkommande önskemål eller privata intressen i arbetet, samt att 
förtroendevalda (politiker) inte är med och fattar beslut i ärenden som de har privata intressen 
i eller kopplingar till som gör dem jäviga. Jävsbestämmelser för kommunal verksamhet 
regleras av kommunallagen 2017:725 (KL). 

Riktlinjerna behandlar även frågan om bisysslor, det vill säga anställningar, verksamheter eller 
uppdrag som medarbetare har vid sidan av sin tjänst i kommunen eller inom kommunalt bolag. 
Bisysslor kan på olika sätt komma i konflikt med den kommunala verksamheten och 
exempelvis ge upphov till förtroendeskada eller jävsituationer. Därför är vissa bisysslor 
otillåtna då de riskerar att skada kommunens verksamhet eller anseende. Bisysslor regleras 
delvis avtalsmässigt genom bland annat Allmänna Bestämmelser (AB) och delvis i lagen om 
offentlig anställning (1994:260), LOA. 

 

2 Syfte 
Dessa riktlinjer syftar till att förebygga att medarbetare och förtroendevalda inom Ulricehamns 
kommun och kommunala bolag missbrukar sin ställning eller hamnar i situationer som kan 
skada förtroendet för kommunen. Riktlinjerna ska klargöra vad bisysslor och jäv är och hur 
det hanteras. Målet är att det endast ska förekomma tillåtna bisysslor, samt att handläggning 
och beslutsfattande alltid ska företas av medarbetare och förtroendevalda som är fria från jäv. 

 

3 Tillämpning av riktlinjerna i kommun 
respektive kommunala bolag 

För kommunens verksamheter finns utöver dessa riktlinjer även rutiner för bisysslor, som mer 
detaljerat beskriver hur riktlinjerna ska tillämpas angående redovisning, bedömning och beslut 
om bisyssla. Inom kommunens verksamheter ska dessa riktlinjer tillämpas fullt ut i alla delar. 
Men när det gäller de kommunala bolagen så skiljer sig deras verksamheter från kommunens 
verksamheter på flera sätt. Bland annat omfattas bolagen varken av LOA eller AB, utan har 
istället olika branschspecifika kollektivavtal som reglerar bisysslor. I de kommunala bolagen 
finns också en större risk för konkurrerande bisysslor, eftersom de bedriver affärsverksamhet. 
Angående jäv regleras bolagen inte av kommunallagen, utan av aktiebolagslagen (ABL). Därför 
ska bolagen tillämpa riktlinjerna i de delar som är möjliga utifrån lagstiftning samt respektive 
bolags verksamhet och avtal. Bolagens tillämpning av 
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riktlinjerna gällande bisysslor bör klargöras i bolagsspecifika rutiner för hur bisysslor 
hanteras. 

 

4 Bisysslor 
4.1 Vad räknas som bisyssla? 
En bisyssla är en aktivitet som medarbetaren tillfälligt eller permanent ägnar sig åt vid sidan 
av sin anställning inom kommunen eller kommunalt bolag och som inte kan hänföras till 
privatlivet. Det kan röra sig om att medarbetare arbetar extra i annan anställning, utövar ett 
uppdrag eller bedriver egen verksamhet vid sidan av sitt ordinarie arbete. Även extra arbete 
för en annan verksamhet inom kommunkoncernen kan vara en bisyssla. Aktiviteter av olika 
slag som hör till privatlivet, såsom att utöva en hobby eller sköta sin och familjens egendom 
och privata angelägenheter, räknas inte som bisyssla. 

Förtroendeuppdrag inom politiska, fackliga eller ideella organisationer är enligt 8 § AB 
undantagna som bisysslor. Dock räknas sådana förtroendeuppdrag som bisysslor utifrån LOA 
och ska därför bedömas av arbetsgivaren utifrån att de potentiellt kan vara förtroendeskadliga. 
I detta hänseende räknas endast formella förtroendeuppdrag som bisysslor och inte 
exempelvis att bara vara medlem i en sådan organisation eller förening. 

 
4.2 Tillåtna och otillåtna bisysslor 

Tillåtna bisysslor 
Som huvudregel är alla bisysslor tillåtna, förutsatt att de inte faller under definitionen för 
otillåtna bisysslor (se nedan). 

 
Otillåtna bisysslor 
Under vissa omständigheter blir bisysslor otillåtna. Vilka bisysslor som är otillåtna beror på 
vilka lagar och avtal som verksamheten regleras av. Kommunens verksamheter regleras i detta 
hänseende framförallt av lagen om offentlig anställning (LOA) och kollektivavtalet Allmänna 
Bestämmelser (AB). I de kommunala bolagen regleras bisysslor varken av LOA eller AB, utan 
av andra branschspecifika kollektivavtal. Flera av dessa avtal omfattar dock indirekt eller 
direkt samma typer av bisysslor som är otillåtna som för kommunens verksamheter. 

För kommunens verksamheter kan otillåtna bisysslor delas in i tre olika huvudkategorier: 

 Förtroendeskadliga bisysslor 

 Arbetshindrande bisysslor 

 Konkurrerande bisysslor 

 
Förtroendeskadliga bisysslor 
Förbudet mot förtroendeskadliga bisysslor handlar om allmänhetens tillit till kommunen och 
regleras i lagen om offentlig anställning. Enligt 7 § LOA får en anställd inte ha en bisyssla i 
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form av en anställning, ett uppdrag eller en verksamhet som kan rubba förtroendet för den 
anställdes eller annan anställds opartiskhet i arbetet eller som kan skada kommunens 
anseende. 

Betydelsen av förbudet är att kommunens medarbetare inte får ha bisysslor som medför risk 
för att jävsituationer eller förtroendeskada kan uppkomma. Risken för förtroendeskada ökar 
om bisysslan är omfattande, om uppgifterna är kvalificerade och berör verksamhetens 
arbetsområde eller ger betydande ekonomisk ersättning. Risken för förtroendeskada blir också 
större om arbetsuppgifterna i huvudanställningen kräver särskilt orubbat förtroende, vilket är 
fallet om anställda har ledande positioner eller ansvar för kvalificerad handläggning, 
upphandling, tillsyn eller annan myndighetsutövande verksamhet. 

Ett exempel som kan utgöra en förtroendeskadlig bisyssla är om en handläggare som är 
delaktig i kommunens markanvisningar samtidigt har uppdrag inom ett fastighetsbolag eller 
annan potentiell markexploatör i kommunen. 

 
Arbetshindrande bisysslor 
Förbudet mot arbetshindrande bisysslor handlar om förhållandet mellan arbetsgivaren och 
arbetstagaren och regleras i kollektivavtal (AB). Förbudet ska motverka att medarbetare på 
grund av bisyssla missköter sitt arbete. Det är arbetsledningens ansvar att se till att de anställda 
fullt ut ägnar sig åt sitt arbete på arbetstid och att bisysslor sköts på fritiden och inte på annat 
sätt inverkar hindrande på arbetsuppgifterna inom huvudanställningen. Arbetsgivaren har rätt 
att stoppa arbetshindrande bisysslor. Omfattande arbetshindrande bisysslor, som inte 
förhindras, kan även medföra risk för förtroendeskada. 

Ett exempel på en arbetshindrande bisyssla är om en medarbetare som arbetar dagtid måndag 
till fredag inom sin ordinarie anställning, utöver detta tar natt- eller helgarbetspass i en annan 
anställning och detta får till följd att medarbetaren inte kan fullgöra sina arbetsuppgifter i 
huvudanställningen på ett önskvärt sätt. 

 
Konkurrerande bisysslor 
Förbudet mot konkurrerande bisysslor gäller förhållandet mellan arbetsgivaren och 
arbetstagaren och regleras i kollektivavtal (AB). Förbudet gäller endast vid verksamheter som 
bedriver affärs- eller uppdragsverksamhet och ska motverka att arbetsgivaren möter 
konkurrens från sina anställda. Kommunen bedriver inte någon affärsverksamhet men 
däremot bedrivs viss uppdragsverksamhet. Uppdragsverksamhet innebär avgiftsfinansierade 
tjänster som kan beställas från kommunen, men som inte är myndighetsutövning. En anställd 
vid kommunen får inte ha uppdrag eller själv driva verksamhet inom områden där kommunen 
har uppdragsverksamhet. Konkurrensbisysslor kan även medföra risk för förtroendeskada. 
Förbudet gäller dock inte om arbetsgivaren medger bisysslan. 

Ett exempel på en konkurrerande bisyssla kan vara om en medarbetare har som ordinarie 
arbetsuppgift att ta fram kartunderlag efter beställningar (som inte är myndighetsutövning) 
och på sin fritid driver en egen verksamhet med försäljning av liknande karttjänster. 
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4.3 Redovisning, bedömning och beslut om bisyssla 
 

Redovisning av bisyssla 
I enlighet med Allmänna Bestämmelser, som reglerar kommunens verksamhet, ska 
arbetstagare som har en bisyssla anmäla denna och lämna de uppgifter som arbetsgivaren 
anser behövs för bedömning av bisysslan (AB § 8). Vidare ska arbetsgivaren medvetandegöra 
arbetstagaren om skyldigheten att anmäla bisysslan och lämna uppgifter. 

I kommunen ska samtliga medarbetare1 informeras om bisysslor av sin närmaste chef. Vid 
nyanställningar ska information om bisysslor ingå som obligatoriskt introduktionsmaterial. 
Dessutom ska samtliga medarbetare fylla i avsedd blankett om bisysslor, där de anger om de 
har eller inte har någon bisyssla. Angående förtroendeuppdrag inom politiska och fackliga 
organisationer är grundhållning att medarbetare i redovisning av bisyssla inte ska ange vilket 
parti eller vilken facklig organisation uppdraget är inom. Medarbetare som har 
förtroendeuppdrag inom andra ideella organisationer behöver inte redovisa vilken 
organisation det gäller. Om medarbetarens närmaste chef anser sig behöva fler uppgifter för 
att kunna bedöma bisysslan, ska medarbetaren även lämna dessa uppgifter. 

Efter att medarbetaren har blivit informerad om bisysslor och fyllt i avsedd blankett är det 
löpande medarbetarens eget ansvar att rapportera till sin närmaste chef ifall medarbetaren har 
åtagit sig en ny bisyssla som tidigare inte har redovisats, eller om en tidigare redovisad bisyssla 
inte längre är aktuell. Medarbetaren har alltid ett eget ansvar att inte utöva otillåtna bisysslor. 

 
Bedömning och beslut om bisyssla 
När medarbetaren har fyllt i blankett för redovisning av bisyssla, lämnas denna åter till 
närmaste chef för bedömning utifrån lag och avtal. Om en bisyssla har redovisats och bedömts 
av chef utan att beslut har fattats om att förbjuda bisysslan, ska bisysslan anses som tillåten. 
Bisysslor kan alltid bedömas på nytt av medarbetarens chef ifall denne anser att det är befogat 
med en ny bedömning. Medarbetarens närmaste chef ansvarar för att på blankett för 
redovisning av bisyssla intyga med signatur att bisysslan har bedömts. Chef lämnar sedan in 
blanketten till HR-funktionen för förvaring i personalakt. Medarbetaren har rätt att få besked 
om huruvida en redovisad bisyssla är tillåten eller otillåten. 

Bedöms en bisyssla vara förtroendeskadande, arbetshindrande eller konkurrerande, kan 
arbetsgivaren besluta att bisysslan ska upphöra. När det gäller förtroendeskadliga bisysslor går 
7 § LOA längre än AB och säger att arbetsgivaren inte bara kan, utan skall förbjuda sådana 
bisysslor. Beslut om förbud av bisyssla som berör medarbetare inom kommunen, fattas som 
lägst av sektorchef, alternativt av kommunchef eller kommunstyrelsens ordförande (se 

 
 
 

1 Begreppet medarbetare avser i detta sammanhang endast tillsvidare- och visstidsanställda medarbetare. 
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kommunstyrelsens delegationsordning). Beslut om förbud av bisyssla som berör medarbetare 
inom kommunalt bolag, fattas av respektive bolags VD. 

Före arbetsgivaren fattar beslut om förbud mot arbetshindrande eller konkurrerande bisyssla 
(grundat på 8 § AB), föreligger förhandlingsskyldighet gentemot kollektivavtalsbärande facklig 
organisation, enligt 11 § medbestämmandelagen (MBL). Förhandlingsskyldighet föreligger 
inte om det gäller ett beslut om förbud av förtroendeskadlig bisyssla (LOA § 42). Beslut om 
att förbjuda en bisyssla lämnas skriftligen av närmaste chef till medarbetaren och ska innehålla 
en motivering. Beslutet ska även lämnas till HR-funktionen för förvaring i personalakt. 

Om information om medarbetares bisysslor begärs ut som allmän handling ska HR-funktionen 
göra en sekretessprövning, eftersom information om vissa bisysslor kan betecknas som 
känsliga personuppgifter. Främst är det information om bisysslor i form av politiska, fackliga 
eller ideella förtroendeuppdrag som kan anses vara känsliga uppgifter. 

 
4.4 Överprövning och påföljder 

Överprövning 
Enligt 8 § AB måste inte arbetsgivaren förbjuda arbetshindrande eller konkurrerande 
bisysslor, utan kan göra det utifrån sin bedömning. Arbetsgivaren har därför fri prövningsrätt, 
vilket innebär att arbetsgivaren har ensidig rätt att bedöma om en bisyssla är arbetshindrande 
eller konkurrerande och om den ska tillåtas eller ej, såvida bedömningen inte är godtycklig 
eller otillbörlig. Arbetsgivarens beslut att förbjuda en bisyssla, grundat på 8 § AB, kan 
överprövas i enlighet med reglerna i lagen (1974:371) om rättegång i arbetstvister. I sådana fall 
handlar den rättsliga prövningen uteslutande om huruvida arbetsgivaren har använt sin fria 
prövningsrätt korrekt eller på ett godtyckligt eller annat otillbörligt sätt. 

Vid beslut om förbud mot förtroendeskadande bisyssla, grundat på 7 § LOA, föreligger ingen 
fri prövningsrätt, utan arbetsgivaren är enligt lagen tvungen att förbjuda förtroendeskadande 
bisysslor. Sådana beslut kan bestridas genom att arbetstagaren själv eller genom den fackliga 
organisation som företräder arbetstagaren, yrkar att beslut upphävs. Rättsliga prövningar av 
tillämpningen av LOA handläggs enligt reglerna i lagen (1974:371) om rättegång i arbetstvister, 
med Arbetsdomstolen som slutinstans (se 37 § LOA). Enligt 38 § LOA kan domstol i väntan på 
att avgörandet vinner laga kraft, bestämma att beslutet om bisysslan tillsvidare inte ska gälla. 

 
Påföljder 
Om en medarbetare, i strid med arbetsgivarens beslut om förbud mot bisyssla, åtar sig eller 
fortsätter med bisysslan, kan medarbetaren drabbas av sedvanliga arbetsrättsliga påföljder 
såsom disciplinpåföljd eller i allvarliga fall uppsägning, under förutsättning att bisysslan 
verkligen strider mot 7 § LOA eller 8 § AB. 

Om medarbetare vägrar att lämna uppgifter om bisysslor när det begärs eller lämnar felaktiga 
eller ofullständiga uppgifter, betraktas detta som ett brott mot skyldigheterna i anställningen. 
Även i sådana fall kan arbetsgivaren vidta sedvanliga arbetsrättsliga åtgärder, såsom 
disciplinpåföljd eller uppsägning. 
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Om arbetsgivaren i sin bedömning av bisyssla, utifrån 8 § AB, anses ha brutit mot avtalet på så 
sätt att den fria prövningsrätten utnyttjats på ett godtyckligt eller otillbörligt sätt, kan 
arbetstagaren i en arbetstvist rikta skadeståndskrav mot arbetsgivaren (54 § MBL). 
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5 Jäv 
Med jäv avses situationer då anställd eller förtroendevald (politiker) har en sådan relation till 
ett ärende eller part i ärendet att det äventyrar dennes opartiskhet vid handläggning eller 
beslutsfattande. 

 
5.1 Vad säger lagen om jäv? 
I lag regleras jäv för kommunens anställda och förtroendevalda i kommunallagen (KL). 
Jävsbestämmelserna är tillämpliga både vid politiskt beslutsfattande och i handläggningen av 
ärenden på tjänstemannanivå, samt vid myndighets- och delegationsbeslut. I kommunal 
verksamhet tillämpas kommunallagens jävsbestämmelser med företräde framför 
förvaltningslagens bestämmelser. 

I kommunallagen finns olika jävsbestämmelser för olika funktioner i kommunen. Främst 
skiljer kommunallagen på jäv för fullmäktigeledamöter respektive för anställda, revisorer, och 
förtroendevalda i kommunal nämnd (inkl. kommunstyrelsen). För anställda och revisorer 
gäller samma jävsgrunder som för förtroendevalda i nämnd (7 kap. 4 § KL; 12 kap. 14 § KL). 

För kommunala aktiebolag gäller jävsbestämmelserna i aktiebolagslagen (2005:551), ABL, 
som reglerar jäv för styrelseledamöter, revisorer, aktieägare och VD. Anställda i de kommunala 
bolagen ska hantera jäv på samma sätt som anges för anställda i kommunen (se avsnitt 5.2). 

 
Jäv för kommunens medarbetare, revisorer och förtroendevalda i nämnd 
Enligt 6 kap. 28 § KL är kommunens medarbetare, revisorer samt förtroendevalda i nämnd 
(benämnda som anställda/förtroendevalda) jäviga om följande jävsgrunder föreligger: 

 Sakägarjäv - Saken angår den anställde/förtroendevalda själv, det vill säga hon eller 
han intar ställning som part eller har sådant intresse som grundar besvärsrätt. 

 Intressejäv - Ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för den 
anställde/förtroendevalda själv. 

 Släktskapsjäv - Saken angår den anställdes/förtroendevaldas make, sambo, förälder, 
barn, syskon eller annan närstående, alternativt om ärendets utgång kan väntas 
medföra synnerlig nytta eller skada för sådan närstående. 

 Ställföreträdarjäv - Anställd/förtroendevald eller någon närstående är ställföreträdare 
för den part som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada 
av ärendets utgång. 

 Tillsynsjäv - Ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som 
anställd/förtroendevald själv är knuten till. 

 Ombuds- och biträdesjäv - Anställd/förtroendevald har fört talan som ombud eller mot 
ersättning biträtt någon i saken. 

 Delikatessjäv - Det finns annan särskild omständighet som kan rubba förtroendet för 
den anställdes/förtroendevaldas opartiskhet i ärendet. 



11

Delikatessjävet fungerar som en så kallad generalklausul i kommunallagens jävsbestämmelser 
(6 kap. 28 § 5 st. KL). Avsikten med denna är att fånga upp alla de fall då jäv kan uppstå, men 
som inte omfattas av de andra jävsgrunderna. Delikatessjäv avser situationer då 
anställd/förtroendevald står i ett markant beroendeförhållande till den som saken angår. Det 
kan exempelvis vara när anställd/förtroendevald är: 

 nära vän eller ovän med någon som är part eller intressent i ärendet 

 ekonomiskt beroende av en part eller intressent i ärendet 

 i anställningsförhållande till en part eller intressent i ärendet 

Medarbetare, revisorer och förtroendevalda i nämnd som är jäviga i ett ärende får inte delta i 
eller ens närvara vid handläggningen av ärendet (6 kap. 30 § KL). Men om det är uppenbart 
att frågan om opartiskhet saknar betydelse, ska det bortses från jäv (6 kap. 29 § KL). 

Om anställd eller förtroendevald handlägger ett ärende i nämnd som gäller en fråga kopplad 
till ett kommunalt aktiebolag eller en stiftelse där kommunen äger minst hälften av aktierna i 
aktiebolaget eller utser minst hälften av styrelseledamöterna i stiftelsen, ska 
anställd/förtroendevald inte anses vara jävig enbart av att vara ställföreträdare för 
bolaget/stiftelsen eller av att på annat sätt vara knuten dit. Detta undantag gäller dock inte då 
nämnden handlägger ärenden som avser myndighetsutövning mot enskild, såsom när 
kommunalt aktiebolag ansöker om bygglov i nämnd. (6 kap. 31 § KL) 

Anställd och förtroendevald som handlägger ett ärende i en nämnd ska inte anses vara jävig 
enbart på grund av att hon eller han tidigare har deltagit i handläggningen av ärendet hos en 
annan nämnd (6 kap. 31 § KL). 

 
Jävsgrund för ledamöter i kommunfullmäktige 
För ledamöter i kommunfullmäktige gäller 5 kap. 47 § KL om att: 

En ledamot får inte delta i handläggningen av ett ärende som 
personligen rör ledamoten själv, ledamotens make, sambo, 
förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående. 

Att en ledamot är personligen berörd innebär att ärendet i fråga ska beröra ledamoten eller 
någon närstående som individ snarare än som del av ett kollektiv. Utöver denna generella 
jävsgrund för fullmäktigeledamöter finns även särskilda jävsbestämmelser i 5 kap. 48-49 §§ 
KL angående den som är redovisningsskyldig till kommunen. 

Ett undantag finns dock i jävsgrunderna för fullmäktigeledamöter, nämligen att släktskapsjäv 
inte är tillämpligt i valärenden. I sådana ärenden då fullmäktige utser ledamöter och ersättare 
till olika poster och beslutsorgan i kommunen, kan alltså fullmäktigeledamöter delta i beslut 
trots eventuella släktskapsband till personerna som utses. Detta framgår av rättspraxis i form 
av högsta förvaltningsdomstolens avgöranden RÅ 1973 C 28 och RÅ 1979 Ab 30. 
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5.2 Hur hanteras jäv? 
För kommunens samtliga medarbetare, revisorer och förtroendevalda gäller följande: 

Den som känner till en omständighet som kan antas utgöra 
jäv mot honom eller henne ska självmant uppge det. 

(6 kap. 30 § 2 st. KL; jmf 12 kap. 16 § 2 st. KL) 

Den enskilde har således alltid ett ansvar att uppge ifall hon eller han misstänker sig vara jävig 
i en fråga. För förtroendevalda hanteras jävsituationer under handläggning och beslut av 
ärenden enligt kommunallagens bestämmelser om jäv och beslutsförhet. 

 
Försiktighetsprincipen 
I gränsfall då det är svårt att bedöma huruvida någon är jävig eller inte, har kommunen som 
riktlinje att medarbetare och förtroendevalda ska utgå ifrån en försiktighetsprincip. Detta 
innebär att i gråzoner där det är oklart om laglig jävsgrund föreligger, men det av någon 
anledning ”känns felaktigt” att delta i handläggning eller beslutsfattande i ärendet, då bör man 
avstå från att delta för att inte riskera att skapa misstankar om jäv, som kan leda till 
förtroendeskada eller att beslut överklagas och eventuellt ogiltigförklaras. 

 
Anmälan av jäv för anställda 
Om en medarbetare är jävig får denne inte delta i handläggningen2 av ärendet. Det innebär att 
medarbetaren normalt inte får vidta någon åtgärd alls i ärendet. Om en medarbetare känner 
till någon omständighet som kan antas göra honom eller henne jävig, ska medarbetaren 
självmant meddela detta till sin närmaste chef. Om det föreligger en jävsituation ska 
medarbetarens närmaste chef besluta att avskilja medarbetaren från all handläggning i 
ärendet. Detta beslut ska dokumenteras skriftligt av chefen i form av en tjänsteanteckning i 
ärendet. Ifall misstankar om jäv i ärendet uppkommer i efterhand ska kommunen med hjälp 
av det dokumenterade beslutet kunna visa att korrekta åtgärder vidtogs. Medarbetare som är 
osäkra på om jäv föreligger i ett ärende, ska ta upp frågan snarast möjligt med närmaste chef. 

 
Konsekvenser av att beslut fattas under jäviga förutsättningar 
Om medarbetare eller förtroendevald deltar i handläggning eller beslutande av ärenden trots 
att de är jäviga kan det bland annat orsaka försening av ärendet eftersom beslutet kan 
överklagas och eventuellt ogiltigförklaras på grund av jävet. Beslut kan i allmänhet överklagas 
till förvaltningsdomstol. Detta kan ske genom laglighetsprövning3 eller förvaltningsbesvär4. 
Men den kanske allvarligaste potentiella konsekvensen av jäviga beslut är att allmänhetens 
förtroende för kommunens verksamhet och opartiskhet kan ta skada. 

 
 

2 Med handläggning avses inte rent operativ verksamhet, utan handhavande av ärenden där något slags beslut ska fattas direkt 
eller indirekt grundat på handläggningen, exempelvis utredningar, upphandling eller myndighetsutövning. 
3 Reglerna för laglighetsprövning finns i 13 kap KL och handlar om renodlad prövning om beslutet har tillkommit på rätt sätt, 
det vill säga är lagligt. Huruvida det är ett lämpligt beslut ligger utanför prövningen. 
4 Reglerna för förvaltningsbesvär finns i FL och handlar om prövning av både laglighet och lämplighet i beslut enligt berörd 
speciallagstiftning. Förvaltningsbesvär kan endast väckas av den person som beslutet angår, förutsatt att beslutet har gått emot 
personen i fråga och beslutet får överklagas. 
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Påföljder om jäv inte anmäls 
Vid allvarliga fall då en anställd medvetet har undvikit att anmäla jäv kan detta betraktas som 
brott mot skyldigheterna i anställningen. I sådana fall kan arbetsgivaren vidta sedvanliga 
arbetsrättsliga åtgärder, såsom disciplinpåföljd eller uppsägning. Vid myndighetsutövning kan 
också allvarliga fall då jäv hanteras felaktigt och inte anmäls, ge upphov till straffrättsliga 
påföljder om det kan påvisas att tjänstefel har begåtts (se 20 kap. 1 § brottsbalken). Både 
tjänstemän och politiker i kommunal nämnd omfattas av reglerna för tjänstefel vid 
myndighetsutövning. Rättsfall då tjänstemän har blivit dömda för tjänstefel på grund av jäv i 
myndighetsutövning förekommer bland annat inom Polismyndigheten (se RH 2007:51). 

 
 
 

6 Ansvar, förankring och uppföljning 
Ansvar 
Samtliga medarbetare och förtroendevalda har i grunden ett eget ansvar för att ta del av och 
följa riktlinjerna. 

Chefer med personalansvar ansvarar för att informera sina medarbetare om riktlinjerna och 
om att bisysslor och jävsituationer ska anmälas. Därtill har samma chefer ett ansvar för att 
deras medarbetare tilldelas och fyller i avsedd blankett för redovisning av bisyssla. 

Kanslifunktionen ansvarar för att kommunens förtroendevalda informeras om riktlinjerna 
gällande jäv och får vägledning i tolkning och tillämpning. 

HR-funktionen ansvarar för vägledning av kommunens medarbetare om hur riktlinjerna ska 
tolkas och tillämpas. 

 
Förankring 
Riktlinjerna läggs till i kommunens författningshandbok. Vid introduktion av nya medarbetare 
ska dessa riktlinjer ingå som obligatoriskt introduktionsmaterial. Ett lämpligt sätt för chefer 
att förankra riktlinjerna hos befintliga medarbetare är att introducera dem under APT. Vid 
varje ny mandatperiod ska nya förtroendevalda utbildas i riktlinjerna gällande jäv. 

 
Uppföljning 
HR-chef är ansvarig för revidering och uppföljning av dessa riktlinjer. Riktlinjerna ska 
revideras senast vid årsskiftet 2024/2025. Vid revidering bör ansvarig se över om riktlinjerna 
fortfarande är förenliga med lagar, avtal och kommunens andra styrdokument och rutiner. 
Därtill bör en uppföljning göras av hur väl riktlinjerna har fungerat i tillämpningen.
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1 Bakgrund 
 
Inom Ulricehamns kommun arbetar vi på uppdrag och mandat från kommunens invånare. 
Kommunens verksamheter vilar på en demokratisk grund som kännetecknas av rättssäkerhet, 
opartisk ärendehantering och myndighetsutövning, samt korrekta och transparenta 
beslutsprocesser. Den enskildes förtroende för kommunens förvaltning, bolag och 
beslutsorgan är av stor vikt och kräver att kommunkoncernens medarbetare inte låter sig 
påverkas av ovidkommande önskemål eller privata intressen i arbetet, samt att 
förtroendevalda (politiker) inte är med och fattar beslut i ärenden som de har privata intressen 
i eller kopplingar till som gör dem jäviga. Jävsbestämmelser för kommunal verksamhet 
regleras av kommunallagen 2017:725 (KL). 

Riktlinjerna behandlar även frågan om bisysslor, det vill säga anställningar, verksamheter eller 
uppdrag som medarbetare har vid sidan av sin tjänst i kommunen eller inom kommunalt 
bolag. Bisysslor kan på olika sätt komma i konflikt med den kommunala verksamheten och 
exempelvis ge upphov till förtroendeskada eller jävsituationer. Därför är vissa bisysslor 
otillåtna då de riskerar att skada kommunens verksamhet eller anseende. Bisysslor regleras 
delvis avtalsmässigt genom bland annat Allmänna Bestämmelser (AB) och delvis i lagen om 
offentlig anställning (1994:260), LOA. 

2 Syfte 
Dessa riktlinjer syftar till att förebygga att medarbetare och förtroendevalda inom Ulricehamns 
kommun och kommunala bolag missbrukar sin ställning eller hamnar i situationer som kan 
skada förtroendet för kommunen. Riktlinjerna ska klargöra vad bisysslor och jäv är och hur 
det hanteras. Målet är att det endast ska förekomma tillåtna bisysslor, samt att handläggning 
och beslutsfattande alltid ska företas av medarbetare och förtroendevalda som är fria från jäv.  

3 Tillämpning av riktlinjerna i kommun 
respektive kommunala bolag 

För kommunens verksamheter finns utöver dessa riktlinjer även rutiner för bisysslor, som mer 
detaljerat beskriver hur riktlinjerna ska tillämpas angående redovisning, bedömning och 
beslut om bisyssla. Inom kommunens verksamheter ska dessa riktlinjer tillämpas fullt ut i alla 
delar. Men när det gäller de kommunala bolagen så skiljer sig deras verksamheter från 
kommunens verksamheter på flera sätt. Bland annat omfattas bolagen varken av LOA eller AB, 
utan har istället olika branschspecifika kollektivavtal som reglerar bisysslor. I de kommunala 
bolagen finns också en större risk för konkurrerande bisysslor, eftersom de bedriver 
affärsverksamhet. Angående jäv regleras bolagen inte av kommunallagen, utan av 
aktiebolagslagen (ABL). Därför ska bolagen tillämpa riktlinjerna i de delar som är möjliga 
utifrån lagstiftning samt respektive bolags verksamhet och avtal. Bolagens tillämpning av 
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riktlinjerna gällande bisysslor bör klargöras i bolagsspecifika rutiner för hur bisysslor 
hanteras. 

4 Bisysslor 
4.1 Vad räknas som bisyssla? 
En bisyssla är en aktivitet som medarbetaren tillfälligt eller permanent ägnar sig åt vid sidan 
av sin anställning inom kommunen eller kommunalt bolag och som inte kan hänföras till 
privatlivet. Det kan röra sig om att medarbetare arbetar extra i annan anställning, utövar ett 
uppdrag eller bedriver egen verksamhet vid sidan av sitt ordinarie arbete. Även extra arbete 
för en annan verksamhet inom kommunkoncernen kan vara en bisyssla. Aktiviteter av olika 
slag som hör till privatlivet, såsom att utöva en hobby eller sköta sin och familjens egendom 
och privata angelägenheter, räknas inte som bisyssla.  

Förtroendeuppdrag inom politiska, fackliga eller ideella organisationer är enligt 8 § AB 
undantagna som bisysslor. Dock räknas sådana förtroendeuppdrag som bisysslor utifrån LOA 
och ska därför bedömas av arbetsgivaren utifrån att de potentiellt kan vara förtroendeskadliga. 
I detta hänseende räknas endast formella förtroendeuppdrag som bisysslor och inte 
exempelvis att bara vara medlem i en sådan organisation eller förening.  

4.2 Tillåtna och otillåtna bisysslor 

Tillåtna bisysslor 
Som huvudregel är alla bisysslor tillåtna, förutsatt att de inte faller under definitionen för 
otillåtna bisysslor (se nedan). 

Otillåtna bisysslor 
Under vissa omständigheter blir bisysslor otillåtna. Vilka bisysslor som är otillåtna beror på 
vilka lagar och avtal som verksamheten regleras av. Kommunens verksamheter regleras i detta 
hänseende framförallt av lagen om offentlig anställning (LOA) och kollektivavtalet Allmänna 
Bestämmelser (AB). I de kommunala bolagen regleras bisysslor varken av LOA eller AB, utan 
av andra branschspecifika kollektivavtal. Flera av dessa avtal omfattar dock indirekt eller 
direkt samma typer av bisysslor som är otillåtna som för kommunens verksamheter.  

För kommunens verksamheter kan otillåtna bisysslor delas in i tre olika huvudkategorier: 

 Förtroendeskadliga bisysslor 

 Arbetshindrande bisysslor 

 Konkurrerande bisysslor 

Förtroendeskadliga bisysslor 
Förbudet mot förtroendeskadliga bisysslor handlar om allmänhetens tillit till kommunen och 
regleras i lagen om offentlig anställning. Enligt 7 § LOA får en anställd inte ha en bisyssla i 
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form av en anställning, ett uppdrag eller en verksamhet som kan rubba förtroendet för den 
anställdes eller annan anställds opartiskhet i arbetet eller som kan skada kommunens 
anseende.  

Betydelsen av förbudet är att kommunens medarbetare inte får ha bisysslor som medför risk 
för att jävsituationer eller förtroendeskada kan uppkomma. Risken för förtroendeskada ökar 
om bisysslan är omfattande, om uppgifterna är kvalificerade och berör verksamhetens 
arbetsområde eller ger betydande ekonomisk ersättning. Risken för förtroendeskada blir också 
större om arbetsuppgifterna i huvudanställningen kräver särskilt orubbat förtroende, vilket är 
fallet om anställda har ledande positioner eller ansvar för kvalificerad handläggning, 
upphandling, tillsyn eller annan myndighetsutövande verksamhet. 

Ett exempel som kan utgöra en förtroendeskadlig bisyssla är om en handläggare som är 
delaktig i kommunens markanvisningar samtidigt har uppdrag inom ett fastighetsbolag eller 
annan potentiell markexploatör i kommunen.  

Arbetshindrande bisysslor 
Förbudet mot arbetshindrande bisysslor handlar om förhållandet mellan arbetsgivaren och 
arbetstagaren och regleras i kollektivavtal (AB). Förbudet ska motverka att medarbetare på 
grund av bisyssla missköter sitt arbete. Det är arbetsledningens ansvar att se till att de anställda 
fullt ut ägnar sig åt sitt arbete på arbetstid och att bisysslor sköts på fritiden och inte på annat 
sätt inverkar hindrande på arbetsuppgifterna inom huvudanställningen. Arbetsgivaren har 
rätt att stoppa arbetshindrande bisysslor. Omfattande arbetshindrande bisysslor, som inte 
förhindras, kan även medföra risk för förtroendeskada. 

Ett exempel på en arbetshindrande bisyssla är om en medarbetare som arbetar dagtid måndag 
till fredag inom sin ordinarie anställning, utöver detta tar natt- eller helgarbetspass i en annan 
anställning och detta får till följd att medarbetaren inte kan fullgöra sina arbetsuppgifter i 
huvudanställningen på ett önskvärt sätt. 

Konkurrerande bisysslor 
Förbudet mot konkurrerande bisysslor gäller förhållandet mellan arbetsgivaren och 
arbetstagaren och regleras i kollektivavtal (AB). Förbudet gäller endast vid verksamheter som 
bedriver affärs- eller uppdragsverksamhet och ska motverka att arbetsgivaren möter 
konkurrens från sina anställda. Kommunen bedriver inte någon affärsverksamhet men 
däremot bedrivs viss uppdragsverksamhet. Uppdragsverksamhet innebär avgiftsfinansierade 
tjänster som kan beställas från kommunen, men som inte är myndighetsutövning. En anställd 
vid kommunen får inte ha uppdrag eller själv driva verksamhet inom områden där kommunen 
har uppdragsverksamhet. Konkurrensbisysslor kan även medföra risk för förtroendeskada. 
Förbudet gäller dock inte om arbetsgivaren medger bisysslan. 

Ett exempel på en konkurrerande bisyssla kan vara om en medarbetare har som ordinarie 
arbetsuppgift att ta fram kartunderlag efter beställningar (som inte är myndighetsutövning) 
och på sin fritid driver en egen verksamhet med försäljning av liknande karttjänster.  
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4.3 Redovisning, bedömning och beslut om bisyssla 

Redovisning av bisyssla  
I enlighet med Allmänna Bestämmelser, som reglerar kommunens verksamhet, ska 
arbetstagare som har en bisyssla anmäla denna och lämna de uppgifter som arbetsgivaren 
anser behövs för bedömning av bisysslan (AB § 8). Vidare ska arbetsgivaren medvetandegöra 
arbetstagaren om skyldigheten att anmäla bisysslan och lämna uppgifter. 

I kommunen ska samtliga medarbetare1 informeras om bisysslor av sin närmaste chef. Vid 
nyanställningar ska information om bisysslor ingå som obligatoriskt introduktionsmaterial.  
Dessutom ska samtliga medarbetare fylla i avsedd blankett om bisysslor, där de anger om de 
har eller inte har någon bisyssla. Angående förtroendeuppdrag inom politiska och fackliga 
organisationer är grundhållning att medarbetare i redovisning av bisyssla inte ska ange vilket 
parti eller vilken facklig organisation uppdraget är inom. Medarbetare som har 
förtroendeuppdrag inom andra ideella organisationer behöver inte redovisa vilken 
organisation det gäller. Om medarbetarens närmaste chef anser sig behöva fler uppgifter för 
att kunna bedöma bisysslan, ska medarbetaren även lämna dessa uppgifter. 

Efter att medarbetaren har blivit informerad om bisysslor och fyllt i avsedd blankett är det 
löpande medarbetarens eget ansvar att rapportera till sin närmaste chef ifall medarbetaren har 
åtagit sig en ny bisyssla som tidigare inte har redovisats, eller om en tidigare redovisad bisyssla 
inte längre är aktuell. Medarbetaren har alltid ett eget ansvar att inte utöva otillåtna bisysslor. 

Bedömning och beslut om bisyssla  
När medarbetaren har fyllt i blankett för redovisning av bisyssla, lämnas denna åter till 
närmaste chef för bedömning utifrån lag och avtal. Om en bisyssla har redovisats och bedömts 
av chef utan att beslut har fattats om att förbjuda bisysslan, ska bisysslan anses som tillåten. 
Bisysslor kan alltid bedömas på nytt av medarbetarens chef ifall denne anser att det är befogat 
med en ny bedömning. Medarbetarens närmaste chef ansvarar för att på blankett för 
redovisning av bisyssla intyga med signatur att bisysslan har bedömts. Chef lämnar sedan in 
blanketten till personalfunktionen för förvaring i personalakt. Medarbetaren har rätt att få 
besked om huruvida en redovisad bisyssla är tillåten eller otillåten.  

Bedöms en bisyssla vara förtroendeskadande, arbetshindrande eller konkurrerande, kan 
arbetsgivaren besluta att bisysslan ska upphöra. När det gäller förtroendeskadliga bisysslor går 
7 § LOA längre än AB och säger att arbetsgivaren inte bara kan, utan skall förbjuda sådana 
bisysslor. Beslut om förbud av bisyssla som berör medarbetare inom kommunen, fattas som 
lägst av sektorchef, alternativt av kommunchef eller kommunstyrelsens ordförande (se 

 
1 Begreppet medarbetare avser i detta sammanhang endast tillsvidare- och visstidsanställda medarbetare. 
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kommunstyrelsens delegationsordning). Beslut om förbud av bisyssla som berör medarbetare 
inom kommunalt bolag, fattas av respektive bolags VD.  

Före arbetsgivaren fattar beslut om förbud mot arbetshindrande eller konkurrerande bisyssla 
(grundat på 8 § AB), föreligger förhandlingsskyldighet gentemot kollektivavtalsbärande facklig 
organisation, enligt 11 § medbestämmandelagen (MBL). Förhandlingsskyldighet föreligger 
inte om det gäller ett beslut om förbud av förtroendeskadlig bisyssla (LOA § 42). Beslut om 
att förbjuda en bisyssla lämnas skriftligen av närmaste chef till medarbetaren och ska innehålla 
en motivering. Beslutet ska även lämnas till personalfunktionen för förvaring i personalakt.  

Om information om medarbetares bisysslor begärs ut som allmän handling ska 
personalfunktionen göra en sekretessprövning, eftersom information om vissa bisysslor kan 
betecknas som känsliga personuppgifter. Främst är det information om bisysslor i form av 
politiska, fackliga eller ideella förtroendeuppdrag som kan anses vara känsliga uppgifter. 

4.4 Överprövning och påföljder 

Överprövning 
Enligt 8 § AB måste inte arbetsgivaren förbjuda arbetshindrande eller konkurrerande 
bisysslor, utan kan göra det utifrån sin bedömning. Arbetsgivaren har därför fri prövningsrätt, 
vilket innebär att arbetsgivaren har ensidig rätt att bedöma om en bisyssla är arbetshindrande 
eller konkurrerande och om den ska tillåtas eller ej, såvida bedömningen inte är godtycklig 
eller otillbörlig. Arbetsgivarens beslut att förbjuda en bisyssla, grundat på 8 § AB, kan 
överprövas i enlighet med reglerna i lagen (1974:371) om rättegång i arbetstvister. I sådana fall 
handlar den rättsliga prövningen uteslutande om huruvida arbetsgivaren har använt sin fria 
prövningsrätt korrekt eller på ett godtyckligt eller annat otillbörligt sätt.  

Vid beslut om förbud mot förtroendeskadande bisyssla, grundat på 7 § LOA, föreligger ingen 
fri prövningsrätt, utan arbetsgivaren är enligt lagen tvungen att förbjuda förtroendeskadande 
bisysslor. Sådana beslut kan bestridas genom att arbetstagaren själv eller genom den fackliga 
organisation som företräder arbetstagaren, yrkar att beslut upphävs. Rättsliga prövningar av 
tillämpningen av LOA handläggs enligt reglerna i lagen (1974:371) om rättegång i arbetstvister, 
med Arbetsdomstolen som slutinstans (se 37 § LOA). Enligt 38 § LOA kan domstol i väntan på 
att avgörandet vinner laga kraft, bestämma att beslutet om bisysslan tillsvidare inte ska gälla.  

Påföljder 
Om en medarbetare, i strid med arbetsgivarens beslut om förbud mot bisyssla, åtar sig eller 
fortsätter med bisysslan, kan medarbetaren drabbas av sedvanliga arbetsrättsliga påföljder 
såsom disciplinpåföljd eller i allvarliga fall uppsägning, under förutsättning att bisysslan 
verkligen strider mot 7 § LOA eller 8 § AB. 

Om medarbetare vägrar att lämna uppgifter om bisysslor när det begärs eller lämnar felaktiga 
eller ofullständiga uppgifter, betraktas detta som ett brott mot skyldigheterna i anställningen. 
Även i sådana fall kan arbetsgivaren vidta sedvanliga arbetsrättsliga åtgärder, såsom 
disciplinpåföljd eller uppsägning.  
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Om arbetsgivaren i sin bedömning av bisyssla, utifrån 8 § AB, anses ha brutit mot avtalet på så 
sätt att den fria prövningsrätten utnyttjats på ett godtyckligt eller otillbörligt sätt, kan 
arbetstagaren i en arbetstvist rikta skadeståndskrav mot arbetsgivaren (54 § MBL). 
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5 Jäv 
Med jäv avses situationer då anställd eller förtroendevald (politiker) har en sådan relation till 
ett ärende eller part i ärendet att det äventyrar dennes opartiskhet vid handläggning eller 
beslutsfattande.  

5.1 Vad säger lagen om jäv? 
I lag regleras jäv för kommunens anställda och förtroendevalda i kommunallagen (KL). 
Jävsbestämmelserna är tillämpliga både vid politiskt beslutsfattande och i handläggningen av 
ärenden på tjänstemannanivå, samt vid myndighets- och delegationsbeslut. I kommunal 
verksamhet tillämpas kommunallagens jävsbestämmelser med företräde framför 
förvaltningslagens bestämmelser.  

I kommunallagen finns olika jävsbestämmelser för olika funktioner i kommunen. Främst 
skiljer kommunallagen på jäv för fullmäktigeledamöter respektive för anställda, revisorer, och 
förtroendevalda i kommunal nämnd (inkl. kommunstyrelsen). För anställda och revisorer 
gäller samma jävsgrunder som för förtroendevalda i nämnd (7 kap. 4 § KL; 12 kap. 14 § KL). 

För kommunala aktiebolag gäller jävsbestämmelserna i aktiebolagslagen (2005:551), ABL, 
som reglerar jäv för styrelseledamöter, revisorer, aktieägare och VD. Anställda i de kommunala 
bolagen ska hantera jäv på samma sätt som anges för anställda i kommunen (se avsnitt 5.2). 

Jäv för kommunens medarbetare, revisorer och förtroendevalda i nämnd 
Enligt 6 kap. 28 § KL är kommunens medarbetare, revisorer samt förtroendevalda i nämnd 
(benämnda som anställda/förtroendevalda) jäviga om följande jävsgrunder föreligger: 

 Sakägarjäv - Saken angår den anställde/förtroendevalda själv, det vill säga hon eller 
han intar ställning som part eller har sådant intresse som grundar besvärsrätt.  

 Intressejäv - Ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för den 
anställde/förtroendevalda själv.  

 Släktskapsjäv - Saken angår den anställdes/förtroendevaldas make, sambo, förälder, 
barn, syskon eller annan närstående, alternativt om ärendets utgång kan väntas 
medföra synnerlig nytta eller skada för sådan närstående.  

 Ställföreträdarjäv - Anställd/förtroendevald eller någon närstående är ställföreträdare 
för den part som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada 
av ärendets utgång.  

 Tillsynsjäv - Ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som 
anställd/förtroendevald själv är knuten till.  

 Ombuds- och biträdesjäv - Anställd/förtroendevald har fört talan som ombud eller mot 
ersättning biträtt någon i saken.  

 Delikatessjäv - Det finns annan särskild omständighet som kan rubba förtroendet för 
den anställdes/förtroendevaldas opartiskhet i ärendet.  
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Delikatessjävet fungerar som en så kallad generalklausul i kommunallagens jävsbestämmelser 
(6 kap. 28 § 5 st. KL). Avsikten med denna är att fånga upp alla de fall då jäv kan uppstå, men 
som inte omfattas av de andra jävsgrunderna. Delikatessjäv avser situationer då 
anställd/förtroendevald står i ett markant beroendeförhållande till den som saken angår.  Det 
kan exempelvis vara när anställd/förtroendevald är: 

 nära vän eller ovän med någon som är part eller intressent i ärendet  

 ekonomiskt beroende av en part eller intressent i ärendet 

 i anställningsförhållande till en part eller intressent i ärendet 

Medarbetare, revisorer och förtroendevalda i nämnd som är jäviga i ett ärende får inte delta i 
eller ens närvara vid handläggningen av ärendet (6 kap. 30 § KL). Men om det är uppenbart 
att frågan om opartiskhet saknar betydelse, ska det bortses från jäv (6 kap. 29 § KL).  

Om anställd eller förtroendevald handlägger ett ärende i nämnd som gäller en fråga kopplad 
till ett kommunalt aktiebolag eller en stiftelse där kommunen äger minst hälften av aktierna i 
aktiebolaget eller utser minst hälften av styrelseledamöterna i stiftelsen, ska 
anställd/förtroendevald inte anses vara jävig enbart av att vara ställföreträdare för 
bolaget/stiftelsen eller av att på annat sätt vara knuten dit. Detta undantag gäller dock inte då 
nämnden handlägger ärenden som avser myndighetsutövning mot enskild, såsom när 
kommunalt aktiebolag ansöker om bygglov i nämnd. (6 kap. 31 § KL) 

Anställd och förtroendevald som handlägger ett ärende i en nämnd ska inte anses vara jävig 
enbart på grund av att hon eller han tidigare har deltagit i handläggningen av ärendet hos en 
annan nämnd (6 kap. 31 § KL). 

Jävsgrund för ledamöter i kommunfullmäktige 

För ledamöter i kommunfullmäktige gäller 5 kap. 47 § KL om att:  

En ledamot får inte delta i handläggningen av ett ärende som 
personligen rör ledamoten själv, ledamotens make, sambo, 
förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående. 

Att en ledamot är personligen berörd innebär att ärendet i fråga ska beröra ledamoten eller 
någon närstående som individ snarare än som del av ett kollektiv. Utöver denna generella 
jävsgrund för fullmäktigeledamöter finns även särskilda jävsbestämmelser i 5 kap. 48-49 §§ 
KL angående den som är redovisningsskyldig till kommunen. 

Ett undantag finns dock i jävsgrunderna för fullmäktigeledamöter, nämligen att släktskapsjäv 
inte är tillämpligt i valärenden. I sådana ärenden då fullmäktige utser ledamöter och ersättare 
till olika poster och beslutsorgan i kommunen, kan alltså fullmäktigeledamöter delta i beslut 
trots eventuella släktskapsband till personerna som utses. Detta framgår av rättspraxis i form 
av högsta förvaltningsdomstolens avgöranden RÅ 1973 C 28 och RÅ 1979 Ab 30.  
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5.2 Hur hanteras jäv? 
För kommunens samtliga medarbetare, revisorer och förtroendevalda gäller följande: 

Den som känner till en omständighet som kan antas utgöra 
jäv mot honom eller henne ska självmant uppge det. 

(6 kap. 30 § 2 st. KL; jmf 12 kap. 16 § 2 st. KL) 

Den enskilde har således alltid ett ansvar att uppge ifall hon eller han misstänker sig vara jävig 
i en fråga. För förtroendevalda hanteras jävsituationer under handläggning och beslut av 
ärenden enligt kommunallagens bestämmelser om jäv och beslutsförhet.  

Försiktighetsprincipen 
I gränsfall då det är svårt att bedöma huruvida någon är jävig eller inte, har kommunen som 
riktlinje att medarbetare och förtroendevalda ska utgå ifrån en försiktighetsprincip. Detta 
innebär att i gråzoner där det är oklart om laglig jävsgrund föreligger, men det av någon 
anledning ”känns felaktigt” att delta i handläggning eller beslutsfattande i ärendet, då bör man 
avstå från att delta för att inte riskera att skapa misstankar om jäv, som kan leda till 
förtroendeskada eller att beslut överklagas och eventuellt ogiltigförklaras.  

Anmälan av jäv för anställda 
Om en medarbetare är jävig får denne inte delta i handläggningen2 av ärendet. Det innebär att 
medarbetaren normalt inte får vidta någon åtgärd alls i ärendet. Om en medarbetare känner 
till någon omständighet som kan antas göra honom eller henne jävig, ska medarbetaren 
självmant meddela detta till sin närmaste chef. Om det föreligger en jävsituation ska 
medarbetarens närmaste chef besluta att avskilja medarbetaren från all handläggning i 
ärendet. Detta beslut ska dokumenteras skriftligt av chefen i form av en tjänsteanteckning i 
ärendet. Ifall misstankar om jäv i ärendet uppkommer i efterhand ska kommunen med hjälp 
av det dokumenterade beslutet kunna visa att korrekta åtgärder vidtogs. Medarbetare som är 
osäkra på om jäv föreligger i ett ärende, ska ta upp frågan snarast möjligt med närmaste chef. 

Konsekvenser av att beslut fattas under jäviga förutsättningar 
Om medarbetare eller förtroendevald deltar i handläggning eller beslutande av ärenden trots 
att de är jäviga kan det bland annat orsaka försening av ärendet eftersom beslutet kan 
överklagas och eventuellt ogiltigförklaras på grund av jävet. Beslut kan i allmänhet överklagas 
till förvaltningsdomstol. Detta kan ske genom laglighetsprövning3 eller förvaltningsbesvär4. 
Men den kanske allvarligaste potentiella konsekvensen av jäviga beslut är att allmänhetens 
förtroende för kommunens verksamhet och opartiskhet kan ta skada. 

 
2 Med handläggning avses inte rent operativ verksamhet, utan handhavande av ärenden där något slags beslut ska fattas direkt 
eller indirekt grundat på handläggningen, exempelvis utredningar, upphandling eller myndighetsutövning.  
3 Reglerna för laglighetsprövning finns i 13 kap KL och handlar om renodlad prövning om beslutet har tillkommit på rätt sätt, 
det vill säga är lagligt. Huruvida det är ett lämpligt beslut ligger utanför prövningen. 
4 Reglerna för förvaltningsbesvär finns i FL och handlar om prövning av både laglighet och lämplighet i beslut enligt berörd 
speciallagstiftning. Förvaltningsbesvär kan endast väckas av den person som beslutet angår, förutsatt att beslutet har gått emot 
personen i fråga och beslutet får överklagas. 



 
 
 
 

13

Påföljder om jäv inte anmäls 
Vid allvarliga fall då en anställd medvetet har undvikit att anmäla jäv kan detta betraktas som 
brott mot skyldigheterna i anställningen. I sådana fall kan arbetsgivaren vidta sedvanliga 
arbetsrättsliga åtgärder, såsom disciplinpåföljd eller uppsägning. Vid myndighetsutövning kan 
också allvarliga fall då jäv hanteras felaktigt och inte anmäls, ge upphov till straffrättsliga 
påföljder om det kan påvisas att tjänstefel har begåtts (se 20 kap. 1 § brottsbalken). Både 
tjänstemän och politiker i kommunal nämnd omfattas av reglerna för tjänstefel vid 
myndighetsutövning.  Rättsfall då tjänstemän har blivit dömda för tjänstefel på grund av jäv i 
myndighetsutövning förekommer bland annat inom Polismyndigheten (se RH 2007:51). 

 

6 Ansvar, förankring och uppföljning 
Ansvar 
Samtliga medarbetare och förtroendevalda har i grunden ett eget ansvar för att ta del av och 
följa riktlinjerna.  

Chefer med personalansvar ansvarar för att informera sina medarbetare om riktlinjerna och 
om att bisysslor och jävsituationer ska anmälas. Därtill har samma chefer ett ansvar för att 
deras medarbetare tilldelas och fyller i avsedd blankett för redovisning av bisyssla, oavsett om 
de har någon bisyssla eller ej. 

Kanslifunktionen ansvarar för att kommunens förtroendevalda informeras om riktlinjerna 
gällande jäv och får vägledning i tolkning och tillämpning.  

Personalfunktionen ansvarar för vägledning av kommunens medarbetare om hur riktlinjerna 
ska tolkas och tillämpas.  

Förankring 
Riktlinjerna läggs till i kommunens författningshandbok. Vid introduktion av nya medarbetare 
ska dessa riktlinjer ingå som obligatoriskt introduktionsmaterial. Ett lämpligt sätt för chefer 
att förankra riktlinjerna hos befintliga medarbetare är att introducera dem under APT. Vid 
varje ny mandatperiod ska nya förtroendevalda utbildas i riktlinjerna gällande jäv. 

Uppföljning 
Personalchef är ansvarig för revidering och uppföljning av dessa riktlinjer. Riktlinjerna ska 
revideras senast vid årsskiftet 2021/2022. Vid revidering bör ansvarig se över om riktlinjerna 
fortfarande är förenliga med lagar, avtal och kommunens andra styrdokument och rutiner. 
Därtill bör en uppföljning göras av hur väl riktlinjerna har fungerat i tillämpningen. 
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§  
 

Samverkansform IT 
Dnr 2021/600 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  

 Upplös samverkansnämnd IT vid mandatperiods slut (2022-12-31). 
 Ingå avtalssamverkan med Tranemo kommun gällande IT vid ny mandatperiod. 
 Ge kommunstyrelsen uppdrag att upprätta ett avtal för avtalssamverkan. 
 Ge kommunstyrelsen uppdrag att revidera berörda styrdokument. 
 Ovanstående beslutspunkter gäller under förutsättning att likalydande beslut fattas i 

både Tranemo och Ulricehamns kommun. 
 
Sammanfattning 
På samverkansnämnd IT 2021-05-21 fick förvaltningen i uppdrag att utreda om 
IT-samverkan bäst lämpar sig som nämndsamverkan eller avtalssamverkan. På 
samverkansnämnd IT 2021-11-19 godkändes förvaltningens utredning och nämnden fattade 
beslut om att föreslå kommunfullmäktige i respektive kommun att ändra samverkansform. 
 
Idag har kommunerna en väl etablerad och djup samverkan som båda kommunerna är nöjda 
med. Samverkan regleras redan idag genom avtal. Genom att avveckla nämnden blir det 
tydligare att IT är en del av vår ordinarie verksamhet som inkluderas och följs upp på samma 
sätt som andra stödfunktioner i kommunen. 
 
Samverkansnämnd IT rekommenderar att upphäva den gemensamma nämnden och skapa 
avtalssamverkan från nästa mandatperiod med start 1 januari 2023. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-11-19 från servicechef   
 
Samverkansnämnd IT:s förslag till beslut 

 Upplös samverkansnämnd IT vid mandatperiods slut (2022-12-31). 
 Ingå avtalssamverkan med Tranemo kommun gällande IT vid ny mandatperiod. 
 Ge förvaltningen uppdrag att upprätta ett avtal för avtalssamverkan. 
 Ge förvaltningen uppdrag att revidera berörda styrdokument. 
 Ovanstående beslutspunkter gäller under förutsättning att likatydliga beslut fattas i 

både Tranemo och Ulricehamns kommun. 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2021-11-19 

Tjänsteskrivelse Samverkansform IT 
Diarienummer 2021/600, löpnummer 3974/2021 
 
Samverkansnämnd IT:s förslag till beslut 

 Upplös samverkansnämnd IT vid mandatperiods slut (2022-12-31). 
 Ingå avtalssamverkan med Tranemo kommun gällande IT vid ny mandatperiod. 
 Ge förvaltningen uppdrag att upprätta ett avtal för avtalssamverkan. 
 Ge förvaltningen uppdrag att revidera berörda styrdokument. 
 Ovanstående beslutspunkter gäller under förutsättning att likatydliga beslut fattas i 

både Tranemo och Ulricehamns kommun. 
 
Sammanfattning 
På samverkansnämnd IT 2021-05-21 fick förvaltningen i uppdrag att utreda om 
IT-samverkan bäst lämpar sig som nämndsamverkan eller avtalssamverkan. På 
samverkansnämnd IT 2021-11-19 godkändes förvaltningens utredning och nämnden fattade 
beslut om att föreslå kommunfullmäktige i respektive kommun att ändra samverkansform. 
 
Idag har kommunerna en väl etablerad och djup samverkan som båda kommunerna är nöjda 
med. Samverkan regleras redan idag genom avtal. Genom att avveckla nämnden blir det 
tydligare att IT är en del av vår ordinarie verksamhet som inkluderas och följs upp på samma 
sätt som andra stödfunktioner i kommunen. 
 
Samverkansnämnd IT rekommenderar att upphäva den gemensamma nämnden och skapa 
avtalssamverkan från nästa mandatperiod med start 1 januari 2023. 
 
 
Ärendet 
Inledning 
På samverkansnämnd IT 2021-05-21 fick förvaltningen i uppdrag att utreda om 
IT-samverkan bäst lämpar sig som nämndsamverkan eller avtalssamverkan. På 
samverkansnämnd IT 2021-11-19 godkändes förvaltningens utredning och nämnden fattade 
beslut om att föreslå kommunfullmäktige i respektive kommun att ändra samverkansform. 
 
När Samverkansnämnd IT skapades 2010 fanns det inga juridiska möjligheter till 
avtalssamverkan. Efter ändring i kommunallagen 1 juli 2018 finns idag möjlighet till 
avtalssamverkan. Med IT i detta hänseendet menas verksamhet IT vars primära uppgift är att 
sköta teknisk drift av interna system, tillhandahålla infrastruktur, support och 
verksamhetsstöd. 
 
Syfte 
Föreslå samverkansnämnd IT den mest effektiva samverkansformen för uppdraget genom att 
belysa olika perspektiv. 
 
Utredning 
Att bedriva IT är en intern stödfunktion till kärnverksamheterna på samma sätt som en 
ekonomifunktion eller en personalfunktion. Enligt samverkansnämnd IT reglemente regleras 
nämndes uppdrag redan idag genom ett samverkansavtal. I samverkansavtalet står bland 
annat: ”Samverkansnämnd IT är en renodlad utförarnämnd vars uppgift är att följa det 
ramuppdrag som respektive kommunstyrelse ger nämnden inför verksamhetsåret.” 
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På samverkansnämnden idag följs tertialrapporter upp från IT och under november-mötet 
bereds ramuppdrag till kommunstyrelsen. Under året genomförs olika föredragningar kring 
IT-relaterade frågor på nämndens begäran.  
Inga frågor eller uppdrag från andra nämnder har inkommit till samverkansnämnden. 
Nämnden har heller inte fått andra ansvar eller uppdrag delegerade till sig. 
 
Utredningen har belyst samverkansfrågan ur olika perspektiv vilket redogörs för nedan. 
 
Politik 

 Färre uppdrag och möten 
o 4 ordinarie och ersättande ledarmöten 
o 4 möten per år 

 Tertialrapporterna från IT som idag följs upp på samverkansnämnden skulle vid en 
avtalssamverkan istället bli en del av förvaltningens samlade tertialrapportering 

o Likvärdig uppföljning med övriga verksamheter för respektive kommun 
 Dialog som idag sker med förvaltningen på samverkansnämnden skulle ersättas med 

likvärdig möjlighet till dialog med övriga verksamheter, det vill säga möjlighet att 
bjuda in IT till KS-förmiddagar eller arbetsgrupper 

o Fler politiker får del av samma föredragning från IT 
 Budget, ramuppdrag och prislista för ITs tjänster beslutas redan idag av respektive 

kommunstyrelse och påverkas inte om man övergår från nämnd till avtalssamverkan 
 
Verksamhetsnytta 

 IT-nämndens arbete påverkar generellt inte verksamhetsnyttan 
 Viss administration kan minska i verksamhet IT som idag bereder mötesunderlag till 

IT-nämnden samt administrerar nämndens möten 
 IT-verksamheten kan bli mindre synliga på den politiska agendan då den inte möter 

en egen utpekad nämnd för ändamålet 
 
IT-samverkan 

 Samverkan mellan Tranemo kommun och Ulricehamns kommun fungerar bra idag 
men är inte avhängt att vi har en nämnd 

o Genom samverkan är kommunerna en starkare part på IT-marknaden 
gentemot leverantörerna 

o Genom samverkan får kommunerna en kostnadseffektiv intern IT-drift 
o Genom IT-samverkan har vi fått en fördjupad verksamhetssamverkan mellan 

kommunerna vilket har många positiva effekter 
 
Juridik 
Ändringen i kommunallagen (9 kap §37) den 1 juni 2018 som ger kommuner rätt till 
avtalssamverkan skedde bland annat med följande motivering: ”Att förenkla möjligheterna 
till kommunal samverkan och extern delegering är ett viktigt led i att ge kommuner och 
landsting goda förutsättningar att möta dagens och framtida utmaningar.”.  
 
Samverkansrelationer påverkar ett antal olika rättsliga och praktiska parametrar som 
samarbetspartnerna måste beakta och hantera, däribland: 

 information och samråd 
 dokumenthantering och personuppgiftsbehandling 
 offentlighet och sekretess 
 arbetsrätt och arbetsmiljö 
 uppföljning och uppsikt 

 
Förutsatt att samverkansavtalet reglerar åtminstone ovan nämnda praktiska parametrar 
finns inga juridiska hinder för avtalssamverkan. 
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Ekonomi 
 En övergång från nämndssamverkan till avtalssamverkan innebär en viss 

kostnadsminskning på grund av upphörandet av politiska arvoden, resekostnader och 
andra mindre kostnader som uppstår vid sammanträden. 

 
Slutsats/Rekommendation 
Idag har kommunerna en väl etablerad och djup samverkan som båda kommunerna är nöjda 
med. Samverkan regleras redan idag genom avtal. Genom att avveckla nämnden blir det 
tydligare att IT är en del av vår ordinarie verksamhet som inkluderas och följs upp på samma 
sätt som andra stödfunktioner i kommunen.  
 
Om samverkan skulle inletts idag hade troligen samverkan genomförts som avtalssamverkan 
vilket inte var möjligt då samverkansnämnd IT startade. 
 
Förvaltningen rekommenderar att upphäva den gemensamma nämnden och skapa 
avtalssamverkan. 
 
Om förändring ska genomföras är det lämpligt att genomföra förändringen i samband med 
ny mandatperiod 2023. Innan dess bereds och beslutas frågan i samverkansnämnd IT som 
sedan lämnar ärendet vidare för beslut i respektive kommuns kommunfullmäktige. 
 
 
Beslutsunderlag 
 
 
Beslut lämnas till 
Kommunchef Ulricehamns kommun 
Sektorchef service 
Kommunchef Tranemo kommun 
Tranemo kommuns kansli 
 
 
 

Anna-Lena Johansson Lena Schoultz 
Sektorchef Enhetschef IT 
Sektor service IT 
 Sektor service 
  
Jenny Hulander  
IT-strateg  
Sektor Service  
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§  
 

Budget och verksamhetsplan år 2022 för 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
Dnr 2021/676 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Budget och verksamhetsplan år 2022 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
godkänns.  
 
Sammanfattning 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är en 
samverkansorganisation för kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, 
Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Varbergs kommun är adjungerad till förbundet enligt 
särskilt avtal.  Verksamheten grundar sig på den förbundsordning som beslutats av 
medlemskommunerna.  
 
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade den 10 december 
2021 att för egen del anta Budget och verksamhetsplan för 2022 samt att översända 
densamma till medlemskommunerna för godkännande. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-01-27 från kanslichef  
2 Protokollsutdrag § 100 211210 Verksamhetsplan och budget 2022 
3 Verksamhetsplan och budget 2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Budget och verksamhetsplan år 2022 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
godkänns.  
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-01-27 

Tjänsteskrivelse Budget och verksamhetsplan år 
2022 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
Diarienummer 2021/676, löpnummer 303/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Budget och verksamhetsplan år 2022 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
godkänns.  
 
Sammanfattning 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är en 
samverkansorganisation för kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, 
Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Varbergs kommun är adjungerad till förbundet enligt 
särskilt avtal.  Verksamheten grundar sig på den förbundsordning som beslutats av 
medlemskommunerna.  
 
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade den 10 december 
2021 att för egen del anta Budget och verksamhetsplan för 2022 samt att översända 
densamma till medlemskommunerna för godkännande. 
 
 
Ärendet 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är en 
samverkansorganisation för kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, 
Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Varbergs kommun är adjungerad till förbundet enligt 
särskilt avtal.  Verksamheten grundar sig på den förbundsordning som beslutats av 
medlemskommunerna.  
 
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade den 10 december 
2021 att för egen del anta Budget och verksamhetsplan för 2022 samt att översända 
densamma till medlemskommunerna för godkännande. 
 
Medlemsavgiften för 2022 är 78 kronor/invånare, varav 41 kronor för finansiering av 
basverksamheten och 37 kronor för finansiering av utvecklingsmedel.  
 
I förbundet ingår även Business Region Borås, Dataskyddsombud, Medarbetarcentrum, 
Vård- och omsorgscollege, Navet science center samt Närvårdskontoret. Dessa verksamheter 
finansieras och nyttjas olika av medlemskommunerna. Vård- och omsorgscollege och 
Närvårdskontoret finansieras av både medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen. 
Ulricehamns kommun nyttjar inte verksamheterna Medarbetarcentrum och Navet.  
 
Under år 2022 ska en översyn genomföras av förbundets uppdrag och driftverksamhet och 
samverkan för införande av eArkiv ska startas upp. Vidare finns flertalet mål och uppdrag 
inom områdena regional utveckling och välfärdsutveckling med syfte att stärka och stödja 
medlemskommunerna.  
 
 
Beslutsunderlag 
1 Protokollsutdrag § 100 211210 Verksamhetsplan och budget 2022 
2 Verksamhetsplan och budget 2022 
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Beslut lämnas till 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund  
Kanslichef  
 
 
 

Lena Brännmar  
Kanslichef   
Kommunledningsstaben   
  

 



  Sammanträdesprotokoll 
Direktionen 

Datum: 2021-12-10 
Sida 16 (22) 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

§ 100 Verksamhetsplan och budget 2022 
Diarienummer: 2021/SKF0144 
 
Beslut 
Direktionen antar för egen del Verksamhetsplan och budget 2022 och översänder densamma till 
medlemskommunerna för godkännande 
 
Sammanfattning 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är en samverkansorganisation för 
kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. 
Varbergs kommun är adjungerad till förbundet enligt särskilt avtal. Verksamheten grundar sig på den 
förbundsordning som beslutats av medlemskommunerna.  
 
Förbundets verksamhet innefattar även verksamheter och uppdrag som finansieras av deltagande 
kommuner; Business Region Borås, Dataskyddsombud, Medarbetarcentrum, Vård- och 
omsorgscollege, Navet science center samt Närvårdskontoret som koordinerar Närvårdssamverkan 
Södra Älvsborg.  
 
Förbundets samlade budget för 2022 visar en omsättning om drygt 110 mnkr.  
 
  2022  2021  
INTÄKTER  112 660 647  86 329 005 
KOSTNADER    
Personal 36 455 832 30 005 664 
Övriga kostnader 10 013 696 9 007 062 
Tjänster 66 191 117 47 316 278 
SUMMA KOSTNADER 112 660 647  86 329 005 
RESULTAT 0  0 

 
Enligt förbundsordningen ska Direktionens förslag till budget och verksamhetsplan samt treårsplan 
översändas till förbundsmedlemmarna för godkännande.  
 
Expedieras 
Medlemskommunerna 
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§  
 

Ej verkställda beslut kvartal 4, 2021 SoL och LSS 
Dnr 2022/84 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 4, 2021 lämnas till 
kommunens revisorer och läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade 
insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service för vissa 
funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslutsdatum. 
Kommunen ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt efter 
tre månader. Även beslut som har verkställts men först efter tre månader ska rapporteras. 
Om IVO bedömer att insatsen inte har verkställts inom skälig tid har de en skyldighet att 
ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av särskild avgift.  
 
Kommunens revisorer har enligt kommunallagen också en uppgift att granska ej verkställda 
beslut. Förvaltningen lämnar en särskild rapport med kommentarer kvartalsvis. Denna 
rapport lämnas också till kommunfullmäktige för information. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-02-07 från socialchef  
2 Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 4, 2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 4, 2021 lämnas till 
kommunens revisorer och läggs till handlingarna. 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-02-07 

Tjänsteskrivelse Ej verkställda beslut kvartal 4, 2021 
SoL och LSS 
Diarienummer 2022/84, löpnummer 349/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 4, 2021 lämnas till 
kommunens revisorer och läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade 
insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service för vissa 
funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslutsdatum. 
Kommunen ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt efter 
tre månader. Även beslut som har verkställts men först efter tre månader ska rapporteras. 
Om IVO bedömer att insatsen inte har verkställts inom skälig tid har de en skyldighet att 
ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av särskild avgift.  
 
Kommunens revisorer har enligt kommunallagen också en uppgift att granska ej verkställda 
beslut. Förvaltningen lämnar en särskild rapport med kommentarer kvartalsvis. Denna 
rapport lämnas också till kommunfullmäktige för information. 
 
 
Ärendet 
Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade 
insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service för vissa 
funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslutsdatum. 
Kommunen ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt efter 
tre månader. Även beslut som har verkställts men först efter tre månader ska rapporteras. 
Om IVO bedömer att insatsen inte har verkställts inom skälig tid har de en skyldighet att 
ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av särskild avgift. 
 
Kommunens revisorer har enligt kommunallagen också en uppgift att granska ej verkställda 
beslut. Förvaltningen lämnar en särskild rapport med kommentarer kvartalsvis. Denna 
rapport lämnas också till kommunfullmäktige för information. 
 
För det fjärde kvartalet 2021, det vill säga beslut som fattades under perioden 2021-07-01 – 
2021-09-30 har 2 nya beslut fattats som inte har verkställts inom tre månader. Båda besluten 
avser särskilt boende för äldre SoL. Båda personerna har fått erbjudande men har tackat nej.   
  
19 beslut återrapporteras som fortfarande inte verkställda. 4 av dessa beslut avser särskilt 
boende för äldre SoL, samtliga har fått erbjudande men har tackat nej. 3 beslut avser 
korttidsvistelse LSS, en person har fått erbjudande men anhöriga vill avvakta med insatsen 
och för två pågår arbete att hitta en lämplig stödfamilj. 6 beslut avser kontaktperson LSS, två 
personer har inbokat möte för att presentation av kontaktperson. Två personer vill avvakta 
med insatsen, för två personer pågår arbete att hitta lämplig kontaktperson. 5 beslut avser 
kontaktperson SoL, för tre personer pågår arbete att hitta lämplig kontaktperson, en person 
har fått erbjudande men tackat nej och en person har fått erbjudande och har tackat ja, 
inväntar verkställande. 1 beslut avser boende vuxna SoL där personen har fått erbjudande, 
väntar på svar. 
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4 beslut har verkställts efter tre månader. 1 beslut avser kontaktperson SoL, där tilltänkt 
kontaktperson backade ur. 2 beslut avser korttid/växelvård SoL, där båda personerna har fått 
erbjudande tidigare och då tackat nej.  1 beslut avser särskilt boende för äldre SoL, personen 
har fått erbjudande tidigare men tackade då nej. 
 
2 beslut har blivit avslutade av annan anledning än verkställande. 1 beslut avser 
korttid/växelvård, personen som har velat avvakta är nu avliden. 1 beslut avser 
kontaktperson SoL, där förändrad situation gjorde att insatsen avslutades. 
 
Totalt under kvartalet, perioden 2021-07-01 – 2021-09-30 har 3 737 beslut fattats: 
 

Verksamhet Lag Antal beslut 
Funktionsnedsättning LSS 129 
Funktionsnedsättning SoL 129 
Individ och familjeomsorg SoL 1466 
Äldreomsorg SoL 2013 

 
 
Beslutsunderlag 
1 Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 4, 2021 

 
 
 
Beslut lämnas till 
Socialchef 
Kommunens revisorer 
 
 
 

Magnus Andersson Neumann Nathalie Johansson 
Socialchef Utredare 
Sektor välfärd Sektor välfärd 
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Sektor välfärd

Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 

Kvartal: 4, 2021 
 

Nya ärenden 

Typ av 
insats 

Verksamhet/
lagrum 

Besluts-
datum 

Datum 
för 
avbrott 

Skäl för 
dröjsmål                       

Kön Födelseår 

Särskilt 
boende  

ÄO/SoL 2021-08-18  Erbjuden 17/11-21, 
tackade nej. Vill ha 
ett annat boende 

M 1924 

Särskilt 
boende 

ÄO/SoL 2021-08-27  Har blivit erbjuden 
16/11-21 och 14/1-
22. Tackat nej båda 
gångerna. 

K 1933 

 

Återrapportering av tidigare rapporterade ärenden som inte verkställts 

Typ av  

insats 
 

Verksamhet/  
lagrum  

Beslutsdatum Datum 
för 
avbrott 

Skäl för 
dröjsmål 

Kön Födelseår 

Särskilt 
boende 
för äldre 

ÄO/SoL 2020-11-26  Tackade nej till 
erbjudande 26/-
21. Bor på 
boende i en 
annan kommun. 
Anhöriga 
kommer 
eventuellt vilja 
ta bort beslutet. 

K 1930 

Särskilt 
boende 
för äldre 

ÄO/SoL 2019-05-12  Fick erbjudande 
6/9-21 och 
12/12-21 
tackade nej. 

M 1944 

Särskilt 
boende 
för äldre 

ÄO/SoL 2019-03-12  Har fått flera 
erbjudanden men 
har tackat nej. 
Vill ha kvar 
beslutet men vill 
inte flytta i 
nuläget. 

K 1936 



 
 

 

 

 

 

 

TELEFON 0321-59 50 00 (vx)   E-POST  kommun@ulricehamn.se 
BESÖKSADRESS  Bogesundsgatan 22   POSTADRESS  523 86 Ulricehamn 
WEBB  ulricehamn.se   FACEBOOK  facebook.com/ulricehamnskommun

Sektor välfärd

Typ av  

insats 
 

Verksamhet/  
lagrum  

Beslutsdatum Datum 
för 
avbrott 

Skäl för 
dröjsmål 

Kön Födelseår 

Särskilt 
boende 

ÄO/SoL 2019-03-19  Har fått flera 
erbjudanden, 
senaste 18/11-
21. Tackat nej. 

M 1941 

Korttids
vistelse 

FN/LSS 2020-06-18  Fått 
erbjudande 
men anhöriga 
vill avvakta 
med insatsen 

M 2009 

Korttids
vistelse 

FN/LSS 2021-02-08  Arbete pågår 
att hitta en 
lämplig 
stödfamilj. 
Covid-19 har 
försvårat 
arbetet. 

K 2005 

Korttids
vistelse 

FN/LSS 2021-05-10  Arbete pågår 
att hitta en 
lämplig 
stödfamilj. 
Covid-19 har 
försvårat 
arbetet. 

K 2006 

Boende 
vuxna 

FN/LSS 2021-05-26  Har blivit 
erbjuden 
servicebostad 
10/1-22. 
Väntar på svar. 

K 1987 

Kontakt
person 

FN/LSS 2021-04-19  Möte inbokat 
för 
presentation 
av 
kontaktperson 
27 januari. 

K 1999 

Kontakt
person 

FN/LSS 2021-05-20  Möte inbokat för 
presentation av 
kontaktperson 
24 januari. 

K 2009 
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Sektor välfärd

Typ av  

insats 
 

Verksamhet/  
lagrum  

Beslutsdatum Datum 
för 
avbrott 

Skäl för 
dröjsmål 

Kön Födelseår 

Kontakt
person 

FN/LSS 2012-06-15 2020-
06-30 

Avvaktar 
pågrund av 
pandemin har 
ökat. 

K 1968 

Kontakt
person 

FN/LSS 2020-06-08  Tackat nej till 
KP, 211025 och 
220120. Vill ha 
kp längre fram 

K 2002 

Kontakt
person 

FN/SoL 2020-10-29  Har ej funnits 
lämplig person 
då uppdraget 
är för tungt 
och önskemål 
från 
vårdnadshavar
e. 

M 2008 

Kontakt
person 

FN/SoL 2020-09-01 2020-
12-31 

Kp avslutade 
uppdraget och 
arbete med att 
finna ny kp 
påbörjas. 

K 2000 

Kontakt
person 

FN/SoL 2021-03-23  En 
kontaktperson 
presenterades 
för individen 
15 september 
2021 men 
avböjde. 

M 1960 

Kontakt
person 

FN/LSS 2021-01-25  Arbete med att 
hitta lämplig kp 
pågår. Än har 
lämplig KP ej 
hittats, arbete 
fortlöper. 

M 2008 

Kontakt
person 

FN/LSS 2012-06-16 2019-
08-01 

Uppdraget 
avbrutit tidigare 
då Individen inte 
önskade ha 
kontaktperson.  

K 1963 
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Sektor välfärd

Typ av  

insats 
 

Verksamhet/  
lagrum  

Beslutsdatum Datum 
för 
avbrott 

Skäl för 
dröjsmål 

Kön Födelseår 

Kontakt
person 

IFO/SoL 2021-04-22  Tilltänkt 
kontaktperson 
dragit sig ur. 

K 2002 

Kontakt
person 

IFO/SoL 2021-06-07  Kommer 
verkställas 
inom kort. Inte 
hittat lämplig 
kontaktperson 
tidigare. 

M 2005 

 
 

Verkställda först efter tre månader 

Typ av 
insats 
 

Verksamhet/ 
lagrum 

Besluts-
datum 

Datum 
för 
avbrott 

Datum 
för 
verkställ
-ande 

Skäl för 
dröjsmål 

Kön Födelse-
år 

Kontaktpe
rson 

IFO/SoL 2021-06-
10 

 2021-12-
06 

Tilltänk 
kontaktpe
rson 
backade 
ur.  

M 2007 

Korttid/vä
xelvård 

ÄO/SoL 2021-03-
24 

 2022-01-
26 

Fått 
erbjudande 
tidigare 
men har då 
tackat nej. 

K 1939 

Korttid/v
äxel 

ÄO/SoL 2020-12-
10 

 2021-12-
17 

Fått 
erbjudande 
tidigare 
men har då 
tackat nej 

K 1940 

Särskilt 
boende 

ÄO/SoL 2021-07-
29 

 2021-11-
22 

Har fått 
erbjudand
e tidigare 
men har 
tackat nej. 

K 1939 
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Sektor välfärd

 
 
Avslutade av annan anledning än verkställighet 

Typ av 
insats 
 

Verksamhet/ 
lagrum 

Besluts-
datum 

Datum 
för 
avbrott 

Datum 
för 
avslut 

Skäl för 
dröjsmål 
och avslut 

Kön Födelse-
år 

Korttid/vä
xel 

ÄO/SoL 2021-07-27  2021-10-
26 

Har velat 
avvakta. 
Avliden. 

M 1931 

Kontaktpe
rson 

IFO/SoL 2020-06-
18 

 2021-
05-31 

Förändrad 
situation 
gjorde att 
insatsen 
avslutades. 

M 2009 
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§  
 

Ansökan om investeringsmedel för planerat underhåll 
2022 
Dnr 2022/47 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för planerat underhåll 2022, 15 mnkr, kan finansieras via avsatta medel 
för Reinvesteringar fastigheter - utbyte av komponenter i investeringsbudgeten för 2022. 
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för planerat underhåll 2022, 15 mnkr. 
Investeringen möjliggör att genomföra planerat underhåll i av kommunen ägda fastigheter 
samt inhyrda lokaler. Inom ramen för det planerade underhållet finns 15 mnkr avsatt i 
investeringsbudgeten 2022 för reinvesteringar i fastigheter, det vill säga utbyte av 
komponenter som ingår i underhållsplanen. 
 
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 driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-01-23 från servicechef  
2 Bilaga investeringskalkyl tjänsteskrivelse ansökan om investeringsmedel för planerat 

underhåll 2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för planerat underhåll 2022, 15 mnkr, kan finansieras via avsatta medel 
för Reinvesteringar fastigheter - utbyte av komponenter i investeringsbudgeten för 2022. 
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-01-23 

Tjänsteskrivelse Ansökan om investeringsmedel för 
planerat underhåll 2022 
Diarienummer 2022/47, löpnummer 190/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för planerat underhåll 2022, 15 mnkr, kan finansieras via avsatta medel 
för Reinvesteringar fastigheter - utbyte av komponenter i investeringsbudgeten för 2022. 
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för planerat underhåll 2022, 15 mnkr. 
Investeringen möjliggör att genomföra planerat underhåll i av kommunen ägda fastigheter 
samt inhyrda lokaler. Inom ramen för det planerade underhållet finns 15 mnkr avsatt i 
investeringsbudgeten 2022 för reinvesteringar i fastigheter, det vill säga utbyte av 
komponenter som ingår i underhållsplanen. 
 
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 driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 
 
Ärendet 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för planerat underhåll 2022, 15 mnkr. 
Investeringen möjliggör att genomföra planerat underhåll i av kommunen ägda fastigheter 
samt inhyrda lokaler. Inom ramen för det planerade underhållet finns 15 mnkr avsatt i 
investeringsbudgeten 2022 för reinvesteringar i fastigheter, det vill säga utbyte av 
komponenter som ingår i underhållsplanen. Medlen planeras att fördelas enligt följande 
(Tingsholm är exklusive extra medel om 3 mnkr): 
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Planerat underhåll som inte redovisas som reinvesteringar/utbyte av komponenter om 
ungefär 1,0 mnkr ligger i driftbudgeten. Merparten av det avser målningsunderhåll och 
underhåll av mark. 
 
Investeringen kan finansieras via avsatta medel för Reinvesteringar fastigheter - utbyte av 
komponenter i investeringsbudgeten för 2022.  
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 
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 driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 
Beslutsunderlag 
1 Bilaga investeringskalkyl tjänsteskrivelse ansökan om investeringsmedel för planerat 

underhåll 2022 
 
 
Beslut lämnas till 
Sektorchef 
Ekonomichef  
Verksamhetschef fastighet 
 
 
 
 
 

Anna-Lena Johansson Ulrica Fagerson 
Servicechef Ekonomichef 
 Kommunledningsstaben 
  

 

Crister Dahlgren 
Verksamhetschef fastighet 
Verksamhet fastighet 
Sektor service 
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§  
 

Ansökan om investeringsmedel för om- och 
tillbyggnad av Vegby skola 
Dnr 2019/283 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för om- och tillbyggnad Vegby skola, totalt 29,0 mnkr, kan finansieras via 
avsatta medel för om- och tillbyggnad Vegby skola i investeringsbudgeten för 2022, 10 mnkr, 
och 2023, 19,0 mnkr. 
 
Övriga driftskostnadskonsekvenser beaktas i budget 2024. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för om- och tillbyggnad Vegby skola, totalt 29,0 
mnkr. 
 
Investeringen möjliggör om- och tillbyggnad av befintliga lokaler för att kunna skapa 
ändamålsenliga lokaler som stödjer personal och elever. En långsiktig helhetslösning för 
skolan har eftersträvats i genomförd projektering.  
 
Bristerna som projektet kommer till rätta med består i för litet personalutrymme, kontor 
saknas för personal och arbetsplatser för lärare. Bibliotek saknas då rummet var nödvändigt 
att göra om till klassrum. Skolsköterskans rum ej ändamålsenligt, samtalsrum för kurator 
saknas. Kök och matsal behöver utökas. Fritidslokaler är ej ändamålsenliga. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2022 och 2023 med 10,0 mnkr respektive 
19,0 mnkr. Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler 
för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Övriga driftskostnadskonsekvenser beaktas i budget 2024. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-01-30 från servicechef  
2 Investeringskalkyl för om- och tillbyggnad av Vegby skola 
3 Ritning A-40-1-111 
4 Ritning A-40-1-112 
5 Ritning A-40-1-213 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för om- och tillbyggnad Vegby skola, totalt 29,0 mnkr, kan finansieras via 
avsatta medel för om- och tillbyggnad Vegby skola i investeringsbudgeten för 2022, 10 mnkr, 
och 2023, 19,0 mnkr. 
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Övriga driftskostnadskonsekvenser beaktas i budget 2024. 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-01-30 

Tjänsteskrivelse Ansökan om investeringsmedel för 
om- och tillbyggnad av Vegby skola 
Diarienummer 2019/283, löpnummer 302/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för om- och tillbyggnad Vegby skola, totalt 29,0 mnkr, kan finansieras via 
avsatta medel för om- och tillbyggnad Vegby skola i investeringsbudgeten för 2022, 10 mnkr, 
och 2023, 19,0 mnkr. 
 
Övriga driftskostnadskonsekvenser beaktas i budget 2024. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för om- och tillbyggnad Vegby skola, totalt 29,0 
mnkr. 
 
Investeringen möjliggör om- och tillbyggnad av befintliga lokaler för att kunna skapa 
ändamålsenliga lokaler som stödjer personal och elever. En långsiktig helhetslösning för 
skolan har eftersträvats i genomförd projektering.  
 
Bristerna som projektet kommer till rätta med består i för litet personalutrymme, kontor 
saknas för personal och arbetsplatser för lärare. Bibliotek saknas då rummet var nödvändigt 
att göra om till klassrum. Skolsköterskans rum ej ändamålsenligt, samtalsrum för kurator 
saknas. Kök och matsal behöver utökas. Fritidslokaler är ej ändamålsenliga. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2022 och 2023 med 10,0 mnkr respektive 
19,0 mnkr. Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler 
för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Övriga driftskostnadskonsekvenser beaktas i budget 2024. 
 
 
Ärendet 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för om- och tillbyggnad Vegby skola, totalt 29,0 
mnkr. 
 
Investeringen möjliggör om- och tillbyggnad av befintliga lokaler för att kunna skapa 
ändamålsenliga lokaler som stödjer personal och elever. En långsiktig helhetslösning för 
skolan har eftersträvats i genomförd projektering.  
 
Bristerna som projektet kommer till rätta med består i för litet personalutrymme, kontor 
saknas för personal och arbetsplatser för lärare. Bibliotek saknas då rummet var nödvändigt 
att göra om till klassrum. Skolsköterskans rum ej ändamålsenligt, samtalsrum för kurator 
saknas. Kök och matsal behöver utökas. Fritidslokaler är ej ändamålsenliga. 
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Upphandling har genomförts och antaget anbud ligger i nivå med budget. Vid ombyggnad är 
det svårt att förutse allt, eventuellt kan tillkommande arbeten såsom gamla avloppsledningar 
och asbest bli av större omfattning än normalt, speciellt i äldre byggnader.  
 
Investeringsmedel för om- och tillbyggnad Vegby skola, 29,0 mnkr, kan finansieras via 
avsatta medel för om- och tillbyggnad Vegby skola i investeringsbudgeten för 2022 och 2023 
med 10,0 mnkr respektive 19,0 mnkr. 
 
Övriga driftkostnadskonsekvenser beaktas i budget 2024. 
 
Ekonomichefens yttrande 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2022 och 2023. Kompensation för 
kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för 
kapitalkostnader. 
 
Övriga driftkostnadskonsekvenser beaktas i budget 2024. 
 
Beslutsunderlag 
1 Investeringskalkyl för om- och tillbyggnad av Vegby skola 
2 Ritning A-40-1-111 
3 Ritning A-40-1-112 
4 Ritning A-40-1-213 

 
Beslut lämnas till 
Sektorchef 
Ekonomichef  
Verksamhetschef fastighet 
 
 
 
 

Anna-Lena Johansson Ulrica Fagerson 
Servicechef Ekonomichef 
Sektor service Kommunledningsstaben 
  

 

Crister Dahlgren 
Verksamhetschef fastighet 
Sektor service 
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§  
 

Svar på motion om en gemensam distribution av 
personvalsedlar 
Dnr 2021/56 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till att valnämnden tar ställning till 
distribution av personvalsedlar inför varje val. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Niclas Sunding (SD) att valnämnden ska utreda 
möjligheten till en gemensam distribution av personvalsedlar. Motionären menar att många 
partier i de allmänna valen har svårt att få ut sina personvalsedlar i tid, speciellt de mindre 
partierna, vilket orsakar tidspress. Genom att ha en gemensam distribution av 
personvalsedlar anser motionären att det blir en miljövinst, säkrare trafiksituation och 
samma förutsättningar för både små som stora partier. 
 
Inför varje val tar valnämnden i Ulricehamns kommun ett beslut om namnvalsedlar ska 
distribueras gemensamt eller inte. Hittills har beslutet varit att inte göra det eftersom det inte 
finns någon skyldighet att göra det enligt vallagen. Kommunen har enligt vallagen ingen 
skyldighet att distribuera namnvalsedlar, utan partierna ansvarar själva för att leverera sina 
namnvalsedlar till röstnings- och vallokalerna. Röstmottagarna ansvarar däremot för att ta 
emot och lägga ut namnvalsedlarna i valsedelställen (denna rutin har Ulricehamns kommun 
haft i många år, men från 2022-02-01 säger även vallagen att det är så det ska gå till).  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-01-11 från kanslichef  
2 Motion om en gemensam distribution av personvalsedlar 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till att valnämnden tar ställning till 
distribution av personvalsedlar inför varje val. 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2022-01-11 

 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om en gemensam 
distribution av personvalsedlar 
Diarienummer 2021/56, löpnummer 56/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till att valnämnden tar ställning till 
distribution av personvalsedlar inför varje val. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Niclas Sunding (SD) att valnämnden ska utreda 
möjligheten till en gemensam distribution av personvalsedlar. Motionären menar att många 
partier i de allmänna valen har svårt att få ut sina personvalsedlar i tid, speciellt de mindre 
partierna, vilket orsakar tidspress. Genom att ha en gemensam distribution av 
personvalsedlar anser motionären att det blir en miljövinst, säkrare trafiksituation och 
samma förutsättningar för både små som stora partier. 
 
Inför varje val tar valnämnden i Ulricehamns kommun ett beslut om namnvalsedlar ska 
distribueras gemensamt eller inte. Hittills har beslutet varit att inte göra det eftersom det inte 
finns någon skyldighet att göra det enligt vallagen. Kommunen har enligt vallagen ingen 
skyldighet att distribuera namnvalsedlar, utan partierna ansvarar själva för att leverera sina 
namnvalsedlar till röstnings- och vallokalerna. Röstmottagarna ansvarar däremot för att ta 
emot och lägga ut namnvalsedlarna i valsedelställen (denna rutin har Ulricehamns kommun 
haft i många år, men från 2022-02-01 säger även vallagen att det är så det ska gå till).  
 
 
Ärendet 
Niclas Sunding (SD) lämnade 2021-01-26 in en motion gällande gemensam distribution av 
personvalsedlar (även kallat namnvalsedlar) vid gemensamma val till riksdag, region och 
kommun.  
 
Inför varje val tar valnämnden i Ulricehamns kommun ett beslut om namnvalsedlar ska 
distribueras gemensamt eller inte. Hittills har beslutet varit att inte göra det eftersom det inte 
finns någon skyldighet att göra det enligt vallagen. Kommunen har enligt vallagen ingen 
skyldighet att distribuera namnvalsedlar, utan partierna ansvarar själva för att leverera sina 
namnvalsedlar till röstnings- och vallokalerna. Röstmottagarna ansvarar däremot för att ta 
emot och lägga ut namnvalsedlarna i valsedelställen (denna rutin har Ulricehamns kommun 
haft i många år, men från 2022-02-01 säger även vallagen att det är så det ska gå till).  
 

Enligt vallagen 8 kap. 2§ ska valnämnden i en kommun se till att det finns partivalsedlar i 
valsedelställen för de partier som vid något av de två senaste valen till riksdagen fått mer än 1 
procent av rösterna. Dessutom ska blanka valsedlar och kommun- och regionvalsedlar finnas 
för de partier som är representerade i respektive fullmäktige.  
 

I den ändring av vallagen som riksdagen fattade beslut om 2021-12-15, och som träder i kraft 
2022-02-01, görs ett tillägg om att det är valnämnden som ska lägga ut valsedlar från 
samtliga partier i valsedelsställen. Däremot anges inte att valnämnden ska distribuera 
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valsedlar för fler än vad som anges i vallagen 8 kap. 2§. Detta förtydligas i regeringens 
proposition 2021/22:52, som ligger till grund för beslutet, där man skriver att; ”...de partier 
som deltar i valen även fortsättningsvis ska kunna ge väljarna tillgång till sina valsedlar på ett 
röstmottagningsställe. Partierna kommer alltså att på samma sätt som i dag ansvara för 
distributionen av dessa valsedlar till val- och röstningslokalerna.” 

 
Beslutsunderlag 
1 Motion om en gemensam distribution av personvalsedlar 

 
 
Beslutet lämnas till 
Kanslichef 
Valledare 
 
 
 

Lena Brännmar Karin Bergdahl 
kanslichef Valledare 
kanslifunktionen Kanslifunktionen 
kommunledningsstaben Kommunledningsstaben 

 

 





Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2022-03-01 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§  
 

Svar på motion om att kartlägga det hedersrelaterade 
förtrycket 
Dnr 2019/540 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen avslås med hänvisning till att det inte bedöms som metodologiskt och etiskt möjligt 
att genomföra en kartläggning av förekomsten av hedersrelaterat förtryck.  
 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en kommunövergripande handlingsplan med 
åtgärder som syftar till att förbättra kommunens arbete med att förebygga och upptäcka 
hedersrelaterat våld och förtryck samt utveckla stödet för de personer som är utsatta.  
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Wiktor Öberg (M) att kommunstyrelsen får i 
uppdrag att kartlägga förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck i Ulricehamns 
kommun. Hedersrelaterat våld är ett stort samhällsproblem som förekommer internationellt, 
i Sverige och så även i Ulricehamns kommun. Socialstyrelsen fick 2017 i uppdrag av 
regeringen att göra en nationell kartläggning av förekomsten av hedersrelaterat våld och 
förtryck i Sverige. De tog hjälp av Statistiska centralbyrån (SCB) men fick konstatera att det 
av metodologiska och etiska svårigheter inte gick att göra en sådan kartläggning i form av en 
befolkningsenkät. Förvaltningen gör samma bedömning. Att göra en annan form av 
kartläggning bedöms inte få avsedd effekt. Vi vet att hedersrelaterat våld och förtryck 
förekommer i Ulricehamns kommun och även om en kartläggning inte låter sig göras är det 
ett stort samhällsproblem och en viktig fråga. Det är viktigt att öka medvetenheten generellt 
inom förvaltningen och till viss del inom de kommunala bolagen. Förvaltningen föreslår 
därför att ett uppdrag ges att ta fram en kommunövergripande handlingsplan som syftar till 
att förbättra arbetet med att förebygga och upptäcka hedersrelaterat våld samt utveckla 
stödet för de personer som är utsatta.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-01-26 från kanslichef  
2 Utredning Hedersrelaterat våld och förtryck 
3 Motion om att kartlägga det hedersrelaterade förtrycket 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att det inte bedöms som metodologiskt och etiskt möjligt 
att genomföra en kartläggning av förekomsten av hedersrelaterat förtryck.  
 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en kommunövergripande handlingsplan med 
åtgärder som syftar till att förbättra kommunens arbete med att förebygga och upptäcka 
hedersrelaterat våld och förtryck samt utveckla stödet för de personer som är utsatta.  
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2022-01-26 

 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om att kartlägga det 
hedersrelaterade förtrycket 
Diarienummer 2019/540, löpnummer 3127/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att det inte bedöms som metodologiskt och etiskt möjligt 
att genomföra en kartläggning av förekomsten av hedersrelaterat förtryck.  
 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en kommunövergripande handlingsplan med 
åtgärder som syftar till att förbättra kommunens arbete med att förebygga och upptäcka 
hedersrelaterat våld och förtryck samt utveckla stödet för de personer som är utsatta.  
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Wiktor Öberg (M) att kommunstyrelsen får i 
uppdrag att kartlägga förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck i Ulricehamns 
kommun. Hedersrelaterat våld är ett stort samhällsproblem som förekommer internationellt, 
i Sverige och så även i Ulricehamns kommun. Socialstyrelsen fick 2017 i uppdrag av 
regeringen att göra en nationell kartläggning av förekomsten av hedersrelaterat våld och 
förtryck i Sverige. De tog hjälp av Statistiska centralbyrån (SCB) men fick konstatera att det 
av metodologiska och etiska svårigheter inte gick att göra en sådan kartläggning i form av en 
befolkningsenkät. Förvaltningen gör samma bedömning. Att göra en annan form av 
kartläggning bedöms inte få avsedd effekt. Vi vet att hedersrelaterat våld och förtryck 
förekommer i Ulricehamns kommun och även om en kartläggning inte låter sig göras är det 
ett stort samhällsproblem och en viktig fråga. Det är viktigt att öka medvetenheten generellt 
inom förvaltningen och till viss del inom de kommunala bolagen. Förvaltningen föreslår 
därför att ett uppdrag ges att ta fram en kommunövergripande handlingsplan som syftar till 
att förbättra arbetet med att förebygga och upptäcka hedersrelaterat våld samt utveckla 
stödet för de personer som är utsatta.  
 
 
Ärendet 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Wiktor Öberg (M) att kommunstyrelsen får i 
uppdrag att kartlägga förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck i Ulricehamns 
kommun. Syftet med en sådan kartläggningen skulle vara att skapa sig en bild av 
utbredningen och karaktären av det hedersrelaterade våldet och förtrycket i kommunen för 
att kunna motverka förekomsten. Motionären beskriver att det är viktigt med svar på hur 
förtrycket praktiskt tar sig uttryck, vilka former som är vanligast och i vilka områden det 
förekommer för att kunna vidta rätt åtgärder och lägga resurserna där de gör som mest nytta. 
 
I regeringens proposition Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet (prop. 2019/20:131) 
beskrivs hedersrelaterat våld som: 
 
Hedersrelaterat våld och förtryck är kopplat till hedersnormer som bygger på starka 
patriarkala eller heteronormativa föreställningar. De patriarkala föreställningarna tar sig 
i uttryck i kontroll av flickor och kvinnor som sträcker sig från begränsningar i vardagen 
rörande klädsel, umgänge och rörelsefrihet till begränsningar i val av utbildning, arbete, 
äktenskap och äktenskapsskillnad. I sin mest extrema form kan hedersnormerna leda till 
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allvarlig brottslighet såsom t.ex. hot om våld och våld, inklusive dödligt sådant. För de 
individer som försöker trotsa kontrollen kan följderna bli allvarliga.  
 
Våld mot kvinnor generellt och även hedersrelaterat våld och förtryck är en viktig fråga som 
arbetas med både internationellt, nationellt, regionalt och lokalt.  
 
Att kartlägga det hedersrelaterade våldet och förtrycket har dock visat sig vara komplicerat 
både internationellt och nationellt. Mörkertalet är stort och det är svårt att hitta en lämplig 
metod som ger svar på frågan och samtidigt lever upp till metodologiska och etiska krav på 
undersökningen. Socialstyrelsen fick 2017 i uppdrag av regeringen att göra en nationell 
kartläggning och deras slutsats blev att det inte var möjligt att genomföra en sådan.   
 
Förvaltningen gör samma bedömning som Socialstyrelsen, att det skulle vara samma 
svårigheter att genomföra en kommunövergripande kartläggning i Ulricehamns kommun i 
form av en befolkningsenkät med hänsyn tagen till säkerhet, metodologi och etik. 
Ulricehamns kommun är också relativt liten och risken för att kunna identifiera individer, 
stigmatisering och att det blir integritetskränkande är större än på nationell nivå. 
 
Ett alternativ skulle kunna vara att genomföra en kartläggning baserad på vad professioner i 
kommunen, och kanske i samarbete med lokala BRÅ, känner till om det hedersrelaterade 
våldet. Det skulle dock inte heller resultera i en rättvisande kartläggning då mörkertalet 
fortsatt skulle vara stort.  
 
Det förekommer hedersrelaterat våld och förtryck i Ulricehamns kommun. Vi har kännedom 
om vissa individer som kommit i kontakt med någon av våra verksamheter. Förvaltningen 
bedömer dock att det finns ett behov av att öka medvetenheten i frågan generellt.  
 
Förvaltningen kan komma i kontakt med våld i nära relation eller hedersrelaterat våld på 
olika sätt. Det första man tänker på är kanske IFO som ger stöd till personer när de söker 
hjälp. Men även pedagoger, elevhälsopersonal och annan personal inom förskola och skola 
kommer i kontakt med barn, elever och vårdnadshavare som lever med detta. Medarbetare 
inom ungas fritid möter ungdomar som befinner sig i situationer med våld och 
hedersrelaterat förtryck. Det kan också förekomma hos brukare med insatser för 
funktionsnedsatta och bland våra äldre som har hjälp av hemtjänsten med mera. Chefer kan 
komma i kontakt med våld i nära relation och/eller hedersrelaterat våld då deras 
medarbetare är utsatta och kan behöva stöd och hjälp. Vårt kommunala bostadsbolag STUBO 
kan ha kännedom om problematik när de rör sig ute i våra bostadsområden. 
 
En kartläggning av det hedersrelaterade våldets förekomst i kommunen bedömer 
förvaltningen inte möjlig att genomföra av metodologiska och etiska skäl. Däremot vet vi att 
det förekommer i kommunen och vi vet att vi behöver öka vår kunskap om detta inom 
förvaltningen. Förvaltningen föreslår därför att man får i uppdrag att ta fram en 
kommunövergripande handlingsplan med åtgärder som syftar till att förbättra kommunens 
arbete med att förebygga och upptäcka hedersrelaterat våld och förtryck samt utveckla stödet 
för de personer som är utsatta.  
 
Beslutsunderlag 
1 Utredning Hedersrelaterat våld och förtryck 
2 Motion om att kartlägga det hedersrelaterade förtrycket 
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Oavsett vilken kulturell bakgrund man har bör det vara en självklarhet 
för varje ung kvinna att både få ha sin familj och det liv man önskar sig. 
Men tyvärr är det ingen självklarhet för många tjejer. Och jag hoppas 
att ni inte vänder dem ryggen. Att ni inte blundar för dem. Tack för att 
ni lyssnade.  
 

 

Ur Fadime Sahindals tal i riksdagen 20 november 2001. 
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Sammanfattning  
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Wiktor Öberg (M) att kommunstyrelsen får i 
uppdrag att kartlägga förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck i Ulricehamns 
kommun. Syftet med en sådan kartläggningen skulle vara att skapa sig en bild av 
utbredningen och karaktären av det hedersrelaterade våldet och förtrycket i kommunen för 
att kunna motverka förekomsten. Motionären beskriver att det är viktigt med svar på hur 
förtrycket praktiskt tar sig uttryck, vilka former som är vanligast och i vilka områden det 
förekommer för att kunna vidta rätt åtgärder och lägga resurserna där de gör som mest nytta.  

I regeringens proposition Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet (prop. 2019/20:131) 
beskrivs hedersrelaterat våld som: 

Hedersrelaterat våld och förtryck är kopplat till hedersnormer som bygger på starka 
patriarkala eller heteronormativa föreställningar. De patriarkala föreställningarna tar sig 
i uttryck i kontroll av flickor och kvinnor som sträcker sig från begränsningar i vardagen 
rörande klädsel, umgänge och rörelsefrihet till begränsningar i val av utbildning, arbete, 
äktenskap och äktenskapsskillnad. I sin mest extrema form kan hedersnormerna leda till 
allvarlig brottslighet såsom t.ex. hot om våld och våld, inklusive dödligt sådant. För de 
individer som försöker trotsa kontrollen kan följderna bli allvarliga.  

Våld mot kvinnor generellt och även hedersrelaterat våld och förtryck är en viktig fråga som 
arbetas med både internationellt, nationellt, regionalt och lokalt.  

Att kartlägga det hedersrelaterade våldet och förtrycket har dock visat sig vara komplicerat 
både internationellt och nationellt. Mörkertalet är stort och det är svårt att hitta en lämplig 
metod som ger svar på frågan och samtidigt lever upp till metodologiska och etiska krav på 
undersökningen. Socialstyrelsen fick 2017 i uppdrag av regeringen att göra en nationell 
kartläggning och deras slutsats blev att det inte var möjligt att genomföra en sådan.   

Förvaltningen gör samma bedömning som Socialstyrelsen, att det skulle vara samma 
svårigheter att genomföra en kommunövergripande kartläggning i Ulricehamns kommun i 
form av en befolkningsenkät med hänsyn tagen till säkerhet, metodologi och etik. 
Ulricehamns kommun är också relativt liten och risken för stigmatisering och att det blir 
integritetskränkande är större än på nationell nivå. 

Ett alternativ skulle kunna vara att genomföra en kartläggning baserad på vad professioner i 
kommunen, och kanske i samarbete med lokala BRÅ, känner till om det hedersrelaterade 
våldet. Det skulle dock inte heller resultera i en rättvisande kartläggning då mörkertalet 
fortsatt skulle vara stort.  

Förvaltningen arbetar idag med frågan om hedersrelaterat våld på olika sätt, bland annat 
inom IFO, sektor lärande och ungas fritid. Bedömningen är att medvetenheten om frågan 
skulle behöva öka, generellt, inom förvaltningen. Med anledning av detta föreslår 
förvaltningen att ett uppdrag ges om att under 2022 ta fram en sektorsövergripande 
handlingsplan med åtgärder som syftar till att förbättra arbetet med att förebygga och 
upptäcka det hedersrelaterade våldet samt stödet för de personer som är utsatta.  
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1 Inledning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Wiktor Öberg (M) att kommunstyrelsen får i 
uppdrag att kartlägga förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck i Ulricehamns 
kommun. Syftet med en sådan kartläggningen skulle vara att skapa sig en bild av 
utbredningen och karaktären av det hedersrelaterade våldet och förtrycket i kommunen för 
att kunna motverka förekomsten. Motionären beskriver att det är viktigt med svar på hur 
förtrycket praktiskt tar sig uttryck, vilka former som är vanligast och i vilka områden det 
förekommer för att kunna vidta rätt åtgärder och lägga resurserna där de gör som mest nytta.  

Motionären skriver att ” Det är dags att Ulricehamns kommun ytterligare vässar klorna i 
kampen mot det hedersrelaterade förtrycket. I det arbetet är inga kunskaper för tunga att 
bära.” 

Hedersrelaterat våld och förtryck förekommer över hela världen, även i Sverige och i 
Ulricehamns kommun. För att kunna ge svar på motionens förslag om att kartlägga 
förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck i Ulricehamns kommun har en 
omvärldsanalys gjorts. Analysen har fokuserat dels på vad som menas med hedersrelaterat 
våld och förtryck och dels på de metodologiska möjligheterna att genomföra en sådan 
kartläggning.  

2 Vad är hedersrelaterat våld och 
förtryck? 

Inom forskningen är hedersrelaterat våld och förtryck ett omtvistat begrepp och det råder 
delade meningar om vad det är. De flesta är överens om våldets och förtryckets karaktär men 
inte kring de bakomliggande faktorerna till förekomsten av det.  

I regeringens proposition Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet (prop. 2019/20:131) 
beskrivs hedersrelaterat våld som: 

Hedersrelaterat våld och förtryck är kopplat till hedersnormer som bygger på starka 
patriarkala eller heteronormativa föreställningar. De patriarkala föreställningarna tar sig 
i uttryck i kontroll av flickor och kvinnor som sträcker sig från begränsningar i vardagen 
rörande klädsel, umgänge och rörelsefrihet till begränsningar i val av utbildning, arbete, 
äktenskap och äktenskapsskillnad. I sin mest extrema form kan hedersnormerna leda till 
allvarlig brottslighet såsom t.ex. hot om våld och våld, inklusive dödligt sådant. För de 
individer som försöker trotsa kontrollen kan följderna bli allvarliga.  

I regeringens skrivelse 2016/17:10 Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en 
jämställd framtid står att: 

Hedersrelaterat våld och förtryckt utmärks bl.a. av att flera, främst närstående, personer 
kan utöva och sanktionera kontroll och våld mot en eller flera kvinnor och flickor. 
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Föreställningen om heder bygger på starkt patriarkala och heteronormativa ideal och kan 
även motivera våld och förtryck av unga män och pojkar, särskilt hbtq-personer.  
 
Hedersrelaterat våld och förtryck kan ses som ett samlingsbegrepp för användandet av 
kontroll, hot, isolering, förskjutning och våld i syfte att tvinga en familjemedlem till lydnad 
för att upprätthålla en familj eller släkts heder eller anseende.  

Det handlar alltså om att upprätthålla de gemensamma normer och värderingar som råder i 
den egna familjen/släkten. Det kan också handla om att återupprätta familjens eller släktens 
anseende om det skadats. Heder handlar om en kollektiv moral där kontrollen av kvinnans 
sexualitet är en förutsättning för upprätthållandet av kollektivet och patriarkatet. Kontrollen 
av flickors och kvinnors sexualitet betraktas därför som nödvändig för att upprätthålla 
familjens anseende. Familjens anseende och status är beroende av flickors och kvinnors 
faktiska eller påstådda beteende. Det innebär att rykten kan räcka för att en familj ska anses 
förlora sin heder. 

Föreställningen om att mäns och familjers heder beror på kvinnors och flickors sexuella 
beteende hör också samman med förekomsten av barnäktenskap, tvångsäktenskap och 
könsstympning av flickor och kvinnor.  

Själva våldsutövandet har ofta en kollektiv karaktär, det vill säga att det ofta är fråga om flera 
förövare från familjen och ibland även släkten. Våldet kan också vara sanktionerat, pådrivet 
och/eller tillåtas av familjemedlemmar eller släktingar som inte direkt medverkar i att utöva 
våld.  

2.1 Exempel på våld och förtryck 
För flickor och unga kvinnor kan kontrollen handla om: 

 Att inte få vara med på alla skol- och fritidsaktiviteter 
 Att inte få välja vilka kläder man vill ha 
 Krav på att ta stort ansvar för hemarbete och småsyskon 
 Kontroll av mobil, dator och sociala medier 
 Att inte få välja eller välja bort religiös åskådning 
 Att inte få ha vänner som är godkända av familjen 
 Att inte få ha pojkvän/flickvän 
 Att dölja/hemlighålla sin sexuella läggning eller könsidentitet 
 Att inte få ha sex innan äktenskap 
 Att inte få välja partner eller hur man ska leva sitt liv 

Kontrollen av vuxna kvinnor kan bland annat handla om att de inte får: 

 Umgås ensamma med andra vuxna av motsatt kön som inte tillhör familjen/släkten 
 Utbilda sig och arbeta 
 Ta körkort 
 Bestämma om de vill ha barn eller hur många barn 
 Cykla, simma eller träna 
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 Skilja sig, eller att de som gör det åter hamnar under familjens kontroll och riskerar 
ett nytt tvångsäktenskap. Detta gäller även män. 

 Göra abort 

Även pojkar och unga män kan förutom att tvingas utöva kontroll mot sin vilja, också utsättas 
för kontroll t. ex. genom att: 

 Att inte få välja eller välja bort religiös åskådning 
 Att inte få ha pojkvän/flickvän 
 Att dölja/hemlighålla sin sexuella läggning eller könsidentitet 
 Att inte få ha sex innan äktenskapet 
 Att inte få välja partner eller hur man ska leva sitt liv 

Det hedersrelaterade våldet kan ta sig olika uttryck:  

Fysiskt våld: alltifrån enstaka slag till systematisk misshandel och även mord (iscensättning 
av självmord genom exempelvis att bli knuffad från balkong eller att tvingas ta tabletter/gift). 
Även till exempel könsstympning, att klippa av en flickas/kvinnas hår mot hennes vilja eller 
att bli skållad. 

Psykiskt våld: såsom kontroll, kränkningar, hot, skuld och skambeläggning. 

Socialt våld: exempelvis att bli isolerad, utfryst, förskjuten eller bannlyst 

Sexuellt våld: såsom sexuella övergrepp, och även våldtäkt som följd av ett påtvingat 
äktenskap 

Latent våld: till exempel att leva med rädsla för att utsättas för våld, utifrån tidigare 
erfarenheter av att familjemedlemmar har utsatt och utsatts för våld eller att själv ha blivit 
utsatt. 

Försummelse: såväl känslomässig som fysisk 

Materiellt våld: genom att förövaren exempelvis slår sönder den utsattas personliga 
ägodelar eller andra saker i hemmet 

Digitalt våld och kontroll: kontroll av mobil, installerade spionprogram i mobiltelefoner, 
GPS eller andra spårningsverktyg, spridning av bilder på nätet. Ryktesspridning på nätet, 
tilltvingade lösenord eller bank-id i syfte att få tillgång till t.ex. vårdjournaler eller ekonomi. 

Ekonomiskt våld: såsom att inte ha tillgång till egna pengar, tvingas redovisa inköp, att 
nekas utbildning och möjligheter att försörja sig själv, att bli lurad/tvingad att skriva på 
exempelvis lånedokument eller att förövaren förfalskar den utsattas underskrift 

Transnationella dimensionen: att våldet kan finnas där barn skickas utomlands eller 
gifts bort eller utsätts för könsstympning. Gifta kvinnor som dumpas utan möjlighet att ta sig 
tillbaka.  

 



Hedersrelaterat våld och förtryck – en omvärldsanalys

 
 
 
 
9

2.1.1 Tvångsäktenskap och könsstympning  
Barn- och tvångsäktenskap är en form av hedersrelaterat våld och förtryck som tar sig uttryck 
genom: 

 Männens kontroll av flickors och kvinnors sexualitet 
 Att flickans oskuld är helt central. Flickans ska vara oskuld vid äktenskapets ingående 

och pojken ska gifta sig med en oskuld 
 Att kvinnor har en roll i att reglera och bevaka flickors och kvinnors beteenden 
 De kollektiva beslut som ligger till grund för bestraffning eller åtgärder för att 

upprätthålla acceptabla normer, värderingar och beteenden kopplade till äktenskapet 
 Att det är familjen som bestämmer vem den unge ska gifta sig med 
 Könsstympning av flickor och kvinnor görs för att kontrollera flickors och kvinnors 

kroppar och sexualitet och har bland annat att göra med föreställningen att mäns och 
familjers heder är kopplad till kvinnors och flickors sexuella beteende.  

2.2 Vad skiljer hedersrelaterat våld mot annat våld i 
nära relation? 

Att mer eller mindre medvetet önska kontrollera en kvinnas sexualitet är inte unikt för 
hedersrelaterat våld och förtryck. Vid en jämförelse mellan våld i nära relationer och 
hedersrelaterat våld kan man konstatera att det finns många likheter i våldets struktur och 
uttryck men också skillnader. Heder berör även andra aspekter än enbart förhållandet mellan 
offret och förövaren. Allt våld som utövas inom familjer eller grupper som lever med en 
hederskultur utövas inte heller utifrån hedersmotiv.  

Alla som är utsatta för upprepade integritetskränkande gärningar har ett stort behov av stöd. 
Den som är utsatt för hedersrelaterat våld och annat sådant förtryck är särskilt utsatt och 
sårbar eftersom hon eller han ofta helt saknar stöd från anhöriga. I en hederskontext 
sympatiserar familjen, släkten eller gruppen ofta med gärningspersonen. I andra kontexter 
finns det oftast åtminstone några personer som stöttar den utsatta. Anmälnings-
benägenheten kan därför antas vara låg och mörkertalet stort när det gäller hedersrelaterat 
våld och annat sådant förtryck. 

3 En viktig fråga på alla nivåer 
Våld mot kvinnor generellt och även hedersrelaterat våld och förtryck är en viktig fråga som 
arbetas med både internationellt, nationellt, regionalt och lokalt.  

3.1 FN 
FN har uppmärksammat kvinnors utsatthet i Konventionen om avskaffande av all slags 
diskriminering av kvinnor, den så kallade Kvinnokonventionen (CEDAW), i 
generalförsamlingens resolution om avskaffande av brott mot kvinnor i hederns namn samt 
deklarationen om avskaffande av våld mot kvinnor. 
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Utöver detta finns även barnkonventionen med exempelvis följande artiklar som extra 
relevanta när det kommer till hedersrelaterat våld och förtryck: 
 

 Artikel 11: Varje stat ska bekämpa olovligt bortförande och kvarhållande av barn i 
utlandet. 

 Artikel 16: Barn har rätt till ett privatliv. 
 Artikel 19: Barn ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada 

eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, 
inklusive sexuella övergrepp.  

 Artikel 34: Barn ska skyddas från alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella 
övergrepp. 

 Artikel 39: Barn som har utsatts för vanvård, utnyttjande, övergrepp, tortyr eller 
väpnade konflikter har rätt till rehabilitering och social återanpassning. 

3.1.1 Agenda 2030 
De 17 målen i Agenda 2030 antogs av FNs generalförsamling den 25 september 2015. Några 
av dessa mål bedöms som relevanta i Sveriges arbete med att bekämpa hedersrelaterat våld 
och förtryck:   

Mål 1: Avskaffa fattigdom i alla dess former överallt 

Mål 3: Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla åldrar 

Mål 5: Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.  

3.2 EU 

3.2.1 Istanbulkonventionen  
Inom EU finns Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot 
kvinnor och av våld i hemmet 

Syftet med Istanbulkonventionen är bland annat att: 

 
 Skydda kvinnor mot alla former av våld och att förebygga, lagföra och avskaffa våld 

mot kvinnor och våld i hemmet, 

 Organisationer och brottsbekämpande myndigheter ska få stöd och hjälp så att de kan 
samarbeta effektivt och ta ett helhetsgrepp för att få ett slut på våldet mot kvinnor och 
våld i hemmet.  

Konventionen omfattar även hedersrelaterade brott, tvångsäktenskap och könsstympning, 
liksom barn som är utsatta för våld i hemmet.  

Parterna ska säkerställa att kultur, sedvänja, religion, tradition eller så kallad heder inte 
ska kunna betraktas som ett rättfärdigande av någon våldshandling som faller inom 
ramen för denna konvention. 
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Stater som ansluter sig till konventionen har ett ansvar för att vidta nödvändiga 
lagstiftningsåtgärder och andra åtgärder för att förebygga, utreda, straffa och gottgöra 
våldshandlingar som omfattas av konventionen och som begås av icke-statliga aktörer.  

3.3 Nationellt 
Sverige har som övergripande mål inom jämställdhetspolitiken att: 

Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 

Till det övergripande målet finns 6 delmål: 

 En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och 
möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet.  

 Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i 
fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut. 

 Jämställd utbildning. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter 
och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling. 

 Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta 
samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor. 

 Jämställd hälsa. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar 
för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor. 

 Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha 
samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. 

3.3.1 En nationell strategi 
Sedan 1 januari 2017 finns en nationell strategi för att förebygga mäns våld mot kvinnor. Den 
är en del i regeringens skrivelse Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en 
jämställd framtid (Skr. 2016/17:10).  

Strategin omfattar alla former av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld och hot om våld mot 
kvinnor och flickor, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och människohandel för 
sexuella ändamål samt kommersialisering och exploatering av kvinnokroppen i syfte att 
reproducera föreställningar om kvinnors underordning. Strategins mål består av två led:  

1. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra.  
2. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig 

integritet.  

Båda leden ska ses som olika aspekter av samma mål. 

Regeringen presenterade den 27 december 2021 ett åtgärdsprogram med 99 åtgärder för att 
förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Hedersrelaterat våld och förtryck är där ett 
prioriterat område.  
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3.3.2 Nationell lagstiftning 
I Sverige finns det lagar mot tvångsäktenskap, och barnäktenskap som ingåtts utomlands 
erkänns inte. Sedan 2020 är det också möjligt att besluta om utreseförbud för att förhindra 
barnäktenskap och könsstympning. Kvinnlig könsstympning ingår i det hedersrelaterade 
våldet och är förbjudet i svensk lag.  

Flera av de former av våld och förtryck som kan förekomma i en hederskontext utgör brott 
enligt 3, 4 och 6 kap. Brottsbalken. Några exempel är olaga frihetsberövande, olaga tvång, 
olaga hot, ofredande, misshandel, brytande av telehemlighet, intrång i förvar, skyddande av 
brottsling och underlåtenhet att hindra brott och mord. Även tvångsäktenskap och 
vilseledanande till tvångsäktenskap utgör brott. Barnäktenskap är inte tillåtet enligt svensk 
lag. 

Regeringen lämnade de 22 december 2021 en lagrådsremiss ”Ett särskilt brott för 
hedersförtryck”. I lagrådsremissen framgår att: 

Hedersrelaterat våld och förtryck måste bekämpas med kraft. De senaste åren har en rad 
åtgärder vidtagits för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Fler åtgärder 
behöver dock vidtas. Regeringen föreslår därför att det införs ett nytt brott i brottsbalken 
med beteckningen hedersförtryck. Brottet innebär att det blir straffbart att begå vissa 
brottsliga gärningar mot en person om var och en av gärningarna utgjort led i en 
upprepad kränkning av personens integritet och ett syfte med gärningarna varit att bevara 
eller återupprätta en persons eller familjs, släkts eller annan liknande grupps heder. 
Straffet föreslås vara fängelse i lägst ett och högst sex år.  

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juni 2022. 

3.3.3 Vissa andra åtgärder 
Regeringen har även skapat Jämställdhetsmyndigheten (2018), permanentat det Nationella 
kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen i Östergötland 
(2020) och gett Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, vid Uppsala universitet och 
Akademiska sjukhuset i uppdrag att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor, 
hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. NCK har även 
regeringens uppdrag att ge stöd till våldsutsatta kvinnor.  

3.3.4 Jämställdhetsmyndigheten 
2018 skapades Jämställdhetsmyndigheten. Jämställdhetsmyndigheten ska enligt 
myndighetsinstruktionen främja utvecklingen av förebyggande insatser mot hedersrelaterade 
våld och förtryck och synliggöra och motverka hedersrelaterat våld och förtryck med 
inriktning på nationell kunskapsutveckling och strategiska övergripande frågor.  

3.3.5 Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och 
förtryck  

Sedan 2014 har Länsstyrelsen Östergötland på uppdrag av regeringen ett nationellt 
kompetensteam för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Nationella 
kompetensteamet ska enligt uppdraget samordna och stödja arbetet med hedersrelaterat våld 
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och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor, 
samt bistå med kunskap och kompetens på området. Länsstyrelsen i Östergötland ska bidra 
till att stärka statliga och kommunala verksamheters förmåga att förebygga och bekämpa 
hedersrelaterat våld och förtryck. 2020 togs beslut av regeringen om att permanentera det 
Nationella kompetensteamet.  

3.3.6 Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) 
Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset, 
har regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor, 
hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. NCK har även 
regeringens uppdrag att ge stöd till våldsutsatta kvinnor.  

För att genomföra uppdragen arbetar NCK med utbildning av yrkesverksamma och 
studenter, metodutveckling för omhändertagande av våldsutsatta kvinnor samt 
med information, forskning och kunskapssammanställning. NCK driver sedan 2007 den 
nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 samt sedan 1994 Sveriges första 
specialistmottagning för kvinnor som utsatts för våld – kvinnofridsmottagningen vid 
Akademiska sjukhuset i Uppsala. 

3.3.7 Socialstyrelsen 
Socialstyrelsen fick våren 2017 i uppdrag av regeringen att genomföra en nationell 
kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck inklusive barnäktenskap och 
tvångsäktenskap. Detta resulterade i rapporten Ett liv utan våld och förtryck 2019. 
Socialstyrelsen har också metodstöd och information till stöd för yrkesverksamma som 
arbetar med frågorna inom socialtjänst och vården.  

3.3.8 Länsstyrelsen i Västra Götaland  
I Västra Götaland har Länsstyrelsen tagit fram Länsstrategin Jämställt Västra Götaland 
2019-2022 som är indelad i tre övergripande temaområden med utgångspunkt i de sex 
nationella delmålen. Gemensamt för samtliga temaområdet är makt eftersom omfördelning 
av makt och resurser är centrala för att skapa ett jämställt samhälle.  

1. Makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet 
Avsnittet tar upp förutsättningar för arbete, föräldraskap, utbildning, politiskt inflytande och 
jämställd regional tillväxt. Det är en sammanskrivning av fyra nationella 
jämställdhetspolitiska mål: makt och inflytande, ekonomi, utbildning samt obetalt hem- och 
omsorgsarbete.  

2. Makt och hälsa 
Avsnittet tar upp jämställd hälsa som en fråga om fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande 
och fokuserar särskilt på normer för kön och deras inverkan på hälsa, tillgången till idrott 
samt kultur- och föreningslivet. Det är en sammanskrivning av två nationella 
jämställdhetspolitiska mål: makt och inflytande sam hälsa, som också är ett nationellt 
folkhälsomål.  

3. Makt och mäns våld mot kvinnor 
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Avsnittet fokuserar på långsiktiga och hållbara strukturer för att motverka mäns våld mot 
kvinnor, beredskap för att upptäcka våldsutsatthet, att erbjuda stödinsatser samt på 
verkningsfullt förebyggande arbete. Det är ett avsnitt som bygger på två nationella 
jämställdhetspolitiska mål: makt och inflytande och mäns våld mot kvinnor.  

3.3.9 Ulricehamns kommun 
I Ulricehamns kommun arbetar man med frågan om hedersrelaterat våld på olika sätt i olika 
verksamheter. Det finns existerande nätverk och arbetsgrupper där dessa frågor kan lyftas 
och där man skulle kunna arbeta mer med dem, exempelvis mellan ungas fritid och sektor 
lärande, IFO och sektor lärande med mera.  

Individ- och familjeomsorgen (IFO) 
Socialtjänstlagen 
Socialnämnden har ett ansvar att verka för att den som utsatts för brott och dennes 
närstående får stöd och hjälp (5 kap 11 § första stycket SoL). Bestämmelsen omfattar alla 
brottsoffer, oavsett ålder och kön. Vidare ska nämnden beakta att kvinnor som är eller har 
varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp 
för att förändra sin situation (5 kap. 11 § andra stycke SoL). Socialnämnden ska efter en 
individuell bedömning i varje enskilt fall enligt 4 kap. 1 § SoL bevilja behövligt bistånd till den 
som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt.  

Socialnämnden har ett långtgående ansvar för barn och unga. 5 kap. 1 § SoL, innehåller en 
uppräkning av socialnämndens ansvar och skyldigheter mot barn och unga i olika avseenden. 
Där står bl.a. att socialnämnden ska verka för att barn och unga växer under trygga och goda 
förhållanden och att de i nära samarbete med hemmen ska främja en allsidig 
personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och social utveckling hos barn och unga. 
Socialnämnden ansvarar för att barn, som utsatts för brott, och dennes närstående får det 
stöd och den hjälp som de behöver. Socialnämnden ska också särskilt beakta att ett barn som 
bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående är offer för brott och ansvara för 
att barnet får det stöd och den hjälp som barnet behöver (5 kap. 11 § tredje och fjärde stycket 
SoL). Om det finns misstanke om brott mot ett barn enligt 3, 4 eller 6 kap brottsbalken eller 
lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor, bör socialnämnden skyndsamt 
göra en polisanmälan, såvida det inte strider mot barnets bästa enligt Socialstyrelsens 
allmänna råd (SOSFS 2014:4) om handläggning av ärenden som gäller barn och unga.  

Sektor lärande 
Skolverket har information om hur skolorna kan arbeta för att motverka hedersrelaterat våld 
och förtryck i skolan. Informationen rör både hur man som lärare kan arbeta med frågan i 
det dagliga arbetet i många kurser och ämnen, samt vilka varningssignaler man ska vara 
uppmärksam på och hur man ska agera vid misstanke. Skolpersonal är skyldiga enligt lag att 
genast anmäla om de i sitt arbete får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. 
Skolpersonalen behöver inte vara säker på att barnet far illa, det räcker med en misstanke.  

Elevhälsan har en viktig roll i arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck, och för lärare 
kan det vara självklart att det är elevhälsan som möter eleven vid utsatthet. Elevhälsan och 
elevhälsoteam har oftast större möjligheter än läraren att hjälpa eleven vidare till 
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socialtjänsten. Elevhälsans personal behöver bland annat därför ha kunskaper om och bidra 
till skolans arbete med att bemöta elever som till exempel lever med en hedersrelaterad 
problematik 

4 Metoder för att kartlägga 
hedersrelaterat våld och förtryck 

Att kartlägga det hedersrelaterade våldet och förtrycket har visat sig varit komplicerat både 
internationellt och nationellt. I Sverige har det sedan början av 2000-talet genomförts ett 
antal olika undersökningar i syfte att ge en bild av hur utbrett det hedersrelaterade våldet och 
förtrycket är. Det är dock svårt att få en enhetlig bild över förekomsten, dels då 
undersökningarna har gjorts vid olika tidpunkter och föregeställningar formulerats olika, 
dels för att definitionen av vad som utgör hedersrelaterat våld och förtryck varierar.  

Ett problem som lyfts är det finns en rädsla för att stigmatisera vissa grupper när 
hedersrelaterat våld och förtryck synliggörs. Det finns svårigheter med att inte bidra till 
diskriminering och stigmatisering genom förutfattade meningar om grupper med viss etnisk 
bakgrund då denna fråga behandlas.  

En annan svårighet beskrivs vara att begreppet hedersrelaterat våld och förtryck är omstritt. 
Debatten inom forskningen har stundtals varit högljudd och än finns ingen konsensus kring 
hedersbegreppet betydelse eller dess relation till våldsutövning. Det är framförallt 
förklaringarna till våldet som är omtvistade, inte våldsutövandets former – enighet råder om 
att våldet tar sig kollektiva uttryck och att såväl kvinnor som män kan utsättas.  

Omfattningen av det hedersrelaterade våldet och förtrycket är dock mycket svårt att belägga. 
Det finns mörkertal och området är svårt att undersöka.  

4.1 Socialstyrelsens kartläggning 
Socialstyrelsen fick 2017 i uppdrag av regeringen att göra en nationell kartläggning av 
omfattningen i befolkningen av hedersrelaterat våld och förtryck i alla åldersgrupper. De 
rapporterade resultatet i Ett liv utan våld och förtryck – slutredovisning av uppdraget att 
genomföra en nationell kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck. Deras slutsats 
var att en sådan kartläggning inte har varit möjlig att genomföra. Nedan redovisas deras 
bedömningar och ställningstagande som ledde till att de nådde ovanstående slutsats. 

De resonerade som så att det finns två sätt två huvudsakliga tillvägagångsätt: 

1. Insamling av direkt data exempelvis genom enkäter och intervjuer. Enkäterna kan 
omfatta hela befolkningen eller grupper av befolkningen. Att använda enkäter är ett 
sätt att få in större mängder data som kan ge kvantitativa svar. 

2. Insamling av indirekt data exempelvis vara uppgifter hämtade från kommuner, 
landsting, myndigheter eller professionsföreträdare, via enkät eller intervju, om de 
personer som berörs av frågeställningen 
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Socialstyrelsen skriver att inför all datainsamling görs metodologiska, teoretiska, juridiska, 
tekniska och etiska överväganden.  

Oavsett metod för datainsamling innebär kartläggningar av utsatthet för våld, på grund av 
områdets känsliga karaktär, att sekretess och konfidentialitet anses vara centrala. Det 
innebär att det krävs en försiktighet i när data samlas in men också efteråt när data ska 
förvaras. De juridiska kraven för detta hör tätt samman med it-teknik och myndighetens 
möjlighet att ta emot och förvara denna typ av data på ett säkert sätt.   

4.1.1 Direkt data 
En befolkningsenkät innebär att samla in kvantifierbara data från ett slumpmässigt urval av 
befolkningen och anses vara det mest tillförlitliga sättet att samla in data om våldets 
omfattning och om våldet ökar eller minskar över tid. 

Det finns metodologiska för- och nackdelar med en befolkningsenkät. En fördel är, enligt 
forskning och rekommendationer om att mäta våldsutsatthet från bl.a. WHO och FN, att en 
enkät riktad till ett slumpmässigt urval av befolkningen ger den mest pålitliga typen av data 
eftersom att man vänder sig direkt till källan och därmed får förstahandsinformation. Detta 
innebär att man kan fånga upp den ”osynliga” grupp som inte vänt sig till myndigheter eller 
andra aktörer för stöd och hjälp. En annan fördel är att våldets omfattning kan fångas och 
synliggöras på nationell nivå.  

En nackdel med metoden är risken att få för låg svarsfrekvens. Detta dels på grund av att 
utsatta personer kan ha svårt att svara på känsliga frågor eller överhuvudtaget (mörkertal). 
Dels för att det finns en risk att det slumpmässiga urvalet inte fångar omfattningen på ett 
korrekt sätt. Vidare medför ett komplext område stora krav på validitet det vill säga att 
frågorna mäter det man sedan vill uttala sig om.  

Socialstyrelsens utredde förutsättningarna för att genomföra en befolkningsundersökning 
riktad till ett slumpmässigt urval i den folkbokförda befolkningen i åldern 18-74 år i dialog 
med Statistiska Centralbyrån (SCB). I denna utredning diskuterades även enkätens 
utformning och utmaningar (metodologiskt, etiskt och teoretiskt) med uppdragets externa 
expertgrupp och med Socialstyrelsens etiska råd. Med utgångspunkt i juridiska och tekniska 
förutsättningar bedömdes att genomförandet av befolkningsenkäten inte kunde genomföras 
av Socialstyrelsen själv.  

Under utredningens gång identifierade SCB allvarliga metodologiska problem. I en pågående 
undersökning av SCB vars målgrupp förväntades vara viktig även i Socialstyrelsens 
undersökning, noterades en mycket låg svarsfrekvens. Vidare hänvisade SCB till 
rekommendationer i rapporten från ett av dem nyligen genomfört projekt om rutiner för att 
komma i kontakt med personer som inte förväntas behärska svenska i självadministrerande 
undersökningar. Enligt dessa rekommendationer saknas i dagsläget tillräcklig kunskap om 
hur man bäst går tillväga för att nå denna svåra målgrupp, därtill med mycket känsliga frågor 
varför mer metodkunskap kring detta behövs. På grund av förväntad skevhet och för stor 
osäkerhet i resultaten, fattade Socialstyrelsen och SCB ett gemensamt beslut att inte 
genomföra den planerade befolkningsundersökningen.  
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Även enkäter till utvalda grupper av befolkningen, såsom särskilda verksamheter eller 
grupper, exempelvis elever inom svenska för invandrare (SFI), asylsökande eller 
kvinnoföreningar utreddes. De juridiska och it-tekniska överväganden som redovisas ovan 
gäller även för dessa enkäter. Mot bakgrund av den pågående utredningen av 
befolkningsenkäten gjorde myndigheten bedömningen att vissa av dessa grupper, främst 
organisationer, istället skulle kontaktas för intervjuer.  

Etiska överväganden 
I planeringen av att genomföra en befolkningsenkät gjordes etiska överväganden kring att 
upprätthålla undersökningsdeltagarnas säkerhet, i enlighet med tidigare forskning om mäns 
våld mot kvinnor, tidigare kartläggningar av våldets omfattning, forskningsetiska regler och 
etiska säkerhetsrekommendationer från WHO och FN samt behovet av synliggörande av 
våldets omfattning, i enlighet med uppdraget.  

Socialstyrelsen etiska råd har diskuterat och reflekterat avseende hanteringen av etiska frågor 
som aktualiserades i uppdraget, till exempel frågeställningar om att skicka hem enkäter om 
våld till potentiellt utsatta individer, minimera skada för undersökningsdeltagarna och 
konfidentialitet.  

I tidigare nationella kartläggningar och forskning om våldsutsatthet vägs frågan om 
potentiella risker för respondenten med att få en enkät hemskickad mot synliggörande av 
våldet, som ett etiskt övervägande.  

I tidigare kartläggningar som behandlar våld rekommenderas ett antal åtgärder för att 
minimera eventuella risker för potentiellt utsatta individer med att få en enkät hemskickad. 
Dessa åtgärder bygger dels på forskningsetiska rekommendationer som gäller 
undersökningar om känsliga frågor och dels på samlade erfarenheter av kvantitativ 
våldsforskning. Det kan till exempel handla om att neutralisera enkätens innehåll och 
utseende. Med detta menas till exempel att kuvertet ska vara neutralt, att det i 
informationsbrevet skulle anges tydligt att man är slumpvist utvald och att frågorna inte 
beskrivs handla om våld eller heder utan om hälsa och välmående. I det första 
informationsbrevet kan det exempelvis finnas en länk till en digital enkät om denna besvaras 
skickas ingen pappersenkät till den utvalda. Den digitala länken skulle eventuellt kunna 
utformas med en ”panikknapp” som vid behov snabbt stänger ner enkäten.  

Ytterligare konsekvenser med enkäten kan vara de känslor eller insikter som skulle kunna 
uppstå av att besvara frågor om våld. Här är rekommendationen att i slutet av enkäten ange 
kontaktuppgifter till olika typer av hjälporganisationer.  

En enkät som specifikt handlar om hedersrelaterat våld och förtryck kan innebära en risk för 
undersökningsdeltagarna. Andra risker för individen som skulle kunna uppstå handlade om 
Socialstyrelsens möjlighet att säkerställa att individuella uppgifter är skyddade 

4.1.2 Indirekt data  
Indirekta data kan samlas in på olika sätt. Det kan dels handla om att inhämta publicerad 
information i form av t ex kartläggningar eller publicerade rapporter. Det kan också handla 
om att samla information som t. ex. andra myndigheter, kommuner och regioner innehar 
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men inte nödvändigtvis registrerar på ett systematiskt eller jämförbart sätt. Det kan även 
vara uppgifter från andra aktörer som i sin verksamhet möter utsatta eller förövare. 

Metodologiskt finns både för- och nackdelar även med indirekta data. En fördel med redan 
publicerade data är att dessa uppgifter säger något om omfattningen av de som söker hjälp 
utan att några nya individdata samlas in. En nackdel är mörkertalet då det enbart är de som 
söker stöd och hjälp som omfattas av kartläggningen och de som utsatts för hedersrelaterat 
våld och förtryck men som inte sökt stöd och hjälp utesluts.  

En annan nackdel är att det för närvarande inte finns något enhetligt sätt bland kommuner 
eller regioner att registrera förekomsten av hedersrelaterat hot eller våld. Detta gör det 
exempelvis svårt att sammanställa siffrorna från kommunerna till en nationell nivå. Det gör 
det också svårt att göra jämförelser över tid.  

När det gäller just hedersrelaterat våld och förtryck konstaterade även Socialstyrelsen i sin 
föregående kartläggning av omfattningen av hedersrelaterat våld bland ungdomar att en 
kartläggning som bygger på indirekta uppgifter alltid innebär en risk för osäkra resultat 
beroende på hur uppgiftslämnaren tolkar begreppet hedersrelaterat våld och vilken 
kännedom de har om ungas utsatthet.  

Socialstyrelsen utredde förutsättningarna för att inhämta uppgifter för kartläggningen genom 
en nationell enkätundersökning riktad till verksamheter som möter personer som är utsatta 
för hedersrelaterat våld och förtryck. Socialstyrelsen bedömde, dock främst av juridiska och 
tekniska skäl, att det inte gick att inhämta känsliga uppgifter om våld via en sådan nationell 
enkätundersökning. Dessutom finns risker för ”små tal” som skulle kunna leda till en risk för 
att personer identifierades. Vidare skulle enbart de personer som verksamheterna känner till 
komma att omfattas av en sådan enkät.  

4.2 Kartläggning i Göteborg, Malmö och Stockholm 
2017-2018 

I en kartläggning, Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och samhällets 
utmaningar. En kartläggning i Göteborg, Malmö och Stockholm 2017-2018, gjordes dels en 
kvalitativ intervjustudie och en kvantitativ enkätstudie. I den kvantitativa delen har 6002 
ungdomar i städernas årskurs nio besvarat en enkät om relationer, begränsningar och olika 
former av utsatthet i hemmet, skolan och på fritiden.  

4.3 Kartläggning i Uppsala 
En annan kartläggning som gjorts är ”En kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck 
bland unga i Uppsala”. Undersökningen genomfördes som en totalundersökning till elever i 
årskurs 9 som vid undersökningstillfället fyllt 15 år i Uppsala tätorts kommunala skolor, 
totalt 13 skolor. Det var 1 063 elever som besvarande enkäten vilket är en svarsfrekvens på 91 
procent.  
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4.4 Möjligheter till kartläggning i Ulricehamns 
kommun 

4.4.1 Befolkningsenkät 
Att göra en enkät och skicka ut till ett slumpmässigt urval av befolkningen i kommunen 
skulle sannolikt vara det bästa sättet för att kunna kartlägga förekomsten av hedersrelaterat 
våld och förtryck på ett rättvisande sätt. Dock infinner sig samma metodologiska och etiska 
problem som beskrivs av Socialstyrelsen.  

Det är komplicerat att utforma en sådan enkät på ett korrekt sätt, varken Socialstyrelsen eller 
SCB har lyckats med det. Det är svårt att få personer som inte har svenska som modersmål 
att kunna svara på frågorna, det är svåra och känslomässigt jobbiga frågor att svara på och de 
personer som faktiskt är utsatta för hedersrelaterat våld och förtyck har kanske inte 
möjlighet att svara, eller får inte svara.  

Ulricehamns kommun är också relativt liten och risken för att kunna identifiera individer, 
stigmatisering av områden eller etniska grupper bedöms också som relativ hög om en sådan 
undersökning görs och publiceras.  

Förvaltningen behöver också ha ett säkert sätt att förvara svaren från de enskilda på ett 
säkert sätt, ur sekretess-, skydds- och integritetsperspektiv. Något sådant finns inte på plats.  

Att rikta enkäten till en särskild grupp, exempelvis studenter på SFI eller elever på högstadiet 
bedöms ha för få respondenter för att kunna dra slutsatser på kommunnivå samt riskerar 
även det att riskera att det får att identifiera individer och/eller att kunna verka 
stigmatiserande för de individer som är utsatta. I övrigt är det samma risker och svårigheter 
som beskrivs ovan. 

4.4.2 Indirekta uppgifter 
Ett annat sätt skulle kunna vara att ställa frågan till Individ- och familjeomsorgen, sektor 
lärande, ungas fritid och polisen i Ulricehamn för att få deras uppfattning av förekomsten av 
hedersrelaterade våld och förtryck i kommunen. En sådan undersökning innehåller många 
osäkerhetsmoment och säger i sådana fall endast något om de fall som är kända inom 
kommunen. Mörkertalet kommer därför att kvarstå.  

4.5 Kartläggning av arbetssätt 
En annan variant som vissa kommuner har använt sig av, bland annat Lunds kommun, är att 
kartlägga förvaltningens arbete med hedersrelaterat våld och utifrån det förbättra metoder 
och arbetssätt för att kunna förebygga, upptäcka och erbjuda rätt stöd.  

I årsrapporten från Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck 2020 
framgår att det i flertalet län uppges att det finns en grundkompetens om hedersrelaterat 
våld och förtryck. Samtidigt tycks kunskapsläget alltjämt variera inom länen, där vissa har 
hög kunskap och andra har bristfällig sådan. Kunskapsnivån, liksom förekomsten av 
kartläggningar och specialiserade verksamheter verkar ha betydelse för hur man ser på 
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målgruppens behov i vilken mån de tillgodoses. Ju mer kunskap man har på området och om 
målgruppens behov desto större insikt verkar finnas om bristerna i stödet.  

5 Förvaltningens bedömning 
Det förekommer hedersrelaterat våld och förtryck i Ulricehamns kommun. Vi har kännedom 
om vissa individer som av någon anledning kommit i kontakt med någon av våra 
verksamheter. Förvaltningen bedömer dock att det finns ett behov av att öka medvetenheten 
i frågan generellt.  

Våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck är ett stort samhällsproblem, både 
internationellt, nationellt och även lokalt. Det påverkar individers frihet och begränsar 
individers mänskliga rättigheter. Det är en viktig fråga att arbeta med inom stora delar av 
förvaltningen och även, till viss del, de kommunala bolagen.  

Förvaltningen kan komma i kontakt med hedersrelaterat våld på olika sätt. Det första man 
tänker på är kanske IFO som arbetar med frågan och ger stöd till personer när de söker deras 
hjälp. Men även pedagoger, elevhälsopersonal och annan personal inom förskola och skola 
kommer i kontakt med barn, elever och vårdnadshavare som lever med detta. Medarbetare 
inom ungas fritid möter ungdomar som befinner sig i situationer med våld och 
hedersrelaterat förtryck. Det kan också förekomma hos brukare med insatser för 
funktionsnedsatta och bland våra äldre som har hjälp av hemtjänsten med mera. Chefer kan 
komma i kontakt med våld i nära relation och/eller hedersrelaterat våld då deras 
medarbetare är utsatta och kan behöva stöd och hjälp. Vårt kommunala bostadsbolag STUBO 
kan ha kännedom om problematik när de rör sig ute i våra bostadsområden. Exempelvis. 

En kartläggning av det hedersrelaterade våldets förekomst i kommunen bedömer 
förvaltningen inte möjlig att genomföra av metodologiska och etiska skäl. Däremot vet vi att 
det förekommer i kommunen och vi vet att vi behöver öka vår kunskap om detta inom 
förvaltningen. Förvaltningen föreslår därför att man får i uppdrag att ta fram en 
kommunövergripande handlingsplan med åtgärder som syftar till att förbättra kommunens 
arbete med att förebygga och upptäcka hedersrelaterat våld och förtryck samt utveckla stödet 
för de personer som är utsatta.  
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Kartlägg	det	hedersrelaterade	förtrycket	
	
Ulricehamn	ska	vara	en	stad	där	människor	tillåts	leva	sina	liv	i	frihet.	Det	målet	hotas	i	dag	
av	det	hedersrelaterade	våldet	och	förtrycket.	I	hederns	namn	förföljs,	hotas,	misshandlas	i	
synnerhet	unga	flickor	och	pojkar	med	syfte	att	detaljstyra	deras	liv.	Det	kan	exempelvis	röra	
sig	om	val	av	umgänge,	partner,	sexuella	vanor,	utbildningsval.	I	mer	extrema	fall	tar	det	sig	
uttryck	i	sådant	som	tvångsgifte,	könsstympning	och	ibland	regelrätta	mord.	
	
För	att	kunna	motverka	förekomsten	av	hedersrelaterat	våld	och	förtryck	är	det	viktigt	att	
skapa	sig	en	bild	av	dess	utbredning	och	karaktär.	Svar	på	hur	förtrycket	praktiskt	tar	sig	
uttryck,	vilka	former	som	är	vanligast	och	i	vilka	områden	det	förekommer	är	av	stor	vikt	för	
att	kunna	vidta	rätt	nivå	av	åtgärder	och	rikta	resurser	dit	de	gör	störst	nytta.	
	
Nyligen	stod	det	klart	att	Socialstyrelsens	planerade	kartläggning	av	hedersrelaterat	våld	och	
förtryck	inte	blir	av	till	följd	av	bristande	resurser	för	genomförandet.	När	den	nu	uteblir,	
finns	det	starka	skäl	för	Ulricehamns	kommun	att	ta	fram	en	egen	kartläggning.	
	
Det	är	dags	att	Ulricehamns	kommun	ytterligare	vässar	klorna	i	kampen	mot	det	
hedersrelaterade	förtrycket.	I	det	arbetet	är	inga	kunskaper	för	tunga	att	bära.	
	
	
	
Jag	yrkar	därför	att:	
	
Kommunstyrelsen	får	i	uppdrag	att	kartlägga	förekomsten	av	hedersrelaterat	våld 	och	
förtryck	i	Ulricehamns	kommun.	
	
	
	
Wiktor	Öberg	(M)	
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Ändring av skolupptagningsområden för 
högstadieskolorna 
Dnr 2021/647 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Blivande elever i årskurs 6 vid Hössna skola börjar sin introduktion vid Ätradalsskolan 
läsåret 2022/2023 genom att undervisningen i språk och hem- och konsumentkunskap 
förläggs till skolan. Läsåret 2023/2024 börjar eleverna i årskurs 7 vid Ätradalsskolan. 
 
Elever i nuvarande årskurs 6 vid Hössna skola erbjuds möjligheten att välja Ätradalsskolan 
då de börjar i årskurs 7 läsåret 2022/2023 och får då skolskjuts efter ansökan via 
kommunens skolskjutssystem. 
 
Gränserna för Stenbocksskolans och Ätradalsskolans upptagningsområden justeras så att 
Hössna skola från och med läsåret 2023/2024 organiseras inom Ätradalsskolans 
upptagningsområde. 
 
I dagsläget pågår en utredning gällande 7-9 skolor och Stenbockskolan i Ulricehamns 
kommun. Vid ett beslut i ärendet ska en förnyad översyn av 7-9 skolornas 
upptagningsområden göras.  
 
Sammanfattning 
Antalet elever vid Stenbocksskolan har ökat i så hög grad att det i vissa delar leder till att det 
maximala antalet personer som får vistas i vissa av lokalerna riskerar att överskridas. Med 
anledning av detta så har förvaltningen sett över möjligheten att ändra gällande 
skolupptagningsområden för att på så sätt få en jämnare fördelning mellan Stenbocksskolan 
och Ätradalsskolan.  
 
Förvaltningen har även sett över möjligheten att bibehålla nuvarande upptagningsområden 
genom att identifiera alternativa lösningar för att förhindra en akut brist på klassrum vid 
Stenbocksskolan.  
 
I de fall behovet av fler klassrum inte klaras ut snarast möjligt kommer det i hög grad att få 
en negativ inverkan på utbildningens pedagogiska kvalitet och omöjliggör organisation för 
alla elever. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-01-26 från barn- och utbildningschef  
2 Elevprognos 7-9 211203 
3 Stenbock-Ätradal nya upptagningsområden 211203 
4 Barnkonsekvensanalys Hössna skola - 2020.11.19 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Blivande elever i årskurs 6 vid Hössna skola börjar sin introduktion vid Ätradalsskolan 
läsåret 2022/2023 genom att undervisningen i språk och hem- och konsumentkunskap 
förläggs till skolan. Läsåret 2023/2024 börjar eleverna i årskurs 7 vid Ätradalsskolan. 
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Elever i nuvarande årskurs 6 vid Hössna skola erbjuds möjligheten att välja Ätradalsskolan 
då de börjar i årskurs 7 läsåret 2022/2023 och får då skolskjuts efter ansökan via 
kommunens skolskjutssystem. 
 
Gränserna för Stenbocksskolans och Ätradalsskolans upptagningsområden justeras så att 
Hössna skola från och med läsåret 2023/2024 organiseras inom Ätradalsskolans 
upptagningsområde. 
 
I dagsläget pågår en utredning gällande 7-9 skolor och Stenbockskolan i Ulricehamns 
kommun. Ett beslut i ärendet kommer att medföra ett förnyat behov av en översyn av 7-9 
skolornas upptagningsområden. 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-01-26 

Tjänsteskrivelse Ändring av skolupptagningsområden 
för högstadieskolorna 
Diarienummer 2021/647, löpnummer 4262/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Blivande elever i årskurs 6 vid Hössna skola börjar sin introduktion vid Ätradalsskolan 
läsåret 2022/2023 genom att undervisningen i språk och hem- och konsumentkunskap 
förläggs till skolan. Läsåret 2023/2024 börjar eleverna i årskurs 7 vid Ätradalsskolan. 
 
Elever i nuvarande årskurs 6 vid Hössna skola erbjuds möjligheten att välja Ätradalsskolan 
då de börjar i årskurs 7 läsåret 2022/2023 och får då skolskjuts efter ansökan via 
kommunens skolskjutssystem. 
 
Gränserna för Stenbocksskolans och Ätradalsskolans upptagningsområden justeras så att 
Hössna skola från och med läsåret 2023/2024 organiseras inom Ätradalsskolans 
upptagningsområde. 
 
I dagsläget pågår en utredning gällande 7-9 skolor och Stenbockskolan i Ulricehamns 
kommun. Ett beslut i ärendet kommer att medföra ett förnyat behov av en översyn av 7-9 
skolornas upptagningsområden. 
 
Sammanfattning 
Antalet elever vid Stenbocksskolan har ökat i så hög grad att det i vissa delar leder till att det 
maximala antalet personer som får vistas i vissa av lokalerna riskerar att överskridas. Med 
anledning av detta så har förvaltningen sett över möjligheten att ändra gällande 
skolupptagningsområden för att på så sätt få en jämnare fördelning mellan Stenbocksskolan 
och Ätradalsskolan.  
 
Förvaltningen har även sett över möjligheten att bibehålla nuvarande upptagningsområden 
genom att identifiera alternativa lösningar för att förhindra en akut brist på klassrum vid 
Stenbocksskolan.  
 
I de fall behovet av fler klassrum inte klaras ut snarast möjligt kommer det i hög grad att få 
en negativ inverkan på utbildningens pedagogiska kvalitet och omöjliggör organisation för 
alla elever. 
 
 
Ärendet 
Elevantalet vid Stenbocksskolan uppgår under innevarande läsår till 580 elever och dessa är 
fördelade på 24 klasser. Det maximala antalet elever i en klass uppgår till 24 elever då 
ventilationen inte tillåter fler personer i klassrummen. Läsåret 2024/2025 kommer 
elevantalet att toppa på 662 elever fördelade på 29 klasser.  
 
Då de teoretiska lektionssalarna fylls maximalt så skapar det schemamässiga låsningar vilket 
medför sämre scheman för elever och lärare genom att de pedagogiska tankarna vid 
schemaläggning inte är möjliga att genomföra. Det gäller exempelvis möjligheten att lägga 
lagom långa raster mellan lektionerna, samma lektionssal i ett ämne, tid mellan två lektioner 
i samma klassrum så att de inte ligger direkt efter varandra och transporttiden till och från 
annexet. 
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Timplanen för ämnet idrott och hälsa har utökats från 110 minuter till 150 minuter i veckan 
per årskurs. Det innebär att idrottslektionerna avlöser varandra utan någon tid för paus 
mellan lektionerna för idrottslärare och för elever som använder idrottssalen, detta mellan 
klockan 07:50 då skolan börjar till och med klockan 15:00 då skoldagen avslutas. För att 
kunna bibehålla kvaliteten på undervisningen måste idrottslärarna få tid mellan lektionerna. 
Om detta inte är möjligt så måste lektionerna kortas ner med 5 minuter. Den sista lektionen 
måste kortas ner med 10 minuter för att de elever som åker skolskjuts ska hinna med sin buss 
hem. Det innebär att skolan i så fall inte kan garantera eleverna deras garanterade 
undervisningstid.    
 
En överflyttning av elever till Ätradalsskolan ger en större likvärdighet i fråga om 
ändamålsenliga lokaler och därmed en bättre förutsättning för en likvärdig undervisning. 
 
Med anledning av detta så har förvaltningen sett över möjligheten att ändra gällande 
skolupptagningsområden för att på så sätt få en jämnare fördelning mellan Stenbocksskolan 
och Ätradalsskolan. 
 
Förvaltningen har även sett över möjligheten att bibehålla nuvarande upptagningsområden 
genom att identifiera alternativa lösningar av lokalsituationen vid Stenbocksskolan. 
 
Ändringen syftar till att kunna ha rimliga klasstorlekar för att så långt som möjligt kunna 
skapa goda förutsättningar för det pedagogiska arbetet. Ändringen syftar också till att kunna 
möta krav som är kopplade till lokaler, exempelvis antal elever per toalett och antal personer 
som kan vistas i utbildningslokalerna i förhållande till det som ventilationen är anpassad för. 
 
För att minska elevantalet vid Stenbocksskolan föreslås att blivande elever i årskurs 6 från 
Hössna skola börjar sin introduktion vid Ätradalsskolan läsåret 2022/2023 genom språkval 
och hem- och konsumentkunskapsundervisning för att läsåret 2023/2024 börja årskurs 7 vid 
Ätradalsskolan. Det innebär att gränserna för Stenbocksskolans och Ätradalsskolans 
upptagningsområden behöver justeras i linje med detta. 
 
Förslaget innebär: 
 

 Att elever i årskurs 6 som har börjat sin inskolning vid Stenbocksskolan fortsätter sin 
skolgång vid Stenbocksskolan läsåret 2022/2023.  

 
 Att blivande elever i årskurs 6 vid Hössna skola börjar sin introduktion vid 

Ätradalsskolan läsåret 2022/2023 genom språkval och hem- och konsumentkunskaps-
undervisning, för att läsåret 2023/2024 börja årskurs 7 vid Ätradalsskolan. 

 
 Elever i årskurs 6 vid Hössna skola erbjuds möjligheten att välja Ätradalsskolan läsåret 

2022/2023 och får då skolskjuts genom kommunens försorg. Ansökan sker via 
kommunens skolskjutssystem. 

 
 Att rektor för Timmele skolområde, i likhet med övriga rektorer med ansvar för F-6 

skolor, kan fokusera överlämning från årskurs 6 till årskurs 7 till en högstadieskola, då 
både Timmele skola och Hössna skola får en geografisk och organisatorisk koppling till 
Ätradalsskolan.  
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Lokaler 
I det fallet som Stenbocksskolans och Ätradalsskolans skolupptagningsområden bibehålls 
behöver Stenbocksskolan tillgång till fler undervisningslokaler.  
 
För att klara undervisningen i ämnet idrott och hälsa kan en modul införskaffas, alternativt 
görs en ombyggnation av nuvarande lokal för bordtennis och personalgym. För att klara 
undervisningen i övriga ämnen behöver ytterligare moduler införskaffas. Var eventuella 
moduler ska placeras måste klargöras snarast, då en placering vid Stenbocksskolan inte kan 
garanteras. 
 
Den totala kostnaden för alla moduler beräknas uppgå till cirka 5,3 mnkr år 1. Nedan finns en 
kostnadsbeskrivning för dessa alternativ. 
 
För att avlasta idrottshallarna med en modul för idrott finns följande kostnader: 

 2,5 mnkr avser etableringskostnader (markarbete, el, VVS, bygglov etc.) av modul. 
 1,2 mnkr är en årlig hyreskostnad. 

  
Det innebär: 

 År 1: 2,5 + 1,2 = 3,7 mnkr 
 År 2: 1,2 mnkr 
 År 3: 1,2 mnkr 

 
För att ha tillgång till ytterligare moduler med klassrum finns följande kostnader: 

 0,4 mnkr avser etableringskostnader (markarbete, el, VVS, bygglov) för två moduler 
med fyra klassrum. 

 0,1 mnkr för lokalvårdskostnader  
 0,2 mnkr för utrustning, möbler och diverse per klassrum.  
 0,9 mnkr är en årlig hyreskostnad. 

 
Det innebär: 

 År 1: 0,7 + 0,9 = 1,6 mnkr 
 År 2: 0,9 mnkr 
 År 3: 0,9 mnkr 
 
 

Skolskjutsar 
Vid en förändring av upptagningsområdena för Stenbocksskolan och Ätradalsskolan så 
medför det en ökad skolskjutskostnad under läsåren 2023/2024 och 2024/2025 då det 
kommer att uppstå dubbla turer med anledning av att eleverna i årskurs 8 och 9 som bor 
inom Hössna område får gå kvar vid Stenbocksskolan. 
 
Utifrån det som är känt i dag så behöver ett fordon med 22 platser sättas in för att köra elever 
från Hössna till Timmele. Kostnaden för att handla upp ett fordon beräknas till cirka 720 tkr 
per år. Det innebär cirka 1,5 mnkr för de två aktuella läsåren. 
 
Från och med läsåret 2025/2026 kommer samtliga högstadieelever inom Hössna område att 
ha sin undervisning förlagd till Ätradalsskolan. Det innebär att skolskjutskostnaderna per 
elev kommer att motsvara kostnaden för att köra högstadieeleverna från Hössna till 
Ulricehamn. 
 
 
Lag- och regelprövning 
Hur ser ansvarsfördelningen ut mellan rektor och skolans huvudman, vem äger rätten att 
besluta i vissa frågor? 
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Enligt skollagens 2 kap. 8 § ansvarar huvudmannen för att utbildningen genomförs i enlighet 
med bestämmelserna i skollagen, föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och de 
bestämmelser för utbildningen som kan finnas i andra författningar. 
 
Enligt skollagens 2 kap. 9 – 10 §§ ska det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ledas och 
samordnas av en rektor. Rektorn ska särskilt verka för att utbildningen utvecklas. 
 
Rektorn beslutar om sin enhets inre organisation och ansvarar för att fördela resurser inom 
enheten efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. Rektorn fattar i övrigt 
de beslut och har det ansvar som framgår av särskilda föreskrifter i skollagen eller andra 
författningar. 
 
I förarbetena till skollagen (prop. 2009/10:165, sidan 246 ff och 646 ff) anges bland annat 
följande: 
 
Rektorn fattar självständiga beslut inom vissa områden, främst vid myndighetsutövning men 
också andra beslut, t.ex. inriktningen av skolans val i grundskolan samt reducerat och utökat 
program i gymnasieskolan. 
 
Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har inom givna ramar ett särskilt ansvar för 
t.ex. vissa ämnesövergripande kunskapsområden och skolans internationella kontakter. 
Rektorn beslutar dessutom enligt förordningar bl.a. om vissa avvikelser från grundskolans 
timplaner, samverkansformer, inskrivningar, klasser och grupper, schema, särskilda 
stödkurser och möjligheten att gå om samt bestämmelser om utökat eller reducerat program 
och vissa disciplinära åtgärder i gymnasieskolan. 
 
Frågan om placering vid skolenhet regleras i skollagens 10 kap. 30 -31 §§ och där anges att en 
elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att 
eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade 
krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera 
eleven vid en annan skolenhet inom sin grundskola. 
 
Kommunen får annars frångå vårdnadshavarens önskemål endast om  

1. Den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska 
svårigheter för kommunen, eller 

2. Det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero. 
 
Beslut enligt andra stycket 2 gäller omedelbart, om inte annat beslutas. 
 
Den som har blivit placerad vid en viss skolenhet har rätt att gå kvar där om inte något annat 
följer av andra stycket.  
 
Rätten enligt första stycket att gå kvar vid en skolenhet gäller inte för en elev som med stöd 
av 3 kap. 12 e § ska placeras i en årskurs som inte anordnas vid skolenheten. 
 
Vad som sägs i fråga om placering av elev medför inga problem om samtliga önskemål om 
skolplacering kan tillgodoses. Det är huvudmannen (kommunen) som avgör hur många 
elever som ryms vid en skola. I det aktuella fallet då Stenbocksskolan, med hänsyn till 
lokalsituationen, inte kommer att kunna ta emot alla elever är det således huvudmannen som 
äger beslutet.  
 
 
Delegation 
Mindre justeringar av skolupptagningsområden, det vill säga om det handlar om en ändrad 
gränsdragning som berör någon eller några enstaka fastigheter, har bedömts kunna hanteras 
på tjänstemannanivå.  
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Om den aktuella frågan bedöms som en fråga om fastställande av skolupptagningsområden 
och inte antalet elever vid en enskild skolenhet, skulle frågan kunna hanteras genom ett 
beslut där det klargörs att utformningen av skolupptagningsområden, oavsett hur 
omfattningen av den förändrade gränsdragningen, är en fråga som kan hanteras i form av 
delegationsbeslut.  
 
7-9 skolor och Stenbockskolan 
I dagsläget pågår en utredning gällande 7-9 skolor och Stenbockskolan i Ulricehamns 
kommun. Ett beslut i ärendet kommer att medföra ett förnyat behov av en översyn av 7-9 
skolornas upptagningsområden. 
 
 
Beslutsunderlag 
1 Elevprognos 7-9 211203 
2 Stenbock-Ätradal nya upptagningsområden 211203 
3 Barnkonsekvensanalys Hössna skola - 2020.11.19 

 
Beslut lämnas till 
Barn- och utbildningschef 
Verksamhetschef grundskola 
Skolskjutshandläggare 
 
 
 
 
 

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

 



Årskurs 7  Stenbocksskolan från: 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29
Bogesundsskolan 87 71 95 69 73 71 72 Fr.o.m. lå 25/26 inkl. Vistaholm
Ulrikaskolan 60 54 64 47 58 55 40
Marbäcks skola 7 6 8 5 14 11 15
Gällstads skola 17 27 24 19 24 28 11
Vegby skola 7 8 8 10 4 8 14
Tvärreds skola 11 9 11 10 12 14 17
Hössna skola 14 13 17 20 17 17 18
Montessoriskolan 18 9 13 12 14 18 14
Årskurs 7 221 197 240 192 216 222 201

Stenbocksskolan elevantal totalt: 624 599 662 629 648 630 639

Årskurs 7 Ätradalsskolan från: 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29
Timmele skola 21 23 20 14 17 13 11
Dalums skola 12 10 5 7 10 11 11
Blidsbergs skola 20 10 13 11 12 17 13
Hökerums skola 26 38 37 30 23 36 27
Årskurs 7 79 81 75 62 62 77 62

Ätradalsskolan elevantal totalt: 236 230 235 218 199 201 201

Stenbocksskolan exkl. Hössna: 609 618 614 579 594 576 587

Ätradalsskolan inkl. Hössna: 250 257 279 268 253 255 253

Befintliga upptagningsområden enl.
upptagningskvot befolkningsprognos
Huvudprognos Stenbocksskolan 619 601 648 635 653 653 671



Befintliga upptagningsområden enl.
upptagningskvot befolkningsprognos
Huvudprognos Ätradalsskolan 231 232 244 236 219 220 221



Läsår 7 8 9 Total
Stenbocksskolan Stenbocksskolan exkl. Hössna
21/22 177 227 175 579 Läsår 7 8 9 Total
22/23 225 177 227 624 22/23 207 227 175 609
23/24 197 225 177 599 23/24 184 207 227 618
24/25 240 197 225 662 24/25 223 184 207 614
25/26 192 240 197 629 25/26 172 223 184 579
26/27 216 192 240 648 26/27 199 172 223 594
27/28 222 216 192 630 27/28 205 199 172 576
28/29 201 222 216 639 28/29 183 205 199 587

Ätradalsskolan
Läsår 7 8 9 Total Ätradalsskolan inkl. Hössna
21/22 70 87 85 242 Läsår 7 8 9 Total
22/23 79 70 87 236 22/23 93 70 87 250
23/24 81 79 70 230 23/24 94 93 70 257
24/25 75 81 79 235 24/25 92 94 93 279
25/26 62 75 81 218 25/26 82 92 94 268
26/27 62 62 75 199 26/27 79 82 92 253
27/28 77 62 62 201 27/28 94 79 82 255
28/29 62 77 62 201 28/29 80 94 79 253

Värden tagna ur Qlik view oktober 2021.
 



 
 
 

TELEFON 0321-59 50 00 (vx)   E-POST  kommun@ulricehamn.se 
BESÖKSADRESS  Bogesundsgatan 22   POSTADRESS  523 86 Ulricehamn 
WEBB  ulricehamn.se   FACEBOOK  facebook.com/ulricehamnskommun 

Sektor lärande 

 

 

 

Barnkonsekvensanalys 

Hössna skola 
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Bakgrund 
Antalet elever vid Stenbocksskolan har ökat i så hög grad att det i vissa delar leder till att det 
maximala antalet personer som får vistas i vissa av lokalerna överskrids. Med anledning av 
detta så har förvaltningen sett över möjligheten att ändra gällande skolupptagningsområden 
för att på så sätt få en jämnare fördelning mellan Stenbocksskolan och Ätradalsskolan. 
 
För att minska elevantalet vid Stenbocksskolan föreslås att Hössna skola, från och med läsåret 
2021/2022, organiseras inom Ätradalsskolans upptagningsområde. Det innebär att gränserna 
för Stenbocksskolans och Ätradalsskolans upptagningsområden behöver justeras i linje med 
detta. 
 
Ändringen syftar till att kunna ha rimliga klasstorlekar för att så långt som möjligt kunna skapa 
goda förutsättningar för det pedagogiska arbetet.  
 
Ändringen syftar också till att kunna möta krav som är kopplade till lokaler, exempelvis antal 
elever per toalett och antal personer som kan vistas i utbildningslokalerna i förhållande till det 
som ventilationen är anpassad för. 
 
 

Vem är beställaren? 
Frågorna är en del i förarbetet inför beslut som tas av kommunstyrelsen Ulricehamns 
kommun.  

Vem ska ha resultatet? 
Kommunstyrelsen Ulricehamns kommun.  

Hur sker återkoppling till inblandade parter? 
Genom den rapport som skrivs i samband med barnkonsekvensanalysen 

Vilka barn rör det? 
Elever årskurserna 3-6, Hössna skola.  
 

Vem har genomfört intervjuer? 
Utvecklingsledare inom sektor lärande har arbetat fram intervjufrågor. Intervjuer har 
genomförts av rektor Hössna skola och anteckningar har förts av intendent. Vid intervju av 
elever i årskurs 6 har en vårdnadshavare deltagit fysiskt. Samtliga vårdnadshavare har 
skriftligen blivit informerade och haft möjlighet att återkoppla om man inte önskat sitt barns 
deltagande i intervjun, likaså har alla elever själva fått frågan om man vill delta eller inte.  
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Barnkonventionen 

Artikel 3 

§1 Barnets bästa ska beaktas.  

§3 Hänsyn till säkerhet, hälsa, personalens antal och lämplighet samt behörig tillsyn. 

Har barnets bästa beaktats?  

☒ Ja ☐ Nej  

Motivering:  

Genom förslaget får eleverna i Ulricehamns kommun en större likvärdighet när det gäller 
ändamålsenliga lokaler som klassrum, grupprum, matsal och toaletter.  

 

Artikel 6 

§2 Säkerställa barnets utveckling.  
 
Har barnets rätt till goda förutsättningar för en optimal utveckling beaktats? 

☒ Ja ☐ Nej  
 
Motivering:  

Genom förslaget får eleverna i Ulricehamns kommun bättre förutsättning till likvärdig under-
visning i ändamålsenliga lokaler. 

 

Artikel 12 

§1 Barnets åsikter i förhållande till ålder och mognad. 

Har barnets rätt till delaktighet och inflytande beaktats? 

☒ Ja ☐ Nej  

Motivering: 

Elevernas åsikter har inhämtats genom gruppintervjuer. 
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§  
 

Ombudgetering av investeringsanslag 2021 till 2022 
Dnr 2022/41 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Ombudgetering av investeringsanslag från 2021 till 2022 fastställs enligt redovisat underlag. 
Av ej förbrukade medel från 2021 ombudgeteras totalt 109,5 mnkr till 2022 års 
investeringsbudget. 
 
Sammanfattning 
De investeringsanslag som upptagits i investeringsplan, men där projekten inte slutförts, 
föreslås ombudgeteras till 2022 med återstående belopp eller efter det behov som föreligger. 
Ombudgetering föreslås ske med totalt 109,5 mnkr till 2022 års investeringsbudget.  
 
Den totala investeringsbudgeten 2021 har uppgått till 352,2 mnkr. Av detta har 113,9 mnkr 
förbrukats. Ej förbrukade medel per 2021-12-31 uppgår till 238,3 mnkr.  
 
Beslut enligt förvaltningens förslag innebär att det totala investeringsanslaget 2022 kommer 
att uppgå till 481,3 mnkr. I investeringsbudget för 2022 ligger sedan tidigare 371,8 mnkr 
enligt kommunfullmäktiges budgetbeslut. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-02-07 från ekonomichef  
2 Underlag ombudgetering investeringsanslag 2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ombudgetering av investeringsanslag från 2021 till 2022 fastställs enligt redovisat underlag. 
Av ej förbrukade medel från 2021 ombudgeteras totalt 109,5 mnkr till 2022 års 
investeringsbudget. 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-02-07 

Tjänsteskrivelse Ombudgetering av 
investeringsanslag 2021 till 2022 
Diarienummer 2022/41, löpnummer 444/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ombudgetering av investeringsanslag från 2021 till 2022 fastställs enligt redovisat underlag. 
Av ej förbrukade medel från 2021 ombudgeteras totalt 109,5 mnkr till 2022 års 
investeringsbudget. 
 
Sammanfattning 
De investeringsanslag som upptagits i investeringsplan, men där projekten inte slutförts, 
föreslås ombudgeteras till 2022 med återstående belopp eller efter det behov som föreligger. 
Ombudgetering föreslås ske med totalt 109,5 mnkr till 2022 års investeringsbudget.  
 
Den totala investeringsbudgeten 2021 har uppgått till 352,2 mnkr. Av detta har 113,9 mnkr 
förbrukats. Ej förbrukade medel per 2021-12-31 uppgår till 238,3 mnkr.  
 
Beslut enligt förvaltningens förslag innebär att det totala investeringsanslaget 2022 kommer 
att uppgå till 481,3 mnkr. I investeringsbudget för 2022 ligger sedan tidigare 371,8 mnkr 
enligt kommunfullmäktiges budgetbeslut. 
 
 
Ärendet 
Se sammanfattning. 
 
Beslutsunderlag 
1 Underlag ombudgetering investeringsanslag 2021 

 
 
 
Beslut lämnas till 
Ekonomichef 
Sektorchefer 
 
 
 

Ulrica Fagerson 
Ekonomichef 
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§  
 

Samverkan med civilsamhället 
Dnr 2022/27 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
50 000 kr avsätts från KS oförutsett i budget 2022 för att utveckla och fördjupa samverkan 
med civilsamhället. 
 
Sammanfattning 
I maj 2021 beslutade kommunfullmäktige att anta riktlinjen ”Struktur för samverkan med 
civilsamhället”. 
 
Ett samråd har bildats med representanter från kommunen och civilsamhället som har 
ansvar för att utveckla och fördjupa samverkan. Samrådet sammanställer en årlig agenda och 
en uppföljning av samverkan. Kommunen har, i riktlinjen, åtagit sig att finansiera 
genomförande av stormöten och den utveckling av samverkan som sker genom samrådet. 
Kommunen ansvarar för att i samverkan med civilsamhället kalla till samrådsmöten och 
stormöten för kunskapsutbyte, dialog och utveckling av konkret samverkan. 
 
För att utveckla och fördjupa samverkan med civilsamhället enligt av kommunfullmäktige 
antagen riktlinje ”Struktur för samverkan med civilsamhället” föreslås kommunstyrelsen 
avsätta 100 000 kr från KS oförutsett 2022 att fördela under 2022 och 2023. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-01-13 från kanslichef   
 
Förvaltningens förslag till beslut 
100 000 kr avsätts från KS oförutsett 2022 för att fördela 50 000 kr för 2022 och 50 000 kr 
för 2023 för att utveckla och fördjupa samverkan med civilsamhället. 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-01-13 

Tjänsteskrivelse Samverkan med civilsamhället 
Diarienummer 2022/27, löpnummer 74/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
100 000 kr avsätts från KS oförutsett 2022 för att fördela 50 000 kr för 2022 och 50 000 kr 
för 2023 för att utveckla och fördjupa samverkan med civilsamhället. 
 
Sammanfattning 
I maj 2021 beslutade kommunfullmäktige att anta riktlinjen ”Struktur för samverkan med 
civilsamhället”. 
 
Ett samråd har bildats med representanter från kommunen och civilsamhället som har 
ansvar för att utveckla och fördjupa samverkan. Samrådet sammanställer en årlig agenda och 
en uppföljning av samverkan. Kommunen har, i riktlinjen, åtagit sig att finansiera 
genomförande av stormöten och den utveckling av samverkan som sker genom samrådet. 
Kommunen ansvarar för att i samverkan med civilsamhället kalla till samrådsmöten och 
stormöten för kunskapsutbyte, dialog och utveckling av konkret samverkan. 
 
För att utveckla och fördjupa samverkan med civilsamhället enligt av kommunfullmäktige 
antagen riktlinje ”Struktur för samverkan med civilsamhället” föreslås kommunstyrelsen 
avsätta 100 000 kr från KS oförutsett 2022 att fördela under 2022 och 2023. 
 
 
Ärendet 
I maj 2021 beslutade kommunfullmäktige att anta riktlinjen ”Struktur för samverkan med 
civilsamhället”. Syftet är att tillsammans ta oss an framtida utmaningar genom att 
kontinuerligt utveckla vår samverkan.  
 
Civilsamhället är en arena skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, där 
människor, grupper och organisationer agerar tillsammans för gemensamma intressen.  
Civilsamhället har ett ideellt syfte och inkluderar folkrörelser och andra ideella 
organisationer, nätverk, oorganiserat frivilligarbete och upprop.  
 
Civilsamhället bidrar till samhörighet mellan människor, ökar den enskilda individens 
möjlighet till personlig utveckling samt utgör ett forum för deltagande i demokratiska 
processer. Samverkan mellan kommunen och civilsamhället är nödvändig för att utveckla 
samhället. Ett samhälle där människors ideella och idéburna engagemang tillvaratas är 
grunden för en stark demokrati. 
 
Ett samråd har bildadats med representanter från kommunen och civilsamhället som har 
ansvar för att utveckla och fördjupa samverkan. Samrådet sammanställer en årlig agenda och 
en uppföljning av samverkan. Kommunen har, i riktlinjen, åtagit sig att finansiera 
genomförande av stormöten och den utveckling av samverkan som sker genom samrådet. 
Kommunen ansvarar för att i samverkan med civilsamhället kalla till samrådsmöten och 
stormöten för kunskapsutbyte, dialog och utveckling av konkret samverkan.  
 
Riktlinjen ”Struktur för samverkan med civilsamhället” är resultatet av en dialogprocess där 
representanter från civilsamhället, kommunens verksamheter och politiker tillsammans har 
diskuterat sig fram till formuleringarna. Dialogprocessen pågick under drygt ett år på fyra 
stormöten där hela civilsamhället varit inbjudet. Organisationerna i kommunens 
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föreningsregister var inbjudna till mötena. Det gjorde att 56 olika föreningar var 
representerade. Totalt deltog 104 olika personer i dialogprocessen varav 25 representerade 
kommunen. 
 
För att utveckla och fördjupa samverkan med civilsamhället enligt av kommunfullmäktige 
antagen riktlinje ”Struktur för samverkan med civilsamhället” föreslås kommunstyrelsen 
avsätta 100 000 kr från KS oförutsett 2022 att fördela under år 2022 och 2023. 
 
Beslutsunderlag 
 
 
Beslut lämnas till 
Ekonomichef 
Kanslichef 
 
 

Lena Brännmar Petra Grönhaug 
Kanslichef Utredare 
Kommunledningsstaben Strategi- och utvecklingsenheten 
 Kommunledningsstaben 
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§  
 

Riktlinje för idéburet, offentligt partnerskap 
Dnr 2022/28 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Riktlinjer för idéburet, offentligt partnerskap antas. 
 
Sammanfattning 
När Ulricehamns kommun och en eller flera organisationer från civilsamhället ser 
gemensamma behov och har gemensamma utvecklingsintressen kan samverkansmodellen 
idéburet offentligt partnerskap (IOP) vara ett medel för att uppnå det.  
 
Idéburet, offentligt partnerskap är en alternativ samverkansform när varken offentlig 
upphandling eller de traditionella projekt- och föreningsbidragen fyller sitt syfte.  
 
Syftet med IOP-avtalen är att få ett mer hållbart samarbete med civilsamhället och att de på 
mer jämlika villkor ska kunna delta aktivt och bidra till samhällsutvecklingen. Alla IOP-avtal 
ska grunda sig i den nedtecknade samsyn som beskrivs i riktlinjen struktur för samverkan 
med civilsamhället. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-02-01 från kanslichef  
2 Riktlinjer för idéburet, offentligt partnerskap 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Riktlinjer för idéburet, offentligt partnerskap antas. 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-02-01 

Tjänsteskrivelse Riktlinjer för idéburet, offentligt 
partnerskap 
Diarienummer 2022/28, löpnummer 341/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Riktlinjer för idéburet, offentligt partnerskap antas. 
 
Sammanfattning 
När Ulricehamns kommun och en eller flera organisationer från civilsamhället ser 
gemensamma behov och har gemensamma utvecklingsintressen kan samverkansmodellen 
idéburet offentligt partnerskap (IOP) vara ett medel för att uppnå det.  
 
Idéburet, offentligt partnerskap är en alternativ samverkansform när varken offentlig 
upphandling eller de traditionella projekt- och föreningsbidragen fyller sitt syfte.  
 
Syftet med IOP-avtalen är att få ett mer hållbart samarbete med civilsamhället och att de på 
mer jämlika villkor ska kunna delta aktivt och bidra till samhällsutvecklingen. Alla IOP-avtal 
ska grunda sig i den nedtecknade samsyn som beskrivs i riktlinjen struktur för samverkan 
med civilsamhället. 
 
 
Ärendet 
Kommunen har i samverkan med civilsamhället tagit fram en struktur för samverkan. Syftet 
med strukturen är att tillsammans ta oss an framtida utmaningar genom att kontinuerligt 
utveckla vår samverkan. När Ulricehamns kommun och en eller flera organisationer från 
civilsamhället ser gemensamma behov och har gemensamma utvecklingsintressen kan 
samverkansmodellen idéburet offentligt partnerskap (IOP) vara ett medel för att uppnå det.  
 
Syftet med IOP-avtalen är att få ett mer hållbart samarbete med civilsamhället och att de på 
mer jämlika villkor ska kunna delta aktivt och bidra till samhällsutvecklingen. Alla IOP-avtal 
ska grunda sig i den nedtecknade samsyn som beskrivs i strukturen. 
 
IOP är en alternativ samverkansform när varken offentlig upphandling eller de traditionella 
projekt- och föreningsbidragen fyller sitt syfte. Ett IOP får inte stå i konflikt med 
upphandlingslagen eller de regler för köp som kommunen har att förhålla sig till. Ett IOP får 
inte heller vara ett renodlat bidrag, då ett bidrag förutsätter en givare och en mottagare och 
inte innebär ett jämlikt partnerskap. 
 
Ett IOP handlar om att man arbetar tillsammans i ett partnerskap under en längre tid eller 
given tidsperiod för att gemensamt uppnå ett mål och genomföra avgränsade åtgärder. I 
partnerskapet har kommunen och organisationen från civilsamhället ett gemensamt 
engagemang, ägarskap och styrning. IOP ska därmed alltid föregås av en dialog om behovet, 
det gemensamma intresset och hur parterna kan samverka.  
 
Idéburet, offentligt partnerskap stöds bland annat av Sveriges Kommuner och Regioner, 
SKR, och har fått bred förankring i landets kommuner. 
 
Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap, är stöd och vägledning för kommunens 
fortsatta arbete med IOP-avtal. 
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Beslutsunderlag 
1 Riktlinjer för idéburet, offentligt partnerskap 

 
Beslut lämnas till 
Kommunchef 
Ekonomichef 
Kanslichef 
Författningshandboken 
 
 
 
 

Lena Brännmar Petra Grönhaug 
Kanslichef Utredare 
Kanslifunktionen Strategi- och utvecklingsenheten 
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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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1 Bakgrund 
Kommunen har i samverkan med civilsamhället tagit fram en struktur för samverkan. Det 
gjordes genom en dialogprocess där representanter från civilsamhället, kommunens 
verksamheter och politiker tillsammans diskuterat sig fram till formuleringarna. Struktur för 
samverkan beskriver de gemensamma utgångspunkterna för samverkan och innehåller 
principer om självständighet, dialog, kvalitet, långsiktighet, öppenhet och insyn och 
mångfald. Syftet med strukturen är att tillsammans ta oss an framtida utmaningar genom att 
kontinuerligt utveckla vår samverkan. Alla IOP-avtal ska grunda sig i den nedtecknade 
samsyn som beskrivs i strukturen. 

När Ulricehamns kommun och en eller flera organisationer från civilsamhället ser 
gemensamma behov och har gemensamma utvecklingsintressen kan samverkansmodellen 
idéburet offentligt partnerskap (IOP) vara ett medel för att uppnå det.  

Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap, är stöd och vägledning för kommunens 
fortsatta arbete med IOP-avtal. 

Juridiska aspekter 
Den lagstiftning som idéburet offentligt partnerskap i huvudsak behöver förhålla sig till är 
kommunallagen, lagen om offentlig upphandling och EU:s statsstödsregler. 

IOP är ett alternativ när varken offentlig upphandling eller de traditionella projekt- och 
föreningsbidragen fyller sitt syfte. Ett IOP får inte stå i konflikt med upphandlingslagen 
eller de regler för köp som kommunen har att förhålla sig till. Ett IOP får inte heller vara ett 
renodlat bidrag, då ett bidrag förutsätter en givare och en mottagare och inte innebär ett 
jämlikt partnerskap. 

Ett IOP handlar om att man arbetar tillsammans i ett partnerskap under en längre tid eller 
given tidsperiod för att gemensamt uppnå ett mål och genomföra avgränsade åtgärder. I 
partnerskapet har kommunen och organisationen från civilsamhället ett gemensamt 
engagemang, ägarskap och styrning. IOP ska därmed alltid föregås av en dialog om behovet, 
det gemensamma intresset och hur parterna kan samverka.  

Idéburet, offentligt partnerskap stöds bland annat av Sveriges Kommuner och Regioner, 
SKR, och har fått bred förankring i landets kommuner. 

2 Syfte 
Syftet med IOP-avtalen är att få ett mer hållbart samarbete med civilsamhället och att de på 
mer jämlika villkor ska kunna delta aktivt och bidra till samhällsutvecklingen. 
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3 Kriterier för IOP-avtal 
1. Initiativ till dialog om ett möjligt partnerskap bör komma från civilsamhället. Den 

verksamhet som avses sker på initiativ av föreningen (och inte i form av beställning 
från kommunen). 

2. Det föreslagna partnerskapet konkurrerar inte med annan likartad verksamhet på en 
befintlig marknad.  

3. Verksamheten hanterar en gemensam samhällsutmaning och bidrar till lokal 
utveckling och delaktighet i samhället. 

4. Verksamheten är ett led i att förverkliga ”Struktur för samverkan med 
civilsamhället”. 

5. Verksamheten kan inte ses som en del av de normerande förenings- eller 
verksamhetens bidrag som Ulricehamns kommun kan erbjuda. 

6. Avsikten är att organisationen från civilsamhället fortsatt ska vara en självständig 
aktör. 

7. Båda parter är med och finansierar verksamheten med pengar eller med andra 
insatser (ex ideella krafter). 

8. Verksamheten kommer inte detaljregleras från kommunens sida utan bygger på 
tillit. 

9. Verksamheten avses att drivas under längre tid. 

4 Avtalets innehåll 
Parterna ska inför varje enskilt partnerskap komma överens kring nedanstående punkter. 
Avtalet ska utformas så att det tydligt framgår vad som gäller. För att säkerhetsställa att 
viktiga punkter alltid finns med i avtalen och att alla organisationer behandlas lika är 
nedanstående punkter obligatoriska i alla IOP-avtal.  

 Bakgrund (Beskrivning av gemensam samhällsutmaning, övergripande mål/syfte, 
grundläggande förutsättningar) 

Samsyn enligt strukturen  

 Insatser och åtaganden  

 Utvärdering och uppföljning 

 Ekonomi 

 Avtalstid, förhandling 

Kontaktpersoner 
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Verksamheterna kan därutöver utforma och anpassa respektive IOP-avtal till sin verksamhet. 

5 Bedömning och beslut 
Det är viktigt att vid varje enskilt IOP-avtal göra en bedömning om IOP är den lämpliga 
formen för den verksamhet som ska utföras. 

Innan en överenskommelse om IOP-avtal sluts ska en bedömning av initiativet göras utifrån 
riktlinjerna. Bedömningen ska göras utifrån konsekvensanalys som innefattar juridiskt, 
ekonomiskt och organisatoriskt perspektiv.  

Kommunstyrelsen beslutar om kommunens delaktighet i samverkan kring IOP.
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§  
 

Riktlinjer mot mutor och korruption 
Dnr 2018/197 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Riktlinjer mot mutor och korruption antas. 
 
Tidigare Riktlinje gällande muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i 
Ulricehamns kommuns förvaltning och bolag, antagen av kommunstyrelsen 2012-03-05 § 
63, upphävs.  
 
Sammanfattning 
Styrdokumentet Riktlinjer mot mutor och korruption ersätter det gamla styrdokumentet 
ifrån 2012, Riktlinjer gällande muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i 
Ulricehamns kommuns förvaltning och bolag. Förändringarna innefattar bland annat de 
ändringar av mutbrottslagstiftningen som trätt i kraft sedan författandet av det förra 
styrdokumentet. Styrdokumentet innehåller också rutinen för interna utredningar och 
visselblåsfunktionen som utgör en viktig del i arbetet mot mutor och korruption. Vidare har 
det nya styrdokumentet också kompletterat och förtydligat kommunens ståndpunkter 
gällande arbetet mot mutor och korruption där styrdokumentet utgör en vägledning. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2022-02-01 från kanslichef  
2 Riktlinjer mot mutor och korruption 
3 Riktlinjer gällande mutor och bestickning antagen 2012-03-05 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Riktlinjer mot mutor och korruption antas. 
 
Tidigare Riktlinje gällande muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i 
Ulricehamns kommuns förvaltning och bolag, antagen av kommunstyrelsen 2012-03-05 § 
63, upphävs.  
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-02-01 

Tjänsteskrivelse Riktlinjer mot mutor och korruption 
Diarienummer 2018/197, löpnummer 1107/2019 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Riktlinjer mot mutor och korruption antas. 
 
Tidigare Riktlinje gällande muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i 
Ulricehamns kommuns förvaltning och bolag, antagen av kommunstyrelsen 2012-03-05 § 
63, upphävs.  
 
Sammanfattning 
Styrdokumentet Riktlinjer mot mutor och korruption ersätter det gamla styrdokumentet 
ifrån 2012, Riktlinjer gällande muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i 
Ulricehamns kommuns förvaltning och bolag. Förändringarna innefattar bland annat de 
ändringar av mutbrottslagstiftningen som trätt i kraft sedan författandet av det förra 
styrdokumentet. Styrdokumentet innehåller också rutinen för interna utredningar och 
visselblåsfunktionen som utgör en viktig del i arbetet mot mutor och korruption. Vidare har 
det nya styrdokumentet också kompletterat och förtydligat kommunens ståndpunkter 
gällande arbetet mot mutor och korruption där styrdokumentet utgör en vägledning. 
 
 
Ärendet 
Styrdokumentet Riktlinjer mot mutor och korruption har reviderats för att 
mutbrottslagstiftningen har förändrats sedan antagandet av det föregående styrdokumentet. 
Förändringarna i lagstiftningen består bland annat av att den tidigare benämningen mutbrott 
och bestickning sedan 2012 heter givande av muta och tagande av muta. Vidare har 
lagstiftningen också angivit omständigheterna för när givande av muta respektive tagande av 
muta ska anses bedömas som grova brott. Den förändrade mutbrottslagstiftningen behandlar 
även straffbeläggningen och nykriminaliseringen av handel med inflytande. 
 
I Ulricehamns kommun har en rutin för intern utredning och visselblåsfunktion upprättats 
som är en viktig del i både det förebyggande arbetet men även i identifierandet av mutor och 
korruption. Den interna utredningen och visselblåsfunktionen har således inkorporerats in i 
det nya styrdokumentet. 
 
Styrdokumentet ämnar tydliggöra vilken rådande lagstiftning som finns gällande tagande 
samt givande av muta och därifrån redogöra för vilket ansvar som åläggs förtroendevalda och 
tjänstepersoner inom kommunens förvaltning och bolag.  
 
Styrdokumentet ersätter det gamla ifrån 2012. Det nya styrdokumentet förtydligar och 
kompletterar kommunens ståndpunkter i arbetet mot mutor och korruption som underlättar 
för ett förebyggande arbete inom kommunen. 
 
Beslutsunderlag 

1 Riktlinjer mot mutor och korruption 
2 Riktlinjer gällande mutor och bestickning antagen 2012-03-05 
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1 Bakgrund 
De grundläggande värderingarna för den offentliga verksamheten består av demokrati, 
rättssäkerhet och effektivitet. I den offentliga verksamheten arbetar vi på uppdrag av 
medborgarna vilket innebär att vi har ett viktigt ansvar för att bekämpa korruption och 
mutor i olika former. Byggstenen i relationen mellan den offentliga sektorn och medborgarna 
är tilliten varför en anställd eller förtroendevald inom kommunen aldrig får missbruka sin 
ställning. Då vi inom det offentliga handlägger viktiga beslut för både individen och företag 
är det av ytterst relevans att vi kan vidmakthålla kraven på saklighet och opartiskhet, att 
tilliten mellan tjänstepersoner och individer hålls intakt och att rättssamhället försvaras och 
förstärks. Anseendet och förtroendet för verksamheten kan snabbt förbrukas men vara desto 
mödosammare och tidsödande att bygga upp.  Sålunda är grundpremissen att våra aktioner 
inte föranleder att förtroendet eller opartiskheten förbrukas. Det är i denna kontext som 
riktlinjerna mot korruption och muta har upprättats. 

2 Syfte 
Syftet med att upprätta riktlinjerna mot mutor och korruption är att medvetengöra riskerna 
med att ta emot gåvor och förmåner ifrån privatpersoner eller företag, i egenskap av 
förtroendevald eller tjänsteperson. Att beskriva hur lagregleringen påverkar berörd personal i 
olika roller. Att informera anställda och förtroendevalda i Ulricehamns kommun om vilket 
ansvar som medföljer i tjänsten samt att upprättandet av riktlinjerna skapar en trygghet i 
stunder då vägledning efterfrågas.  

3 Definition och lagverk 

3.1 Vad är korruption? 
Korruption är ett mångfacetterat begrepp som inbegriper olika former, men där ingen 
universell definition finns. Enligt Nationalencyklopedin är korruption: missbruk av 
förtroendeställning till egen vinning, främst genom tagandet av mutor1. Enligt 
Transparency International är korruption att: Någon utnyttjar sin ställning för att uppnå 
otillbörlig fördel för egen eller annans vinning2.  

 
1 Nationalencyklopedin definierar korruption som ’’när någon missbrukar sin ställning för egen vinning, till 
exempel genom att ta emot mutor’’. 
 
2 Transparency International (TI) definierar korruption som ’’abuse of entrusted power for personal gain’’. 
Översättningen är Transparency International Sveriges översättning av TI:s definition.  
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3.2 Lagens definitioner 

3.2.1 Muta 
Tidigare känt som mutbrott som numer efter brottsbalkens förändring 2012 kallas för 
tagande av muta begås när en arbetstagare eller en uppdragstagare för egen del eller för 
någon annans beräkning antingen tar emot en muta eller en annan otillbörlig förmån för sin 
tjänsteutövning. Det behöver inte finnas något orsakssammanhang mellan förmånen i fråga 
och arbetstagarens tjänsteutövning för att det skall kunna anses som tagande av muta (10 
kap. 5 a § Brottsbalken [BrB]).  

3.2.2 Givande av muta 
Vad som tidigare benämndes som bestickning kallas idag för givande av muta. Givande av 
muta är handlingar som inkluderar att lämna, utlova eller att erbjuda en otillbörlig förmån 
till arbets- eller uppdragstagare. Att acceptera begäran om att få en otillbörlig förmån ifrån 
tjänsteman eller förtroendevald är också givande av muta (10 kap. 5 b § BrB).  

3.2.3 Handel med inflytande 
Handel med inflytande är att ta emot, godta ett löfte om eller begära en otillbörlig förmån för 
att inverka på en annans beslut eller åtgärd vid offentlig upphandling eller 
myndighetsutövning. Handels med inflytande inbegriper också om en utlovar, lämnar eller 
erbjuder någon en otillbörlig förmån för att individen skall påverka annans beslut eller åtgärd 
i samband med offentlig upphandling eller myndighetsutövning (10 kap. 5 d § BrB).   

3.3 Lagens tillämpning 

3.3.1 Vad är en förmån 
En förmån kan i allmänhet definieras som ett ekonomiskt värde i form av rabatter, krediter 
eller penninggåvor. Förmåner bestående av icke-materiell art såsom förordnandet till en 
tjänst eller ordensutmärkelser kan enligt lagens definitioner bedömas vara förmåner i fall 
förmånen bedöms vara otillbörlig. Riktlinjen utgörs av att det alltid är otillbörligt att ta emot 
något som syftar till att frammana en tacksamhetsskuld eller att mottagaren blir ekonomiskt 
beroende.  

3.3.2 Tillbörlig eller otillbörlig förmån/gåva 
Skiljelinjen mellan tillbörlig eller otillbörlig är emellertid inte alltid tydlig och kan skilja sig 
mellan verksamhetsområden eller variera beroende på tidpunkt. Vad som däremot framgår 
är att domstolarna ställer särskilda höga krav på anställda i den offentliga sektorn. Särskilt 
bestämt ser domstolarna på integritetskänsliga situationer såsom offentlig upphandling eller 
myndighetsutövning.  

En riktlinje är att som offentliganställd motta en förmån som kan påverka tjänsteutövningen 
bör betrakta förmånen som otillbörlig. Det exkluderar inte att en förmån kan anses vara 
otillbörlig även om den inte ges för att påverka mottagarens aktioner på ett särskilt vis.  
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Vid domstolsprövning är vad som fäller avgörandet den samlade bedömningen av alla 
omständigheter som är av vikt i det enskilda fallet, således räcker det inte att som mottagare 
kunna visa att som offentliganställd inte låtit sig influeras av förmånen.  

3.3.3 Lagreglernas omfattning 
Lagreglerna om mutor och givande av muta inbegriper alla arbetstagare, oavsett offentlig 
eller privat sektor och oberoende av befattning eller anställningsform. Lagreglerna omfattar 
även förtroendevalda.  

3.3.4 Straffbarheten 
Straffskalan för mutbrott kan vara böter eller fängelse beroende på hur grovt brottet är. Om 
brottet är grovt är det fängelse i lägst 6 månader och högst 6 år. Sedermera kan avskedande 
bli aktuellt och vid ekonomisk skada, skadestånd. Straffet drabbar den som personligen har 
gjort fel och det har ingen betydelse om medverkande i ett arrangemang sker på fritiden som 
skulle vara felaktigt under arbetstid.   

4 Gåvor och förmåner – när du kan tacka 
ja och när du bör tacka nej 

4.1 Vad jag kan tacka ja till 
Riktlinjen för mottagandet av gåvor eller förmåner är att det inte påverkar den anställdes 
handlande. Några konkreta exempel är: 

• Enklare uppvaktning vid sjukdom eller på högtidsdagar i form av exempelvis en bok, 
blombukett eller present till lågt värde eller dylikt.  

• Befogade måltider som är av en enkel och vardaglig karaktär som dels sker i samband 
med utförande av arbetet och dels inte sker för frekvent, såsom dagens lunch, kaffe eller 
fika och dylikt. 

• Mindre varuprover, reklamprodukter, enklare prydnadsföremål eller minnesgåva i form 
av exempelvis en almanacka, bok, keps, penna eller dylikt. 

 
Det finns inget ekonomiskt gränsvärde som bedöms vara riskfritt för förmåner eller gåvor. En 
riktlinje är att en aktsamhet bör vara på sin plats om förmånen eller gåvan överstiger 1 
procent av gällande prisbasbelopp. Om förmånen eller gåvan syftar till att påverka 
tjänsteutövarens handlingar är det straffbart. Viktigt att ta i beaktning är att det kan skilja sig 
mellan olika verksamhetsområden. Tjänstepersoner inom offentlig upphandling är 
exempelvis mer utsatta där det kan vara direkt olämpligt att ta emot fika eller lunch i 
samband med en förestående eller pågående upphandling. Grupper som är mer utsatta för 
mutor och otillbörlig påverkan kommer att explicitgöras längre ned.  
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4.2 Vad jag bör tacka nej till 
Det finns gåvor och förmåner som är straffbara och bör därför inte tas emot. Dessa är 
exempelvis: 

• Att privat kunna förfoga över båt, fritidsbostad, fordon, maskiner och dylikt. 
• Alkoholhaltiga drycker eller tobaksvaror. 
• Bonusförmån för exempelvis flygresor, hotell eller varuinköp om förmånen tillfaller den 

anställde och inte kommunen 
• Deltagande i leverantörers resor, golf eller semesterarrangemang, firmafester, 

restaurangbesök, andra nöjes, kultur, idrotts och jaktarrangemang eller dylikt. 
• Kontanter i form av borgensåtaganden, kontanter, penninglån, skuldtäckning och 

värdepapper eller dylikt. 
• Rabatter med särskilda gynnsamma villkor som alla inte kan få. 
• Överbetalning, extra ersättning eller förmåner för utfärdade tjänster. 
 
Notera att denna lista är exempel på gåvor och förmåner som är straffbara och är således inte 
en uttömmande lista. 

4.3 När jag bör vara extra försiktig 
Det finns situationer och arrangemang där ett övervägande bör göras vid erbjudanden om 
gåvor, gratistjänster, fester, fritidsarrangemang, provisioner, restaurangbesök eller 
testamentsförordnanden. De tjänstegrupper som kan vara särskilt utsatta för mutor eller 
annan otillbörlig påverkan är: 

• Beställare av varor och tjänster 
• Chefer som har mandat att anlita konsulter 
• Inköpare som avropar på ramavtal 
• Personal som arbetar med myndighetsutövning såsom detaljplanärenden, inspektion, 

tillståndsgivning eller dylikt. 
• Personal som arbetar med upphandling 
• Personal inom förskola och skola 
• Personal inom vård och omsorg 

4.4 Vilka överväganden bör göras samt hur jag 
tackar nej 

Den enklaste riktlinjen för att undvika misstankar om muta och korruption är att helt avstå 
ifrån mottagandet av gåvor och förmåner. Vid tillfällen där det finns osäkerheter är det bättre 
att vara försiktig och komma ihåg att något du avstått ifrån behöver du aldrig ångra. Vid 
tillfällen en anställd eller förtroendevald blir erbjuden en gåva eller förmån ifrån 
utomstående kan dessa kontrollfrågor utgöra en vägledning. 

1 Är detta en förmån? 
2 Vad är den värd? 
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3 Finns det ett samband mellan förmånen och min tjänste-eller uppdragsutövning? 
4 Hur många får förmånen?  
5 Vad är förhållandet och vilket inflytande har jag på min arbetsgivares relation med den 

som erbjuder förmånen? 
 
Ibland kan det upplevas som besvärligt, oartigt och olustigt att tacka nej till en gåva eller 
förmån. Det enklaste tillvägagångssättet är helt enkelt att på ett bestämt och vänligt vis tacka 
nej och hänvisa till detta dokument.  

5 Misstankar om allvarliga oegentligheter 
eller mutförsök 

Den offentliga verksamheten genomsyras av demokrati, rättssäkerhet och effektivitet där vårt 
ansvar gentemot medborgarna innebär att vi ska arbeta förebyggande mot mutor och 
korruption i alla dess former. Om du som anställd misstänker att någon inom kommunen är 
utsatt för eller alternativt har tackat ja till en muta ska du anmäla detta till 
säkerhetssamordnaren eller maila till visselblas@ulricehamn.se. 

5.1 Interna utredningar och visselblåsarfunktionen  
I Ulricehamns kommun har en rutin för interna utredningar upprättats som också inbegriper 
ärenden som kommer igenom visselblåsarfunktionen. 

Om kommunen får in uppgifter som ger anledning till att anta att medarbetare har begått 
brott, att det finns allvarliga missförhållanden eller allvarliga oegentligheter kommer 
kommunchef att besluta om en utredning ska påbörjas. Ärendet kommer att prövas genom 
en sak-och trovärdighetsbedömning. Utredningsarbetet leds av säkerhetssamordnare och tar 
vid behov hjälp av utsedda personer inom ekonomifunktionen, personalfunktionen, IT-
enheten, samt kommunjuristen och kommunikationschefen.  Syftet är att utreda om det finns 
fog för inkomna uppgifter eller misstankar och kan resultera i en bedömning om ett straff- 
civil- och/eller att arbetsrättsligt förfarande inleds. Om det visar sig att misstanke om brott 
föreligger gör säkerhetssamordnare en polisanmälan.  

Den primära kanalen för rapportering om korruption eller andra oegentligheter går igenom 
säkerhetssamordnaren.   
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6 Tillämpningsexempel  
Under detta avsnitt kommer olika situationer att behandlas där påverkan oftast anses vara 
otillbörlig där en bör vara särskilt varsam. Notera att dessa endast är exemplifieringar på 
situationer som kan föranleda till korruptionsbrott och är sålunda inte en uttömmande lista.  

6.1 Måltider 
Två tullassistenter lät sig bjudas på mat och öl av stewarden på en färja. De fick även handla 
obeskattade varor. Tullassistenterna dömdes för tagande av muta och stewarden för givande 
av muta. 

6.2 Studieresa, kurs och konferens 
Ett byggföretag hade som tradition att regelbundet bjuda kommunaltjänstemän på båtresa 
till Helsingfors för att ”förkorta beslutsvägarna”. Resorna var huvudsakligen nöjesresor även 
om vissa studiemoment förekom. Representanter för byggföretaget dömdes för givande av 
muta och kommunaltjänstemännen för tagande av muta. 

6.3 Gåva i samband med högtidsdag  
1. En tjänsteman på Naturvårdsverket fick en flaska whisky och en flaska konjak i 50-

årspresent av ett företag som tillverkade kemiska bekämpningsmedel. Gåvan ansågs 
otillbörlig och tjänstemannen dömdes för tagande av muta. 
 

2. Ett kommunalråd uppvaktades på sin 60-årsdag med ett presentkort på 1000 kr från ett 
i kommunen verksamt privat byggföretag. Kommunalrådet dömdes för tagande av muta 
och direktören för byggföretaget dömdes för givande av muta. 

6.4 Testamentsförordnanden i samband med vård 
En person från hemtjänsten tjänstgjorde hos ett äldre par och fick veta att hon satts in som 
testamentstagare till halva kvarlåtenskapen. Eftersom hon var medveten om att hon fanns 
med i testamentet och var närvarande när testamentet skrevs på, dömdes personen för 
tagande av muta och hennes del i testamentet förverkades. 

6.5 Tjänster 
En byggnadsinspektör dömdes för tagande av muta efter att ha fått arbeten utförda på sin 
privata fastighet av ett byggföretag som var engagerat i kommunala projekt där inspektören 
var kontrollant. 
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6.6 Rabatter och lån 
Ett företag erbjöd arbetstagare som beställde varor för mer än ett visst belopp för sin 
arbetsgivares räkning en freestyle som var värd 298 kr. Företagets representanter dömdes för 
givande av muta. 

6.7 Övriga erbjudanden 
Det kan förekomma att anställda eller förtroendevalda i kommunen får erbjudanden i 
tjänsten om att fritt eller till subventionerat pris delta i olika evenemang på fritiden. Det kan 
vara fråga om att resa, att låna en sportstuga/segelbåt eller aktiviteter som t e x golftävlingar, 
hockey- eller fotbollsmatcher. Tacka ALLTID nej till sådana erbjudanden. Olika slags 
bonuserbjudanden såsom flygbonuspoäng för tjänsteresor och liknande skall endast 
användas i tjänsten.



 

 

 

 

Riktlinjer gällande mutor och 
bestickning för anställda och 

förtroendevalda  
i Ulricehamns kommuns 

förvaltning och bolag 
 

Relationsfrämjande åtgärder förekommer i olika former inom näringslivet.  
Det kan vara representation, festevenemang, idrottstävlingar, olika bonusarrangemang, 

nöjesresor, presenter eller sidoleveranser av varor eller tjänster.  
I Sverige kan allt detta under vissa omständigheter klassas som muta enligt brottsbalken.  

Den svenska mutlagstiftningen är sträng och i princip jämställs privat och offentlig sektor. 
Demokrati, rättssäkerhet och effektivitet är grundläggande värden för all offentlig verksamhet. 

 

 

 

 

Riktlinjer för muta och bestickning antagna av kommunstyrelsen 2012-03-05, § 63 

 

 



 

 

Syfte 
Ulricehamns kommun arbetar på medborgarnas uppdrag och i deras intresse. Förtroendet för 
den offentliga förvaltningen fodrar att vi inte låter oss påverkas av ovidkommande önskemål eller 
hänsyn i vårt arbete. I dessa riktlinjer tydliggörs gränsdragningen mellan tillbörlig och otillbörlig 
förmån för medarbetare och förtroendevalda i Ulricehamns kommun och de kommunala 
bolagen. Riktlinjerna ska vara ett stöd för alla.  

Muta och bestickning 
Mutbrott begås när en arbets- eller uppdragstagare för sin egen eller annans räkning tar emot 
muta eller annan otillbörlig belöning för sin tjänsteutövning. Bestickning är att lämna, utlova eller 
erbjuda en otillbörlig belöning till arbets- eller uppdragstagare. Någon definition om vad som är 
otillbörligt finns inte i lagtext utan bestäms efter en samlad bedömning av alla omständigheter 
som har/är av betydelse i det enskilda fallet. 

Exempel på förmåner som är tillbörliga: 
 Enstaka befogade arbetsmåltider av vardaglig karaktär. 
 Mindre varuprover eller enklare prydnadsföremål och minnesgåvor. 
 Enklare uppvaktningar på födelsedagar eller vid sjukdom. 

 
Exempel på otillbörliga förmåner är: 

 Penninggåvor i kontanter, värdepapper och liknande. 
 Penninglån på särskilt gynnsamma villkor. 
 Borgensåtaganden eller skuldtäckning. 
 Köpeskilling eller fordran, amortering eller ränta som efterskänks. 
 Bonusarrangemang av olika slag t ex varuinköp eller flygresor och hotellvistelser om 

förmånen tillfaller den anställde och inte arbetsgivaren. 
 Att förfoga över fordon, båt, fritidsbostad eller liknande för privat bruk. 
 Helt eller delvis betalda nöjes- eller semesterresor. 

 
 
Förenklat uttryckt kan den som tar emot eller begär en muta dömas för mutbrott 
och den som lämnar eller erbjuder en muta dömas för bestickning. 

Straffet för mutbrott av normalgraden är böter eller fängelse i upp till två år. För grovt mutbrott 
gäller fängelse i mellan sex månader och sex år. 
Straffet för bestickning av normalgraden är böter eller fängelse i högst två år. För grovt brott 
gäller fängelse i upp till sex år. 
 



 

 

 

 

Ett bra sätt att undvika svåra gränsdragningsproblem är naturligtvis att helt undvika att ta emot 
gåvor och förmåner. Detta kan ibland uppfattas som oartigt av givaren. 

Den som har frågor vad som är en otillbörlig förmån eller gåva eller har fått ett erbjudande av 
någon utomstående bör ta upp detta med sin närmaste chef, som därefter kan föreslå åtgärder.  
Om förmånen bedöms som otillbörlig kommer arbetsrättsliga åtgärder att vidtas och eventuell 
polisanmälan göras. 

Misstänker du som anställd att någon inom kommunen är utsatt för/tackar ja till muta, ska du 
anmäla detta till närmaste chef, eller dennes chef.  

Källa:  
http://www.institutetmotmutor.se 
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/demos/revision/korruption/om-mutor-och-jav-publikation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nedan följer några situationer där påverkan ofta anses otillbörlig och det gäller att vara särskilt försiktig. 
Observera att detta endast är en exemplifiering på situationer där korruptionsbrott kan bli aktuella och 
inte någon uttömmande lista. 

 MÅLTIDER: Två tullassistenter lät sig bjudas på mat och öl av stewarden på en färja. De fick 
även handla obeskattade varor. Tullassistenterna dömdes för mutbrott och stewarden för 
bestickning. 

 STUDIERESA, KURS OCH KONFERENS: Ett byggföretag hade som tradition att regelbundet 
bjuda kommunaltjänstemän på båtresa till Helsingfors för att ”förkorta beslutsvägarna”. Resorna 
var huvudsakligen nöjesresor även om vissa studiemoment förekom. Representanter för 
byggföretaget dömdes för bestickning och kommunaltjänstemännen för mutbrott 

 GÅVA I SAMBAND MED HÖGTIDSDAG:  
1. En tjänsteman på Naturvårdsverket fick en flaska whisky och en flaska konjak i 50-årspresent 
av ett företag som tillverkade kemiska bekämpningsmedel. Gåvan ansågs otillbörlig och 
tjänstemannen dömdes för mutbrott. 
 
2. Ett kommunalråd uppvaktades på sin 60-årsdag med ett presentkort på 1000 kr från ett i 
kommunen verksamt privat byggföretag. Kommunalrådet dömdes för mutbrott och direktören 
för byggföretaget dömdes för bestickning. 

 TESTAMENTSFÖRORDNANDEN I SAMBAND MED VÅRD: En person från hemtjänsten 
tjänstgjorde hos ett äldre par och fick veta att hon satts in som testamentstagare till halva 
kvarlåtenskapen. Eftersom hon var medveten om att hon fanns med i testamentet och var 
närvarande när testamentet skrevs på, dömdes personen för mutbrott och hennes del i 
testamentet förverkades.  

 TJÄNSTER: En byggnadsinspektör dömdes för mutbrott efter att ha fått arbeten utförda på sin 
privata fastighet av ett byggföretag som var engagerat i kommunala projekt där inspektören var 
kontrollant. 

 RABATTER OCH LÅN: Ett företag erbjöd arbetstagare som beställde varor för mer än ett visst 
belopp för sin arbetsgivares räkning en freestyle som var värd 298 kr. Företagets representanter 
dömdes för bestickning. 

 ÖVRIGA ERBJUDANDEN: Det kan förekomma att anställda eller förtroendevalda i 
kommunen får erbjudanden i tjänsten om att fritt eller till subventionerat pris delta i olika 
evenemang på fritiden. Det kan vara fråga om att resa, att låna en sportstuga/segelbåt eller 
aktiviteter som t e x golftävlingar, hockey- eller fotbollsmatcher. Tacka ALLTID nej till sådana 
erbjudanden. 
Olika slags bonuserbjudanden såsom flygbonuspoäng för tjänsteresor och liknande skall endast 
användas i tjänsten. 
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Lag om färdtjänst (1997:736) reglerar rätten till färdtjänst. En riktlinje behövs för att 
tydliggöra och komplettera lagen om färdtjänst så att det framgår vad som gäller för 
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tydliggöra och komplettera lagen om färdtjänst så att det framgår vad som gäller för 
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Ärendet 
Lag om färdtjänst (1997:736) reglerar rätten till färdtjänst. En riktlinje behövs för att 
tydliggöra och komplettera lagen om färdtjänst så att det framgår vad som gäller för 
Ulricehamns kommun. De nu gällande riktlinjerna för färdtjänst reviderades och antogs av 
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lämnar och hämtar barn i förskola/fritids/skola. 
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Förvaltningen föreslår att riktlinjerna ändras till: ’Behöver man hämta/lämna barn på 
förskola/fritids/skola (max 12 år) kan du använda arbetsresa för hämtning och lämning. 
Arbetsresan sker i anslutning till dina arbetstider. Arbetsresan blir då två resor, en från 
bostaden till barnets förskola/fritids/skola och en resa från barnets förskola/fritids/skola till 
arbetet.’’ 
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1 Bakgrund 
Lag om färdtjänst (1997:736) reglerar rätten till färdtjänst där 7 § lyder: ”Tillstånd till 
färdtjänst skall meddelas för dem som på grund av funktionshinder, som inte endast är 
tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med 
allmänna kommunikationsmedel”.  

En riktlinje behövs för att tydliggöra och komplettera lagen om färdtjänst så det framgår vad 
som gäller för Ulricehamns kommun.  

2 Syfte 
Syftet med riktlinjen är att den ska vara ett stöd vid handläggningen av ärenden som rör 
färdtjänst, för att främja rättssäkerhet och likabedömning. Den kan inte inskränka på något 
som regleras i lag om färdtjänst. Beslut om färdtjänst fattas alltid efter en individuell 
prövning av individens specifika behov och riktlinjen utgör inte någon begränsning i detta.  

3 Generellt om färdtjänst 
En färdtjänstresa är en del av kollektivtrafiken, där resenären har särskilda behov och 
behöver hjälp för att kunna genomföra resan. Tillståndet omfattar inte transporter som av 
någon anledning bekostas av det allmänna: 

 Sjukresor enligt lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor  
 Skolskjuts till förskoleklass, grund- och särskola, enligt 19 kap 15 b och 15 c §§, 10 kap 

32 och 33 §§ samt 11 kap 31 och 32 §§ skollagen (2010:800) 
 Resor till och från vissa skolor enligt förordningen (1995:667) om bidrag till vissa 

funktionshindrade elever i gymnasieskolan 
 Resor för personer i arbetslivsinriktad rehabilitering enligt förordningen (1991:1321) 

om rehabiliteringsersättning 

Däremot kan en resa från fritidshem vara en färdtjänstresa.  

Färdtjänst är ett beslut om hjälp med transport, så kallad särskild kollektivtrafik.  

3.1 Grunder för färdtjänst 
Färdtjänst kan beviljas till personer som på grund av varaktig funktionsnedsättning har 
väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna 
kommunikationer. Med väsentliga svårigheter att förflytta sig menas att man har svårt att, 
även med gånghjälpmedel, förflytta sig inom normalt gångavstånd. Med väsentliga 
svårigheter att resa med allmänna kommunikationer menas att man på grund av sitt 
funktionshinder inte kan åka med kollektivtrafik.  
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För att funktionsnedsättningen ska anses vara varaktig behöver den bestå längre tid än 3 
månader.  

Rätt till färdtjänst föreligger inte bara för att allmänna kommunikationer saknas eller 
avgångarna är få. Ett färdtjänsttillstånd är inget hinder för att åka med den allmänna 
kollektivtrafiken om det aktuella hälsotillståndet medger detta.  

4 Färdtjänsttillstånd 
Tillstånd till färdtjänst kan beviljas personer folkbokförda i Ulricehamns kommun. Ett 
färdtjänsttillstånd är personligt och kan inte överlåtas till någon annan person. 

För att erhålla ett färdtjänsttillstånd krävs en muntlig eller skriftlig ansökan till en 
färdtjänsthandläggare i Ulricehamns kommun. Ansökan kan behöva kompletteras med 
medicinska underlag för att styrka behovet av ett färdtjänsttillstånd.  

Efter att ansökan inlämnats görs en prövning om förutsättningarna i det individuella fallet 
ger rätt till ett färdtjänsttillstånd eller ej. För personer som uppfyller kravet för att få 
färdtjänst och funktionsnedsättningen bedöms vara permanent, kan ett färdtjänsttillstånd 
utfärdas tills vidare. Om tillståndet är tidsbegränsat är det den sökandes ansvar att lämna in 
en ny ansökan om förnyat färdtjänsttillstånd. Ett färdtjänsttillstånd kan tidsbegränsas och 
förenas med andra föreskrifter om det finns skäl för det.  

I de fall då förutsättningar saknas för att bevilja ett färdtjänsttillstånd leder ansökan till ett 
avslag, det finns då möjlighet att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten för en rättslig 
prövning. 

Enligt 12 § i lag om färdtjänst får ett färdtjänsttillstånd återkallas om förutsättningarna för 
tillståndet inte längre finns.  

Ett tillstånd får också återkallas om tillståndshavaren gjort sig skyldig till allvarliga eller 
upprepade överträdelser som äventyrar resans säkerhet. 

Om tillståndshavaren folkbokfört sig i annan kommun upphör färdtjänsttillståndet att gälla. 

5 Barn 
Om sökande är under 18 år ska prövningen göras i förhållande till barn i motsvarande ålder 
utan funktionsnedsättning. Det är funktionshindret och effekterna av detta som avgör ett 
barns rätt till färdtjänst, inte åldern. Färdtjänst beviljas inte om förflyttningssvårigheterna 
huvudsakligen beror på utvecklingsnivå och bristande mognad.    

5.1 Barnsäkerhetsutrustning 
Om det vid resa med färdtjänst behövs bilbarnstol eller bälteskudde ska detta uppges vid 
beställning av resan. En bilbarnstol för barn 0–9 månader och 9 månader – 4 år samt 



 
 
 
 
6

bälteskudde för barn 4–12 år finns i fordonet efter förbeställning. Beställningscentralen kan 
alltid ge klart besked om vilken utrustning som kan tillhandahållas vid aktuell resa. 

6 Färdsätt  
Den allmänna kollektivtrafiken, som buss och tåg, är anpassad så att den kan användas av så 
många som möjligt. För personer som på grund av funktionshinder inte kan åka med tåg eller 
buss finns färdtjänst som är en särskilt anpassad del av kollektivtrafiken. 

Transporten i färdtjänst omfattar: 

 Vägen från avresepunkten (räknad från port, tomtgräns eller motsvarande) till 
fordonet 

 Transporten i fordonet 
 Vägen från fordonet till målpunkten (räknad till port, tomtgräns eller motsvarande) 

Den färdtjänstberättigades funktionsförmåga och behov av individuell service ligger till 
grund för val av fordon.  

Färdtjänstresor samordnas ofta så att fler personer kan komma att resa i samma fordon och 
hämtas och lämnas vid olika adresser. För att möjliggöra samordning av resorna kan den 
faktiska avresetiden avvika från den önskade. Den resande ska upplysas om den faktiska 
avresetiden vid beställning av resan. Vid samordning av resor kan restiden förlängas. 

7 Resor 
Färdtjänstberättigad ska vid resa kunna uppvisa giltigt färdtjänstkort eller legitimation. 
Färdtjänstfordonet kan endast göra kortare stopp under vägen och väntar inte medan 
ärenden uträttas.  

Inom Ulricehamns kommuns färdtjänstområde får den färdtjänstberättigade resa obegränsat 
antal resor. Ulricehamns kommuns färdtjänstområde omfattar resor inom Ulricehamns 
kommun samt till och från följande kommuner: Borås, Falköping, Herrljunga, Jönköping, 
Mullsjö, Tranemo, Bollebygd, Härryda, Mölndal och Göteborg. Samtliga resor ska påbörjas 
eller avslutas i Ulricehamns kommun. 

Färdtjänst får nyttjas under alla veckodagar. För information om bestämmelser kring 
bokning och avbeställning av resa hänvisas till färdtjänsthandläggare eller till 
beställningscentralen.  

7.1 Resor i annan kommun 

Tillstånd till resa i annan kommun kan beviljas efter ansökan hos färdtjänsthandläggare. 
Egenavgiften betalas till chauffören efter varje resa. Resa i annan kommun beviljas maximalt 
med 4 enkelresor per vecka. Extra resor kan beviljas vid utbildning/kurs.  
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Om en färdtjänstberättigad flyttar till annan kommun kan upp till 20 enkelresor beviljas 
under första månaden i den nya kommunen. Färdtjänstberättigad betalar samma egenavgift 
och enligt samma betalningsrutin som gäller för resor i annan kommun.  

8 Ledsagare 
Tillstånd till ledsagare ges endast då den enskilde behöver hjälp under färden förutom den 
hjälp som erhålls av transportföretaget. Tillståndet är knutet till själva resan och inte det 
behov av hjälp som den enskilde eventuellt behöver vid resmålet. Färdtjänstberättigad som 
beviljats ledsagare har rätt att ta med ledsagaren kostnadsfritt. Ledsagaren ska kunna vara 
resenären behjälplig under resan. Ledsagaren ska stiga på och av på samma adress som den 
färdtjänstberättigade. 

9 Service 

9.1 Generell service 
Vid alla resor med färdtjänst ska chauffören ge generell service. Det innebär att chauffören 
ska hjälpa resenären in genom dörr i markplan, hjälpa med bilbälte, lasta rollator och, i 
förekommande fall, spänna fast rullstol.  

Den allmänna transportservicen som ges av chauffören är följande: 

Hjälp under resan Allmän transportservice 

 Resa med 
ledsagare 

Resa utan 
ledsagare 

Hjälp i och ur fordonet X X 

Hjälp med handbagage och hjälpmedel i och 
ur fordonet (rollator, kryckor, hopfällbar 
rullstol etc.) 

X X 

Hjälp till/från tomtgräns, port, affärsentré 
eller motsvarande 

- X 

Hjälp med handbagage och hjälpmedel 
till/från tomtgräns, port, affärsentré eller 
motsvarande 

- X 

”Matkassen”, hjälp med maximalt två 
kassar/bagage (max 20 kg) från mötespunkt 
vid affär till/från egen dörr, alternativt till 
mötespunkt vid flyg eller tåg/buss 

- X 
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Hjälp med säkerhetsbälte X X 

Hjälp vid byte av transport - X 

 

9.2 Särskild service 
Vid behov kan individuellt prövad hjälp beviljas för att resan ska kunna genomföras. 
Exempel på individuellt prövad hjälp kan vara ensamåkning, framsätesåkning etc. 

10 Förflyttning i trappor 
Behov av bärstol eller trappklättrare, för att förflytta resenären, ska framgå av 
färdtjänsttillståndet.  

Bärhjälp i trapphus utförs i första hand med hjälp av trappklättrare. Om trappan är utformad 
så att trappklättraren inte fungerar kan bärhjälp ske i bärstol som entreprenören 
tillhandahåller.   

11 Hjälpmedel och bagage 
Hjälpmedel för förflyttning räknas inte som bagage.  

Endast bagage motsvarande vad som kan medtas vid allmän kollektivtrafik får tas med. 
Färdtjänstberättigad har rätt att ta med sig bagage motsvarande två kassar/väskor. Storleken 
på hela bagaget får dock maximalt ha en volym på motsvarande 50x50x50 cm och vikten får 
maximalt uppgå till 20 kg.  

Vid behov av mer bagage ska detta uppges vid beställningen. Bagaget får inte innebära att ett 
större fordon måste trafikera resan. 

Ledsagare/medresenär ska själv kunna ta hand om sitt bagage. Bagage för ledsagare 
och/eller medresenär är max en normalstor väska/kasse.  

12 Medresenär 
Om resenären önskar har denne rätt att ta med medresenär vid resan. Medresenär bekostar 
själv sin resa med samma egenavgift som den färdtjänstberättigade. Medresenären ska stiga 
på och av på samma plats som den färdtjänstberättigade. Egna barn under 12 år får följa med 
gratis på resan. Medföljande av medresenär får inte innebära att ett större eller extra fordon 
måste användas. 
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13 Assistanshund/ledarhund och 
sällskapsdjur 

Examinerad assistanshund/ledarhund får medföras utan extra kostnad. 

Ett (1) sällskapsdjur får medföras vid resa, avgiften för sällskapsdjuret är densamma som för 
resenären. 

För alla resor där djur medtas ansvarar den färdtjänstberättigade för att djuret transporteras 
på ett säkert sätt, med hjälp av bur, sele eller liknande.  

14 Arbetsresor 
Arbetsresor är en utvidgning av färdtjänst som beviljas med stöd av lag om färdtjänst. 
Arbetsresor beviljas efter individuell prövning och avser resor mellan bostad och arbete, till 
utbildning (där inte rätt till skolskjuts föreligger) eller till dag-/daglig verksamhet för den 
som på grund av funktionshinder inte kan resa med allmänna kommunikationer. Arbetsresor 
beviljas enbart för resor inom Ulricehamns kommun samt till och från angränsande 
kommuner (Borås, Herrljunga, Mullsjö, Tranemo, Jönköping, Falköping). 

Färdtjänst får inte användas för resor som görs i tjänsten, arbetsgivare ska bekosta dessa 
resor, eller för resor inom ramen för eget företagande. Arbetsresor beviljas inte för ideella 
uppdrag. 

För arbetsresor krävs ett särskilt tillstånd som beviljas efter en individuell prövning.  

Arbetsresor går från hemmet till arbetet. Behöver man hämta/lämna barn på förskola innan 
och/eller efter arbetet blir det en färdtjänstresa för den sträckan. Behöver man hämta/lämna 
barn på förskola/fritids/skola (max 12 år) kan du använda arbetsresa för hämtning och 
lämning. Arbetsresan sker i anslutning till dina arbetstider. Arbetsresan blir då två resor, en 
från bostaden till barnets förskola/fritids/skola och en resa från barnets 
förskola/fritids/skola till arbetet 

15 Avgifter 
Kommunfullmäktige fastställer årligen vilka egenavgifter som ska gälla vid färdtjänstresor 
och arbetsresor. Dessa återfinns i kommunens taxebilaga.  

Avgifterna ska vara skäliga och får inte överstiga tillståndsgivarens självkostnader.  

15.1 Avbeställning av resa 
För färdtjänstresor gäller den upphandlade entreprenörens bestämmelser för avbeställning 
av resa. Kostnader som eventuellt uppstår vid avbokning står den färdtjänstberättigade för. 
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15.2 Barn 
Barn (0–19 år) som har färdtjänsttillstånd betalar en reducerad avgift jämfört med vuxna.  

15.3 Resegaranti 
Om resenären försenas till ankomstplatsen med mer än 20 minuter omfattas resan av 
kommunens resegaranti, under förutsättning att förseningen inte förorsakats av händelser 
som ligger utanför den upphandlade entreprenörens kontroll (force majeure). Med force 
majeure avses olyckor, extrema väderförhållanden (klass 2 eller 3 varningar från SMHI), 
naturkatastrofer, strejk eller andra samhällshändelser som ligger utanför 
kommunens/entreprenörens kontroll. Resenären kompenseras med att egenavgift inte 
betalas vid nästa resa. 
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1 ALLMÄNT 

Syftet med riktlinjerna är likabehandling när det gäller såväl bidragsnivå och förutsättningar 
för rätt till ekonomiskt bistånd,  som insatser som skall erbjudas från individ- och 
familjeomsorgen. 
Riktlinjerna skall samtidigt ge stöd och vägledning för arbetet. 

Riktlinjerna anger vad som är skälig levnadsnivå i normalfallet men skall inte tolkas som 
absoluta regler. Enligt socialtjänstlagen skall en individuell behovsprövning alltid göras och 
om sakliga skäl föreligger motiverar detta avsteg från riktlinjerna. Utgångspunkten vid den 
individuella behovsprövningen är vad som skiljer den enskilde från andra i samma situation 
med hela kommunen som jämförelseunderlag. Även de krav som ställs på den 
biståndssökande skall anpassas efter dennes individuella förmåga och förutsättningar. 

Ny lagstiftning och rättsliga utslag i domstol skall fortlöpande beaktas. 

De lagar som främst reglerar verksamheten är socialtjänstlagen (SoL), 
socialtjänstförordningen (SoF) förvaltningslagen (FL), offentlighets- och sekretesslagen 
(OSL) och kommunallagen (KL). 

Försörjningsstöd och annat ekonomiskt bistånd är ett komplement till den egna inkomsten 
och ekonomiska förmåner. Det är välfärdssystemets yttersta skyddsnät.  Rätten till bistånd 
begränsas inte till några i lagen direktangivna situationer.. Socialtjänstens uppgift är att 
tillsammans med den enskilde försöka hitta strategier för att förändra sin livssituation. 
Ytterst har den enskilde ansvaret för sitt eget liv och måste därför få förutsättningar för att 
handla och styra sin egen tillvaro. Socialtjänsten ska sträva efter att hjälpa människor att så 
långt som möjligt få makt över sina egna liv. 

Den som för sin försörjning och livsföring i övrigt, inte själv kan tillgodose sina behov eller 
kan få dem tillgodosedda på annat sätt kan har rätt till bistånd.  

Ekonomiskt bistånd ska dels trygga den enskildes eller familjens försörjning och vård, dels 
vara förebyggande och rehabiliterande. Insatserna ska utformas för att avhjälpa det aktuella 
behovet samt syfta till att den enskilde i framtiden själv kan klara sin försörjning och 
livsföring i övrigt. När rätten till bistånd skall bedömas måste hänsyn tas till i vilken 
omfattning den enskilde själv kan tillgodose det aktuella behovet. Till skillnad från de flesta 
andra svenska bidragssystem bygger rätten till bistånd enligt socialtjänstlagen ytterst på en 
individuell behovsbedömning. 

Försörjningsstöd eller bistånd till livsföring i övrigt utgår efter individuell behovsprövning 
och ska täcka behovet av en skälig levnadsnivå. Vid en skälighetsbedömning bör en 
jämförelse göras mellan den enskildes kostnader som låginkomsttagarens. 

En aspekt att ta hänsyn till kan vara om behovet av bistånd till försörjningen är kort- eller 
långvarigt. Vid kortvariga perioder av bistånd eller inkomster på motsvarande nivå, kan 
socialtjänsten ta hänsyn till att den biståndssökande själv kan bekosta det som inte är akut. 
Det kan t.ex. innebära att behov som inte är akuta skjuts upp till dess att den 
biståndssökande själv kan betala. 

Socialnämnden kan enligt 4 kap 2 § socialtjänstlagen ge bistånd utöver vad som följer av 4 
kap 1 §.  
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Ur rättssäkerhetssynpunkt är det viktigt att en ansökan om ekonomiskt bistånd först prövas 
enligt 4 kap 1 § och först därefter om det finns förutsättningar att bevilja bistånd med stöd av 
4 kap 2 §. 

Beslut om bistånd enligt 4 kap 1, 5 § § Socialtjänstlagen kan överklagas av part genom 
förvaltningsbesvär enligt 16 kap 3 § Socialtjänstlagen. 

Justeringar av basbeloppet sker vid årsskiftet samt aktuella revideringar löpande under 
perioden. 

1.1 Barnperspektiv 

Två av barnkonventionens huvudprinciper; principen om barnets bästa och barnens rätt att 
få uttrycka åsikter och få sin åsikt beaktad i förhållande till sin ålder och mognad, finns 
införda i Socialtjänstlagen: 

 Vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas 
 När en åtgärd rör ett barn  

I bidragshushåll där det finns barn och ungdomar skall deras situation  uppmärksammas. 
När beslut rör barn ska särskilt beaktas vad hänsyn till barnets bästa kräver och i ärenden där 
det finns barn i familjen ska konsekvenserna för barnet övervägas innan beslut fattas. Vid 
avslagsbeslut skall det dokumenteras att övervägande har skett. Utgångspunkten är alltid att 
föräldrarna inom ramen för sin förmåga och ekonomiska resurser har huvudansvaret för att 
säkerställa de levnadsvillkor som är nödvändiga för barnet. 

1.2 Kvinnofridsperspektiv 

Enligt handlingsplan för kvinnofrid ska våldsutsatta kvinnor och deras barn erbjudas stöd 
och hjälp från socialtjänsten. I arbetet med ekonomiskt bistånd är det viktigt att 
uppmärksamma det behov av hjälp som kan finnas i hushållen i samband med mäns våld 
mot kvinnor i nära relationer och i samband med hedersrelaterat våld. 

Vid bedömning av rätten till ekonomiskt bistånd i form av exempelvis skyddat boende får 
kvinnans ekonomi inte avgöra om behövliga insatser skall beviljas eller ej. Vid prövning av 
rätten till ekonomiskt bistånd ska däremot behovsprövningen kompletteras med ekonomisk 
prövning, dvs om kvinnan själv har inkomster eller tillgångar som kan tillgodose hennes 
ekonomiska behov. I det akuta skedet är dock skyddsbehovet det primära och tillfälligt 
ekonomiskt bistånd kan beviljas utan sedvanlig prövning. Att hänvisa till mannens 
försörjningsskyldighet är olämpligt i det akuta skedet. 

I samband med familjevåld kan det vara lämpligt att lägga upp separata akter på kvinnan och 
mannen. 

Det är inte möjligt att i dessa riktlinjer beskriva alla sorters situationer eller behov som kan 
tänkas uppstå. Riktlinjerna beskriver vanligast förekommande situationer och behov. I övrigt 
får en individuell bedömning göras och undantag kan alltid göras i akuta situationer eller i 
situationer där någon riskerar att hamna i nöd. 

Se separata riktlinjer för våld i nära relationer. 
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2 FÖRSÖRJNINGSSTÖD 

2.1 Riksnorm 

Riksnorm fastställs av regeringen och är en schabloniserad del av försörjningsstödet.  

Riksnormen omfattar personliga kostnader och hushållskostnader för nedanstående poster: 

Personliga kostnader 

 livsmedel 
 kläder och skor 
 fritid och lek 
 hälsa och hygien 
 barn- och ungdomsförsäkring 

Hushållets kostnader 

 förbrukningsvaror 
 dagstidning, telefon, mobiltelefon och TV-licens (kostnader för kabel-TV), 
 Internet och dator ingår inte 

2.2 Faktiska kostnader 

Faktiska och rimliga kostnader beviljas vid behov för följande: 

 boende 
 hushållsel 
 hemförsäkring 
 arbetsresor 
 avgift till fackförening och arbetslöshetskassa. 

2.2.1 Boende 

Bidragsberättigade har rätt till försörjningsstöd för skäliga bostadskostnader. Innevarande 
månads hyra betraktas inte som hyresskuld även om den förfallit till betalning. 
Bostadsbidrag och bostadstillägg räknas som inkomst. 

Normer för högsta godtagbara bostadskostnad (brutto) får bedömas utifrån  vad som är 
skäligt motsvarande  vad en låginkomsttagare på orten normalt har möjlighet att kosta på sig. 
Om kostnaden för bostaden är oskäligt hög bedöms i varje enskilt fall. Då 
bostadskostnaderna bedöms vara för höga ställs krav på byte av bostad. Kravet är främst 
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Den sökande kan med fördel rekommenderas att erhålla månatliga fakturor för dessa 
kostnader. 

Elkostnad som avser uppvärmning räknas som en del av boendekostnaden 

2.2.3 Hemförsäkring med rättsskydd 

Hemförsäkring godtas med faktiskt belopp som motsvarar ortens avgifter och bedöms som 
skälig. Observera att försäkringar är inkluderade i driftskostnaderna för småhus. 

2.2.4 Arbetsresor 

Bistånd till arbetsresor med bil kan  beviljas om allmänna kommunikationer eller möjlighet 
till samåkning saknas.  Kostnaden beräknas med 14: -/mil och skall omprövas minst var 
tredje månad.  Om behovet av ekonomiskt bistånd till arbetsresor blir långvarigt skall 
socialtjänsten diskutera eventuellt byte av bostad/bostadsort. För personer som reser med 
allmänna kommunikationer godtas faktisk kostnad för månadskort eller motsvarande. 

2.2.5 Avgifter till fackförening och arbetslöshetskassa 

Avgift till fackförening godtas. Observera att avgiften ofta är avdragen på lönen. Även avgift 
för enskild anslutning till arbetslöshetskassa godtas, dock inte tilläggsförsäkring. 

 

  



Sida 10 av 26 

 

    

3  BISTÅND TILL LIVSFÖRING I ÖVRIGT 

3.1 Läkarvård och medicin 

Bidrag kan efter behovsprövning beviljas för hälso- och sjukvård som är medicinskt påkallad. 
Det gäller även medicin och resor i samband med sådan vård. 

Högkostnadsskyddet ska alltid beaktas. Kostnader för läkemedel som inte täcks av 
högkostnadsskydd godtas inte. 

Egenavgifter för läkemedel, förbrukningsmaterial eller hjälpmedel godtas då de föreskrivits 
av behörig hälso- och sjukvårdspersonal och kan bedömas utgöra en skälig levnadsnivå. 
Nödvändiga sjukresor till och från undersökning/behandling vad som motsvarar 
egenavgiften. Högkostnadsskyddet skall beaktas. 

3.2 Glasögon 

Den sökande skall uppvisa kostnadsförslag som styrker behovet och vad som ingår i skäligt 
pris. 

Skälig kostnad för glasögon är lägsta paketpris som erbjuds av optiker.  

Om den sökandes behov av ekonomiskt bistånd bedöms vara kortvarigt (mindre än 6 
månader) skall detta vägas in i bedömningen, likaså om sökande varit självförsörjande länge.  

Glasögonbågar beräknas med högst 1,75 % av basbeloppet (för år 2015 -  778 kr) om ej 
paketpris är aktuellt.  Kostnader för glas godtas enligt ordination från läkare eller optiker. 
Kostnader för tonade eller progressiva glas godtas inte om inte särskilda skäl föreligger i det 
enskilda fallet som styrkts av läkare. Bidrag till kontaktlinser beviljas endast efter 
läkarutlåtande där det framgår att det är medicinskt motiverat framför glasögon. 

Behov av läsglasögon pga stigande ålder eller annat kan tillgodoses i 
detaljhandel eller liknade och ryms inom ramen för posten hälsa och hygien. 

3.3 Skulder 

Bistånd till skulder beviljas normalt inte. Det kan beviljas efter särskild prövning under 
förutsättning att det har en avgörande betydelse för den sökandes fortsatta försörjning och 
bedöms vara rehabiliterande. På vilket sätt det har en avgörande betydelse eller är 
rehabiliterande, ska klart framgå av bedömningen i utredningen. 

Om skulden uppkommit då den enskilde skulle ha fått hjälp om den vänt sig till 
socialtjänsten (ex hyra, el, a-kasseavgift etc), kan särskilda skäl finnas att bevilja ansökan. (se 
även kapitel jobbstimulans) 

Bistånd till skulder beviljas aldrig i de fall skulden kan regleras på annat sätt. Skulder 
rörande skatter, underhållsstöd, böter, studiemedel mm kan efter särskilda regler avskrivas, 
efterges eller på annat sätt regleras och ska inte beviljas som ekonomiskt bistånd. 
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3.4 Hemutrustning 

När en ansökan görs om bistånd till hel eller kompletterande hemutrustning skall en 
bedömning göras av den sökandes förutsättningar att själv kunna skaffa en del av 
utrustningen. Har den sökande möjlighet att inom rimlig tid med egen inkomst eller på annat 
sätt skaffa nödvändig hemutrustning eller har haft möjlighet innan ansökan görs skall ej 
bistånd  normalt beviljas. Vissa undantag kan dock förekomma. Det kan gälla familjer med 
minderåriga barn eller personer där sociala/ekonomiska skäl gör att viss utrustning  kan vara 
nödvändig i avvaktan på inkomst. 

Vid prövning av bistånd till hemutrustning skall hänsyn tas till: 

 Befintlig hemutrustning inkl utrustning som kan medföras vid separation eller flyttning 
från föräldrahemmet 

 Bedömning av aktuell och framtida försörjningsmöjlighet 

  Rekommenderade belopp som kan beviljas:  

  Personhushåll under 25 år: 3 500 kr 
  Personhushåll över 25 år:  5 000 kr 

Hushåll där barn ingår skall individuell bedömning göras utifrån barnets ålder, antal syskon 
och beslutas i samråd med enhetschef. 

Vid ett mycket långt behov av ekonomiskt bistånd kan det även bli aktuellt med underhåll 
och komplettering av befintlig utrustning. 

3.5 Spädbarnsutrustning 

Bistånd till spädbarnsutrustning beviljas med högst 10 % av prisbasbeloppet. (för 2015: 4 450 
kr) vid ett långvarigt behov av försörjningsstöd, 6 månader eller längre.  

Biståndet avser första barnet och skall beaktas i bedömningen av ev kommande syskon. 

3.6 Telefon  

Ingår i riksnormen 

3.7 Akut tandvård 

Kostnad för akut tandvård godtas med faktiskt belopp under förutsättning att det bedöms 
som skäligt. Beloppet ska verifieras och det ska framgå att det rör sig om akut tandvård. 
Krav på den sökande kan inte alltid ställas att ansöka om ekonomiskt bistånd före 
akutbehandlingen. 
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3.8 Bastandvård 

Se även bilaga  

Ekonomiskt bistånd kan beviljas till bastandvård till person som har ett långvarigt behov av 
försörjningsstöd ett år eller mer, eller levt under jämförbara ekonomiska förhållanden. En 
bedömning av framtida ekonomiska förhållande skall även göras. 

Kostnadsförslag från tandläkare skall inhämtas. 

Krav kan ställas på att den sökande tar månadsräkningar från tandläkaren. 

3.9 Underhållsstöd 

Försörjningsstöd till utgifter för underhållsbidrag beviljas inte.  Den sökande kan söka 
anstånd hos försäkringskassan.  

3.10 Barnomsorgsavgifter 

Då rätten till försörjningsstöd prövats och bistånd beviljats kan rimliga kostnader för 
barnomsorg godtas i väntan på nedsättning av avgiften.  Enligt socialstyrelsen bör 
barnomsorgsavgiften inte uppgå till ett så stort belopp så den enskilde inte har tillräckligt 
med pengar för sina personliga grundbehov. Det skulle annars innebära att vissa 
barnfamiljer måste söka socialbidrag varje månad endast för att kunna betala 
barnomsorgsavgiften. Det bör av utredningen framgå om barnomsorgstaxan är satt i 
förhållande till familjens aktuella inkomster 

3.11 Hemtjänstkostnader 

Kostnader för hemtjänst till äldre eller familjer som behöver stödinsatser i form av ”Hemma-
hos-arbete” eller dylikt, beviljas efter sedvanlig prövning. I dessa fall ska utredaren medverka 
till nedsättning av avgiften. Kommunens avgifter för hemtjänst, tillsammans med 
kommunala avgifter för hälso- och sjukvård, får inte uppgå till ett så stort belopp att den 
enskilde inte har tillräckligt med pengar för sina personliga behov. Det innebär att en avgift 
aldrig ska sättas till en sådan nivå att behov av ekonomiskt bistånd uppstår. 

3.12 Rättshjälpsavgift 

I första hand skall den sökande nyttja det rättskydd som ingår i hemförsäkringen. 

Ekonomiskt bistånd kan beviljas till självrisken vid rättsskydd och till den kostnad som 
tillkommer sökande om målet rör familjerättsliga ärenden. 

3.13 Flyttkostnader 

Vid flyttning av arbetsmarknadsskäl/andra godtagbara skäl  kan flyttkostnad beviljas.  

Skäliga kostnader omfattar: 
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 hyra av släpkärra, mindre lastbil inkl försäkring  
 bränsle 

3.14 Begravningskostnader 

En förutsättning för att bistånd till begravningskostnader skall beviljas är att dödsboets 
tillgångar eller eventuella försäkringar inte täcker kostnaderna. Begravningskostnaderna går 
före alla andra kostnader som kan belasta dödsboet. Det bör även beaktas om den avlidne 
gett bort eller sålt tillgångar strax före dödsfallet. Likaså ska uppmärksammas hur 
tillgångarna i dödsboet är värderade.  

Kostnader för kista, präst, organist, kapell, transport, dödsannons, kistdekoration, 
arbetskostnader, gravsten och minnesstund ingår i beräkningen av skäliga kostnader. Vid 
jordbegravning inkluderas kostnader för bärare och vid kremering urna och transport till 
krematorium.  

Skälig kostnad i kommunen för begravning är 0,5 prisbasbelopp, (dvs. 22 250 kr år 2015). 
I förälders försörjningsskyldighet ligger ett ansvar att stå för kostnaderna för ett barns 
begravning.  

3.15 Resor och rekreation 

Om det finns särskilda skäl kan bistånd beviljas till rekreations- och semesterresor till en 
rimlig kostnad. Det gäller framför allt barnfamiljer som under en längre tid varit berättigade 
till ekonomiskt bistånd och inte haft möjligheter att åka någonstans på 2-3 år. 

Socialtjänstlagen gäller inte utomlands och bistånd till utlandsresor bedöms mycket 
restriktivt, även för utländska medborgare. Om sådan beviljas är det inte för rekreation utan 
för att den sökande har ett omfattande socialt eller arbetsmarknadsrelaterat 
rehabiliteringsbehov och det klart framgår att han eller hon med resan skulle göra stora 
framsteg. 

Personer som av hälsoskäl eller för medicinsk rekreation behöver resa, kan också beviljas 
bistånd till rimliga kostnader. Det innebär inte att socialbidrag ska utgå till resor som direkt 
betingas av ett sjukvårdsbehov. Sjukvårdens huvudmannaskap kvarstår. I dessa 
sammanhang bör även eventuella kommunala fondmedel beaktas.  

Liksom för övrigt ekonomiskt bistånd gäller bedömning av vad som är skälig levnadsnivå 
utifrån vad en låginkomsttagare har råd med för sig och sin familj. Det är viktigt att beakta 
att barn till föräldrar  

med löpande ekonomiskt bistånd, bör beviljas bistånd till rimliga kostnader för vistelse i 
läger, koloni eller till skolresa.  

3.16 Bilkostnader och innehav 

Utgifter för egen bil kan godtas vid beräkning av ekonomiskt bistånd om övriga villkor för 
arbetsresor mm är uppfyllda eller om behov finns p.g.a. fysiska eller psykiska 
funktionsnedsättningar. Sådana behov ska styrkas med läkarintyg eller liknande. Det gäller 
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kostnader för reparationer, fordonsskatt, trafikförsäkring och obligatorisk 
kontrollbesiktning.  

Innehav av bil godtas inte generellt utan prövas individuellt om det t ex kan handla om att ta 
sig till och från arbetet vid avsaknad av allmänna kommunikationer eller samåkning eller av 
klart angivna sociala skäl. Innehav kan godtas även då behov anses föreligga för att kunna 
vara arbetssökande, under förutsättning att arbete söks på orter dit man inte kan komma 
med allmänna kommunikationer.  

Värdet av bilen skall dock vara lågt. 

Behov av  och behov av inköp av bil p.g.a. fysiska eller psykiska funktionshinder, hänvisas till 
andra huvudmän. 
I övriga fall bedöms bilinnehav utgöra en realiserbar tillgång. 

3.17 Träningslägenhet/Andrahandskontrakt 

Socialt kontrakt genom socialnämnden kan endast tecknas för person som har sin hemvist i 
kommunen och är eller riskerar att bli bostadslös och den enskildes möjlighet och/eller 
förmåga att hitta egen lägenhet är uttömd. Det beviljas inte till sökande som vill förändra sin 
boendeform, storlek eller standard. Målet med insatsen är att den enskilde skall få 
förstahandskontrakt. 

Om ett socialt kontrakt beviljas är ett krav att den enskilde accepterar ett förmedlingskonto. 

Tillsyn i lägenheterna sker löpande. 

Se vidare riktlinjer för sociala kontrakt. 

3.18 Ekonomisk rådgivning 

Den ekonomiska rådgivningen är en del av konsument Borås. Rådgivningen är kostnadsfri 
för Ulricehamns invånare som kan få hjälp med: 

 Genomgång av privatekonomi och att göra en hushållsekonomisk översikt 
 Ge råd om hanterande av skulder 
 Arbeta fram förslag till betalningsplaner och kontakta/förhandla med fordringsägare 
 Ge information, råd och stöd i samband med skuldsanering 

Tidsbeställning på telefon 033-35 75 95 

Besöksadress: Stadshuset, Kungsgatan 55  Borås 

3.19 Förmedlingsmedel 

Ansökan hos socialsekreterare. Om utredning visar behov av en sådan insats  kan 
förmedlingsmedel beviljas i högst 6 månader, sen skall insatsen utvärderas. Obligatorium vid 
sociala kontrakt. 

Syftet med förmedlingsmedel är bl a att hjälpa den enskilde/familjen med vardagsekonomi. 
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Man kan även göra en ansökan om god man och i visa fall förvaltare.  

3.20 Jobbstimulans  

För den/de i hushållet som fått ekonomiskt bistånd under sex månader i följd skall 25 % av 
arbetsinkomsten  från eget arbete efter skatt inte beaktas vid bedömningen av rätten till 
bistånd. Den särskilda beräkningsregeln gäller under två år därefter måste kravet på 
ekonomiskt bistånd utbetalas sex månader i följd för att på nytt uppfylla kravet på 
jobbstimulans.  
 
Om hushållet ansöker om ex hyresskulder, elskulder och behov av matpengar  som uppstått 
trots att hushållet haft inkomster skulle täckt behovet så skall även de 25 % räknas med vid 
bedömningen. 

3.21 Bilbarnstol  

Kostnad/hyra bilbarnstol kan beviljas. De första 9 månaderna kostar hyra av NTF 400 kr  
(2015) sedan i takt med att barnet växer ca 100 kr/månad. Inköp av begagnad barnstol skall 
övervägas. 

3.22 Fritidspeng 

Fritidspengen gäller för barn i hushåll  -  årskurs 4-9 -  som vid ansökningstillfället är aktuellt 
för försörjningsstöd. Hushållet skall dessutom ha haft sådant stöd under minst sex månader 
(behöver ej vara sammanhängande) under en 12- månaders period och har då  rätt till 
ersättning från socialnämnden för barns deltagande i fritidsaktiviteter. 

Fritidspengen får högst ersätta 3 000 kr per barn och 12-månadersperiod. 

Ersättning lämnas endast för fritidsaktiviteter som är regelbundna och ledarledda. 

Om barnet bor varaktigt även i ett annat hushåll (växelvis boende) har respektive hushåll 
endast rätt till hälften av fritidspengen under förutsättning att övriga krav är uppfyllda. 

 
Mer information se socialstyrelsens meddelandeblad nr 3/2014, juni 2014. 

3.23 Umgänge/umgängeresor med förälder 

Båda föräldrarna har gemensamt ansvar för att barns behov av umgänge tillgodoses. Den 
förälder som barnet bor hos skall vara med och bekosta umgänget utifrån ekonomisk 
förmåga och vad som är skäligt i förhållande till den andre förälders ekonomi.  

Umgängesnorm = Personlig norm för barnet/barnen i aktuell ålder delat på antal 
umgängesdagar. 
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4 INKOMSTBERÄKNING 

4.1 Inkomster som skall beaktas 

Vid beräkning av försörjningsstöd och annat bistånd görs avdrag för alla nettoinkomster 
(med nettoinkomst avses inkomster efter avdrag enbart för preliminär skatt). Exempel på 
inkomster kan vara: 

 arbetslöshetsunderstöd 
 avgångsvederlag 
 arbetsinkomstarbetslöshetsunderstöavgångsvederlag   
 barnbidrag inkl flerbarnstillägg 
 bostadsbidrag, bostadstillägg 
 familjebidrag 
 pension (inkl barnpension och barntillägg) 
 tilläggspension eller pension från tidigare arbetsgivare 
 familjehemsersättning (arvodesdel) 
 föräldrapenning ( 7 dagar/vecka i högst 1 år) 
 vårdbidrag exklusive merkostnadsbelopp 
 hyresinkomst 
 inkomst av kapital 
 livränta 
 sjukpenning 
 sjukersättning 
 aktivitetsersättning 
 skatteåterbäring ( räknas INTE som inkomst om den tagits i anspråk av  

kronofogdemynd) 
 studiebidrag/studiemedel/studielån 
 underhållsbidrag 
 överskjutande skatt 
 realiserbara tillgångar  
 kommunalt vårdnadsbidrag  
 skadestånd 
 

4.2 Inkomster som inte skall beaktas 

De inkomster som inte skall beaktas är handikappersättning, omkostnadsersättning, extra 
tillägg till studiebidraget, barn och ungdomars inkomster av eget arbete som understiger ett 
basbelopp  

( 2015: 44 500 kr), samt tillfälliga mindre bidrag från fonder och stiftelser.  
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4.3 Skattejämkning och förbehållsbelopp 

Den enskildes möjlighet att få skattejämkning skall beaktas. De vanligaste skälen för 
skattejämkning är högre resekostnader till och från arbetet, räntekostnader för 
egnahemsägare samt vid ojämn inkomst eller vid inkomst endast del av året. 

4.4 Sparmedel och andra tillgångar 

 Kontanter, banktillgodohavande och andra lätt realiserbara tillgångar bör i skälig 
utsträckning förbrukas till försörjningen innan bistånd beviljas. Om tillgångarna inte är 
omedelbart tillgängliga bör skäligt rådrum ges (tre månader). Vid längre rådrum skall 
omständigheten redovisas. 

Vid bedömning av bidragsbehov för pensionär skall sparkapital på 0,5  prisbasbelopp (22 250 
kr år 2015) accepteras.. Det sparade beloppet ska kunna möjliggöra för pensionären att ha 
pengar till sin begravning.  

Socialnämnden bör kunna räkna av ett barns eller en skolungdoms tillgångar eller inkomster av 
kapital mot barnets del i familjens kostnader inklusive boendekostnaden. Barn bör dock kunna ha 
sparade medel upp till 15 procent av basbeloppet (2015: 6 675 kr)utan att det vid 
ansökningstillfället påverkar föräldrarnas rätt till ekonomiskt bistånd för barnet.  

Om ett barn har tillgångar som föräldrarna inte kan förfoga över, bör det inte påverka 
föräldrarnas rätt till ekonomiskt bistånd för barnet. Detta gäller t.ex. bankmedel som står under 
överförmyndarens kontroll, om överförmyndaren inte ger sitt samtycke till uttag.  

4.5 Bostadsbidrag 

Bostadsbidrag räknas som inkomst.  

Möjligheten att få bostadsbidrag då barn är omhändertagna, vistas på institution eller vid 
umgänge med barn bör uppmärksammas.  
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5. SÄRSKILDA GRUPPER 

5.1 Vuxna personer med gemensam bostad 

Personer som har gemensam bostad får i första hand anses ha inkomster och utgifter ihop, d 
v s en ekonomisk hushållsgemenskap. Ogifta samboende bör likställas med gifta samboende 
även i det fall det föreligger formellt hinder för giftermål. Om det av omständigheterna klart 
framgår att ogifta samboende har skild ekonomisk hushållsgemenskap bör ekonomiskt 
bistånd utgå som till två enskilda. Det är den sökande som ska visa på dessa omständigheter.  

5.2 Hemmavarande ungdomar med inkomst 

Hemmavarande ungdomar över 18 år som inte går på gymnasium skall själv ansöka om 
ekonomiskt bistånd vid behov  

5.3 Hemmavarande ungdomar utan inkomst 

Hemmavarande ungdomar över 18 år som erhåller studiebidrag, d v s föräldrar är 
försörjningsskyldiga, räknas som medlemmar i familjen.  Högst till 21 års ålder. 

5.4 Arbetslösa 

Rätten till bistånd enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen föreligger ej om den hjälpsökande vägrar 
ta anvisat lämpligt arbete eller sagt upp sig utan giltiga skäl. Personer som utan godtagbara 
skäl vägrar stå till arbetsmarknadens förfogande eller ej deltar i kompetenshöjande åtgärd, 
ska få avslag eller reducering av sin framställan om försörjningsstöd. Bistånd kan beviljas 
endast i den utsträckning som det är nödvändigt för att förebygga en direkt nödsituation. I de 
fall där den hjälpsökande kan bedömas vara berättigad till arbetslöshetsersättning, skall det 
styrkas att sådan ansökan inlämnats.  

Regelbunden  kontakt med arbetsförmedlingen eller annan ska hållas. Samarbetet ska leda 
till en individuell hjälp för den enskilde, och för att få egen försörjning. Trepartssamtal skall 
göras regelbundet. 

Skall undantag göras från kraven att vara aktivt arbetssökande skall individen uppvisa 
dokumentation eller intyg på detta från annan myndighet som säger att man inte kan stå till 
arbetsmarknadens förfogande eller bedömning av socialsekreterare, kan ex vara pågående 
missbruk eller psykisk ohälsa. 

5.5 Studerande 

Föräldrars underhållsskyldighet upphör när barnet fyllt 18 år. Går barnet i skolan vid denna 
tidpunkt är föräldrarna dock underhållsskyldiga så länge skolgången pågår, dock längst till 21 
års ålder. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan 
jämförlig grundutbildning. Studerande i gymnasieskolan (även över 18 år) som bor hos 
föräldrarna räknas normalt in i familjen vid socialbidragsprövning.  
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När det gäller ungdomar som kommit till kommunen som flyktingar, ska de ges möjlighet till 
grundskole- och gymnasieutbildning på samma sätt som andra ungdomar.  

Vuxenstuderande skall i första hand försörja sig genom samhällets studiestödssystem eller 
motsvarande  

5.6 Utländska medborgare  

Människor som befinner sig i landet (t ex turister, arbetssökande, affärsresande, EU-
emigranter) har i princip rätt till bistånd i en akut nödsituation i den kommun där personen 
vistas. Utländsk medborgare hänvisas till den sökandes hemlands konsulat för färdbiljett till 
hemlandet eller kan beviljas en färdbiljett av socialtjänsten. Den som inte vistas i Sverige och 
är bosatt utomlands kan inte få bistånd med stöd av socialtjänstlagen. 

Normerna för bistånd till utländska medborgare anpassas successivt till EG-rättsliga regler 
och Ulricehamns kommun följer Socialstyrelsens rekommendationer . Nordiska medborgare 
har samma rätt till bistånd som svenska medborgare enligt samma regelverk. 

5.7 Asylsökande  

Bistånd som motsvaras av förmåner enligt LMA (Lagen om mottagning av asylsökande) skall 
ges av Migrationsverket oavsett om den asylsökande bor på förläggning eller har eget boende. 
Asylsökande har därmed inte rätt till försörjningsstöd enligt Socialtjänstlagen. 

5.8 Vårdtagare vid institution 

Ulricehamns kommun  har beslutat att ta ut en dygnsavgift  vid institutionsvistelse  om den 
enskilde har inkomst. Individuell bedömning utifrån den enskildes godtagbara utgifter. 

2015: max 80 kr per dygn.. 

 För vuxen person utan egen inkomst som vårdas i hem för vård och boende kan den snskilde 
ansöka om fickpeng.  

Egna utgifter med belopp motsvarande minimibelopp om 1 500 kr/månad för år 2015. 

(avser kläder/skor 530 kr, fritid 400 kr, hygien 260 kr, övrigt ospec 310 kr).  

Personer som är häktade eller avtjänar påföljd skall inte beviljas fickpengar genom 
socialtjänsten. Kriminalvårdsstyrelsen svarar för dessa kostnader. 

För den som vistas i anstalt inom kriminalvården eller vårdas på sjukhus på initiativ av 
någon annan än en kommun har folkbokföringskommunen ansvar för bistånd, stöd och 
sociala tjänster. Det gäller även för behov som aktualiseras inför avslutningen av sådan 
vistelse eller vård. 

För den som vistas på anstalt inom kriminalvården kan bistånd till det egna boendet i 
Ulricehamns kommun beviljas om personen var folkbokförd på den adressen då straffet 
utfärdades. Detta gäller endast om straffet är kortare än 6 månader. Möjligheten att hyra ut i 
andra hand ska först beaktas. Biståndet beviljas för att möjliggöra en rehabilitering efter 
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avtjänat straff. Om den sökande inte har för avsikt att bo i lägenheten efter avtjänat straff, 
finns ingen grund att bevilja bistånd till boendet 

5.9 Extra peng i december till barnfamiljer 

Till barnfamiljer och så länge föräldrarna är försörjningsskyldiga och  haft försörjningsstöd 
löpande mer än 6 månader och längre kan extra bistånd beviljas med 300  kr/barn. 

5.10 Tappad plånbok 

Tappad plånbok är i första hand en försäkringsfråga. Kopia på polisanmälan begärs in 
tillsammans med kontoöversikt och aktuella kontoutdrag. Endast nödprövning görs. 

5.11  Företagare eller personer med fria yrken 

Ekonomiskt bistånd beviljas i regel inte till den som är egen företagare. 

Sökande med fria yrken ex konstnärer, författare skall prövas på samma sätt som övriga med 
samma krav mot motprestation. 
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6. SÄRSKILDA FRÅGOR 

6.1 Hyresdel för ungdom som bor hos föräldrarna. 

Avgörande för rätten till bistånd till hyresdel är om det skett en förändring i den unges 
faktiska ekonomiska situation. Har den unge inte betalat hyra tidigare så utgör inte enbart 
den omständigheten att gymnasiestudierna avslutats skäl till att bevilja bistånd till hyra.  

Dock om familjen förlorar sitt bostadsbidrag då den unge avslutat sina gymnasiestudier kan 
detta komma att betraktas som en ”hyreskostnad” om situationen i övrigt är lika.  

Omvänt gäller således att har den unge fortlöpande betalat hyra bör bistånd kunna utgå med 
beaktande av hans eller hennes del av den gemensamma boendekostnaden.  

6.2 Återkrav 

Vid ansökan om förskottering eller mot återkrav av social förmån skall prövning av 
hjälpbehovet ske efter samma riktlinjer som vid andra ansökningar. Återkrav kan således inte 
göras mot framtida ekonomiskt bistånd eller eventuell framtida inkomst.  

Ekonomiskt bistånd jml 4 kap 1 § SoL mot återkrav jml 9 kap 2 § SoL kan endast beviljas;  

1. som förskott på en förmån eller ersättning  
2. till den som är indragen i arbetskonflikt, eller  
3. till den som på grund av förhållanden som han eller hon inte kunnat råda över hindrats 

från att förfoga över sina inkomster eller tillgångar.  

Återsökning av återkrav jml 9 kap 2 § SoL direkt till försäkringskassan, kan endast göras 
retroaktivt, d v s om biståndet har getts utan villkor om återbetalning. Om biståndet getts 
med villkor om återbetalning kan det endast återkrävas av den enskilde. Fullmakt för 
utbetalning av lön eller a-kassa betraktas som återkrav av den enskilde.  

Bistånd som beviljas jml 4 kap 2 § SoL, har den enskilde inte rätt till enligt lag. Biståndet kan 
därför beviljas under villkor om återbetalning jml 9 kap 2 § , andra stycket SoL.  

Beslut som avser ekonomisk hjälp mot återkrav ska vara skriftligt. Det skall innehålla uppgift 
om den eller de omständigheter som utgör grund för återbetalningsplikten. Det är också 
viktigt att det framgår när och på vilket sätt återbetalning ska ske. Beslutet ska också delges 
den enskilde. 

Det betyder  att den som beviljats bistånd ska underteckna beslutet där 
återbetalningsskyldigheten framgår eller underteckna delgivningskvitto. 

6.3 Utbetalning av bistånd 

Biståndet skall med få undantag, betalas ut via konto med riktmärke 25:e – 27:e varje månad.  

Rekvisition skall endast användas efter noggrann individuell prövning och i speciella 
situationer. 
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6.4 Misstänkt socialbidragsbedrägeri 

Polisanmälan enlig 6 § Bidragsbrottslagen ska ske när det finns anledning att anta att ett 
brott har begåtts. Bedömning av uppsåt skall göras. 
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BILAGA 2 - Hyreskostnader 
Utgångspunkten vid bedömning av skälig boendekostnad och standard ska vara vad en 
låginkomsttagare på orten normal har råd med. 

Nedanstående belopp skall ses som en vägledning och är bruttobelopp. 

1 vuxen    3 746 kr 

2 vuxna   4 266 kr 

1-2 vuxna + 1 barn  4 684 kr 

1-2 vuxna + 2 barn  5 827 kr 

1-2 vuxna + 3 barn eller fler 6 619 kr  

Ungdomar under 25 år   3 000 kr  
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BILAGA 3 – Bastandvård 
INFORMATION till berörda tandläkare om regler för ekonomiskt bistånd till 
tandvårdskostnader. 

_________________________________________________________ 

Följande regler har utarbetats i Ulricehamns kommun. 

Med bastandvård avses: 

1. Lindra värk/smärta 
2. Uppnå godtagbar tuggförmåga 
3. Undanröja betydande sociala svårigheter 

Terapi- och kostnadsförslag skall skickas till handläggande socialsekreterare.  

Övrig tandvård som inte omfattas av akutbehandling eller behandling enligt riktlinjerna 
kan som huvudregel inte ersättas genom ekonomiskt bistånd. Skulle synnerliga skäl föreligga 
för sådan krävs en noggrann motivering med beskrivning av konsekvenserna för patienten 
vid utebliven behandling för att ekonomiskt bistånd skall kunna utgå. 

Vid uteblivet besök, som inte avbokats i förväg, skall patienten själv betala den kostnad 
som uppstår. Tandläkaren ska inte fortsätta behandlingen innan kostnaden är reglerad.  
Handläggande socialsekreterare informeras omgående. 

Vid oklarheter eller frågor kontakta handläggande socialsekreterare. 

 

 

ULRICEHAMNS KOMMUN 

Individ- och familjeomsorgen/vuxen 

523 86  Ulricehamn 

Telefon reception:  0321 – 59 56 00 
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Terapi- och kostnadsförslag för bastandvård 

Patient: ...................................................................  Personnr:  ....................... …….. 
 

Statusuppgifter 

Tand 18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38 

Karies                                 

Pardontal 
diagnos 

 

 

                               

Periapikala förändringar Bettförhållanden 

 

 

TERAPIFÖRSLAG Viktigt! Fyll i åtgärdsnummer för varje tand. 

Tand 18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 

Åtgärd 
kod 

                 

Tand  48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38 

Åtgärd 
kod 

 
 

 

               

 

Total Patientavgift (=)  Enligt specificerad datautskrift 

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR 

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

Kostnadsförslaget skickas till: Socialsekreterare………………………………telefon………………. 

Uteblivna besök debiteras klienten 
 

Tandläkare…………………………………………………… 

Adress……………………………………………………….. 

Telefon……………………………………………………….. 
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1 Bakgrund 
Ekonomiskt bistånd regleras i första hand i; 
 

- Socialtjänstlagen, SoL 
- Socialtjänstförordningen, SoF 
- Förvaltningslagen, FL 
- Offentlighets- och sekretesslagen, OSL 
- Kommunallagen, KL 

Utöver dessa författningar regleras ekonomiskt bistånd i handböcker från Socialstyrelsen och 
i allmän rättspraxis.  
 
De nationella regelverken behandlar t.ex. vem som har rätt till ekonomiskt bistånd, 
barnperspektivet, hur inkomster och utgifter bör beaktas, utländska medborgare, särskilt 
utsatta grupper, bistånd mot återkrav, innehav av fordon, rättshjälpsavgift, när rådrum bör 
beviljas den enskilde för att kunna byta till en billigare bostad eller avyttra lätt realiserbara 
tillgångar. Dessa delar behandlas därför inte i dessa lokala riktlinjer. 
 
På några få punkter har varje kommun att ta hänsyn till lokala förhållanden vid bedömning 
av rätten till ekonomiskt bistånd för enskilda, eftersom dessa kan skilja sig åt. Därvid 
uppkommer behovet av lokalt antagna riktlinjer för det ekonomiska biståndet. 
 

2 Syfte 
Syftet med lokalt antagna riktlinjer för ekonomiskt bistånd är för att säkerställa 
likabehandling vid bedömning av bidragsnivå. Riktlinjerna bör ses som ett komplement till 
de nationella och allmänna regelverken som omgärdar ekonomiskt bistånd. 
 
Riktlinjerna anger vad som anses vara skälig levnadsnivå i normalfallet, men ska inte tolkas 
som absoluta regler. Vid en skälighetsbedömning jämförs den enskildes ekonomiska 
förutsättningar med en genomsnittlig låginkomsttagare på orten. Det ekonomiska biståndet 
beräknas alltid utifrån en individuell bedömning. 
 

3 Mål 
Målet med riktlinjerna är att säkerställa likabehandling vid bedömning av bidragsnivå utifrån 
de lokala förhållandena i Ulricehamns kommun.  
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4 Inriktning och genomförande 
Ekonomiskt bistånd genom försörjningsstöd och livsföring i övrigt vänder sig till 
folkbokförda i Ulricehamns kommun.  

Enligt 2a kap 2 § socialtjänstlagen har kommunen ett akut ansvar för de som vistas i 
kommunen även om de ej är folkbokförda här. 

 

4.1 Organisation 
Enligt 2 kap. 4 § SoL fullgörs kommunens uppgifter inom socialtjänst av den nämnd som 
utsetts av kommunfullmäktige. Socialtjänsten i Ulricehamns kommun har delegation genom 
Individnämnden. 
 

5 Ekonomiskt bistånd 
Den sökandes behov av ekonomiskt bistånd utreds enligt 11 kap. 1 § SoL. Bistånd beviljas 
alternativt avslås enligt 4 kap. 1 § SoL. Ekonomiskt bistånd är uppdelat i de två 
underkategorierna försörjningsstöd och livsföring i övrigt. 
 

5.1 Försörjningsstöd  
Försörjningsstöd avser riksnorm, boendekostnad, el, hemförsäkring, barnomsorg, 
arbetsresor, fackavgift och andra faktiska kostnader. 
 

5.2 Livsföring i övrigt 
Livsföring i övrigt avser behov som inte omfattas av faktiska kostnader enligt 
försörjningsstödet, men som ändå bör beviljas för att den sökande ska tillförsäkras en skälig 
levnadsnivå. Det kan röra sig om hälso- och sjukvårdskostnader, receptbelagd medicin inom 
högkostnadsskyddet, hemtjänstkostnader, sjukvårdsresor eller nödvändig tandvård. 
 

5.2.1 Boendekostnad och elavgifter 
För att säkerställa likabehandling gentemot andra låginkomsttagare i kommunen använder 
sig kommunen av högsta godtagbara boendekostnader och el-schabloner, som är framtagna 
utifrån lokala förhållanden. Dessa revideras årligen för att följa prisutvecklingen på 
marknaden. Kostnaderna beräknas utifrån antalet medlemmar i hushållet (se bilaga 1). 
 

Hemmavarande ungdom 
Boendekostnad för hemmavarande ungdom som fyllt 18 år och inte går på gymnasiet beviljas 
endast genom inkomstbortfall som föräldrarna kan uppvisa. Exempel på inkomstbortfall kan 
vara indraget vårdbidrag, bostadsbidrag, bostadstillägg mm. Om ungdomen flyttar tillbaka 
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till hemmet efter att ha varit självförsörjande kan biståndsbehov föreligga. Individuell 
bedömning är då aktuell. 

I enlighet med SOSFS 2013:1 ska det påvisas att den sökandes boendesituation i 
föräldrahemmet har föranlett en högre kostnad av föräldrars boende. Detta ska jämföras med 
de kostnader som föräldrar haft om den sökande ej varit boende i hemmet.  

 

6 Särskilda utgifter 
Bistånd till särskilda utgifter utbetalas efter individuell bedömning som en andel av 
prisbasbeloppet. Exempel på individuella bedömningar kan vara utifrån hur långvarigt behov 
av bistånd som en sökande har. En person som endast tillfälligt är i behov av ekonomiskt 
bistånd beviljas i regel inte bistånd till särskilda utgifter, som kan avvaktas tills personen åter 
är självförsörjande. Bistånd till en ung person som vill flytta hemifrån utbetalas som regel 
inte. Man får i normalfallet vänta tills man själv har råd att flytta hemifrån. Undantag kan 
göras om det av sociala skäl bedöms nödvändigt. Ett spädbarn som föds i en familj med 
behov av bistånd har kanske möjlighet att ärva spädbarnsutrustning från äldre syskon. 
 

6.1 Glasögon 
Glasögon kan beviljas mot uppvisande av kostnadsförslag. Skälig kostnad för glasögon är 
lägsta paketpris som erbjuds av optiker. Vid höga kostnader kan flera kostnadsförslag från 
olika optiker komma att krävas in. Om den sökandes behov av ekonomiskt bistånd bedöms 
vara kortvarigt (mindre än sex månader) ska detta vägas in i bedömningen, likaså om 
personen varit självförsörjande länge. Glasögonbågar beviljas med högst 1,75 % av 
prisbasbeloppet om paketpris inte är aktuellt. Kostnader för glas godtas enligt ordination 
från läkare eller optiker. Kostnader för tonade eller progressiva glas beviljas inte, såvida inte 
särskilda skäl föreligger och detta är styrkt av läkare. Bidrag till kontaktlinser beviljas endast 
efter läkarutlåtande där det framgår att det är medicinskt motiverat framför glasögon. Behov 
av läsglasögon kan tillgodoses via detaljhandeln och ryms inom riksnormen, och beviljas 
därför inte. 
 

6.2 Hemutrustning 
Hemutrustning kan beviljas med högst 5 % av prisbasbeloppet utifrån individuell 
bedömning. Avser husgeråd, städutrustning, sängkläder och liknande. 
 

6.3 Möbler 
Möbler kan beviljas med högst 10 % av prisbasbeloppet utifrån individuell bedömning. 
 

6.4 Spädbarnsutrustning 
Spädbarnsutrustning kan beviljas med högst 10 % av prisbasbeloppet utifrån individuell 
bedömning. I detta ingår även bilbarnstol. 
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6.5 Flyttkostnader 
Flyttkostnader kan beviljas med högst 10 % av prisbasbeloppet alternativt behovsanpassat 
utifrån eventuell oförmåga eller olämplighet att flytta på egen hand. 
 

6.6 Mobiltelefon 
Mobiltelefon kan beviljas utifrån vad som är marknadens billigaste alternativ, men som ändå 
uppfyller individens behov. 
 

6.7 Högtidspeng i december 
Högtidspeng i december beviljas per barn i de familjer som uppburit ekonomiskt bistånd 
under en längre tid, i regel minst sex månader, och där man bedömer att behovet kommer att 
kvarstå under en längre tid. Om man inte firar jul, så kan pengen sparas till firande av annan 
högtid under året. Högtidspengen beräknas utifrån högst 1,25 % av prisbasbeloppet. Halva 
detta belopp kan beviljas per barn till den föräldern som endast har umgängesrätt förutsatt 
att föräldern uppfyller kraven ovan gällande ekonomiskt bistånd.  
 

6.8 Resor/rekreation 
Resor/rekreation till en rimlig kostnad kan i undantagsfall beviljas om det finns särskilda 
skäl som motiverar det. Det gäller oftast barnfamiljer som uppburit ekonomiskt bistånd 
under en längre tid och som inte haft möjlighet att resa någonstans under de senaste två 
åren. Personer som av hälsoskäl behöver resa kan också beviljas bistånd till rimliga 
kostnader. Barn till föräldrar med löpande ekonomiskt bistånd kan beviljas bistånd till 
rimliga kostnader för vistelse i läger, nöjespark eller andra sommaraktiviteter. Liksom vid 
alla andra bedömningar, görs en jämförelse med vad en låginkomsttagare på orten normalt 
sett har råd med. 
 

6.9 Begravning 
En förutsättning för att bistånd till begravningskostnader ska beviljas är att dödsboets 
tillgångar eller eventuella försäkringar inte täcker kostnaderna. Begravningskostnaderna går 
före alla andra kostnader som kan belasta dödsboet. Det bör även beaktas om den avlidne 
gett bort eller sålt tillgångar strax före dödsfallet. Likaså uppmärksammas hur tillgångarna i 
dödsboet är värderade. Kostnader för kista, präst, organist, kapell, transport, dödsannons, 
kistdekoration, arbetskostnader, gravsten och minnesstund ingår i beräkningen av skäliga 
kostnader. Vid jordbegravning inkluderas kostnader för bärare, vid kremering urna och 
transport till krematorium. Skälig kostnad för begravning i kommunen är upp till 50 % av 
prisbasbeloppet.  
 
Notera att det i förälders försörjningsskyldighet ligger ett ansvar att stå för kostnaderna för 
ett barns begravning. 
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6.10 Akut boende 
Vid behov av akut boende beaktas de individuella förutsättningarna. Barnperspektivet väger 
särskilt tungt. Alla andra lösningar till tak över huvudet för närmaste natten/nätterna ska 
vara uttömda innan ekonomiskt bistånd kan utgå. 
 

6.11 Nödvändig tandvård 
Ekonomiskt bistånd kan beviljas till bastandvård till person som har ett långvarigt behov av 
försörjningsstöd ett år eller mer, eller levt under jämförbara ekonomiska förhållanden. En 
bedömning av framtida ekonomiska förhållanden ska även göras. 

Kostnadsförslag från tandläkare ska inhämtas. 

Krav kan ställas på att den sökande tar månadsräkningar från tandläkaren. 

Akut tandvård beviljas men måste styrkas på faktura eller kvitto att det gäller akut tandvård. 

 

7 Jobbstimulans 
Utöver gällande regler kring jobbstimulans beaktas denna regel även vid erhållande av 
habiliteringserasättning.  

 

8 Bistånd vid studier 
Generellt sett ska bistånd inte beviljas vid studier, då arbetslinjen är huvudspåret för 
ekonomiskt bistånd och behovet i dessa fall kan tillgodoses via studiemedel.  

Undantag kan göras om bedömningen är att den sökande genom beviljat bistånd snabbare 
når självförsörjning. Beslut om undantag från huvudregeln fattas av enhetschef.  

 

9 Felaktig utbetalning 
Vid misstanke om bidragsbrott ska polisanmälan enligt 6 § Bidragsbrottslagen ske. 
Bedömning av uppsåt skall göras. Bidragsbrott kan exempelvis vara att medvetet utlämna 
information om inkomst.  

En utredning ska göras vid misstanke om felaktig utbetalning. Utredning ska bland annat 
kontrollera kontoutdrag mot normberäkning och se till inkomster som eventuellt inte är 
medräknade. Ansvaret ligger på sökande att lämna sanningsenliga uppgifter. 
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10 Skuldrådgivning 
Ulricehamns kommun köper skuldrådgivning av Borås Stad. 
 

11 Samverkan 
Grunden för rätt till bistånd är att den sökande står till arbetsmarknadens förfogande vilket 
föranleder en tät samverkan med kommunens Arbetsmarknadsenhet. Detta framgår tydligt i 
den information som delges den sökande. 
 
Samverkan sker även med andra enheter inom och utanför kommunen i alla individärenden 
där det bedöms nödvändigt för att kunna pröva rätten till bistånd, t.ex. Barn- och 
Ungdomsenheten, Vuxenenheten, Våld i Nära Relation, Funktionsnedsättning, 
Äldreomsorgen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Hälso- och Sjukvården o.s.v. 
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Riktlinjer för publik laddinfrastruktur 
Dnr 2022/67 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Riktlinjer för publik laddinfrastruktur antas.  
 
Sammanfattning 
Förvaltningen har arbetet fram förslag till riktlinjer för publik laddinfrastruktur. Syftet med 
riktlinjerna är att tydliggöra hur kommunen ska agera i frågor kopplade till publik 
laddinfrastruktur. 
 
Laddplatser för elfordon delas in i publika och icke publika. Publika laddplatser är öppna och 
tillgängliga för allmänheten och bedöms stå för en mindre del, ca 10 - 20 %, av all laddning. 
Det fanns i december 2021 totalt 67 publika laddpunkter i Ulricehamns kommun registrerade 
hos portalen uppladdning.nu. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2022-01-26 från tf. samhällsbyggnadschef  
2 Riktlinjer för publik laddinfrastruktur 
3 Rapport publik laddinfrastruktur i Ulricehamns kommun 
4 Vägledning för laddinfrastruktur - publik laddning Sjuhärad 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Riktlinjer för publik laddinfrastruktur antas.  
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-01-26 

Tjänsteskrivelse Riktlinjer för publik 
laddinfrastruktur 
Diarienummer 2022/67, löpnummer 286/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Riktlinjer för publik laddinfrastruktur antas.  
 
Sammanfattning 
Förvaltningen har arbetet fram förslag till riktlinjer för publik laddinfrastruktur. Syftet med 
riktlinjerna är att tydliggöra hur kommunen ska agera i frågor kopplade till publik 
laddinfrastruktur. 
 
Laddplatser för elfordon delas in i publika och icke publika. Publika laddplatser är öppna och 
tillgängliga för allmänheten och bedöms stå för en mindre del, ca 10 - 20 %, av all laddning. 
Det fanns i december 2021 totalt 67 publika laddpunkter i Ulricehamns kommun registrerade 
hos portalen uppladdning.nu. 
 
 
Ärendet 
Förvaltningen har arbetet fram förslag till riktlinjer för publik laddinfrastruktur. Syftet med 
riktlinjerna är att tydliggöra hur kommunen ska agera i frågor kopplade till publik 
laddinfrastruktur. 
 
Laddplatser för elfordon delas in i publika och icke publika. Publika laddplatser är öppna och 
tillgängliga för allmänheten och bedöms stå för en mindre del, ca 10 - 20 %, av all laddning. 
Det fanns i december 2021 totalt 67 publika laddpunkter i Ulricehamns kommun registrerade 
hos portalen uppladdning.nu. 
 
Reglerna för etablering av publika laddplatser beror på om etableringen sker på allmän 
platsmark eller kvartersmark. Allmän platsmark är avsedd för allmänheten och ska vara till 
för gemensamma ändamål. Det finns i PBL inga hinder mot att anordna laddningspunkter på 
allmän plats, så länge de har en naturlig koppling till avsedd markanvändning. Det är 
däremot inte självklart att det är lämpligt att anlägga laddplatser på allmän plats. 
Förekomsten av ett antal laddplatser på kommunal allmän plats kan bli problematisk ur 
konkurrenssynpunkt. Laddplatser på allmän plats kan även krocka med andra angelägna 
strävanden, till exempel att minska gatumarksparkeringen till förmån för ökad 
framkomlighet. 
 
Vid etablering av laddplatser på kvartersmark är regelverket däremot tydligare. På platser 
där detaljplanen tillåter laddplatser, exempelvis inom område för parkering, kan dessa 
uppföras. Laddning bör därför i första hand styras till parkering på kvartersmark. 
 
Alternativet att kommunen själv ska äga laddinfrastrukturen är problematiskt utifrån bland 
annat kommunallagen och ellagen. En kommun kan inte enligt ellagen ta betalt för el, då ett 
köp av el endast kan ske mellan bilanvändare och elhandlare. En kommun kan inte heller 
subventionera eller ge bort el eftersom detta inte är förenligt med likställighetsprincipen i 
kommunallagen. Distribution och försäljning av el kan därför endast hanteras av en extern 
aktör.  
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Kommunen kan genom avtal upplåta ett markområde för en aktör som erbjuder publik 
laddning. Upplåtelsen bör föregås av öppen annonsering för att inte riskera att någon aktör 
särskilt gynnas.  
 
Kommunen kan upphandla ett externt företag att sälja el till laddkunderna vid kommunala 
laddplatser. Det externa företaget kan också leverera och montera hela eller delar laddstolpen 
med tillhörande utrustning och stå för service och support för platsen. 
 
 
Beslutsunderlag 

1 Riktlinjer för publik laddinfrastruktur 
2 Rapport publik laddinfrastruktur i Ulricehamns kommun 
3 Vägledning för laddinfrastruktur - publik laddning Sjuhärad 

 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
Författningshandboken 
 
 
 

Andreas Ekman Johan Persson 
Tf. Samhällsbyggnadschef Infrastruktur- och trafikplanerare 
Sektor miljö och samhällsbyggnad  Exploateringsenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 
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1 Bakgrund 
Antalet laddbara bilar ökar kraftigt i Sverige vilket är i linje med målsättningen om att 
minska transportsektorns utsläpp av växthusgaser. Detta ställer också krav på att antalet 
laddplatser ökar. År 2021 var, enligt branschorganisationen Bil Sweden, 45 % av alla 
nyregistrerade personbilar i Sverige ett laddbart fordon.  

2 Syfte 
Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra hur kommunen ska agera i frågor kopplade till publik 
laddinfrastruktur. 

3 Kommunala styrdokument 
Översiktsplan för Ulricehamns kommun från 2015 anger inriktningen för den 
långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. I översiktsplanen listas ett antal insatser som 
syftar till att bidra för att uppfylla de transportpolitiska målen. Ett av dessa är utbyggnad av 
laddningsplatser för elbilar. 

Även andra typer av transportlösningar och fordon kan tillkomma eller öka så att de blir en 
betydande faktor för en hållbar utveckling av transporterna. Det kan handla om en stor 
ökning av elbilar, elcyklar eller nya typer av kollektiva transporter. 

I förslaget till ny översiktsplan - Ulricehamn 2040 befästs denna inriktning. I 
Ulricehamns kommun står biltrafiken för majoriteten av alla resor inom kommunen. Alla 
boende i kommunen kan vara med i utvecklingen för ett hållbart trafiksystem och minskad 
klimatpåverkan genom att göra aktiva val. Genom etablerandet av fler laddstolpar och fler 
gasstationer skapas alternativ till fossila bränslen. 

Strategi för kommunens arbete med lokala miljöfrågor från 2018 syftar till att skapa 
en långsiktigt hållbar utveckling av hela kommunen, samtidigt som kommunen ska ges 
förutsättningar att växa. Strategin ska vara ett vägledande dokument för det fortsatta arbetet 
med miljöfrågor. 

I strategin slås det fast att motorfordonstrafiken orsakar negativa effekter i form av trängsel, 
luftföroreningar och buller. Ulricehamns kommun behöver ta sig an de utmaningar som 
transporter skapar och fokusera på att dessa blir fossilfria. 

4 Laddplatser för elfordon 
Laddplatser för elfordon delas in i publika och icke publika. Publika laddplatser är öppna och 
tillgängliga för allmänheten medan icke publika platser är riktade till en specifik målgrupp 
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som till exempel företagets egna anställda, bostadsrättsföreningens medlemmar eller 
hotellets betalande gäster. Icke publik laddning av elfordon står för majoriteten av all 
laddning och sker i huvudsak vid hemmet eller på arbetsplatsen när fordonet står parkerat en 
längre tid. Publika laddplatser bedöms stå för en mindre del, ca 10 - 20 %, av all laddning. 
Även om publika laddplatser står för en liten del av laddningsbehovet spelar tillgängligheten 
till publik laddinfrastruktur en viktig roll då den påverkar personers förtroende för elfordon 
genom att säkerställa tillgång till laddning.  

4.1 Publika laddplatser 
För publika laddplatser skiljer man på normalladdning (≤22 kW) och snabbladdning (>22 
kW). Desto högre laddeffekt desto fortare går det att ladda.  

Vid normalladdning (eller destinationsladdning) står fordonen ofta parkerade under en 
längre tid. Sådan laddinfrastruktur ska placeras på platser som är välbesökta, där besökaren 
stannar tillräckligt länge och har rest tillräckligt långt för att laddning ska ses som ett behov 
för både elbilar och laddhybrider. 

Snabbladdning är den snabbaste typen av laddning idag (2022) och har vanligen effekten 
50–350 kW vilket tar cirka 10–40 minuter. Snabbladdare placeras därför ofta utmed stora 
vägar där bilföraren enkelt kan köpa mat eller göra ett toalettbesök. 

5 Riktlinjer för publik laddinfrastruktur 
 Kommunen ska underlätta för etablering av publik laddinfrastruktur. 

 Etablering av laddplatser bör i första hand ske på mark som inte är allmän plats. 
Detta då förekomsten av ett antal laddplatser på allmän plats kan bli problematisk ur 
konkurrenssynpunkt. Användandet av allmän plats till laddplatser kan även krocka 
med andra angelägna allmänna ändamål med marken. 

 I första hand ska platser som bedöms lämpliga för publik laddinfrastruktur upplåtas 
åt kommersiella aktörer efter öppen annonsering. Detta minskar risken för att 
kommunen konkurrerar med privata aktörer. 

 För platser där kommunen finner ett behov av publik laddinfrastruktur men där det 
saknas kommersiella intressenter kan upphandling av tjänsteleverantör tillämpas. 
Genom upphandlingen säkerställs ett likabehandlingsförfarande.  

 Platser som omfattas av lagkravet om laddinfrastruktur vid kommunala byggnader 
och där verksamheten inte har behov att nyttja hela laddkapaciteten kan med fördel 
upplåtas för publik laddinfrastruktur. 

 Kommunen ska inte tillhandahålla gratis laddning. Det är inte tillåtet för kommunen 
att subventionera laddning eller gynna en specifik grupp. Det är heller inte tillåtet för 
kommunen att sälja el till bilanvändare. 
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 Vid nyanläggning av publika parkeringsplatser i kommunal regi på mark som inte är 
allmän plats ska behovet av nya laddplatser prövas. Minst 20% av platserna ska 
förberedas för laddinfrastruktur.
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1 Sammanfattning 
Laddplatser för elfordon delas in i publika och icke publika. Publika laddplatser är öppna och 
tillgängliga för allmänheten och bedöms stå för en mindre del, ca 10 - 20 %, av all laddning. 
Det fanns i december 2021 totalt 67 publika laddpunkter i Ulricehamns kommun registrerade 
hos portalen uppladdning.nu. 

I Boråsregionens vägledning presenteras ett antal potentiella platser lämpliga för publik 
laddinfrastruktur (destinationsladdning) utifrån inriktningen att platsen är välbesökt där 
besökaren stannar tillräckligt länge och har rest tillräckligt långt för att laddning 
ska ses som ett behov för både elbilar och laddhybrider. Vägledningen förespråkar också att 
den publika laddinfrastrukturen lokaliseras till platser som rymmer många laddpunkter på 
samma plats i stället för att spridas ut som enskilda stolpar.  

Reglerna för etablering av publika laddplatser beror på om etableringen sker på allmän 
platsmark eller kvartersmark. Allmän platsmark är avsedd för allmänheten och ska vara till 
för gemensamma ändamål. Det finns i PBL inga hinder mot att anordna laddningspunkter på 
allmän plats, så länge de har en naturlig koppling till avsedd markanvändning. Det är 
däremot inte självklart att det är lämpligt att anlägga laddplatser på allmän plats. 
Förekomsten av ett antal laddplatser på kommunal allmän plats kan bli problematisk ur 
konkurrenssynpunkt. Laddplatser på allmän plats kan även krocka med andra angelägna 
strävanden, till exempel att minska gatumarksparkeringen till förmån för ökad 
framkomlighet.  

Vid etablering av laddplatser på kvartersmark är regelverket däremot tydligare. På platser 
där detaljplanen tillåter laddplatser, exempelvis inom område för parkering, kan dessa 
uppföras. Laddning bör därför i första hand styras till parkering på kvartersmark. 

Alternativet att kommunen själv ska äga laddinfrastrukturen är problematiskt utifrån bland 
annat kommunallagen och ellagen. En kommun kan inte enligt ellagen ta betalt för el, då ett 
köp av el endast kan ske mellan bilanvändare och elhandlare. En kommun kan inte heller 
subventionera eller ge bort el eftersom detta inte är förenligt med likställighetsprincipen i 
kommunallagen. Distribution och försäljning av el kan därför endast hanteras av en extern 
aktör.  

Kommunen kan genom avtal upplåta ett markområde för en aktör som erbjuder publik 
laddning. Upplåtelsen bör föregås av öppen annonsering för att inte riskera att någon aktör 
särskilt gynnas.  

Kommunen kan upphandla ett externt företag att sälja el till laddkunderna vid kommunala 
laddplatser. Det externa företaget kan också leverera och montera hela eller delar laddstolpen 
med tillhörande utrustning och stå för service och support för platsen. 

Utifrån ovanstående utgångspunkter lämnas följande rekommendationer för utarbetande av 
riktlinjer för publik laddinfrastruktur: 

 Kommunen bör underlätta för etablering av publik laddinfrastruktur. 
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 Etablering av laddplatser bör i första hand ske på mark som inte är allmän plats.  

 I första hand ska platser som bedöms lämpliga för publik laddinfrastruktur upplåtas 
åt kommersiella aktörer efter öppen annonsering. 

 För platser där kommunen finner ett behov av publik laddinfrastruktur men där det 
saknas kommersiella intressenter kan upphandling av tjänsteleverantör tillämpas. 

 Platser som omfattas av lagkravet om laddinfrastruktur vid kommunala byggnader 
och där verksamheten inte har behov att nyttja hela laddkapaciteten kan med fördel 
upplåtas för publik laddinfrastruktur. 

 Kommunen ska inte tillhandahålla gratis laddning. 

2 Bakgrund 
Antalet laddbara bilar ökar kraftigt i Sverige vilket är i linje med målsättningen om att 
minska transportsektorns utsläpp av växthusgaser men 70 procent till år 2030, jämfört med 
år 2010. Detta ställer också krav på att antalet laddplatser ökar. År 2021 var, enligt 
branschorganisationen Bil Sweden, 45 % av alla nyregistrerade personbilar i Sverige ett 
laddbart fordon.  

3 Inledning 
Att antalet elbilar och laddplatser ökar är i grunden positivt för kommunen. När äldre bilar 
med sämre miljöprestanda byts mot elbilar finns förutsättningar för förbättrad miljö med 
lägre utsläpp och mindre buller.  

I Sverige står inrikestransporter för en tredjedel av landets totala utsläpp av växthusgaser. 
Den nationella målsättningen är att Sveriges utsläpp från inrikestransporter ska minska med 
minst 70 procent till år 2030 jämfört med år 2010. Elektrifiering av transportsektorn är en 
del i detta arbete. 

I regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland är det övergripande målet att 
andelen hållbara resor i Västra Götaland ska öka. Antalet kollektivtrafikresor och 
marknadsandelar för resor med kollektivtrafik, cykel och gång ska fram till 2025 minst återta 
de nivåer som rådde innan 2020. Att enbart ersätta äldre fordon med elbilar bidrar inte till 
att uppfylla målen. En elbil kräver fortsatt lika mycket plats som äldre bilar i fråga om körfält 
och parkeringsplatser. 

4 Publika laddplatser 
Laddplatser för elfordon delas in i publika och icke publika. Publika laddplatser är öppna och 
tillgängliga för allmänheten medan icke publika platser är riktade till en specifik målgrupp 
som till exempel företagets egna anställda, bostadsrättsföreningens medlemmar eller 
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hotellets betalande gäster. Icke publik laddning av elfordon står för majoriteten av all 
laddning och sker i huvudsak vid hemmet eller på arbetsplatsen när fordonet står parkerat en 
längre tid. Publika laddplatser bedöms stå för en mindre del, ca 10 - 20 %, av all laddning. 
Även om publika laddplatser står för en liten del av laddningsbehovet spelar tillgängligheten 
till publik laddinfrastruktur en viktig roll då den påverkar människors förtroende för 
elfordon genom att säkerställa tillgång till laddning. 

Det fanns i december 2021 totalt 67 publika laddpunkter i Ulricehamns kommun registrerade 
hos portalen uppladdning.nu. Laddpunkterna är fördelade på 21 olika platser och det är 10 
olika aktörer som erbjuder publik laddning inom kommunen. 5 av platserna, med totalt 30 
laddpunkter, är placerade på mark som ägs av Ulricehamns kommun. 

 

      

 plats aktör effekt antal kommunal 
mark 

      
 Gällstad     
 Alberts väg Östra Kinds el 22,0 kW 2 X 
 Langes väg 2-4 Stubo 3,7 kW 2  
      
 Hökerum     
 Prästgårdsliden 3 Stubo  2  
 Sjöbredared 110 Sjöbredareds gård 11,0 kW 1  
      
 Timmele     
 Lenavägen 2-4 Stubo 3,7 kW 2  
      
 Ulricehamn     
 Alängsgatan 4 Toveks Bil 25,0 kW 1  
 Avenboksgatan 2 Stubo 3,7 kW 2  
 Boråsvägen 6 UEAB 22,0 kW 2  
 Idrottsgatan UEAB 22,0 kW 2 X 
 Karlslättsvägen 6 Stubo 3,7 kW 2  
 Karlsnäsvägen 11 UEAB 22,0 kW 2  
 Sanatorievägen 51 Stubo 3,7 kW 2  
 Solrosvägen 8 Stubo 3,7 kW 2  
 Stockrosvägen 1 Stubo 3,7 kW 2  
 Stora Torget UEAB 22,0 kW 2 X 
 Strandgatan 37 UEAB 22,0 kW 4 X 
 Ubbarpsvägen 2A ICA Maxi 11,0 kW 6  
 Vistvägen Ulricehamns skicenter 11,0 kW 3  
 Vist Kyrkväg 1 Ionity 350,0 kW 4  
 Vist Kyrkväg 2 Tesla 150,0 kW 20 X 
 Vist Kyrkväg 3 McDonalds 50,0 kW 2  
      

Tabell 1: Publika laddplatser inom Ulricehamns kommun i december 2021.  
Källa: uppladdning.nu 
 
Utifrån den effekt som fås vid laddplatsen skiljer man på normalladdning (≤22 kW) och 

snabbladdning (>22 kW). Desto högre laddeffekt desto fortare går det att ladda. Inför 
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etablering av ny laddplats behöver kundens behov klargöras. Förväntas kunden ladda under 
längre tid krävs det lägre effekt och tvärtom. 

Normalladdning är den typ av laddning som sker där fordonen ofta står parkerade under en 
länge tid, till exempel vid destinationsladdning. Det kan vara ett besöksmål, friluftsområde, 
idrottsplats med mera. Snabbladdning är den snabbaste typen av laddning idag (2021) och 
har vanligen effekten 50–350 kWh vilket tar cirka 10–40 minuter. Snabbladdare placeras 

därför ofta utmed stora vägar där bilföraren enkelt kan köpa mat eller göra ett toalettbesök. 

5 Översiktlig placering av publika 
laddplatser 

I Boråsregionens vägledning presenteras ett antal potentiella platser lämpliga för publik 
laddinfrastruktur (destinationsladdning) utifrån inriktningen att platsen är välbesökt där 
besökaren stannar tillräckligt länge och har rest tillräckligt långt för att laddning 
ska ses som ett behov för både elbilar och laddhybrider. 

Vägledningen förespråkar också att den publika laddinfrastrukturen lokaliseras till platser 
som rymmer många laddpunkter på samma plats i stället för att spridas ut som enskilda 
stolpar. Detta för att öka tydligheten och tryggheten för den som är i behov av laddning då 
det ökar sannolikheten för att direkt hitta en ledig plats att ladda vid. 

 

     

 plats sammanfaller 
med lagkrav* 

kommentar  

     
 Gällstad Torget Nej Publik laddning finns ca 100 m 

sv om torget 
 

 Timmele centrum Nej   
 Trädet Nej   
 Ulricehamn Folkets hus/Stadshus Ja   
 Ulricehamn golfklubb Nej   
 Ulricehamn Lassalyckan Ja   
 Ulricehamn sim- o sporthallen Ja   
 Ulricehamn Stadsbiblioteket Ja   
 Ulricehamn Ulrikaparken Nej   
 Vegby Sjöparken Ja   
 Älmestad Ja   
     

Tabell 2: Utpekade potentiella platser för publik laddinfrastruktur enligt Boråsregionens 
vägledning där Ulricehamns kommun är markägare.  
*) Platser som sammanfaller med lagkrav om utbyggnad av laddinfrastruktur, se kap 4.1 
nedan.  
 

Vägledningen är inget slutligt facit på var publik laddning kommer att etableras men ska ses 
som ett underlag för var det bedöms finnas förutsättningar eller framtida potential att 
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etablera publika laddplatser. Utbyggnadstakten, både vad avser antal platser och antal 
laddningspunkter vid varje plats kommer behöva styras av efterfrågan. Även andra platser än 
de som pekas ut i vägledningen kommer vara aktuella för publik laddinfrastruktur. 

Vägledningen säger inget om vem som lämpligast bygger ut laddinfrastrukturen på 
respektive plats men utpekade platser i tabell 2 ovan ligger på eller intill mark som ägs av 
kommunen. Kommunens engagemang kring utbyggnaden av publik laddinfrastruktur bör 
initialt fokuseras mot dessa platser. 

Som stor markägare och som stor förvaltare av parkeringsplatser avsedda för besökare 
kommer kommunen tvingas ta ställning till hur utbyggnad av laddinfrastruktur ska hanteras. 

Flera av de platser som pekats ut i vägledningen är belägna där kommunen i dagsläget inte 
äger marken, tabell 3. En stor andel av den publika laddningen kommer också etableras utan 
att kommunen blir inblandad.  

Även där kommunen inte är inblandat i att uppföra laddinfrastruktur har kommunen en 
viktig roll som rådgivare och för att bevaka frågan i samband med planläggning så att mark 
lämplig för utbyggnad av laddinfrastruktur planläggs på ett sätt som möjliggör detta, både för 
laddning av personbilar och tung trafik. 

 

    

 plats kommentar  
     
 Blidsberg Basta kvarn Kommunal parkering finns ca 150 m norrut  
 Blidsberg bygdegård   
 Dalum Närhälsan   
 Komosse   
 Strängsered Rasta   
 Årås kvarn   
 Åsundsholm golfklubb   
    

Tabell 3: Utpekade potentiella platser för publik laddinfrastruktur enligt Boråsregionens 
vägledning där Ulricehamns kommun inte är markägare. 
 

5.1 Lagstiftningskrav vid kommunala byggnader 
Vid ny- och ombyggnad av byggnader som inte är bostadshus och som har fler än 10 
parkeringsplatser i byggnaden eller på tomten ska det uppföras minst en laddningspunkt för 
elfordon. Därutöver ställs retroaktiva krav som ska vara uppfyllda senast den 1 januari 2025 
om att uppvärmda byggnader som inte är bostadshus och som har fler än 20 parkerings-
platser i byggnaden eller på tomten ska ha minst en laddningspunkt för elfordon.  

Om en sådan laddningspunkt görs tillgänglig för besökare eller andra ska den betraktas som 
publik laddinfrastruktur. Detta kommer sannolikt vara aktuellt vid olika typer av 
idrottshallar och liknande byggnader där behovet av laddpunkter för den egna verksamheten 
är litet. Om laddningspunkten upplåts för personal behöver den inte vara publik men det ska 
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finnas möjlighet att mäta och debitera elförbrukningen. I de fall laddningspunkten vid dessa 
byggnader enbart används för den egna verksamheten är de att betrakta som icke publika.  

I tabell 2 ovan anges vilka av Boråsregionens utpekade platser för publik laddinfrastruktur 
som sammanfaller med lagkravet vid kommunala byggnader. Bedömningen är preliminär då 
det saknas en tydlig vägledning kring hur lagkravet ska tolkas. 

5.2 Elbehov för publik laddinfrastruktur 
Tillgänglig kapacitet i elnätet kan påverka var det är lämpligt att placera laddstationer. 
Framförallt kan möjligheten att uppföra många platser med hög effekt, så kallade 
snabbladdare, påverkas. Om elnätet behöver förstärkas innan laddplatserna kan uppföras 
påverkas tidpunkten när de kan tas i bruk. Dialog med berört elnätsbolag behöver ske för 
varje plats inför etablering av ny laddinfrastruktur. 

6 Placering på allmän platsmark eller 
kvartersmark  

Reglerna för etablering av publika laddplatser beror på om etableringen sker på allmän 
platsmark eller kvartersmark. I plan- och bygglagen, PBL (2010:900), definieras vad som 
utgör allmän platsmark respektive kvartersmark. Allmän platsmark definieras i plan- och 
bygglagen som gata, väg, park, torg eller annat område som enligt en detaljplan är avsett för 
ett gemensamt behov. I detaljplanen kan allmän platsmark regleras för olika ändamål. 
Kvartersmark definieras enligt PBL som mark som enligt en detaljplan inte ska vara allmän 
plats eller vattenområde, exempelvis anges ändamålet parkering. 

6.1 Laddning på allmän plats 
Allmän platsmark är avsedd för allmänheten och ska vara till för gemensamma ändamål. Det 
finns i PBL inga hinder mot att anordna laddningspunkter på allmän plats, så länge de har en 
naturlig koppling till avsedd markanvändning. Det är däremot inte självklart att det är 
lämpligt att anlägga laddplatser på allmän plats. En laddplats är till sin funktion att likna vid 
en bensinstation för elbilar och kommunerna anlägger inga bensinstationer på allmän plats, 
utan dessa anläggs alltid på tomtmark. När eldrivna fordon blivit mer vanliga är det också 
rimligt att anta att fler leverantörer vill konkurrera om möjligheten att tillhandahålla el. 
Förekomsten av ett antal laddplatser på kommunal allmän plats kan då bli problematisk ur 
konkurrenssynpunkt. Laddplatser på allmän plats kan även krocka med andra angelägna 
strävanden, till exempel att minska gatumarksparkeringen till förmån för ökad 
framkomlighet. 

Det krävs tillstånd av Polismyndigheten enligt ordningslagen om en offentlig plats används 
på ett sätt som inte stämmer överens med det ändamål som platsen har upplåtits för eller 
som inte är allmänt vedertaget. Det är i dag osäkert om det krävs ett sådant tillstånd för att 
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sätta upp laddningspunkter inom en offentlig plats som exempelvis utgörs av gator eller torg 
på allmän plats.  

Laddning bör därför i första hand styras till parkering på kvartersmark (garage, större 
parkeringar och liknande). 

6.2 Laddning på kvartersmark 
Vid etablering av laddplatser på kvartersmark är regelverket tydligare. På platser där 
detaljplanen tillåter laddplatser, exempelvis inom område för parkering, kan dessa uppföras. 
På kvartersmark är det markägaren som avgör vilka parkeringsregler som ska gälla utöver de 
generella bestämmelserna som finns i trafikförordningen. 

7 Former för publik laddinfrastruktur på 
kommunal mark 

7.1 Ägande av publik laddinfrastruktur 
Alternativet att kommunen själv ska äga laddinfrastrukturen är problematiskt utifrån bland 
annat kommunallagen och ellagen.  

Enligt den allmänna kompetensregeln och regeln om kommunal affärsverksamhet (2 kap. 1 
och 7 §§ kommunallagen) får kommunen bedriva viss näringsverksamhet, om den drivs utan 
vinstsyfte och går ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt 
medlemmarna i kommunen.  

När marknaden för laddning växer är det rimligt att anta att fler leverantörer vill konkurrera 
om möjligheten att tillhandahålla el. Det finns då en risk att kommunalt ägd 
laddinfrastruktur kommer konkurrera med kommersiella intressen. 

En kommun kan inte enligt ellagen ta betalt för el, då ett köp av el endast kan ske mellan 
bilanvändare och elhandlare. En kommun kan inte heller subventionera eller ge bort el 
eftersom detta inte är förenligt med likställighetsprincipen i kommunallagen. Distribution 
och försäljning av el kan därför endast hanteras av en extern aktör.  

När det gäller elsäkerhetsfrågan är det den som äger eller svarar för användningen av stolpen 
som ska se till att användningen av stolpen är säker och underhålls. 

7.2 Upplåtelse av mark för kommersiell aktör 
Kommunen kan genom avtal upplåta ett markområde för en aktör som erbjuder publik 
laddning. Upplåtelsen kan avse rätten att sätta upp laddinfrastruktur på delar av en befintlig 
parkeringsplats och att kommunen fortsatt sköter parkeringen och utformar de 
trafikföreskrifter som är aktuella för att reglera parkeringstiden. Upplåtelse kan också ske av 
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ett markområde där den som vill nyttja området iordningställer det och svarar för skötseln 
under upplåtelsetiden. 

Upplåtelsen bör föregås av öppen annonsering för att inte riskera att någon aktör särskilt 
gynnas. Upplåtelse bör i första hand ske på mark som inte är allmän plats. 

7.3 Upphandling av tjänsteleverantör (och 
laddinfrastruktur) 

Kommunen kan upphandla ett externt företag att sälja el till laddkunderna vid kommunala 
laddplatser. Det externa företaget kan också leverera och montera hela eller delar laddstolpen 
med tillhörande utrustning och stå för service och support för platsen.   

En vanligt förekommande modell är att kommunen står för investeringskostnaden vid 
uppförande av laddningspunkten och får sedan tillbaks en viss summa för den el som laddas.  

Med denna modell kan kommunen välja att själva installera delar av utrustningen eller att 
själv ta hand om viss service och support. Detta bör dock analyseras då det krävs beredskap 
att dygnet runt kunna hjälpa kunder om problem uppstår. Enligt flera aktörer är det vanligt 
förekommande att kunder hör av sig och inte klarar att lossgöra laddkabeln efter avslutad 
laddning varefter anläggningen behöver göras strömlös. 

Innan upphandling används bör intresset från kommersiella aktörer att etablera sig på 
platsen undersökas.    

7.4 Kommunalt bolag 
Om Ulricehamns Energi AB ska sälja el via publika laddningspunkter krävs förändring av 
bolagsstrukturen för att uppfylla lagstiftningens krav om att separera elnätsverksamheten 
från viss annan affärsverksamhet. 

Ulricehamns Energi AB avser inte fortsätta driva publika laddningspunkter. För ytterligare 
information hänvisas till bolaget. 

8 Rekommendationer 
Utifrån ovanstående utgångspunkter lämnas följande rekommendationer för utarbetande av 
riktlinjer för publik laddinfrastruktur: 

 Kommunen bör underlätta för etablering av publik laddinfrastruktur. 

 Etablering av laddplatser bör i första hand ske på mark som inte är allmän plats.  

 I första hand ska platser som bedöms lämpliga för publik laddinfrastruktur upplåtas 
åt kommersiella aktörer efter öppen annonsering. 

 För platser där kommunen finner ett behov av publik laddinfrastruktur men där det 
saknas kommersiella intressenter kan upphandling av tjänsteleverantör tillämpas. 
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 Platser som omfattas av lagkravet om laddinfrastruktur vid kommunala byggnader 
och där verksamheten inte har behov att nyttja hela laddkapaciteten kan med fördel 
upplåtas för publik laddinfrastruktur. 

 Kommunen ska inte tillhandahålla gratis laddning. 
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Fossilfri Boråsregion är ett projekt som drivs av 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund. Syftet med 
projektet är att bidra till att fossilfrihet inom transportsektorn 

ska kunna nås, men också skapa förutsättningar för 
affärsutveckling och positionering inom fossilfrihet i 

Boråsregionen. 

Projektet är ett fördjupningsprojekt från det Miljöstrategiska 
arbetet på Boråsregionen och ska pågå 2020 - 2022. Projektet 
finansieras av Boråsregionen och Västra Götalandsregionen. 
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Syftet med vägledningen   
Vägledningens syfte är att hjälpa kommunerna att ta ställning till placering av publika 
laddstationer, vilken roll kommunerna kan ta och vilka metoder som är lämpliga för 
kommunerna att arbeta internt och externt för ökad tillgänglighet till publik laddinfrastruktur.  
 

Avgränsning 
Vägledningen riktar in sig på publik-laddning. Normalladdning var inledningsvis fokus för 
vägledningen men under arbetets gång har det visat sig att laddaeffekten kan avgöras i ett 
senare skede.  Vägledningen anger inte vem som ska etablera laddstationen. Elnätets kapacitet, 
tillgänglighet eller andra faktorer har inte inkluderats i utpekandet av de strategiska platserna. 

 

Nuläget i Boråsregionen 
Sedan 2020 har kommunalförbundet arbetat med att kartlägga Sjuhärads utveckling av publika 
laddpunkter. Nedan ser ni två bilder som beskriver situationen i september 2021 över antalet 
publika laddpunkter i Sjuhärad samt var det finns möjlighet till snabbladdning. 

Figur 2: Publika laddpunkter i Sjuhärad september 2021 (t.v) samt platser med möjlighet för snabbladdning 
(t.h). Källa: Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund 
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Tabell 2: Andel laddbara fordon (elbilar och laddhybrider) av nyregistrerade fordon, historisk utveckling 2013–
2020, prognos för 2021–2024. Källa: Trafikanalys, 2021 

Från och med 1 januari 2021 upphörde även 
den tillfälliga nedsättningen av 
förmånsvärdet för laddhybrider vilket 
medför att förmånsbeskattningen för dessa 
bilar har ökat. Där av bedöms rena elbilar 
utgöra en allt större andel av de laddbara 
personbilarna framöver, även sjunkande 
priser, bättre räckvidd och förbättrad 
tillgång till laddinfrastruktur talar för att 
andelen rena elbilar ökar.  
 
Norge har en mer ”mogen” marknad för 
laddbara fordon och där utgör laddhybrider 
en mindre andel än de rena elbilarna 
Förutom ovanstående faktorer kommer 

laddinfrastrukturen även påverkas av vilken 
effekt laddpunkterna kommer att ha. Om 
många av de nya laddpunkterna har hög 
effekt behövts inte lika många nya 
laddpunkter för att fylla samma behov. Hög 
effekt ger kortare laddtid och laddplatsen 
kan betjäna fler bilar per dag.  
 
Ytterligare en faktor är i vilken omfattning 
boende i flerfamiljshus utan egen parkering 
skaffar laddbar bil. Om de inte får möjlighet 
till hemmaladdning kommer de bli 
hänvisade till att ladda från den publika 
laddinfrastrukturen. 
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Energiförsörjning och effekt 
Sverige tillsammans med Norge är ledande 
när det gäller försäljning av elbilar vilket inte 
är förvånande då de är länder med stor 
elproduktion jämfört med befolkningens 
storlek. Det finns grundläggande 
infrastruktur för produktion och distribution 
av el som drivmedel, men de sista stegen till 
lokalt nät och från lokalt nät till fordon 
behöver utvecklas. Om alla personbilar i 
Sverige (cirka fem miljoner) byttes ut till 
elbilar skulle det krävas cirka 12 TWh per år 
för laddning av dessa. Elbilar är så pass 
energieffektiva att energibehovet är 
förhållandevis litet. Den genomsnittliga 
körsträckan i Sverige är tre till fyra mil per 
dag och det innebär ett laddbehov av fem till 
åtta kWh per elbil och dag. I Sverige 
produceras cirka 150 TWh el per år och 2020 
nettoexporterades 25 TWh el enligt 
Energimyndigheten (23).  
 
Detta innebär att det finns ett överskott av el 
som skulle räcka för elbilsladdning. Det är 
kapaciteten i elnäten som kan vara 
begränsande, inte elbrist utan lokal 
kapacitetsbrist. Antalet människor i 
storstäderna ökar och där arbetskraften 
finns vill också tunga industrier och företag 
etablera sig. Det innebär att det lokalt 
behöver transporteras mer el i näten. 
Främst vid specifika timmar på dygnet då 
elanvändningen är som störst, det vill säga 
då effektbehovet är stort. Om alla elbilar i ett 
och samma bostadsområde startar sin 
laddning samtidigt finns en risk att effekten 
inte skulle räcka till. Dock finns det redan 
smart teknik för att styra laddningen till tider 
på dygnet då det finns ledig kapacitet i 
elnätet. Merparten av all elbilsladdning sker i 
hemmet under natten, då både hushållets 
och samhällets effektbehov är låg. 

Energimyndighetens årssammanställning för 
2020 visar en stor ökning av el producerat av 
vattenkraft och vindkraft, vilka stod för 45 
respektive 17 procent av den totala 
elproduktionen under 2020. Kärnkraftens 
andel minskar och vindkraftens andel 
förutspås öka kraftigt (23). En ökad andel 
förnybar elproduktion från vind och sol som 
inte är reglerbar innebär nya utmaningar för 
elförsörjningen. Det planeras omfattande 
utbyggnader av elnätet, ett arbete som tar 
tid men som kommer öka kapaciteten när 
efterfrågan är hög. 
 
Under våren 2021 startade Boråsregionen 
Sjuhärads kommunalförbund ett arbete 
kring Samverkan för trygg elförsörjning i 
Boråsregionen. Tillsammans har 
verksamheten Business Region Borås och 
projektet Fossilfri Boråsregion, som både 
ligger under kommunalförbundet, insett att 
området är viktigt från olika aspekter av den 
regionala utvecklingen i Boråsregionen.  
Business Region Borås ser att effektfrågan 
är en viktig del i frågan kring nyetablering 
samt utbyggnad av befintligt näringslivet.  
 
Fossilfri Boråsregion arbetar med 
omställningen av transportsektorn och ser 
att effektbehovet även här är en 
grundförutsättning för utbyggnaden av 
laddinfrastrukturen. Tillsammans har 
Business Region Borås och Fossilfri 
Boråsregion anlitat en konsult under hösten 
2021 för framtagande av en nulägesanalys, 
framtidsanalys, platser för elintensiva 
nyetableringar och samverkansarena.  
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Laddeffekter och laddstationer 
Laddstationer brukas benämnas olika beroende på laddeffekter: normalladdning (≤22 kW) och 
snabbladdning (>22 kW). Desto högre laddeffekt desto fortare går det att ladda. Inför etablering 
av ny laddstation behöver kundens behov klargöras. Förväntas kunden ladda under längre tid 
krävs det lägre effekt och tvärtom (4).  
 

Normalladdning är den typ av laddning som sker där fordonen ofta står parkerade under en 
länge tid, till exempel på arbetsplatsen eller i hemmet. Normalladdning används också vid så 
kallad destinationsladdning. Det kan vara ett besöksmål, friluftsområde, idrottsmatch med mera. 
Normalladdning innebär en effekt på mellan 2,3–22 kW (2). Snabbladdning är den snabbaste 
typen av laddning idag (2021) och har vanligen effekten 50–350 kWh vilket tar cirka 10–40 
minuter. Snabbladdare placeras därför ofta utmed stora vägar där bilföraren enkelt kan köpa 
mat, kaffe och göra ett toalettbesök (1). En laddstation innehåller många olika delar och begrepp 
som kan vara lätta att blanda ihop. Följande bild beskriver detta. Nationella databaser, som till 
exempel uppladdning.nu, samlar och tillgängliggör information kring laddinfrastruktur och vilka 
laddmöjligheter som finns i Sverige. Dessa databaser visar i huvudsak publika laddstationer men 
vissa icke-publika laddstationer återfinns då privatpersoner erbjuder andra användare att nyttja 
deras icke-publika laddare. 

 

Struktur för laddinfrastruktur 
Vid lokalisering av laddstationen gäller generellt att hellre placera fler laddstolpar på en plats än 
enstaka laddstolpar på många platser. Detta för att minska risken för köbildning och att 
elbilsförarna ska behöva åka runt och leta efter en leding laddplats.   

Figur 4: Exempel på placering av infrastruktur för laddning 







 

13 
 

Utformning av laddstationer 
Nedan följer en kortare beskrivning kring utformning av laddstationer, olika betalningslösningar 
samt tillstånd och prövning. I bilaga 1 finns mer detaljerad information. Det finns ett antal olika 
aspekter att väga in när man utformar en laddstation. Var ska laddstationen placeras? Vilken typ 
av laddstation passar? Behövs det kompletterande åtgärder på platsen, som till exempel 
byggnation av transformator, väderskydd eller belysning? Behövs det skyltning? Samt 
tillgänglighet för personer med funktionsvariationer. För mer detaljerade rekommendationer se 
Bilaga 1.  Det finns idag många betallösningar för laddning, det kan vara via appar, RFID-bricka, 
sms, Swish eller kontokort.  
 
Sedan maj 2020 gäller ny lagstiftning för tillgång till laddinfrastruktur enligt plan- och bygglagen. 
Lagen i sin helhet finns i Bilaga 1. Den innebär: 
 

 Krav på att nya bostadshus med fler än 10 parkeringsplatser, i byggnaden eller på 
tomten, ska ha ledningsinfrastruktur (förberedelse med tomrör eller liknande) till alla 
parkeringsplatser. Byggnader som inte är bostadshus och som har fler än 10 
parkeringsplatser i byggnaden eller på tomten ska ha ledningsinfrastruktur till 20 % av 
parkeringsplatserna och minst en laddningspunkt för elfordon. 
 

 Retroaktiva krav som innebär att uppvärmda byggnader som inte är bostadshus och som 
har fler än 20 parkeringsplatser i byggnaden eller på tomten ska ha minst en 
laddningspunkt för elfordon senast 1 januari 2025.  
 

Vid anläggning av laddstation är det viktigt att undersöka vad den gällande detaljplanen anger för 
platsen. I de fall nya detaljplaner tas fram är det viktigt att de inte utgör något hinder för 
laddinfrastruktur. Kommunen bör vara uppmärksam på att anläggning av parkering och vissa 
kompletterande åtgärder vid en laddstation kräver bygglov. Ytterligare möjligheter att reglera 
laddstationerna finns genom lokala trafikföreskrifter. 

  

Figur 10: Illustration som visar strukturen för ett nätverk av laddplatser. Det är viktigt att 
laddmöjligheterna placeras på strategiska platser för att göra det enkelt att ladda och för att det ska 
vara god tillgänglighet. 
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Var – Platser för publik laddning i Sjuhärad
Utvecklingen går fort och det byggs hela 
tiden nya laddstationer. Sjuhärads publika 
laddinfrastruktur behöver kompletteras med 
ytterligare laddstationer. I Bilaga 2 
presenteras en karta med förslag på platser 
för etablering av publika laddstationer, även 
kommunspecifika kartor finns att tillgå. 
Dessa har tagits fram tillsammans med 
kommunerna. Länsstyrelsen i Västra 
Götaland tog under 2017 fram lämpliga 
platser för snabbladdning (2). De platser för 
publikladdning som tagits fram i detta 
dokument kompletterar det som 
Länsstyrelsen föreslår. Det är upp till 
respektive kommun eller annan investerare 
att i det fortsatta arbetet avgöra vilken typ 
av laddning som lämpar sig för respektive 
laddstation.  
 

Kriterier för placering av publik laddning 
För varje specifik plats där en laddstation 
ska placeras bör en bedömning av platsens 
lämplighet göras utifrån följande 
utgångspunkter: 
 
Platsen är välbesökt där besökaren stannar 
tillräckligt länge och har rest tillräckligt 
långt för att laddning ska ses som ett behov 
för både elbilar och laddhybrider. 
 
För att en plats ska vara aktuell för en 
laddstation behöver alla tre delar uppfyllas. 

1. Platsen är välbesökt… 
Det kan handla om en plats som är 
välbesökt idag men även om en plats 
där kommunen vill öka besöksantalet. 
 

2. …besökaren stannar tillräckligt 
länge… 
Här handlar det om hur länge den 
genomsnittliga besökaren stannar på 
platsen. Stannar besökaren tillräckligt 
länge för att bilen ska hinna ladda 
tillräckligt mycket?  
 

3. …har rest tillräckligt långt för att 
laddning ska ses som ett behov för 
både elbilar och laddhybrider. 
Här görs en bedömning av varifrån 
besökarna kommer. Har platsen ett 
upptagningsområde som sträcker sig 
utanför det direkta närområdet, till 
exempel tätorten, eller kanske till och 
med utanför kommungränsen eller 
regionen. Om de flesta besökarna 
reser bara några kilometer till platsen 
bedöms det inte som tillräckligt långt 
då de laddar bilen hemma. Har 
besökarna åkt några mil kan det ses 
som tillräckligt långt. Platser som 
identifierats har endast pekats ut för 
att de bedöms som strategiska platser 
där kriterierna uppfylls. Platserna tar 
inte hänsyn till vem som ska etablera 
laddstationen.  
 
Vägledningen tar heller inte ställning till 
om platserna ska förses med normal- 
eller snabbladdare. Räddningstjänsten 
kan ha synpunkter på laddstolparnas 
placering, främst i tätbebyggda 
områden och i parkeringsgarage. 
Därför kan det vara bra att stämma av 
vald placering med dem. 
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Vem – Kommunens roll och samverkan med andra aktörer
Det finns flera aktörer som har en viktig roll i 
utbyggnaden av publik laddinfrastruktur. För 
att kunna erbjuda goda laddmöjligheter 
behöver både offentliga och privata aktörer 
samverka. 
 

Kommunens roll 
Vilken roll kommunen kan ta beror på 
politiska mål, beslut och finansiering. Utöver 
dessa faktorer finns andra aspekter som 
påverkar kommunens roll och engagemang. 
Några av dessa rör typen av laddning, 
ägandeskap, kommunens rådighet, 
kommunens storlek, geografiskt läge, 
närvaron av andra aktörer som bygger 
publik laddning samt funktion i kommunen. 
En kommun behöver inte ha samma roll för 
alla laddstationer, utan olika platser inom 
samma kommun kan ha olika 
förutsättningar som gör att kommunens roll 
kan variera för respektive plats. Vilken roll 
kommunen kan ta för att främja 
utbyggnaden av publik laddning beror på 
många faktorer och det finns ingen tydlig 
modell för hur kommunen ska arbeta. Vilka 
roller en kommun kan ta för att främja den 
icke-publika laddinfrastrukturen är däremot 
tydlig i egenskap av arbetsgivare och 
bostadsbolag. De stora utmaningarna 
handlar främst om hur man får det att ske – 
frågor som ofta är förknippade med 
finansiering, betalningsmodeller och det 
tekniska utförandet.  
 

Ägandeskap och kommunens rådighet  
Vem som äger laddstationen varierar och är 
ofta kopplat till laddstationens placering. 
Vissa kommuner har valt att bygga och sköta 
publika laddstationer via kommunala energi- 

eller parkeringsbolag. Andra kommuner 
arbetar för att få externa aktörer att bygga, 
finansiera och sköta de publika 
laddstationerna. Kommunen är begränsad i 
sin rådighet gällande etablering av ladd-
infrastruktur. På privat mark har kommunen 
ingen rådighet, men kan påverka genom 
kommunikation och rådgivning. På 
kommunal mark kan kommunen bygga själv 
eller upplåta marken till andra aktörer, 
beroende på kommersiella intressen. Det 
finns flera former för hur kommunen kan 
samverka med privata aktörer. Exempel på 
samverkansformer och avtal presenteras 
mer under avsnittet ”Hur - kommunala 
åtgärder”. 
 

Roller inom kommunen 

Publik laddinfrastruktur är inte en fråga för 
en specifik tjänsteperson eller avdelning 
utan flera funktioner i kommunen bör vara 
involverade. De olika funktionerna kan ha 
olika roller gällande utbyggnaden av 
laddinfrastruktur. Nedan presenteras en 
tabell med exempel på hur fördelningen av 
roller inom kommunen kan se ut  
 

Närvaro av andra aktörer som bygger 
publik laddning 
På vissa platser drivs utbyggnaden av publik 
laddinfrastruktur nästan helt av privata 
aktörer. Närvaron av dessa aktörer beror på 
att de ser en affärsmöjlighet. Kommuner 
som saknar eller har låg närvaro av privata 
aktörer kan jobba aktivt med att peka ut 
strategiska platser för publik laddning och 
därefter föra dialog med privata aktörer. 
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Tabell 3: Exempel på roller en kommun kan ta på sig i olika funktioner 

Funktion i kommunen  Exempel på roll  

Energi- och 
klimatrådgivning 

Kunskap om laddinfrastruktur och bidragssystem kopplat till detta. 
Rådgivande roll till både privatpersoner, företag, fastighets- och 
bostadsbolag. 

Näringslivsutveckling Nätverk och informationsspridning. För dialog med befintliga 
arbetsplatser och nya verksamheter. 

Besöks- och turismnäring Nätverk och informationsspridning. Kunskap om vilka besöksmål som 
behöver laddinfrastruktur samt vilka platser som besöksantalet bör 
öka på. 

Samhällsplanering Strategisk planering. Förmedla information om markägarförhållanden, 
planerad markanvändning, hantering av bygglov, förberedelser och 
planering i exploatering och hur man tecknar avtal om markarrende. 

Kommunikatör Kommunikation och informationsspridning genom exempelvis 
nyhetsbrev och sociala medier. Information till och kommunikation 
med medborgare kring elbilar och laddinfrastruktur. 

Kommunalt energibolag Kan sätta upp laddstolpar både för kommunen och privata aktörer.  
Kompetens kring förutsättningar i elnätet. 

Kommunalt nätbolag Kompetens kring förutsättningar i elnätet. 
Kommunalt bostads- och 
fastighetsbolag 

Erbjuda laddning till hyresgäster och besökare till fastigheterna. 

Kommunala 
parkeringsbolag 

Erbjuda laddning på parkeringsplatser på kommunal mark 

 

Lista på aktörer för samverkan  
Olika aktörer har olika roller och incitament 
för att samverka kring utbyggnaden av 
publik laddinfrastruktur. Offentliga aktörer 
drivs ofta genom politik och klimatmål. 
Dessa aktörer är betydelsefulla som 
föregångare i omställningen av hållbara 
transporter. Privata aktörer, oavsett roll, kan 
däremot se servicevärdet i att kunna erbjuda 
sina boende, anställda eller besökare 
laddning. Nedan följer exempel på både 
offentliga och privata aktörer som kan ha 
intresse av att investera i, och samverka 
kring publik laddinfrastruktur: (9,10,2).  

 

 Kommuner 
 Kommunala energibolag 
 Kommunala fastighetsbolag 
 Kommunala parkeringsbolag 
 Kommunala bostadsbolag 
 Vårdcentraler och sjukhus 
 Högskolor och universitet 
 Laddoperatörer 
 Fastighetsägare 
 Nätägare 
 Näringsliv 
 Köpcentrum och dagligvaruhandel 
 Hotell och restauranger 
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Hur – Kommunala åtgärder 
Nedan beskrivs exempel på åtgärder kommuner kan arbeta med för att främja utbyggnaden av 
publik laddinfrastruktur. Sist i avsnittet presenteras exempel på hur tre kommuner i Sverige har 
arbetat med att ta fram affärsmodeller för ägande och betallösningar. 

 Beslut och ställningstaganden  
 Etablera publik laddning på 

kommunal mark  
 Upplåtelse av kommunal mark till 

andra aktörer  
 Krav och möjliggörande vid 

detaljplanering, bygglov och 
försäljning av mark 

 Samverkan med näringsliv, besöks- 
och turismnäring 

 Kommunens egen fordonsflotta 
 Kommunikation och 

informationsspridning 
 Uppdrag till kommunala bolag 

 
 

Beslut och ställningstagande
Det är viktigt att kommuner har en strategi 
för hur man ska engagera sig i utbyggnaden 
av laddinfrastruktur. Vilken roll kommunen 
vill ta blir tydligare om det finns en strategi 
eller plan. En plan underlättar för 
kommunen att identifiera processer och 
beslut samt vilka nämnder och delar av 
kommunens organisation som bör 
involveras och samverka. Förutom att 
förtydliga kommunens roll och vad man vill 
göra, ger en plan en tydlig signal till andra 
aktörer, exempelvis om man som kommun 
fattat beslut om att bygga eller inte bygga 
laddstationer (10).  
 

Uppdrag till kommunala bolag 
Kommunala bolag som energibolag, 
bostadsbolag, fastighetsbolag och 
parkeringsbolag kan ha en betydande roll i 
arbetet, både för den icke-publika och 
publika laddningen. I kommunens arbete 
med laddinfrastruktur är det viktigt att 
inkludera de kommunala bolagen. Genom 
beslut kan kommunen använda sitt 
ägardirektiv och ge mandatet till de 
kommunala bolagen att delta i etableringen 
av laddmöjligheter.  Genom att förse 
hyresgäster med laddmöjligheter kan de 
kommunala bostadsbolagen påverka  
 

elbilsutvecklingen och föregå som ett gott 
exempel. För de kommuner som har 
kommunala energibolag finns stora 
möjligheter att påverka utbyggnaden av 
publik laddinfrastruktur. Energibolagen har 
en nyckelroll i omställningen och de besitter 
kompetens kring förutsättningar i elnätet 
och kan bidra med kunskap om 
användarbehov och efterfrågan (10).  
 
Flera kommuner har givit kommunala 
energibolag mandatet att ta fram 
laddlösningar samt bygga och drifta 
laddstolpar. Ett sådant beslut har visat på en 
god utveckling och utbredning av publik 
infrastruktur i kommunen. Det finns även 
exempel där kommuner givit mandatet att 
etablera publik laddning till de kommunala 
parkeringsbolagen (Borås kommun, 
Göteborgs Stad, och Stockholms stad).  
 

Etablera publik laddning på kommunal 
mark 
Kommunen kan verka för en utbyggnad av 
publik laddning på kommunal mark. 
Kommunen kan själva investera i 
infrastrukturen men bör undersöka det 
kommersiella intresset först. För att det ska 
vara möjligt att ta betalt för elen behöver 
någon annan än kommunen stå för 
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laddtjänsten. I vissa fall är privata aktörer 
villiga att finansiera och ta betalt för 
laddning vid kommunala anläggningar, vilket 
kan underlätta etableringen från 
kommunens perspektiv (9). 
 

Destinationsladdning vid kommunala 
parkeringar 
Det kan vara attraktivt för en elbilsägare att 
kunna ladda på olika besöksmål och 
destinationer där det finns kommunal 
parkering, exempelvis centrumparkeringar 
och idrottsanläggningar. Notera att det 
gäller laddning där fordonsägaren är i behov 
av att ladda för en längre sträcka (9). 
Laddbehovet vid pendelparkering anses vara 
lågt. Detta då de flesta bilägare åker en 
kortare sträcka från hemmet till 
pendelparkeringen för att sedan åka den 
långa sträckan med kollektivtrafik eller 
samåka. Det kan dock vara aktuellt för 
laddning på pendelparkeringen om den 
även används av omkringboende nattetid 
eller som infartsparkering för besökare (11). 
 

Laddning på gatuparkering 
Frågan om laddning på gatuparkeringar är 
ofta kopplad till önskan om att erbjuda 
personer i flerfamiljsbostäder, som inte har 
egen parkering, möjlighet till laddning samt 
laddning för besökare. En kommun har 
möjlighet att reservera parkering med 
laddplats utmed gator. Att etablera laddning 
utmed gator kan, utifrån flera aspekter, vara 
svårt. För att elbilsägare garanterat ska 
kunna ladda längs gatorna behöver 
parkeringsplatser reserveras exklusivt för 
elbilar vilket utesluter parkering för andra 
fordon. Dessutom kan det bli svårt att 
förändra markanvändningen där laddplatser 
finns. Exempelvis kan det bli svårt att skifta 
från parkering till bussfil eller underhålla 
infrastruktur under mark på rund av el 
dragningarna. 
  

Om kommunen vill arbeta för att etablera 
laddmöjligheter för flerbostadshus vars 
parkering sker utmed gator bör möjligheten 
att etablera laddning vid närbelägna 
parkeringsanläggningar först ses över (9). I 
Göteborg har kommunen beslutat att vara 
restriktiv med laddning utmed gator. I stället 
hänvisar Göteborgs stad bilister som vill 
ladda till så kallad kvartersmark där 
laddplatser satts upp de senaste åren (24).  
 

Avtal och upplåtelse av kommunal mark till 
andra aktörer 
Om kommunen själv inte vill bygga 
laddinfrastruktur kan man upplåta mark och 
erbjuda avtal för privata aktörer att etablera 
laddstationer på den kommunala marken. 
Det finns olika krav en kommun kan ställa i 
den här typen av avtal. Vanligt 
förekommande krav är att de privata 
aktörerna står för och finansierar 
laddutrustningen, elförsörjning och 
nödvändiga ledningsarbeten medan 
kommunerna står för upplåtelse av mark.  
 
Allt fler kommuner får förfrågningar av 
privata aktörer om att etablera 
laddinfrastruktur på kommunal mark. För att 
kunna besvara dessa förfrågningar 
rekommenderas det att kommunen 
utvecklar rutiner som hanterar kring 
kontaktpersoner, avtal, bygglov, tillgång till 
kartunderlag och annan information om 
befintlig infrastruktur. Det är även viktigt 
med tydliga villkor i avtalen mellan kommun 
och privat aktör om vad som gäller 
beträffande anläggning, drift, underhåll och 
avveckling. I vägledningen presenteras 
exempel på hur Stockholms Stad och 
Strömstad kommun har tänkt kring 
nyttjanderättsavtal 
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 Exempel 1. Strömstad och Sotenäs – två kommuner som skapat nyttjanderättsavtal med aktörer 
för publik laddning  
 
Strömstad har upprättat nyttjanderättsavtal med privata aktörer för att etablera publik laddning 
på kommunens mark. Nyttjanderättsavtalen avser både snabb- och normalladdning. I Sotenäs 
har kommunen pekat ut platser för etablering av publik laddning på kommunal mark. Platserna 
har valts med hänsyn till bland annat skötsel, framkomlighet och långsiktighet. Den som ansöker 
om att få sätta upp en laddstolpe står för installation, drift och underhåll. Kommunen har även 
en del krav så som att laddare som placeras på gatumark måste vara tillgängliga för alla att 
använda. Privata aktörer kan göra en intresseanmälan via kommunens hemsida. I dagsläget är 
betalningssystemen för själva parkering och laddningen olika (13). 
 
I Strömstad har kommunen pekat ut befintliga kommunala parkeringsplatser där man genom 
avtal erbjuder privata aktörer att utrusta platsen med ett antal laddstolpar. Den privata aktören 
sköter allt som har med laddutrustningen att göra och tar betalt för tjänsten. I de fall 
parkeringsplatsen har en parkeringsavgift har den fortsatt uttagits av kommunen, med undantag 
för snabbladdare. I Strömstad har man genom avtal med aktörer skapat möjligheten att kunna 
betala både för elen och parkeringen genom ett betalsystem.  
 
Fördelar 
Kommunen behöver inte finansiera installation och drift av laddstolparna. 
Kommunen kan ställa krav på laddstolparnas utformning. 
 
Nackdelar 
Dubbla betalningssystem då kommunen fortfarande tar parkeringsavgift för laddplatsen. 
 
 
 
Exempel 2. Stockholms stad tar fram avtal med privata aktörer för att sätta upp laddare på 
stadens gator  
 
Kort om initiativet 
Stockholms stad har målet om 4000 publika laddplatser år 2022, vilket inkluderar både normal- 
och snabbladdning. Hälften av dessa sätts upp via det kommunala parkeringsbolaget och 
resterande 2000 laddplatser ska sättas upp av andra aktörer genom att upplåta kommunal mark. 
Cirka 10 000 lämpliga platser för publik laddning har pekats ut och i april 2021 fanns ungefär 30 
laddgator med cirka 200 laddplatser. 
 
Stockholms stads nyttjanderättsavtal 
Nyttjanderättsavtalet avser publik normalladdning och snabbladdning i gaturummet. Den som 
ansöker om att få sätta upp laddstolpe på gatan står för installation samt drift och underhåll av 
laddarna. Kommunen ansvarar för och bekostar skyltning, sopning, snöröjning samt 
parkeringsövervakning. Vissa platser är lastbalanserade så att de får lägre prioritet när 
effektbehovet är som störst och har en förmånligare tariff. Vissa av de utpekade platserna är 
förberedda och aktörerna behöver inte ordna schaktning och ledningsdragning. I innerstaden är 
det av vikt att platserna inte försvårar gatuskötsel, framkomlighet eller stör framtida planer för 
utveckling av gatan. Kommunen har även satt upp krav på parkeringsregler för snabbladdare och 
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normalladdare. Om fler aktörer intresserar sig för samma område har Stockholm tillämpat ”först 
till kvarn” principen. 
 
Exempel på krav som ställs i nyttjanderättsavtalet 
• Man får nyttja platsen i 10 år - ingen avgift 
• Krav på uttag: Snabbladdning: CCS; Normalladdning: Typ 2, 3,7 – 22 kW 
• Färgsättning på laddstationen: Umbragrå (RAL 7022); Metallic (RAL 9006) 
• Krav på driftssäkerhet på laddstationen – 95 % 
• Reklambetonade symboler ska minimeras 
• Krav på att staden ska få tillgång på data och statistik (för bland annat utvärdering) 
 
Möjlighet för aktörer att själva föreslå lämplig plats för laddning 
Utanför innerstaden finns större möjlighet att själv föreslå lämplig plats, om de uppfyller givna 
kriterier. Exempel på kriterier är att platsen ska ge möjlighet till minst fyra laddplatser i rad, 
laddare för snabbladdning får som regel endast anläggas på tvärställd parkering (lokala undantag 
kan göras). Normalladdning kan anläggas på all typ av parkering och ska kunna betjäna minst två 
bilar samtidigt.  
 
Utvärdering 
I april 2020 släpptes en utvärdering av initiativet baserat på året 2019. Utvärderingen visar att de 
mest populära laddplatserna var i p-hus och att det var vanligast att ladda mitt på dagen. Mest 
energi överfördes via snabbladdningen, och vardagar hade högre beläggning än helger. 
Utvärderingen visade att nyttjanderättsavtalen fungerar och att det är ett bra upplägg att 
aktörerna sköter laddinfrastrukturen. (12) 
 
Fördelar 
Kommunen styr vart laddstolparna ska placeras. 
Kommunen behöver inte finansiera installation och drift av laddstolparna. 
Kommunen kan ställa krav på utformning och drift. 
Kommunen kan nyttja laddstolparna för lastbalansering. 
Kommunen får tillgång till statistik som kan vara användbar när arrendena för upplåtelse av 
marken ska göras om efter tio år.  
 
Nackdelar 

Kommunen får inget arrende för upplåtelse av marken. 
Kommunen behöver förbereda för de lastbalanserade platserna. 

 
 
Utveckling vid detaljplanering, bygglov och 
försäljning av mark 
Genom att föra en dialog med byggbolag 
och fastighetsexploatörer i samband med 
detaljplaner och bygglov kan kommunen 
underlätta etableringen av laddinfrastruktur 
(9). I samband med bygglov finns också 

lagkrav kopplat till ladd-infrastruktur för viss 
typ av bebyggelse se Bilaga 1. 
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Samverkan med näringsliv, besöks- och 
turistnäring  
Det kan finnas intresse för näringsliv och 
besöksnäring att etablera publik laddning 
för att locka fler kunder och besökare. 
Aktörer inom dessa områden kan behöva 
stöd och handledning från kommunen kring 
information om exempelvis finansierings-
möjligheter och tekniska lösningar. 
Efterfrågan av laddning ökar, vilket skapar 
ett driv från marknaden och fler aktörer vill 
etablera laddning (9). Det varierar mycket 
mellan kommunerna hur stor vilja de privata 
aktörerna har för att etablera laddstationer. 
Det rekommenderas att kommunen 
påbörjar dialog med privata aktörer för att 
påtala behovet och efterfrågan av 
laddmöjligheter. Dessa dialoger kan ge 
upphov för att sprida information kring vilka 
tjänsteleverantörer som finns på 
marknaden.  
 
Kommunen kan även bjuda in 
laddoperatörer och energi-bolag för att 
beskriva erbjudanden och tekniska lösningar 
för näringslivet (9). Ett annat sätt för 
samverkan med näringslivet är genom att 
föra dialog med arbets-platser. Genom 
kommunikation och informations-spridning 
kan kommunen påtala att det finns behov av 
laddning vid arbets-platser till både 
besökande och personal (10). Kommunen 
kan även stötta genom att förmedla 
information om markägar-förhållanden, 
planerad markanvändning, hur man 
hanterar eventuella bygglov och hur man 
tecknar avtal om markarrende. Kommunen 
behöver förhålla sig till kommunallagens 
principer för likabehandling (10).  
 

Kommunens egen fordonsflotta 
Kommunen kan påverka genom att själva gå 
över till eldrivna fordon. I omställningen av 
den egna fordonsflottan finns möjlighet till 
att påverka den lokala efterfrågan på 
laddbara fordon och laddinfrastruktur (10). 
Dessutom, genom att föregå som gott 
exempel, inspireras verksamheter och 
medborgare att införskaffa elbilar. Detta 
ökar i sin tur behovet av laddmöjligheter och 
därmed efterfrågan på publik laddning. 
 

Kommunikation och informationsspridning 
Genom att synliggöra hur kommunen 
arbetar med hållbara transporter och 
laddinfrastruktur kan andra aktörer och 
medborgare i kommunen påverkas. 
Kommunen kan nyttja sina 
kommunikationskanaler för att informera 
aktörer om myndighetsbeslut, lagkrav (ex. 
krav om bygglov), finansiering (ex. 
klimatklivet), och annan relevant stöttning 
genom exempelvis Energi- och 
Klimatrådgivare (9). 
 
Affärsmodeller och betallösningar – 
Exempel från kommuner i Sverige 
Elbilslandet Syd har undersökt hur 
kommuner i Sverige har agerat när de byggt 
laddstationer på allmän plats (14). Nedan 
presenteras en lätt översikt över några av de 
olika affärs-modellerna Elbilslandet har 
sammanställt. I exemplen presenteras 
affärsmodeller som både inkluderar publik 
och icke-publik laddning. 
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Laddstolpe  En stolpe med en eller flera laddpunkter för laddning av 
elfordon. 

Normalladdning Normalladdning, ibland även kallat destinationsladdning, sker 
vid olika besöksmål, t.ex. en knutpunkt för kollektivtrafik eller 
köpcentrum, och innebär laddeffekter upp till 22 kW 
växelström (AC), där laddeffekten anpassas efter förväntad 
uppehållstid på destinationen. Denna laddning är oftast 
publik, men kan även vara icke-publik. 

Publik laddning En laddstation som står placerad där vem som helst kan ladda 
bilen, till exempel utmed landsvägar, i parkeringshus, vid 
köpcentrum, vid infartsparkeringar eller resecentrum.  

Räckvidd Sträckan ett laddbart fordon kan färdas på en laddning från 
fulladdat tillstånd. Räckvidden är beroende av flera 
parametrar, exempelvis topografin, temperaturen, 
hastigheten och accelerationen.  

Snabbladdning Snabbladdning kallas den laddning som sker med effekter 
högre än 22 kW. Vid snabbladdning runt 50 kW och över 
används oftast likström (DC) som överför energi direkt till det 
laddbara fordonets batteri. De flesta snabbladdare idag ligger 
på 50-350 kWh och använder likström (DC). 
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Lokala trafikföreskrifter 
För att besluta om en laddstation på mark 
planlagd som allmän plats använder sig 
kommunen av lokala trafikföreskrifter. 
Vanligen tar kommunen beslut om lokala 
trafikföreskrifter inom tättbebyggt område 
och länsstyrelsen tar beslut utanför. 

Kommunerna har idag möjlighet att inrätta 
laddstationer med stöd i trafikförordningen 
(1998:1276). I förordning (2001:651) om 
vägtrafikdefinitioner definieras laddstation 
som ”en plats som enligt en lokal 
trafikföreskrift ska vara laddstation och som 
är utmärkt med ett vägmärke för parkering 
och en tilläggstavla för laddstation”. I 
trafikförordningen (10 kap 1§ p.7) beskrivs 
hur man anger att en viss plats ska vara 
laddstation.  

I trafikförordningen (10 kap 9a §) anges att 
en plats endast får förklaras som laddstation 
om det finns anordningar för extern 
laddning med elektrisk energi för fordonets 
framdrivning. Vilka bestämmelser som gäller 
på en laddstation framgår av 3 kap 54 §, i 
trafikförordningen:  
 
”På en laddstation får endast fordon som 
kan laddas externt med elektrisk energi för 
fordonets framdrivning stannas eller 
parkera. Andra fordon får inte stannas annat 
än för på- eller avstigning” (5). 
 

Utformning av laddstationer 
Det är viktigt var på platsen laddstationen 
placeras i förhållande till 
besöksanledningen. Både med tanke på 
upplevd trygghet och tillgänglighet. 
Laddstationen ska kunna användas dygnets 
alla timmar och det ska inte kännas osäkert 
eller obehagligt att stanna och ladda på 
platsen. För att vara tillgänglig för personer 
med funktionsvariationer bör laddstationen 
placeras i nära anslutning till besöksmålets 
entré och att parkeringen för personer med 
funktionsvariationer har tillgång till 
laddstationen.  

Tidigare har man också sett att en placering 
nära entrén ger andra fördelar vad gäller 
parkeringsplatsernas attraktivitet och kan bli 
ett ”skyltläge” som visar upp möjligheterna 
till ett mer hållbart resealternativ. Idag ser 
man dock trenden att laddplatserna inte 
placeras på de mest attraktiva 
parkeringsrutorna, utan istället anpassas 
efter var på parkeringen kommunen vill 
styra bilarna och infrastrukturen i det 
berörda området.  

Val av placering måste göras i avvägning mot 
påverkan på natur- och kulturmiljö. I de fall 
en laddstation ska placeras i anslutning till 
en plats med natur- eller kulturvärde är det 
av högsta vikt att placeringen sker med stor 
hänsyn till närmiljön och landskapsbilden. I 
dessa fall ska laddstationer utformas så att 
de är lätta att lokalisera, men inte påverkar 
natur- eller kulturmiljön negativt. De ska inte 
heller förändra upplevelsen på platsen.  
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Vid utformning av en laddstation bör 
behovet av följande saker utredas: 

 Påkörningsskydd: Behöver 
laddstationen skyddas från yttre 
påverkan, till exempel påkörning av 
fordon såsom snöröjningsmaskiner? 
  

 Väderskydd: Även om själva 
laddstolpen klarar av regn, snö och 
fukt kan det finnas motiv till att ha 
väderskydd, till exempel för att 
synliggöra laddstationen och ha 
plats för information samt för att 
skydda personen som laddar från 
regn och snö. Behovet av 
väderskydd för destionationsladdare 
är oftast litet. Finns det behov av att 
skydda personen som laddar från 
regn och snö? 
 

 Belysning: Hur behöver 
laddstationen vara belyst för att det 
ska vara lättare att se för personen 
som laddar? Eller för att platsen ska 
upplevas trygg? 
 

 Placering: Var på parkeringen ska 
laddstationerna vara placerade för 
att vara anpassade efter 
omgivningen och tillgängliga? (3) Hur 
laddstationen är placerad kan styra 
trafiken på det sätt som är önskvärt i 
området och på parkeringen? Hur 
placeras laddstationen så att det går 
att nyttja infrastrukturen för flera 
användare samtidigt?   
 

    
    

Figur 12: Exempel på placering av 
infrastruktur för laddning. 
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Skyltning och synlighet 
Det är viktigt att laddstationen är tydligt 
utmärkt så att resande på större vägar lätt 
kan se var de kan köra av för att ladda sitt 
elfordon. Detta har även ett signalvärde för 
övriga bilister. Trafikverket har tagit fram ett 
vägmärke, som används tillsammans med 
vägmärket för parkering, som anger att 
endast fordon med möjlighet till extern 
laddning av elektricitet för fordonets 
framdrivning får parkera på denna plats. 

Laddstationen ska rapporteras in till 
nationella databaser så att den finns 
tillgänglig i GPS-kartor, appar med mera. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tillgänglighet  
För att en laddstation ska vara tillgänglig ska 
den utformas på följande sätt: 

 Det bör finnas 90 cm fri bredd 
mellan fordon och laddstation så 
att en rullstol utan problem kan 
röra sig fritt runt fordonet. 

 Knappar och display på 
laddstationen bör inte sitta 
högre upp än 120 cm från 
marken, detsamma gäller 
kontakten. 

 Funktionerna på laddstationen 
bör kunna manövreras med en 
hand. 

 Lutningen på marken bör inte 
vara mer än 1:50. 

 Inga höjdskillnader eller 
kantstenar bör finnas mellan 
fordon och laddstation. 

 Vid längsgående parkering bör 
parkeringsrutan vara längre så 
att fri yta skapas framför och 
bakom bilen (6). 

 Eventuell skyltning bör vara lätt 
att läsa, ha god ljushetskontrast, 
inte ge upphov till reflexer och 
vara placerad på lämplig höjd för 
att kunna läsas av både personer 
i rullstol och stående personer 
(8). 

 

Figur 12: Tavla som markerar laddstation. 

Figur 13: Tavla som markerar laddplats. 
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Laddpunkt/kontakt 
För normalladdning med växelström finns 
Typ 2-kontakt som ursprungligen är ett tyskt 
kontaktdon designat för ström upp till 70A 
enfas eller 63A trefas. Typ 2 förekommer 
som kontakt både mot bil och laddstolpe 
och är sedan 2017 EU standard. 

För snabbladdning med likström används 
idag antingen CHAdeMO eller CCS där EU-
direktivet anger att varje snabbladdare från 
2017 måste ha minst ett CCS-uttag. Vid 
nyttjande av snabbladdning är det fordonets 
kapacitet som begränsar hur snabbt det kan 
laddas (2) 

Enligt EU-bestämmelser är Typ 2-
uttagstandard för normalladdning och CCS-
kontakten är standard för snabbladdning (2). 
Destinationsladdning ingår i normalladdning 
vilket innebär att Typ 2-kontakt ska 
användas. För mindre elfordon kan andra 
typer av kontakter vara aktuella vilket 
innebär att behovet av olika typer av 
kontakter får utvärderas i fortsatt planering 
vid respektive laddstation.  
  

Betalning 
Det finns idag många betallösningar för 
laddning. Operatörer har egna system och 
betalsättet kan vara via till exempel appar, 
RFID-bricka som ger en faktura, sms eller 
Swish. Tendensen är dock att det går mot 
samordning och förenkling. Exempel på det 
är laddstationer som accepterar flera 
betalsystem samt att befintliga kända 
system för att betala parkering nu även 
fungerar att betala för laddning. Ibland är 
det fortfarande gratis att ladda på publika 
laddstationer men det minskar i takt med att 
intresset ökar och smidiga betalsystem 
tillkommer. 

Taxor för laddning kan baseras på antalet 
minuter eller antal kWh varav det 
sistnämnda dominerar stort. Det kostar allt 
från 1 kr till 10 kr/kWh, vanligast är mellan 
2,50-5 kr/kWh (2021). Det är relativt vanligt 
att en ägare till en laddstation har ett 
samarbete med en operatör för betalning. 
Till exempel kan ett energibolag äga en 
laddstation och en operatör som sköter 
betalning. 

Enligt Norsk elbilförening är den 
omständliga situationen kring betallösningar 
något av det mest angelägna att komma till 
rätta med för fortsatt utveckling av 
elbilismen i Norge. Sveriges regering har 
uttalat att betallösningarna är för många och 
krångliga och vill sätta press på branschen 
att samordna sig och införa en gemensam 
betalningslösning. Det ses som önskvärt att 
befintliga betalkort ska kunna användas och 
att appar eller laddbrickor inte ska behövas.  

Inom branschen finns en vilja att fortsätta 
med appar, det håller nere kostnaderna då 
kortläsare är relativt dyra. Appar möjliggör 
olika typer av abonnemang likt 
mobilabonnemang med olika upplägg 
beroende på hur frekvent användare man 
är. Ibland är dessa abonnemang också 
knutna till ett bilmärke. En annan modell är 
att bilen själv identifierar sig mot 
laddstolpen när den pluggas in för laddning, 
det är den lösning som Teslas laddstationer 
använder. Debitering sker automatiskt till ett 
kopplat betalkort. 
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Revidering av policy för avgifter i skolan 
Dnr 2022/10 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Reviderad policy för avgifter i skolan antas.  
 
Tidigare policy för avgifter i skolan, antagen av kommunstyrelsen 2017-01-04 § 25, upphävs. 
 
Uppdraget från kommunstyrelsen 2017-01-04 att ta fram ett policydokument om vilken typ 
av aktiviteter som en elev får ta del av inom ramen för utbildningen och hur dessa finansieras 
avslutas. 
 
Sammanfattning 
Uppdraget från kommunstyrelsen 2017-01-04 är att ta fram ett policydokument om vilken 
typ av aktiviteter som en elev får ta del av inom ramen för utbildningen och hur dessa 
finansieras. 
 
Från 2017-03-31 finns ett antaget styrdokument, en policy för avgifter i skolan. 
Styrdokumentet gällde fram till och med 2020 men förlängdes till och med 2021. 
I nuvarande policydokument finns inga typer av aktiviteter beskrivna vilket nu har 
exemplifierats i det reviderade dokumentet.  
 
Då omfattande revidering av det tidigare dokumentet har gjorts bifogas både det nuvarande 
policydokumentet och det nya reviderade policydokumentet. Vilka förändringar som är 
gjorda beskrivs under ärendet. 
 
Förvaltningens förslag till beslut är att anta det reviderade policydokumentet, Avgifter i 
skolan, och därmed upphävs det tidigare policydokument. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-01-07 från barn- och utbildningschef  
2 Reviderad policy för avgifter i skolan 
3 Utgående policy för avgifter i skolan 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Reviderad policy för avgifter i skolan antas.  
 
Tidigare policy för avgifter i skolan, antagen av kommunstyrelsen 2017-01-04 § 25, upphävs. 
 
Uppdraget från kommunstyrelsen 2017-01-04 att ta fram ett policydokument om vilken typ 
av aktiviteter som en elev får ta del av inom ramen för utbildningen och hur dessa finansieras 
avslutas. 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-01-07 

Tjänsteskrivelse Revidering av policy för avgifter i 
skolan 
Diarienummer 2022/10, löpnummer 29/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Reviderad policy för avgifter i skolan antas.  
 
Tidigare policy för avgifter i skolan, antagen av kommunstyrelsen 2017-01-04 § 25, upphävs. 
 
Uppdraget från kommunstyrelsen 2017-01-04 att ta fram ett policydokument om vilken typ 
av aktiviteter som en elev får ta del av inom ramen för utbildningen och hur dessa finansieras 
avslutas. 
 
Sammanfattning 
Uppdraget från kommunstyrelsen 2017-01-04 är att ta fram ett policydokument om vilken 
typ av aktiviteter som en elev får ta del av inom ramen för utbildningen och hur dessa 
finansieras. 
 
Från 2017-03-31 finns ett antaget styrdokument, en policy för avgifter i skolan. 
Styrdokumentet gällde fram till och med 2020 men förlängdes till och med 2021. 
I nuvarande policydokument finns inga typer av aktiviteter beskrivna vilket nu har 
exemplifierats i det reviderade dokumentet.  
 
Då omfattande revidering av det tidigare dokumentet har gjorts bifogas både det nuvarande 
policydokumentet och det nya reviderade policydokumentet. Vilka förändringar som är 
gjorda beskrivs under ärendet. 
 
Förvaltningens förslag till beslut är att anta det reviderade policydokumentet, Avgifter i 
skolan, och därmed upphävs det tidigare policydokument. 
 
 
Ärendet 
När det tidigare policydokumentet togs fram 2017 förekom vissa avgifter i Ulricehamns 
kommuns skolor i samband med exempelvis friluftsaktiviteter och vårdnadshavare ombads 
att skicka med fickpengar och fika vilket beskrivs i dokumentet från 2017. Dokumentet från 
2017 innehåller även beskrivningar från regeringens proposition 2009/10:2 (stycke 2.2) samt 
bedömningar och beskrivningar av kostnader från skolinspektionen (stycke 3). 
 
Bakgrunden samt stycke 2.2 och 3 är helt bortplockade i det reviderade dokumentet. Även 
diskussionsdelen under stycke 4 är bortplockad då Ulricehamns kommun i princip helt utgått 
från det som beskrivs under sammanfattningen från 2017.  
 
I det reviderade policydokumentet, Avgifter i skolan, beskrivs Ulricehamn kommuns 
nuvarande intentioner med avgiftsfri skola. Enligt skollagen ska alla elever i förskoleklassen, 
grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal 
vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna ha lika tillgång till utbildning oavsett den 
enskildes ekonomiska förhållanden. Anledningen till att följa lagens intentioner för 
huvudmannen är att säkra en likvärdig skola i Ulricehamns kommun.  
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Inriktningen för skolorna i Ulricehamns kommun bör vara att följa intentionerna om en 
avgiftsfri skola.  
 
I det reviderade policydokumentet beskrivs hur avgifter i skolan ska hanteras i punktform för 
att det ska vara enkelt och lättöverskådligt. Skrivningarna är hämtade och omarbetade till 
punktform från 2017 års policy. 
 
Sammanfattningsvis tas inga avgifter ut för friluftsaktiviteter eller liknande aktiviteter utan 
Ulricehamn kommuns praktiserar skollagens skrivningar och intentioner vilket beskrivs i det 
reviderade policydokumentet för avgifter i skolan. 
  
Förvaltningens förslag till beslut är att anta det reviderade policydokumentet, Avgifter i 
skolan, och därmed upphävs det tidigare policydokument. 
 
 
Beslutsunderlag 
1 Reviderad policy för avgifter i skolan 
2 Utgående policy för avgifter i skolan 

 
 
 
Beslut lämnas till 
Barn- och utbildningschef 
Verksamhetschef grundskola 
Verksamhetschef skolområde Tingsholm 
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1 Bakgrund 
De här riktlinjerna är framtagna för att ge skolorna vägledning i vad som gäller för avgifter i 
skolan. Riktlinjerna omfattar förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan, 
gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna. Frågan 
om avgifter regleras i skollagens kapitel 9, 10, 11, 15, 18, 20 och 21. 

2 Regler för avgifter 
Enligt skollagen ska alla elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, 
gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för 
vuxna ha lika tillgång till utbildning oavsett den enskildes ekonomiska förhållanden.  

Anledningen till att följa lagens intentioner för huvudmannen är att säkra en likvärdig skola i 
Ulricehamns kommun. Det finns familjer med en begränsad ekonomi, där även mindre 
avgifter kan bli betungande.  

Eleverna ska ha tillgång till böcker och andra lärverktyg utan kostnad.  

Det får dock enligt skollagen förekomma enstaka inslag av ”obetydliga” kostnader för eleven. 

Utbildningen ska vara avgiftsfri. Inriktningen för skolorna i Ulricehamns kommun bör vara 
att följa intentionerna om en avgiftsfri skola. När en ”obetydlig” peng ska tas ut ska detta 
hanteras på ett likvärdigt sätt i hela kommunen. 

3 Avgifter i Ulricehamn 
 Skolan ska alltid stå för matkostnad i samband med aktiviteter. Lunchen ska vara 

näringsriktig men behöver inte vara varm.  

 För kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning får huvudmannen bestämma 
att böcker och andra lärverktyg, som varje elev inom utbildningen på grundläggande 
eller gymnasial nivå har för eget bruk och får behålla som sin egendom, ska anskaffas 
av eleverna själva eller erbjudas mot avgifter som högst motsvarar huvudmannens 
anskaffningskostnader.  

 Vårdnadshavare ska inte uppmanas att skicka med sitt barn frukt, fika eller 
fickpengar vid utflykter men kan inte hindra att vårdnadshavare på eget initiativ 
skickar med något. 

 Alla verksamheter såsom studiebesök, utflykter samt aktiviteter i anslutning till 
friluftsdagar eller motsvarande ska respektive skola själv finansiera inom budget, 
projektmedel eller extern finansiering. Exempel på aktiviteter som skolorna genomför 
och är avgiftsfria för eleven är skridskoåkning i ishall, längdskidåkning på 
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Lassalyckan, biblioteksbesök och kulturerbjudande enligt Ulricehamns kulturtrappa. 
Dessutom åker årskurs 3 till Ekehagens forntidsby och klasser besöker Navet i Borås. 

 Elever som vill ta med egen utrustning till utomhusaktiviteter, skidor och skridskor, 
får göra det. För elever som inte har egen utrustning med sig ska skolan tillhandahålla 
sådan. Om samtliga elever i gruppen/klassen inte har utrustning, egen eller via 
skolan/förskolan kan aktiviteten inte genomföras. Alla ska kunna delta.  

 Studieresor som initierats av skolan ska räknas som undervisningstid, genomföras på 
skoltid, och vara direkt kopplat till skolans läroplansuppdrag. Skolpersonal 
samordnar, ansvarar för och åker med på resan.  

 Gymnasieskolan får besluta att elever ska hålla sig med enstaka egna hjälpmedel. 

 Inom sektor lärande bedöms att en kostnad på 50 kronor är en ringa kostnad och 
denna kostnad kan tas ut vid maximalt två tillfällen per termin under ett läsår. Det får 
aldrig råda någon tveksamhet om att en avgift är frivillig och att vårdnadshavarens 
betalningsvilja/förmåga inte kommer att påverka elevens rätt att delta i den 
planerade aktiviten. 

 Vid tillfällen då eleverna samlar in pengar för att genomföra skolresor måste skolorna 
vara tydliga med att insamlingen är frivillig. Det måste även vara tydligt att de elever 
som inte deltar vid insamlingen av pengar ändå kan delta i den planerade aktiviteten. 

 Frukost och middag (kvällsmat) äter eleverna normalt sett hemma och således är 
bedömningen att eleverna bör kunna stå för kostnader för denna typ av måltider, 
även i samband med en studieresa. Gymnasieelever som i vanliga fall betalar för sin 
lunch kan även få betala för lunch under en studieresa. Eleverna ska dock aldrig 
behöva betala mer än självkostnadspriset. Vid studieresor under flera dagar kan 
kostnaden för måltider bli hög för den enskilda eleven och detta måste huvudmannen 
därför överväga innan resan bestäms. 
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1 Bakgrund 
Inom skolan i Ulricehamns kommun tar man idag ut avgifter i samband med 
friluftsaktiviteter av olika slag, då vårdnadshavare exempelvis lämnar bidrag för kostnader. 
Vid skolresor, eller studiebesök uppmanas vårdnadshavare i vissa fall att skicka med 
fickpengar. Det är vanligt förekommande att en skola, i samband med en utflykt, har 
informerat elever och vårdnadshavare om att avgift kommer att tas ut. 

Mat skickas som regel med då skolorna anordnar utflykter, men det förekommer att 
vårdnadshavare uppmanas att skicka med frukt, eller fika. 

En del vårdnadshavare har ifrågasatt att skolan har tagit ut en avgift och andra har ställt 
frågor om vad som gäller. Det finns också en viss osäkerhet inom rektorsgruppen då det 
gäller skolans möjlighet att ta ut avgifter. Detta har lett till vissa diskussioner huruvida skolan 
i Ulricehamns kommun ska vara helt avgiftsfri, eller inte. 

2 Regler för avgifter 
2.1 Skollagen 
Frågan om avgifter regleras i skollagens kapitel 9, 10, 11, 15, 18, 20 och 21 (förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning 
och särskild utbildning för vuxna). 

För förskoleklass gäller att: Utbildningen ska vara avgiftsfri. Eleverna ska utan kostnad 
ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning. Avgifter 
i samband med ansökan om plats får inte tas ut. 

Trots det som sägs i stycket innan får det förekomma enstaka inslag som kan medföra en 
obetydlig kostnad för eleverna. I samband med skolresor och liknande aktiviteter får det, 
trots övriga bestämmelser i denna lag, i enstaka fall under ett läsår förekomma kostnader 
som ersätts av vårdnadshavare på frivillig väg. Sådana aktiviteter ska vara öppna för alla 
elever. Ersättningen får inte överstiga huvudmannens självkostnad för att eleven deltar i 
aktiviteten. 

För grundskola och grundsärskola gäller samma som för förskoleklass, dock med 
tillägget att eleverna ska erbjudas näringsriktiga skolmåltider. 

För gymnasieskola gäller samma som för förskoleklass, dock med tillägget att 
huvudmannen får besluta att eleverna ska hålla sig med enstaka egna hjälpmedel. Det som 
gäller för elever i grundskola och grundsärskola i fråga om skolmåltider, gäller inte för 
gymnasieelever. 

För gymnasiesärskola gäller samma som för förskoleklass. Det som gäller för elever i 
grundskola och grundsärskola i fråga om skolmåltider, gäller inte för elever i 
gymnasiesärskola. 
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För kommunal vuxenutbildning gäller att utbildningen ska vara avgiftsfri, om inte 
något annat följer av skollagen, eller av förskrifter som meddelats med stöd av skollagen. 
Det får förekomma enstaka inslag som kan medföra en obetydlig kostnad för eleverna. 

Huvudmannen får bestämma att böcker och andra lärverktyg, som varje elev inom 
utbildningen på grundläggande eller gymnasial nivå har för eget bruk och får behålla som 
sin egendom, ska anskaffas av eleverna själva eller erbjudas mot avgifter som högst 
motsvarar huvudmannens anskaffningskostnader. Lärverktyg som används i utbildningen 
ska i övrigt tillhandahållas utan kostnad för eleverna. 

Elever inom utbildning i svenska för invandare ska utan kostnad ha tillgång till 
böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning  

För särskild utbildning för vuxna gäller att utbildningen ska vara avgiftsfri. Det får 
dock förekomma enstaka inslag som kan medföra en obetydlig kostnad för eleverna. 

Huvudmannen får bestämma att böcker och andra lärverktyg, som varje elev har för eget 
bruk och får behålla som sin egendom, ska anskaffas av eleverna själva eller erbjudas mot 
avgifter som högst motsvarar huvudmannens anskaffningskostnader. Lärverktyg som 
används i utbildningen ska i övrigt tillhandahållas utan kostnad för eleverna. 

2.2 Regeringens proposition 2009/10:165 
Principen om en avgiftsfri utbildning är en viktig grund då rätten till en likvärdig utbildning 
av hög kvalitet aldrig får vara beroende av de ekonomiska förutsättningar som en enskild 
person har. 

I förarbetena konstateras att skolresor och utflykter sedan länge är en naturlig del av 
utbildningen och ger många gånger värdefulla kunskaper, erfarenheter och upplevelser för 
eleverna. Utgångspunkten måste dock vara att finansiering av skolresor ska ske genom 
kommunala medel eller genom att elever helt frivilligt samlar in pengar till kostnaden om 
resan innebär mer än en obetydlig kostnad, som till exempel en färdbiljett med allmänna 
kommunikationsmedel. Det ska dock förtydligas att det inte är förbjudet att låta kostnader 
för skolresor, utflykter eller liknande aktiviteter ersättas av vårdnadshavare på frivillig 
väg. Sådana aktiviteter ska vara öppna för alla elever, oavsett om en elevs vårdnadshavare 
väljer att bidra eller inte.  

Med hänsyn härtill och i enlighet med praxis är det därför inte godtagbart att skolan 
erbjuder en kostnadsfri alternativ verksamhet för de elever vars vårdnadshavare inte vill 
betala dessa aktiviteter. Är den kostnadsbelagda aktiviteten att betrakta som en del av 
utbildningen ska alla elever få delta. 

I linje med detta resonemang gäller också att om elever på en skola gemensamt genomför 
en aktivitet för att samla in pengar till en skolresa eller liknande, som en del av 
utbildningen, får det inte förekomma någon koppling mellan hur mycket en enskild elev 
bidrar med och elevens möjligheter att få delta i aktiviteten. 

Bidrag från vårdnadshavare måste både vara och framstå som helt frivilligt. 
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3 Skolinspektionens bedömning 
Skolinspektionen beskriver i ett informationsblad, publicerat 2011-12-07 och uppdaterat 
2014-05-26, hur de bedömer avgifter i skolan. 

Utbildningen ska vara avgiftsfri. En grund- eller gymnasieskola kan dock ibland få ta ut 
enstaka avgifter och det ska då handla om obetydliga kostnader för eleverna. Belopp som var 
för sig kan bedömas som obetydliga, kan sammantaget innebära att skolan bryter mot vad 
som sägs i fråga om en avgiftsfri skola. Med anledning av detta är det viktigt att det görs en 
helhetsbedömning av de kostnader som belastar en elev under hela läsåret. Skolinspektionen 
klargör att en ”obetydlig kostnad” innebär samma sak oavsett om det handlar grundskola 
eller gymnasieskola.  

Enstaka inslag som medför en obetydlig kostnad i samband med skolresor och liknande 
aktiviteter och som ersätts av vårdnadshavaren på frivillig väg får förekomma inom 
grundskolan. Det som gäller för grundskolan i fråga om skolresor och utflykter gäller också 
för gymnasieskolan. 

Det är huvudmannen som ansvarar för att utbildningen är avgiftsfri. 

3.1 Olika typer av kostnader 
Huvudmannen för en gymnasieskola kan besluta att eleverna ska tillhandahålla vissa enstaka 
hjälpmedel/läromedel själva. I dessa fall kan skolan ta ut en avgift. Eleven har dock rätt att 
välja hur eleven skaffar läromedlet. En generell avgift är inte möjlig att ta ut. 

Frukost och middag (kvällsmat) äter eleverna normalt sett hemma och således är 
bedömningen att eleverna bör kunna stå för kostnader för denna typ av måltider, även i 
samband med en studieresa. 

Gymnasieelever som i vanliga fall betalar för sin lunch kan även få betala för lunch under en 
studieresa. Eleverna ska dock aldrig behöva betala mer än självkostnadspriset. 

Vid studieresor under flera dagar kan kostnaden för måltider bli hög för den enskilda eleven 
och detta måste huvudmannen därför överväga innan resan bestäms. 

3.2 Exempel på Skolinspektionens beslut i anmälningsärenden 
Skolinspektionen får ibland in anmälningar som gäller avgifter i skolan. Här nedan ges en 
kort beskrivning av två ärenden som Skolinspektionen har behandlat. 

Då en skola anordnar en skolresa ska utgångspunkten vara att denna ska finansieras genom 
kommunala medel, eller genom att eleverna på frivillig väg samlar in pengar för att täcka 
kostnaden för resan om denna kostnad inte är att betrakta som obetydlig. Det får inte på 
något sätt ställas krav på att vare sig eleven eller dennes vårdnadshavare ska bidra till resan. 

Skolinspektionen har fattat ett beslut i ett ärende, Dnr 42-2013:224, där Föreningen Enskilda 
Gymnasiet (beläget i Stockholm) uppmanat föräldrar att betala in en större summa per elev 
för att de språkresor som skolan anordnade skulle kunna genomföras. I ärendet konstaterade 
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Skolinspektionen att genomförandet av resan kunde upplevas som villkorat och att föräldrar 
kunde känna ett tvång att lämna ett bidrag då studieresan annars riskerade att ställas in. 
Vidare så menade Skolinspektionen att kostanden för resan inte kunde anses som en enstaka 
obetydlig kostnad. Skolinspektionen påtalade även att det inte kunde uteslutas att elever 
avstått från att anmäla intresse för resan på grund av bristande ekonomiska förutsättningar 
och att man därmed kunde ifrågasätta öppenheten för deltagandet i resan. 

De aktiviteter som en skola anordnar ska vara öppna för alla elever oavsett om eleven eller 
dennes vårdnadshavare väljer att bidra eller inte. Skolinspektionen har fattat ett beslut i ett 
ärende, Dnr 41-2015:270, där Landsbro skola i Vetlanda anordnade språkresor och eleverna 
själva samlade in pengar. Det var inte frivilligt för eleverna att samla in pengar, däremot fick 
eleverna själva välja på vilket sätt pengarna skulle samlas in. Skolinspektionen konstaterade 
att detta stred mot skollagen då insamlande av pengar måste vara frivilligt. De elever som 
inte följde med på resan kunde bedriva studier på skolan istället. Även det menade 
Skolinspektionen stred mot lagen. 

4 Avgifter i Ulricehamn 
Enligt gällande lagstiftning har en skola alltså rätt att ta ut en mindre avgift vid ett enstaka 
tillfälle/ enstaka tillfällen. Inriktningen för skolorna i Ulricehamns kommun bör vara att följa 
lagens intentioner om en avgiftsfri skola. När en ringa avgift tas ut ska detta hanteras på ett 
likvärdigt sätt i hela kommunen. 

Exakt vad som är en ringa avgift finns inte angivet i ett krontal i vare sig lagstiftningen, eller i 
Skolinspektionens informationsskrift. Det som sägs är, exempelvis, att en ringa kostnad kan 
vara kostnaden för en färdbiljett med allmänna kommunikationer. Denna kostnad kan dock 
variera beroende på var i landet man bor.  

Inom sektor lärande bedöms att en kostnad på 50 kronor är en ringa kostnad och denna 
kostnad kan tas ut vid maximalt två tillfällen per termin under ett läsår. Det får aldrig råda 
någon tveksamhet om att en avgift är frivillig och att vårdnadshavarens 
betalningsvilja/förmåga inte kommer att påverka elevens rätt att delta i den planerade 
aktiviten. 

Skolan ska alltid stå för matkostnad i samband med aktiviteter. Lunchen ska vara 
näringsriktig, men den behöver inte varm. 

Vårdnadshavare ska inte uppmanas att skicka med sitt barn frukt, fika eller fickpengar vid 
utflykter. Skolan kan dock aldrig hindra att vårdnadshavare på eget initiativ skickar med 
något. 

Vid tillfällen då eleverna samlar in pengar för att genomföra skolresor måste skolorna vara 
tydliga med att insamlingen är frivillig. Det måste även vara tydligt att de elever som inte 
deltar vid insamlingen av pengar ändå kan delta i den planerade aktiviteten. 
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Anledningen till att följa lagens intentioner för huvudmannen är att säkra en likvärdig skola i 
Ulricehamns kommun. Det finns familjer med en begränsad ekonomi, där även mindre 
avgifter kan bli betungande. Om skolan tar ut en avgift i samband med en aktivitet kan detta 
skapa en press på de föräldrar som inte har råd att de ändå ska betala avgiften för att inte 
riskera att deras barn hamnar utanför. En elev som lever i en situation med begränsade 
ekonomiska möjligheter kan känna sig tvingade att avstå från att delta i aktivitet om 
föräldrarna inte har råd att betala. Därför måste det alltid framgå att avgiften är frivillig och 
inte påverkar elevens möjlighet att delta i den aktivitet som skolan anordnar.  

Sektor lärande har diskuterat frågan om avgifter med samtliga rektorer. Det är viktigt att 
Ulricehamns kommun har ett enhetligt förhållningssätt i fråga om avgifter och rektorerna 
menar att i stora drag följer man detta redan idag. Det förekommer dock aktiviteter som inte 
ryms inom ramen för vad lagen menar. Om den avgift skolan kan ta ut för en aktivitet 
minskar uppstår ett krav på skolan att finansiera aktiviteten på annat sätt. Det skulle kunna 
vara att i ökad utsträckning erbjuda nödvändig utrustning, exempelvis skridskor, 
skidutrustning, ridutrustning och tält. Ett annat förslag är att varje skola har tillgång till ett 
anslag för aktiviteter och att detta anslag ligger utanför skolans befintliga budgetram. 
Rektorerna vill inte begränsa möjligheten till aktiviteter jämfört med idag. Därför behövs en 
diskussion inom sektor lärande om vilken typ av aktiviteter som en elev ska få ta del av inom 
ramen för utbildningen och hur dessa ska finansieras. Denna fråga bör lösas under 2017. 

5 Sammanfattning 
Ulricehamns kommun ska följa lagens intentioner om en avgiftsfri skola och erbjuda 
likvärdiga möjligheter för barn och elever. 

Om avgift tas ut för aktivitet får beloppet inte överstiga 50 kronor per tillfälle, maximalt två 
tillfällen per termin. 

Avgift är frivillig och får inte påverka elevs möjlighet att delta i aktivitet. Eventuella 
insamlingar är frivilliga och får inte påverka elevs möjlighet att vara med. 

Kommunen står för lunch som ska vara näringsriktig och vårdnadshavare ska inte uppmanas 
att skicka med frukt, fika eller fickpengar. 
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Sammanfattning 
Kommunens förvaltning har arbetat fram förslag till cykelplan för 2022 – 2025. Cykelplanen 
avser att främja cykeltrafiken genom att omsätta de insatser som beskrivs i översiktsplanen 
och målsättningarna i strategin för kommunens arbete med lokala miljöfrågor till konkreta 
åtgärder. Genom att hantera cykelrelaterade frågor i ett samlat dokument stärks cykeln som 
eget transportslag. Långsiktigt förväntas detta leda till en ökad andel resor med cykel. 
 
Planen ersätter utbyggnadsplan för gång- och cykelvägar beslutad av kommunstyrelsen 2017-
01-04 (§ 18). 
 
Planen innehåller prioriteringslistor över aktuella utbyggnadsobjekt, en för det kommunala 
vägnätet och en för det statliga vägnätet. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
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Tjänsteskrivelse Cykelplan 2022- 2025 
Diarienummer 2021/528, löpnummer 3457/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Cykelplan 2022 – 2025 antas. Utbyggnadsplan för gång- och cykelvägar beslutad av 
kommunstyrelsen 2017-01-04 (§ 18) upphävs. 
 
Sammanfattning 
Kommunens förvaltning har arbetat fram förslag till cykelplan för 2022 – 2025. Cykelplanen 
avser att främja cykeltrafiken genom att omsätta de insatser som beskrivs i översiktsplanen 
och målsättningarna i strategin för kommunens arbete med lokala miljöfrågor till konkreta 
åtgärder. Genom att hantera cykelrelaterade frågor i ett samlat dokument stärks cykeln som 
eget transportslag. Långsiktigt förväntas detta leda till en ökad andel resor med cykel. 
 
Planen ersätter utbyggnadsplan för gång- och cykelvägar beslutad av kommunstyrelsen 2017-
01-04 (§ 18). 
 
Planen innehåller prioriteringslistor över aktuella utbyggnadsobjekt, en för det kommunala 
vägnätet och en för det statliga vägnätet. 
 
 
Ärendet 
Förvaltning har arbetat fram förslag till cykelplan för 2022 – 2025. Cykelplanen avser att 
främja cykeltrafiken genom att omsätta de insatser som beskrivs i översiktsplanen och 
målsättningarna i strategin för kommunens arbete med lokala miljöfrågor till konkreta 
åtgärder. Genom att hantera cykelrelaterade frågor i ett samlat dokument stärks cykeln som 
eget transportslag. Långsiktigt förväntas detta leda till en ökad andel resor med cykel. 
 
Tidigare har gång- och cykeltrafik hanterats gemensamt inom utbyggnadsplan för gång- och 
cykelvägar. Genom detta styrdokument begränsas det till enbart cykelvägar eftersom 
gångtrafiken bedöms tillgodosedd vid detaljplaneläggning och genom tillgänglighets- och 
trygghetsskapande arbete.  
 
I kommunens översiktsplan listas insatser som syftar till att uppfylla de transportpolitiska 
målen. Tre av insatserna berör kommunens arbete med cykelfrågor och bildar varsitt 
åtgärdsområde i cykelplanen. De tre områdena är 1 - sammanhängande cykelvägnät, 2 - 
förbättrad service för cyklister och 3 – attitydpåverkan. De mål som formuleras i strategin för 
kommunens arbete med lokala miljöfrågor ingår båda i åtgärdsområde 1 - Sammanhängande 
cykelvägnät. 
 
Planen ersätter utbyggnadsplan för gång- och cykelvägar beslutad av kommunstyrelsen 2017-
01-04 (§ 18). 
 
Planen innehåller prioriteringslistor över aktuella utbyggnadsobjekt, en för det kommunala 
vägnätet och en för det statliga vägnätet. Jämfört med den tidigare utbyggnadsplanen har 
objekten Boråsvägen, Brunnvägen och Stenbocksgatan på det kommunala vägnätet samt 
Gällstad utmed det statliga vägnätet färdigställts och plockats bort. Ytterligare ett antal 
objekt som fanns med i den tidigare utbyggnadsplanen har utgått då de inte bedöms bli 
aktuella fram till 2025. De objekt som tagits bort är Marknadsplatsen, Nygatan och 
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Nyboholm på det kommunala vägnätet samt Vist och Hulu till Folkesred utmed det statliga 
vägnätet. 
 
Beslutsunderlag 
Cykelplan 2022 
 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
Författningshandboken 
 
 
 

Andreas Ekman Johan Persson 
Tf. Samhällsbyggnadschef Infrastruktur- och trafikplanerare 
Sektor miljö och samhällsbyggnad  Exploateringsenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 



Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Styrdokument

                                              

CYKELPLAN 
 

  

ANTAGET AV: [Klicka här och skriv] 
DATUM: [Fyll i datum enligt ÅÅÅÅ-mm-dd] 
GÄLLER FRÅN OCH MED: [Fyll i datum enligt ÅÅÅÅ-mm-dd] 
ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING: [Klicka här och skriv funktion]  
GÄLLER TILL OCH MED: [Fyll i år enligt ÅÅÅÅ]  



 
 
 
 
2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 



 
 
 
 
3

Innehåll 
1 Bakgrund ................................................................................................................................4 

1.1 Regionala styrdokument ...............................................................................................................4 
1.2 Kommunala styrdokument ...........................................................................................................4 

2 Syfte .........................................................................................................................................5 

3 Åtgärdsområden .....................................................................................................................5 
3.1 Åtgärdsområde 1 - Sammanhängande cykelvägnät .....................................................................5 

3.1.1 Nulägesbeskrivning och brister .........................................................................................6 
3.1.2 Cykelvägnät ........................................................................................................................6 
3.1.3 Sveriges bästa cykelinfrastruktur .......................................................................................7 
3.1.4 Säkra cykelvägar till kommunens skolor ...........................................................................8 
3.1.5 Utformning .........................................................................................................................8 

3.2 Åtgärdsområde 2 - Förbättrad service för cyklister .....................................................................8 
3.2.1 Cykelparkering ...................................................................................................................8 
3.2.2 Cykelboxar ..........................................................................................................................9 
3.2.3 Servicestationer ..................................................................................................................9 

3.3 Åtgärdsområde 3 - Attitydpåverkan .............................................................................................9 
3.3.1 Mobilitetsåtgärder ..............................................................................................................9 
3.3.2 Uppdaterad cykelkarta .....................................................................................................10 

4 Utbyggnadsobjekt .................................................................................................................10 
4.1 Utbyggnadsobjekt kommunala vägnätet ....................................................................................10 

4.1.1 Bogesundsgatan ................................................................................................................10 
4.1.2 Falköpingsvägen ...............................................................................................................10 
4.1.3 Gamla Marbäcksvägen vid Skottek ...................................................................................11 
4.1.4 Grönahögsvägen/ Sanatorievägen, delen Tre Rosors väg – Stenbocksgatan ..................11 
4.1.5 Herralyckedreven/Nillas väg ............................................................................................12 
4.1.6 Vist, banvallen – Industrivägen (2 platser) ......................................................................12 

4.2 Utbyggnadsobjekt statligt vägnät ................................................................................................13 
4.2.1 Folkesred ...........................................................................................................................13 
4.2.2 Marbäck ............................................................................................................................13 
4.2.3 Rånnaväg ...........................................................................................................................14 
4.2.4 Timmele ............................................................................................................................14 
4.2.5 Vegby .................................................................................................................................14 
4.2.6 Vegby - Gällstad ................................................................................................................15 

5 Prioriteringslista ...................................................................................................................16 

 

 



 
 
 
 
4

1 Bakgrund 

1.1 Regionala styrdokument 
Regionalt trafikförsörjningsprogram Västra Götaland från 2021 är regionens 
övergripande styrdokument för kollektivtrafikens utveckling. Det övergripande målet är att 
andelen hållbara resor i Västra Götaland ska öka. Antalet kollektivtrafikresor och 
marknadsandelar för resor med kollektivtrafik, cykel och gång ska fram till 2025 minst återta 
de nivåer som rådde innan 2020. 

Strategi för ökad cykling i Västra Götaland från 2016 är regionens cykelstrategi för att 
konkretisera den regional transportinfrastrukturplanen där pengar finns avsatta för 
cykelåtgärder. Cykelstrategin ska vara ett stöd för prioritering och planering av cykelåtgärder 
längs det statliga regionala vägnätet. I cykelstrategin har mål och prioriteringsprinciper 
formulerats. Målsättningen är att skapa förutsättningar för ökad och säker cykling. 

1.2 Kommunala styrdokument 
Översiktsplan för Ulricehamns kommun anger inriktningen för den långsiktiga 
utvecklingen av den fysiska miljön. I översiktsplanen listas ett antal insatser som syftar till att 
bidra för att uppfylla de transportpolitiska målen. Tre av de insatser som pekas ut berör 
kommunens arbeta med cykelfrågor.  

 Sammanhängande cykelvägnät 

 Förbättrad service för cyklister  

 Attitydpåverkan 

Ett orienterbart och sammanhängande cykelnät som inte kräver att oskyddade trafikanter 
vistas bland biltrafik är viktigt för att öka trafiksäkerheten. Utformning som skapar gott om 
plats för de oskyddade trafikanterna och som tydligt prioriterar dessa i konfliktsituationer 
med motorfordonstrafiken skapar förutsättningar för att människor ska känna sig trygga.  

För att fler resor ska genomföras med cykel behöver dessa bli attraktivare genom att de 
upplevs som effektiva, bekväma, trygga och trafiksäkra. Kommunen ska, prioritera gång- och 
cykelvägar. Gång- och cykelnäten ska vara säkra, trygga, enkla att orientera samt ha en 
attraktiv och trivsam miljö. Förvaltning av gång- och cykelbanor så att de håller hög standard 
året runt uppmuntrar människor att gå eller cykla istället för att ta bilen. 

Vid förtätning och expansion prioriteras transportslagen i följande ordning: 

1. Gång och cykel 

2. Kollektivtrafik 

3. Bil 
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Strategi för kommunens arbete med lokala miljöfrågor från 2018 syftar till att skapa 
en långsiktigt hållbar utveckling av hela kommunen, samtidigt som kommunen ska ges 
förutsättningar att växa. Strategin ska vara ett vägledande dokument för det fortsatta arbetet 
med miljöfrågor. 

I strategin slås det fast att cykelinfrastrukturen i hela kommunen ska utvecklas till att vara 
Sveriges bästa och att det ska finnas säkra cykelvägar till kommunens skolor. 

2 Syfte 
Cykelplanen avser att främja cykeltrafiken genom att omsätta de insatser som beskrivs i 
översiktsplanen och målsättningarna i strategin för kommunens arbete med lokala 
miljöfrågor till konkreta åtgärder. Att hantera cykelrelaterade frågor i ett eget dokumentet är 
en markering för att stärka cykeln som eget transportslag.  

Långsiktigt förväntas detta leda till en ökad andel resor med cykel. 

3 Åtgärdsområden 
Cykelplanen innehåller tre åtgärdsområden för att fånga de insatser som tas upp i 
översiktsplanen. De mål som formuleras i strategin för kommunens arbete med lokala 
miljöfrågor ingår båda i åtgärdsområde 1 - Sammanhängande cykelvägnät. 

Åtgärdsområden: 

1. Sammanhängande cykelvägnät 

2. Förbättrad service för cyklister  

3. Attitydpåverkan 

Respektive åtgärdsområde beskrivs nedan. 

3.1 Åtgärdsområde 1 - Sammanhängande 
cykelvägnät 

I Ulricehamns kommun finns cirka 110 km utbyggd cykelväg eller cykelbana. Övervägande 
del utgörs av gemensam gång- och cykelbana. För att cykelvägnätet ska vara attraktivt att 
använda och locka fler att byta från andra transportslag till cykel krävs ett sammanhängande 
cykelvägnät. I begreppet sammanhängande ingår i detta fall, förutom att cykelvägen ska 
hänga ihop, att den är trygg, säker och utan onödiga omvägar.  

I cykelplanen hanteras samtliga cykelvägar inom kommunen utifrån dess funktion, oavsett 
vem som är väghållare. För de objekt som tas upp i prioriteringslistan anges väghållare. 
Utmed de större vägarna är många av cykelvägarna statliga med Trafikverket som ansvarig 
väghållare, totalt 37 km. Det innebär att kommunen inte ensam kan besluta om åtgärder.  
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3.1.1 Nulägesbeskrivning och brister 
Kommunen genomförde under 2019 en inventering av befintligt cykelvägnät. Syftet med 
inventeringen var att skapa ett kunskapsunderlag över cykelvägnätets tillstånd och identifiera 
dess brister.  

3.1.2 Cykelvägnät 
Cykelvägnätet i kommunen delas in i övergripande nät och övriga cykelvägar. Övergripande 
nät binder samman de större tätorterna i kommunen samt olika delar av centralorten. 
Stommen i övergripande nät utgörs av de gamla banvallarna. På delar av övergripande nät, 
längs med väg 1700, saknas gång- och cykelväg. 

På övergripande nät prioriteras framkomligheten. Det går att hålla hög och jämn fart och 
antalet konfliktpunkter minimeras. I takt med att antalet cyklister ökar på det övergripande 
nätet bör gående och cyklister separeras från varandra. 

 

 

Karta med övergripande cykelnät  
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Övriga cykelvägar utgör ett mer finmaskigt komplement till övergripande nät och når fram 
till många start och slutpunkter. På övriga cykelvägar prioriteras tillgängligheten för att nå så 
många som möjligt.  

 

 

Karta med samtliga cykelvägar  

3.1.3 Sveriges bästa cykelinfrastruktur 
För att utveckla cykelinfrastrukturen i kommunen mot målet Sveriges bästa, prioriteras i 
denna plan följande områden:  

 Cykelvägnätet ska byggas ut för att vara sammanhängande och möjliggöra arbets- och 
studiependling. Felande länkar ska åtgärdas. 
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 Vi nyanläggning och ombyggnad ska sektion, plangeometri och profil för cykelvägen 
ges bästa tänkbara standard. Ingrepp som innebär försämringar för 
cykelinfrastrukturen ska undvikas. 

 Prioritering av cyklister i korsningspunkter med andra trafikslag. 

 Separering av gående och cyklister ska övervägas på sträckor där antalet cyklister är 
stort. 

3.1.4 Säkra cykelvägar till kommunens skolor 
Barn och ungdomar har inte samma möjlighet som vuxna gällande transporter. Därför är 
trygga och säkra cykelvägar en viktig fråga för att föräldrar ska kunna låta sina barn cykla 
själva. Om fler föräldrar låter sina barn gå eller cykla till skola och fritidsaktiviteter uppnås 
positiva effekter för trafiksäkerheten.  

Trafiksäkerhetsbrister som identifieras i samband med handläggning av ansökningar om 
skolskjuts och som är enkla att avhjälpa ska prioriteras löpande. 

De skolor som väljer att jobba med trafiksäkra skolvägar tillsammans med eleverna ska 
stöttas och brister som identifieras ska utredas och prioriteras. 

Korsningspunkter utefter skolvägar som används av många elever ska hastighetssäkras för 
30 km/h. 

3.1.5 Utformning 
Utformningskrav för cykelvägar beskrivs i Vägar och gators utformning (VGU). 

3.2 Åtgärdsområde 2 - Förbättrad service för 
cyklister  

Flera undersökningar visar att frånvaron av trygga, tillgängliga och väl placerade 
cykelparkeringar i anslutning till arbetsplatser eller kollektivtrafik är en stor anledning till att 
inte välja cykel som transportmedel.  

3.2.1 Cykelparkering 
Cykelparkeringar med god kapacitet i anslutning till målpunkter är en viktig del i en 
sammanhängande och väl fungerande cykelinfrastruktur. Nya cykelställ ska alltid vara av 
sådan typ att det går att låsa fast ramen vilket ökar tryggheten när man parkerar sin cykel. 
Cykelparkering ska placeras på trygga platser och vara väl belysta. Vid om- eller nybyggnad 
av kommunala gator, cykelvägar och parkeringsplatser ska behovet av cykelparkering prövas. 

Vid hållplatser anläggs cykelparkering i dialog med Västtrafik. Cykelställ räknas som 
hållplatsutrustning och ingår i Västtrafiks åtagande. 
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3.2.2 Cykelboxar 
Cykelboxar är större förvaringsboxar avsedda för cyklar. Boxen gör det möjligt att 
insynsskyddat låsa in cykeln. Cykelboxar ökar tryggheten att lämna dyrare cyklar, såsom 
elcykel, under längre tid. Cykelboxar ska prövas vid kollektivtrafikknutpunkterna, 
Ulricehamns Busstation, Ulricehamnsmotet och Hökerumsmotet. Tas boxarna väl emot kan 
ytterligare platser bli aktuella. 

3.2.3 Servicestationer 
I takt med att fler väljer cykel som transportmedel är det viktigt att kunna tillhandahålla den 
hjälp som cyklisten behöver för att avhjälpa de vanligaste felen som kan uppstå under färd. 
Steg ett i detta arbete är att erbjuda cykelpumpar på strategiska platser utmed det 
övergripande nätet. Pumpar har hittills placerats ut vid Simhallen och Ulricaparken i 
Ulricehamn. Ytterligare platser som identifierats är utmed banvallen i Blidsberg, Hökerum 
och Vegby. 

3.3 Åtgärdsområde 3 - Attitydpåverkan 
VGR potentialstudie från 2018 visar att 33 % av befolkningen i kommunen kan nå sin 
arbetsplats inom 30 min cykling. 

Insatser som får fler att cykla frigör yta på gatorna vilket innebär möjligheter att klara av 
ökad befolkning utan att behöva bygga nya gator. Samtidigt skapas större befolknings-
underlag med närhet till butiker, offentlig service, arbetsplatser och kollektivtrafik. 

3.3.1 Mobilitetsåtgärder 
Mobility management är ett koncept för beteendepåverkan inom transportområdet och ett 
komplement till mera traditionell trafikplanering. Det syftar till att främja miljövänliga och 
yteffektiva färdmedel och påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder 
och beteenden. Man använder sig av så kallade ”mjuka” åtgärder som exempelvis 
information och kommunikation, organisation av tjänster och koordination av olika parters 
verksamheter. De ”mjuka” åtgärderna förbättrar ofta effektiviteten hos de ”hårda” åtgärderna 
inom infrastrukturen (som t ex nya cykelvägar). Mobility managementåtgärder kräver inte 
nödvändigtvis stora finansiella investeringar). 

För att få människor att byta bort resor med bil till förmån för resor med cykel måste det 
finnas en motivation och vilja att byta. Därför är det angeläget att i ett attitydförändrande 
arbete peka på de positiva effekterna individen och samhället kan vinna på att fler cyklar. 

Kommunen genomför 2021 projekt Cykelvänlig arbetsplats som är ett årligen återkommande 
cykelprojekt med tävlingsinslag. Syftet med projektet är att få så många som möjligt att cykla 
till och från jobbet genom att arbetsgivare arbetar med att bli så cykelvänliga som möjligt. 
För att långsiktigt öka andelen cykelresor ska projektet genomföras årligen som en del av 
kommunens folkhälsoarbete. 
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3.3.2 Uppdaterad cykelkarta 
Information om var cykelväg finns kan få fler att välja cykel. En karta över kommunens 
cykelvägar och målpunkter är ett enkelt sätt att förmedla vart det finns möjlighet att cykla.  

4 Utbyggnadsobjekt 
Nedan presenteras de mest angelägna utbyggnadsobjekt som identifierats, uppdelat på 
kommunalt och statligt vägnät. 

4.1 Utbyggnadsobjekt kommunala vägnätet 

4.1.1 Bogesundsgatan 
Längd: 700 m Uppskattad kostnad: 3,7 mkr 

 

Utbyggnad av gemensam gång- och cykelbana på gatans 
västra sida mellan Jägaregatan och Falköpingsvägen genom 
breddning av befintlig gångbanan (och bitvis enkelriktade 
cykelbana). För att ge plats åt cykelbanan behöver flertalet 
träd tas bort.  

Den asfaltbelagda GC-banan blir 3,1 m bred och avskiljs från 
körbanan med skiljeremsa/säkerhetszon av kantstöd och 35 
cm bred betong- eller naturstensplatta. 

4.1.2 Falköpingsvägen 
Längd: 500 Uppskattad kostnad: 5,0 mkr 

 

Utbyggnad av gemensam gång- och cykelbana mellan 
tunneln under väg 46 och befintlig GC-bana under väg 1704. 
Sträckan är en felande länk och knyter ihop Ulricehamns 
centrum med handelsområdet vid Ubbarp samt 
kollektivtrafiknoden Ulricehamnsmotet. 

Den asfaltbelagda GC-banan blir 3,0 m bred och placeras 
friliggande i terrängen. För att hantera nivåskillnader krävs 
stödmur utmed del av sträckan vilket tillsammans med de 
geotekniska förhållandena medför höga kostnader. 

Alternativ sträckning utmed körbanan ska utredas. 
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4.1.3 Gamla Marbäcksvägen vid Skottek 
Längd: 100 m Uppskattad kostnad: 0,7 mkr 

 

Utbyggnad av gång- och cykelbana mellan banvallen och 
befintlig GC-bana i anslutning till tunneln under väg 157 
samt trafiksäkerhetsåtgärd i korsningen med Gamla 
Marbäcksvägen. 

Sträckan är en felande länk i övergripande cykelnät. 

Den asfaltbelagda GC-banan blir 3,0 m bred och avskiljs 
från körbanan med skiljeremsa/säkerhetszon av kantstöd 
och 35 cm bred betongmarkplatta.  

Körbanan har enskild väghållare. 

4.1.4 Grönahögsvägen/ Sanatorievägen, delen Tre Rosors väg – 
Stenbocksgatan 

Längd: 900 m Uppskattad kostnad: 6,6 mkr 

 

Utbyggnad av gång- och cykelbana utmed Grönahögsvägens 
västra sida mellan Tre Rosors väg och Sanatorievägen samt 
utmed Sanatorievägens nordöstra sidan mellan Grönahögs-
vägen och Stenbocksgatan. 

Sträckan är en viktig länk, framförallt för skolevlever, och 
antalet cyklister förväntas öka med utbyggnaden av 
områdena Bergsäter och fortsättningen på Stadsskogen. 

På Grönahögsvägen blir den asfaltbelagda GC-banan 3,0 m 
bred och avskiljs från körbanan med 
skiljeremsa/säkerhetszon av kantstöd och 35 cm bred 
betongmarkplatta. Körbanan blir efter ombyggnaden 6,5 m. 

På Sanatorievägen blir den asfaltbelagda GC-banan 2,5 m 
bred och avskiljs från körbanan med kantstöd. 
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4.1.5 Herralyckedreven/Nillas väg 
Längd: 420 m Uppskattad kostnad: 2,8 mkr 

 

Utbyggnad av gång- och cykelbana 
utmed Herralyckedrevens södra sida 
mellan Nillas väg och befintlig GC-bana 
vid Herralyckan samt utmed Nillas vägs 
östra sida mellan Herralyckedreven och 
Jönköpingsvägen. 

Den asfaltsbelagda GC-banan blir 2,5-
3,0 m bred och avskiljs från körbanan 
med kantstöd.  

 

4.1.6 Vist, banvallen – Industrivägen (2 platser) 
Längd: 150 + 200 m Uppskattad kostnad: 1,0 mkr 

 

Utbyggnad av friliggande gång- och cykelbanan på 2 platser 
mellan banvallen och Industrivägen i Vist industriområde. 
Utbyggnaden underlättar för möjlighettan att ta sig till 
arbetsplatserna i området med cykel. 

Den asfaltbelagda GC-banan blir 2,5 m bred och placeras 
friliggande i terrängen. 
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4.2 Utbyggnadsobjekt statligt vägnät 

4.2.1 Folkesred 
Längd: 300 m Uppskattad kostnad: 3,6 mkr  

 

Utbyggnad av gång- och cykelbana på östra sidan av väg 
1709 mellan Kiosken och Duvedalsvägen. Utbyggnaden blir 
en förlängning av befintlig GC-bana och kommer underlätta 
bla för elever att ta sig till Tvärreds skola. 

Den asfaltsbelagda GC-banan blir 2,5 m bred och avskiljs 
från körbanan med kantstöd.  

 

 

4.2.2 Marbäck 
Längd: 930 m Uppskattad kostnad: 11,2 mkr 

 

Utbyggnad av gång- och cykelbana på västra sidan av väg 
1715 mellan kyrkan och Källvägen. Utbyggnaden blir en 
förlängning av befintlig GC-bana och kommer underlätta 
bla för att ta sig till Marbäcks skola, kyrka och idrottsplats. 

Den asfaltsbelagda GC-banan blir 2,5 m bred och avskiljs 
från körbanan med kantstöd.  
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4.2.3 Rånnaväg 
Längd: 775 + 950 m Uppskattad kostnad: 15,5 mkr (8,6 mkr vid kommunal utb.) 

 

Utbyggnad av gång- och cykelbana på norra sidan av 
väg 1700 inom Rånnaväg samt på västra sidan av väg 
1735 mellan väg 1700 och idrottsplatsen. 
Utbyggnaden blir en förlängning av befintlig GC-väg  
och kommer underlätta bla för att ta sig till skolan i 
Gällstad, hållplatser och idrottsplats. 

Den asfaltsbelagda GC-banan blir 2,5 m bred och 
avskiljs från körbanan med kantstöd. 

4.2.4 Timmele 
Längd: 780 m Uppskattad kostnad: 9,4 mkr 

 

Utbyggnad av gång- och cykelbana på östra sidan av väg 46 
mellan Timmelekiosken och Plantvägen. Utbyggnaden blir 
en förlängning av befintlig GC-bana och kommer underlätta 
bla för att ta sig till skola och idrottsplats. 

Den asfaltsbelagda GC-banan blir 2,5 m bred och avskiljs 
från körbanan med kantstöd.  

 

4.2.5 Vegby 
Längd: 400 m Uppskattad kostnad: 4,8 mkr (1,0 mkr vid kommunal utb.) 

 

Utbyggnad av gång- och cykelbana på norra sidan av väg 
1700 mellan Sveaborgsvägen och Sjöbovägen. Utbyggnaden 
blir en förlängning av befintlig GC-bana och kommer 
underlätta bla för att ta sig till Vegby skola och Sämshov 
idrottsplats. 

Den asfaltsbelagda GC-banan blir 2,5 m bred och avskiljs 
från körbanan med kantstöd.  
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4.2.6 Vegby - Gällstad 
Längd: 3 375 m Uppskattad kostnad: 21,9 mkr 

 

Utbyggnad av Gång- 
och cykelväg utmed väg 
1700 mellan Vegby och 
Gällstad. Utbyggnaden 
underlättar bla för att ta 
sig till skola och arbets-
platser i de båda 
orterna.  

Sträckan har också ett 
stort rekreationsvärde 
och ansluter till 
banvallen i Vegby. 
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5 Prioriteringslista 
Prioriteringslista för utbyggnadsobjekten inom kommunalt väghållningsområde. 

Objekt Plats Längd Uppskattad 

kostnad 

Övrigt 

1 Bogesundsgatan 700 m 3 700 000 kr 50% ingår i stadsmiljöavtal 

2 Falköpingsvägen 500 m 5 000 000 kr  

3 Herralyckedreven/ 
Nillas väg 

420 m 2 800 000 kr 2022: Statlig medfinansiering 
50% 

4 Grönahögsvägen/ 
Sanatorievägen 

900 m 6 600 000 kr  

5 Vist 350 m 1 000 000 kr  

6 Gamla Marbäcksvägen 100 m 700 000 kr  

 

Prioriteringslista för utbyggnadsobjekten inom statligt väghållningsområde. 

Objekt Plats Väg Längd Kostnad TRV 

schablon* 

Uppskattad 

kostnad kommun 

alternativ** 

Övrigt 

1 Timmele 46 780 m 9 400 000 kr  Färdig ÅVS 

2 Vegby 1700 400 m 4 800 000 kr 1 000 000 kr Färdig ÅVS 

3 Rånnaväg 1700/1735 1 725 m 15 500 000 kr 8 600 000 kr  

4 Marbäck 1715 930 m 11 200 000kr   

5 Folkesred 1709 300 m 3 600 000kr   

6 Vegby - 
Gällstad 

1700 3 375 m 21 900 000 kr   

 

*) Kostnaden har beräknats med hjälp av de schablonvärden Trafikverket använder. 
Kostnaden per meter GC-väg ökar ju kortare sträckan är med hänsyn till kostnaden för ny 
vägplan. 

**) Anger kostnaden om kommunen bygger ut kommunal gång- och cykelväg, delvis inom 
statligt vägområde. Därigenom tar kommunen också på sig kostnaden för framtida drift och 
underhåll.
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Reviderade regler för fördelning av 
arbetsmiljöuppgifter 
Dnr 2022/70 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Regler för ”Fördelning av arbetsmiljöuppgifter” samt dess bilagor antas.  
 
Riktlinjen Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun inklusive bilagor, 
antagen av kommunstyrelsen 2015-01-08 § 20, upphävs. 
 
Sammanfattning 
Dokumentet ”Fördelning av arbetsmiljöuppgifter” samt dess två bilagor har reviderats i 
enlighet med de rutiner som förvaltningen har för att se över och uppdatera gällande 
styrdokument. Revideringen har gjorts med utgångspunkt från den 5 § i ”Reglemente för 
kommunstyrelsen” där det framgår att ”Kommunstyrelsen är kommunens personalorgan 
med ansvar för alla frågor som rör förhållanden mellan kommunen som arbetsgivare och 
dess arbetstagare, tillika anställnings- och pensionsmyndighet”. Revideringen förändrar inte 
på ett avgörande sätt innehållet utan ska ses som ett förtydligande i förhållande till tidigare 
utgåva.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-01-25 från HR-chef  
2 Regler för fördelning av arbetsmiljöuppgifter 
3 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter bilaga 1 ifyllnadsbar 
4 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter bilaga 2 ifyllnadsbar 
5 Riktlinje för fördelning av arbetsmiljöuppgifter 2015-01-08 § 20 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Regler för ”Fördelning av arbetsmiljöuppgifter” samt dess bilagor antas.  
 
Riktlinjen Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun inklusive bilagor, 
antagen av kommunstyrelsen 2015-01-08 § 20, upphävs. 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-01-25 

Tjänsteskrivelse Reviderade regler för fördelning av 
arbetsmiljöuppgifter 
Diarienummer 2022/70, löpnummer 276/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Regler för ”Fördelning av arbetsmiljöuppgifter” samt dess bilagor antas.  
 
Riktlinjen Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun inklusive bilagor, 
antagen av kommunstyrelsen 2015-01-08 § 20, upphävs. 
 
Sammanfattning 
Dokumentet ”Fördelning av arbetsmiljöuppgifter” samt dess två bilagor har reviderats i 
enlighet med de rutiner som förvaltningen har för att se över och uppdatera gällande 
styrdokument. Revideringen har gjorts med utgångspunkt från den 5 § i ”Reglemente för 
kommunstyrelsen” där det framgår att ”Kommunstyrelsen är kommunens personalorgan 
med ansvar för alla frågor som rör förhållanden mellan kommunen som arbetsgivare och 
dess arbetstagare, tillika anställnings- och pensionsmyndighet”. Revideringen förändrar inte 
på ett avgörande sätt innehållet utan ska ses som ett förtydligande i förhållande till tidigare 
utgåva.  
 
 
Ärendet 
Utgångspunkterna för att upprätta ett styrdokument som beskriver hur en arbetsgivare 
fördelar arbetsmiljöuppgifter återfinns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1 6§). I 
denna framgår att Arbetsgivaren skall fördela uppgifterna i verksamheten på ett sådant sätt 
att en eller flera chefer, arbetsledare eller andra arbetstagare får i uppgift att verka för att 
risker i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Arbetsgivaren skall se 
till att de som får dessa uppgifter är tillräckligt många och har de befogenheter, resurser, 
kunskap och kompetens som behövs. Uppgiftsfördelningen skall dokumenteras skriftligt om 
det finns minst tio arbetstagare i verksamheten.  
 
I SKRs cirkulär 19:15 framgår därutöver att ansvaret för arbetsmiljön utgår från fullmäktige 
och att det är obligatoriskt för varje kommun att upprätta en fördelning av 
arbetsmiljöuppgifter som är anpassad till dess organisation och förutsättningar.   
 
Ulricehamns kommun har sedan länge haft en upprättad delegationsordning för 
arbetsmiljöuppgifter som sträcker sig från kommunstyrelsen till kommunchef och vidare ner 
i chefsledet med preciserade uppgifter för de olika chefsleden. Fördelningen av 
arbetsmiljöuppgifter reviderades under 2021 och har samverkats i förvaltningens centrala 
samverkansgrupp (CSG).  
 
Revideringen har i huvudsak bestått i att förtydliga och precisera de olika uppgifterna och 
anpassa till nuvarande organisation och behov av delegeringsmöjligheter, utan att förändra 
tidigare utgåva i sak. Dokumentets status har ändrats från riktlinje till regel. Mallen har vid 
revideringen även gjorts digitalt ifyllnadsbar. 
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1 Bakgrund 
Kommunfullmäktige har det yttersta arbetsgivaransvaret för arbetsmiljön. Av reglemente för 
kommunstyrelsen 5 § framgår att kommunstyrelsen är kommunens personalorgan, med 
ansvar för alla frågor som rör förhållanden mellan kommunen som arbetsgivare och dess 
arbetstagare, tillika anställnings- och pensionsmyndighet.  

Enligt Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt 
arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) ska arbetsgivaren, som ansvarig för arbetsmiljön, fördela 
arbetsmiljöuppgifter på ett lämpligt sätt i organisationen. Syftet med denna 
uppgiftsfördelning är att säkerställa att arbetet bedrivs i enlighet med lagar och regler, att 
förebygga olycksfall och ohälsa i arbetslivet samt i övrigt uppnå en god arbetsmiljö.  

I Ulricehamns kommun fördelar kommunstyrelsen arbetsmiljöuppgifter till kommunchef, 
som i sin tur kan fördela arbetsmiljöuppgifterna vidare ner i organisationen. Det är 
arbetsmiljöuppgifterna som fördelas, inte det juridiska ansvaret. Om olyckan är framme är 
det bara en domstol som i efterhand kan fastställa ansvarsfrågan. Uppgifterna i sig medför 
däremot ett ansvar för den som fått arbetsmiljöuppgiften fördelad till sig och personen ska se 
detta som en naturlig del av sitt uppdrag.  

Uppgiftsfördelningen ska åtföljas med mandat att fatta beslut, tillräckliga resurser samt att 
den som får uppgiften ska ha kunskap och kompetens inom arbetsmiljöområdet. Har den 
som tilldelats arbetsmiljöuppgifter inte förutsättningar för att klara dessa ska uppgiften 
skriftligen returneras uppåt i organisationen till närmaste chef. För att uppgiftsfördelningen 
och returneringen ska vara tydlig finns särskilda blanketter för detta (bilaga 1 och 2).  

2 Syfte 
Syftet med reglerna är att tydliggöra ansvarsfördelningen av arbetsmiljöuppgifter inom hela 
organisationen. 
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3 Uppgiftsfördelningar 
För att fördela arbetsmiljöuppgifterna ska bilaga 1 användas tillsammans med tillämplig del 
av kap. 3.1 – 3.6 eller 4.1 – 4.5. 

 

3.1 Uppgiftsfördelning från kommunstyrelse till 
kommunchef 

Kommunchef ska: 

 Ha kunskap om och arbeta i enlighet med Ulricehamns kommuns 
arbetsmiljöpolicy, process och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet och 
kommunens samverkansavtal. 

 Organisera arbetsmiljöarbetet inom kommunen. 

 Fastställa övergripande mål, riktlinjer och organisation för arbetsmiljöarbetet. 

 Säkerställa att fördelningen av arbetsmiljöuppgifter tydligt 
visar vem i organisationen som ska utföra uppgifterna. 

 Samverka arbetsmiljöfrågor i CSG. 

 Säkerställa att arbetsmiljöpolicy tas fram och hålls aktuell. 

 Årligen presentera sammanställning av ohälsa, olyckor, arbetsskador och 
tillbud vid CSG. 

 Organisera rehabiliterings- och anpassningsarbete i förvaltningen. 

 Säkerställa att det finns ekonomiska och personella 
förutsättningar för ett i praktiken fungerande arbetsmiljöarbete. 

 Tydliggöra hur arbetsmiljöarbetet ska skötas vid chefers sjukfrånvaro och semester. 

 Åtgärda brister i arbetsmiljön inom den givna fördelningen av 
arbetsmiljöuppgifter eller skriftligen returnera uppgiften till 
kommunstyrelsen. 
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3.2 Uppgiftsfördelning från kommunchef till 
sektorchef 

Sektorchef ska: 

 Ha kunskap om och arbeta i enlighet med Ulricehamns kommuns 
arbetsmiljöpolicy, processer och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet och 
kommunens samverkansavtal. 

 Organisera arbetsmiljöarbetet inom sektorn. 

 Klargöra uppgiftsfördelningen till underställda chefer. 

 Samverka arbetsmiljöfrågor i SSG. 

 Ta fram en årlig sammanställning av ohälsa, olyckor, arbetsskador och 
tillbud för redovisning i SSG. 

 Organisera rehabiliterings- och anpassningsarbetet inom sektorn. 

 Säkerställa att det finns ekonomiska och personella 

förutsättningar för ett i praktiken fungerande arbetsmiljöarbete 

och i budgetarbetet beakta de arbetsmiljöåtgärder som behöver 

göras. 

 Åtgärda brister i arbetsmiljön inom den givna fördelningen av 
arbetsmiljöuppgifter eller skriftligen returnera uppgiften till kommunchef. 
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3.3 Uppgiftsfördelning från kommunchef till 
stabschefer 

HR-chef, ekonomichef, kanslichef, kommunikationschef och planeringschef ska: 

 Ha kunskap om och arbeta i enlighet med Ulricehamns kommuns 
arbetsmiljöpolicy, process och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet och 
kommunens samverkansavtal. 

 Organisera arbetsmiljöarbetet inom sin verksamhet. 

 Klargöra uppgiftsfördelningen till underställda chefer. 

 Fortlöpande ge verksamhetens medarbetare den information 
och de instruktioner som är nödvändiga för att förebygga 
ohälsa och olycksfall. 

 Följa upp att arbetsmiljö och arbetsmiljöarbetet dokumenteras 
samt att riskbedömningar genomförs. 

 Säkerställa att bestämmelser i arbetsmiljölagen, andra lagar, författningar, 
regler och avtal inom arbetsmiljöområdet följs och att information om 
reglerna ges. 

 Säkerställa att medarbetarna rapporterar arbetsskador och tillbud i 

enlighet med kommunens rutin och se till att utredningar av olyckor och 

tillbud genomförs för att förhindra att skadan upprepas. 

 Organisera rehabiliterings- och anpassningsarbetet inom verksamheten. 

 Säkerställa att allvarligare olyckor och tillbud snarast 
rapporteras till Arbetsmiljöverket. 

 Säkerställa att det finns ekonomiska och personella 

förutsättningar för ett i praktiken fungerande arbetsmiljöarbete 

och i budgetarbetet beakta de arbetsmiljöåtgärder som behöver 

göras. 

 Åtgärda brister i arbetsmiljön inom den givna fördelningen av 
arbetsmiljöuppgifter eller skriftligen returnera uppgiften till kommunchef. 
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3.4 Uppgiftsfördelning från sektorchef till 
verksamhetschef 

Verksamhetschef ska: 

 Ha kunskap om och arbeta i enlighet med Ulricehamns kommuns 
arbetsmiljöpolicy, process och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet och 
kommunens samverkansavtal. 

 Organisera arbetsmiljöarbetet inom sin verksamhet. 
 

 Klargöra uppgiftsfördelningen till underställda chefer. 

 Fortlöpande ge verksamhetens medarbetare den information 
och de instruktioner som är nödvändiga för att förebygga 
ohälsa och olycksfall. 

 Säkerställa att arbetsmiljö och arbetsmiljöarbetet dokumenteras 
samt att riskbedömningar genomförs. 

 Säkerställa att bestämmelser i arbetsmiljölagen, andra lagar, författningar, 
regler och avtal inom arbetsmiljöområdet följs och att information om 
reglerna ges. 

 Samverka arbetsmiljöfrågor i VSG. 

 Säkerställa att medarbetarna rapporterar arbetsskador och tillbud i 

enlighet med kommunens rutin och se till att utredningar av olyckor och 

tillbud genomförs för att förhindra att skadan upprepas. 

 Organisera rehabiliterings- och anpassningsarbetet inom verksamheten. 

 Säkerställa att allvarligare olyckor och tillbud 
omedelbart rapporteras till Arbetsmiljöverket. 

 Säkerställa att det finns ekonomiska och personella 

förutsättningar för ett i praktiken fungerande arbetsmiljöarbete 

och i budgetarbetet beakta de arbetsmiljöåtgärder som behöver 

göras. 

 Åtgärda brister i arbetsmiljön inom den givna fördelningen av 
arbetsmiljöuppgifter eller skriftligen returnera uppgiften till sektorchef 
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3.5 Uppgiftsfördelning från verksamhetschef/ 
stabschef/sektorchef MSB till enhetschef/rektor 

Enhetschef/rektor ska: 

 Ska ha kunskap om och arbeta i enlighet med Ulricehamns kommuns 

arbetsmiljöpolicy, process och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet och 

kommunens samverkansavtal. 

 Ta fram mål för det lokala arbetsmiljöarbetet. 

 Klargöra uppgiftsfördelningen till underställd chef. 

 Samverka med lokala skyddsombud/arbetsplatsombud i aktuella arbetsmiljöfrågor. 

 Stimulera arbetsmiljöarbetet bland medarbetare genom att 
regelbundet diskutera arbetsmiljö på arbetsplatsträffar. 

 Informera de anställda om de allmänna och specifika föreskrifter som 
gäller för verksamheten. 

 Säkerställa att medarbetarna följer de föreskrifter som gäller för 

verksamheten och använder nödvändig skyddsutrustning. 

 Säkerställa att befintliga hjälpmedel används på anvisat sätt. 

 Säkerställa att medarbetarna rapporterar arbetsskador och tillbud i 

enlighet med kommunens rutin och göra utredningar av olyckor och 

tillbud för att förhindra att skadan upprepas. 

 Omedelbart rapportera allvarligare olyckor och tillbud till Arbetsmiljöverket. 

 Organisera rehabiliterings- och anpassningsarbetet inom enheten. 

 Genomföra skyddsronder och på andra sätt göra nödvändiga 
undersökningar av arbetsmiljön. 

 Fortlöpande göra riskbedömningar på enheten och vidta nödvändiga åtgärder. 

 Säkerställa att det finns ekonomiska och personella 

förutsättningar för ett i praktiken fungerande arbetsmiljöarbete 

och i budgetarbetet beakta de arbetsmiljöåtgärder som behöver 

göras. 

 Introducera nyanställda och medarbetare som varit borta från arbetet 
en längre period, eller som fått nya arbetsuppgifter. 

 Åtgärda brister i arbetsmiljön inom den givna fördelningen av 
arbetsmiljöuppgifter eller skriftligen returnera uppgiften till 
verksamhetschef. 
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3.6 Uppgiftsfördelning från rektor till biträdande 
rektor 

Biträdande rektor ska: 

 Ska ha kunskap om och arbeta i enlighet med Ulricehamns kommuns 

arbetsmiljöpolicy, process och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet och 

kommunens samverkansavtal. 

 Ta fram mål för det lokala arbetsmiljöarbetet. 

 Samverka med lokala skyddsombud/arbetsplatsombud i aktuella arbetsmiljöfrågor. 

 Stimulera arbetsmiljöarbetet bland medarbetarna genom att 
regelbundet diskutera arbetsmiljö på arbetsplatsträffar. 

 Informera medarbetarna om de allmänna och specifika föreskrifter 

som gäller för verksamheten. 

 Säkerställa att de anställda följer de föreskrifter som gäller för 
verksamheten och använder nödvändig skyddsutrustning. 

 Säkerställa att befintliga hjälpmedel används på anvisat sätt. 

 Säkerställa att medarbetarna rapporterar arbetsskador och tillbud i 

enlighet med kommunens rutin och göra utredningar av olyckor och 

tillbud för att förhindra att skadan upprepas. 

 Genomföra skyddsronder och på andra sätt göra nödvändiga 
undersökningar av arbetsmiljön. 

 Fortlöpande göra riskbedömningar på enheten. 

 Genomföra introduktion av nyanställda, medarbetare som varit 
borta från arbetet en längre period, eller som fått nya 
arbetsuppgifter. 

 Åtgärda brister i arbetsmiljön inom den givna fördelningen av 

arbetsmiljöuppgifter eller returnera uppgiften till rektor. 
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4 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till 
vissa medarbetare 

Det kan vara lämpligt att fördela vissa arbetsmiljöuppgifter till andra medarbetare. 
Det ska ske när det finns risker i verksamheterna som chefen inte har möjlighet att 
överblicka. Det är viktigt att det för dessa personer finns avsatt tid för att genomföra 
arbetsmiljöuppgifterna samt att deras kunskap om risker regelbundet uppdateras. 
Nedan följer exempel på sådana uppgifter i olika verksamheter. 

4.1 Skolans träslöjd 
 Delta vid skyddsronder i träslöjdsalen. 

 Göra riskbedömningar inför lektionerna och vid behov riskreducerande åtgärder. 

 Säkerställa att maskiner i träslöjdsalen är försedda med tillräckligt skydd. 

 Hålla sig uppdaterad med gällande regler för träbearbetningsmaskiner. 

 Säkerställa att städning sker dagligen och att spridning av trädamm undviks. 

 Regelbundet se över första-hjälpen-utrustning och komplettera vid behov. 

 Åtgärda brister i arbetsmiljön inom den givna fördelningen av 
arbetsmiljöuppgifter eller skriftligen returnera uppgiften till rektor. 

4.2 Skolans kemiundervisning 
 Regelbundet rensa ut kemikalier som inte används. 

 Genomföra riskundersökning för varje laboration. 

 Hålla sig uppdaterad med gällande regler för 
laboratoriearbete och kemikaliehantering. 

 Säkerställa att ingen utsätts för risk att komma i kontakt med 
frätande, eller annars skadliga ämnen. 

 Säkerställa att obehöriga inte har tillträde till lokaler där giftiga kemikalier förvaras 

 Säkerställa att kemikalier av olika slag förvaras på korrekt sett och är 
försedda med rätt farosymboler. 

 Säkerställa att nöddusch och ögonspolanordning finns och dess 

funktion regelbundet kontrolleras. 

 Åtgärda brister i arbetsmiljön inom den givna fördelningen av 
arbetsmiljöuppgifter eller skriftligen returnera uppgiften till rektor. 

4.3 Skolans idrottsundervisning 
 Regelbundet kontrollera att redskap och utrustning håller en hög säkerhet. 
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 Säkerställa att obehöriga inte har tillträde till lokalerna under lektionstid. 

 Säkerställa att det går att tillkalla hjälp snabbt om olycka skulle ske. 

 Regelbundet se över första-hjälpen-utrustning och snabb hjälp även 
då lektion bedrivs på annan plats. 

 Åtgärda brister i arbetsmiljön inom den givna fördelningen av 
arbetsmiljöuppgifter eller skriftligen returnera uppgiften till rektor. 

4.4 Kostverksamhet 
 Säkerställa att de anställda följer de för verksamheten gällande 

arbetsmiljöföreskrifter samt använder den skyddsutrustning som är 

nödvändig i verksamheten. 

 Introducera nyanställda och medarbetare som varit borta från arbetet 
en längre period, eller som fått nya arbetsuppgifter. 

 Planera, leda och kontrollera arbetsmiljöarbetet inom angivet området/köket 

 Säkerställa att medarbetare anmäler tillbud, arbetsskador och 
olyckor, enligt gällande rutin. 

 Fortlöpande göra riskbedömningar på arbetsplatserna och vidta nödvändiga 
åtgärder. 

 Åtgärda brister i arbetsmiljön inom den givna fördelningen av 
arbetsmiljöuppgifter eller skriftligen returnera uppgiften till 
verksamhetschef. 

4.5 Idrottsanläggningar (sport- och simhall och 
ishall) 

 Säkerställa att de anställda följer de för verksamheten gällande 

arbetsmiljöföreskrifter samt använder den skyddsutrustning som är 

nödvändig i verksamheten. 

 Introducera nyanställda och medarbetare som varit borta från arbetet en 
längre period, eller som fått nya arbetsuppgifter. 

 Planera, leda och kontrollera arbetsmiljöarbetet inom angivet område. 

 Säkerställa att medarbetare anmäler tillbud, arbetsskador och 
olyckor, enligt gällande rutin. 

 Fortlöpande göra riskbedömningar på arbetsplatserna och vidta nödvändiga 
åtgärder. 

 Åtgärda brister i arbetsmiljön inom den givna fördelningen av 
arbetsmiljöuppgifter eller skriftligen returnera uppgiften till enhetschef. 
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5 Returnering av arbetsmiljöuppgifter 
För att det ska vara tydligt vilken eller vilka arbetsuppgifter som returneras ska 
mall för returnering användas. Se bilaga 2.  

Man kan returnera samtliga uppgifter eller endast valda delar. Ange i mallen 
om du returnerar allt eller vilka delar du returnerar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 1 

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 

Jag som är utsedd att ha arbetsgivaransvaret för arbetsmiljöfrågorna inom 

fördelar härmed arbetsmiljöuppgifter inom 

till 

som i sin befattning som chef inom Ulricehamns kommun har ansvaret för övriga beslut, som i stor 
utsträckning påverkar arbetet och arbetsmiljön inom den berörda delen av förvaltningen. I den mån 
befogenheterna inte räcker till ska vederbörande skriftligen returnera frågan/frågorna tillbaka till mig, som 
då återtar uppdraget att hantera den aktuella frågan. 

Vi har också kommit överens om, och ingående diskuterat, vad som ingår i ansvaret och vad som krävs för 
att arbetsmiljöarbetet ska fungera väl i enlighet med denna fördelning. 

Datum:______________ 

Underskrift, den som fördelar 
ansvaret för arbetsmiljöuppgifter 

_______________________ 

Namnförtydligande 

Underskrift, den som ansvaret för 
arbetsmiljöuppgifterna fördelas till 

_________________________

Namnförtydligande 

Delges: 1 original till personalakt via Lön, 1 original till mottagare av delegation





 

Ulricehamns kommun 2014-11-21  

Kommunstyrelsen 2015-01-08, § 20 

 

                                                      

 

            Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun 

 

Enligt Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt 
arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) ska arbetsgivaren, som ansvarig för arbetsmiljön, fördela 
arbetsmiljöuppgifter på ett lämpligt sätt i organisationen. Syftet med denna 
uppgiftsfördelning är att säkerställa att arbetet bedrivs i enlighet med lagar och regler, att 
förebygga arbetsolycksfall och ohälsa i arbetslivet samt i övrigt uppnå en god arbetsmiljö 

Uppgiftsfördelningen innebär att den person som skall sköta dessa arbetsmiljöfrågor skall se 
detta som en naturlig del av övrig verksamhet.  

Uppgiftsfördelningen ska åtföljas med mandat att fatta beslut, ha tillräckliga resurser samt 
att den som får uppgiften skall besitta kunskap och kompetens inom arbetsmiljöområdet. 
Har den som tilldelats arbetsmiljöuppgifter inte förutsättningar för att klara dessa skall 
uppgiften skriftligen returneras uppåt i organisationen till närmaste chef. För att 
uppgiftsfördelningen och returneringen skall vara tydlig finns särskilda blanketter för detta 
(bilaga 1 och 2).  

Kommunstyrelsen är hösta företrädare för arbetsgivaren inom Ulricehamns kommun, I 
”reglemente för kommunstyrelsen” 5 § står    
”Kommunstyrelsen är kommunens personalorgan med ansvar för alla frågor som rör 
förhållanden mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, tillika 
anställnings- och pensionsmyndighet.” 

Kommunstyrelsen är i egenskap av personalorgan huvudansvarig för 
Kommunstyrelseförvaltningens arbetsmiljö. Kommunstyrelsen fördelar arbetsmiljöuppgifter 
till kommunchef, som i sin tur kan fördela arbetsmiljöuppgifterna vidare ner i 
organisationen. 
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1. Uppgiftsfördelning från kommunstyrelsen till kommunchef 
Kommunchefen ska: 

- Ha kunskap om och arbeta i enlighet med Ulricehamns kommuns 
arbetsmiljöpolicy/ riktlinjer för arbetsmiljöarbetet och kommunens 
samverkansavtal 

- Se till att arbetsmiljöarbetet inom kommunen organiseras på lämpligt sätt  

- Fastställa övergripande mål, riktlinjer och organisation för arbetsmiljöarbetet  

- Se till att gällande uppgiftsfördelning klart visar vem i organisationen som har 
ansvaret för olika typer av arbetsmiljöfrågor 

- Se till att samverkan sker i CSG kring arbetsmiljöfrågor, samt att vara ordförande 
vid dessa möten 

- Se till att arbetsmiljöpolicy tas fram och hålls aktuell. 

- Ansvara för att årlig sammanställning av ohälsa, olyckor, arbetsskador och tillbud 
tas fram. 

- Se till att det inom förvaltningen på lämpligt sätt finns organiserat rehabiliterings- 
och anpassningsarbete 

- Se till att det finns ekonomiska och personella förutsättningar för ett i praktiken 
fungerande arbetsmiljöarbete 

- Tydliggöra hur arbetsmiljöarbetet ska skötas vid chefers sjukfrånvaro och 
semester 

- Åtgärda brister i arbetsmiljön inom den givna fördelningen av 
arbetsmiljöuppgifter eller skriftligen returnera uppgiften till kommunstyrelsen 
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2. Uppgiftsfördelning från kommunchef till sektorschef 
 

Sektorschef ska: 

- Ha kunskap om och arbeta i enlighet med Ulricehamns kommuns 
arbetsmiljöpolicy/riktlinjer för arbetsmiljöarbetet och kommunens samverkansavtal 

- Se till att arbetsmiljöarbetet organiseras på lämpligt sätt  

- Klargöra uppgiftsfördelningen till underställda chefer 

- Se till att samverkan sker i SSG kring arbetsmiljöfrågor  

- Ansvara för att årlig sammanställning av ohälsa, olyckor, arbetsskador och tillbud tas 
fram. 

- Se till att det inom processen på lämpligt sätt finns organiserat rehabiliterings- och 
anpassningsarbete 

- Se till att det finns ekonomiska och personella förutsättningar för ett i praktiken 
fungerande arbetsmiljöarbete och i budgetarbetet beakta de arbetsmiljöåtgärder som 
behöver göras. 

- Åtgärda brister i arbetsmiljön inom den givna fördelningen av arbetsmiljöuppgifter 
eller skriftligen returnera uppgiften till kommunchef 
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3. Uppgiftsfördelning från kommunchef till: 

 personalchef, ekonomichef, kanslichef, kommunikationschef 
Personalchef, ekonomichef ,kanslichef, kommunikationschef ska: 

- Ha kunskap om och arbeta i enlighet med Ulricehamns kommuns 
arbetsmiljöpolicy/ riktlinjer för arbetsmiljöarbetet och kommunens 
samverkansavtal 

- Se till att arbetsmiljöarbetet organiseras på lämpligt sätt 

- Se till att verksamhetens medarbetare fortlöpande får den information och de 
instruktioner som är nödvändiga för att förebygga ohälsa och olycksfall 

- Se till att arbetsmiljö och arbetsmiljöarbetet dokumenteras samt att riskanalyser 
genomförs 

- Se till att bestämmelser i arbetsmiljölagen, andra lagar, författningar, regler och 
avtal inom arbetsmiljöområdet följs och att information om reglerna ges 

- Se till att medarbetarna rapporterar arbetsskador och tillbud i enlighet med 
kommunens rutin och se till att utredningar av olyckor och tillbud genomförs för 
att förhindra att skadan upprepas 
 

- Se till att det inom verksamheten på lämpligt sätt finns organiserat 
rehabiliterings- och anpassningsarbete 

- Tillse att allvarligare olyckor och tillbud omedelbart rapporteras till 
Arbetsmiljöverket 

- Se till att det finns ekonomiska och personella förutsättningar för ett i praktiken 
fungerande arbetsmiljöarbete och i budgetarbetet beakta de arbetsmiljöåtgärder 
som behöver göras. 

- Åtgärda brister i arbetsmiljön inom den givna fördelningen av 
arbetsmiljöuppgifter eller skriftligen returnera uppgiften till kommunchef. 
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4. Uppgiftsfördelning från sektorschef till verksamhetschef 
Verksamhetschefen ska: 

- Ha kunskap om och arbeta i enlighet med Ulricehamns kommuns 
arbetsmiljöpolicy/ riktlinjer för arbetsmiljöarbetet och kommunens 
samverkansavtal 

- Se till att arbetsmiljöarbetet organiseras på lämpligt sätt 

- Klargöra uppgiftsfördelningen till underställda chefer 

- Se till att verksamhetens medarbetare fortlöpande får den information och de 
instruktioner som är nödvändiga för att förebygga ohälsa och olycksfall 

- Se till att arbetsmiljö och arbetsmiljöarbetet dokumenteras samt att riskanalyser 
genomförs 

- Se till att bestämmelser i arbetsmiljölagen, andra lagar, författningar, regler och 
avtal inom arbetsmiljöområdet följs och att information om reglerna ges 

- Se till att samverkan sker i VSG kring arbetsmiljöfrågor 

- Se till att medarbetarna rapporterar arbetsskador och tillbud i enlighet med 
kommunens rutin och se till att utredningar av olyckor och tillbud genomförs för 
att förhindra att skadan upprepas 
 

- Se till att det inom verksamheten på lämpligt sätt finns organiserat 
rehabiliterings- och anpassningsarbete 

- Tillse att allvarligare olyckor och tillbud omedelbart rapporteras till 
Arbetsmiljöverket 

- Se till att det finns ekonomiska och personella förutsättningar för ett i praktiken 
fungerande arbetsmiljöarbete och i budgetarbetet beakta de arbetsmiljöåtgärder 
som behöver göras. 

- Åtgärda brister i arbetsmiljön inom den givna fördelningen av 
arbetsmiljöuppgifter eller skriftligen returnera uppgiften till sektorschef. 
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5. Uppgiftsfördelning från verksamhetschef till enhetschef/rektor 
Enhetschefen/rektorn ska: 

- Ha kunskap om och arbeta i enlighet med Ulricehamns kommuns 
arbetsmiljöpolicy/ riktlinjer för arbetsmiljöarbetet och kommunens 
samverkansavtal 

- Ta fram mål för det lokala arbetsmiljöarbetet 

- Klargöra uppgiftsfördelningen till underställd chef 

- Samverka med lokala skyddsombud/arbetsplatsombud i aktuella 
arbetsmiljöfrågor 

- Stimulera arbetsmiljöarbetet bland personalen genom att regelbundet diskutera 
arbetsmiljö på arbetsplatsträffar 

- Informera de anställda om de allmänna och specifika föreskrifter som gäller för 
verksamheten. 
 

- Se att de anställda följer de föreskrifter som gäller för verksamheten och använder 
nödvändig skyddsutrustning. 

 
- Se till att befintliga hjälpmedel används på anvisat sätt 

 
- Se till att medarbetarna rapporterar arbetsskador och tillbud i enlighet med 

kommunens rutin och se till att utredningar av olyckor och tillbud genomförs för 
att förhindra att skadan upprepas 

 
- Tillse att allvarligare olyckor och tillbud rapporteras till verksamhetschef för 

vidare anmälan till Arbetsmiljöverket 

- Se till att det inom enheten på lämpligt sätt finns organiserat rehabiliterings- och 
anpassningsarbete 

- Se till att skyddsronder genomförs och att andra undersökningar av arbetsmiljön 
genomförs, enkätundersökningar  

 
- Fortlöpande göra riskbedömningar på enheten och vidta nödvändiga åtgärder 

 
- Se till att det finns ekonomiska och personella förutsättningar för ett i praktiken 

fungerande arbetsmiljöarbete och i budgetarbetet beakta de arbetsmiljöåtgärder 
som behöver göras. 

- Genomföra introduktion av nyanställda, personal som varit borta från arbetet en 
längre period ,samt personal som fått nya arbetsuppgifter 

 
- Åtgärda brister i arbetsmiljön inom den givna fördelningen av 

arbetsmiljöuppgifter eller skriftligen returnera uppgiften till verksamhetschefen 
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6.Uppgiftsfördelning från rektor till biträdande rektor 
- Biträdande rektor ska:  

- Ha kunskap om och arbeta i enlighet med Ulricehamns kommuns 
arbetsmiljöpolicy/ riktlinjer för arbetsmiljöarbetet och kommunens 
samverkansavtal 

- Ha kunskap om Ulricehamns kommuns arbetsmiljöpolicy och kommunens 
samverkansavtal 

- Ta fram mål för det lokala arbetsmiljöarbetet 

- Samverka med lokala skyddsombud/arbetsplatsombud i aktuella 
arbetsmiljöfrågor 

- Stimulera arbetsmiljöarbetet bland personalen genom att regelbundet diskutera 
arbetsmiljö på arbetsplatsträffar 

- Informera de anställda om de allmänna och specifika föreskrifter som gäller för 
verksamheten. 
 

- Se att de anställda följer de föreskrifter som gäller för verksamheten och använder 
nödvändig skyddsutrustning. 

 
- Se till att befintliga hjälpmedel används på anvisat sätt 

 
- Se till att medarbetarna rapporterar arbetsskador och tillbud i enlighet med 

kommunens rutin och se till att utredningar av olyckor och tillbud genomförs för 
att förhindra att skadan upprepas 

 
- Se till att skyddsronder genomförs och att andra undersökningar av arbetsmiljön 

genomförs 
 

- Fortlöpande göra riskbedömningar på enheten  
 

- Genomföra introduktion av nyanställda, personal som varit borta från arbetet en 
längre period ,samt personal som fått nya arbetsuppgifter 

 
- Åtgärda brister i arbetsmiljön inom den givna fördelningen av 

arbetsmiljöuppgifter eller returnera uppgiften till rektor 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Ulricehamns kommun 2014-11-21  

 
 

7.  Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till andra medarbetare 
Det kan vara lämpligt att fördela vissa arbetsmiljöuppgifter till andra medarbetare. 
Det ska ske när det finns risker i verksamheterna som chefen inte har möjlighet att 
överblicka. Det är viktigt att det för dessa personer finns avsatt tid för att genomföra 
arbetsmiljöuppgifterna samt att deras kunskap om risker regelbundet uppdateras. 
 
Nedan följer exempel på sådana uppgifter i olika verksamheter. 
 
Skolans träslöjd: 
- Delta vid skyddsronder i träslöjdsalen med tillräcklig frekvens  
- Göra riskbedömningar inför lektionerna och vid behov riskreducerande åtgärder 
- Se till att maskiner i träslöjdsalen är försedda, med tillräckligt skydd 
- Hålla sig uppdaterad med gällande regler för träbearbetningsmaskiner 
- Se till att städning sker dagligen och att spridning av trädamm undviks 
- Regelbundet se över första-hjälpen-utrustningen och komplettera vid behov 
- Åtgärda brister i arbetsmiljön inom den givna fördelningen av 

arbetsmiljöuppgifter eller skriftligen returnera uppgiften till rektor 

Skolans kemiundervisning: 
- Regelbundet rensa ut kemikalier som inte används 
- Genomföra riskundersökning för varje laboration 
- Hålla sig uppdaterad med gällande regler för laboratoriearbete och 

kemikaliehantering 
- Se till att ingen utsätts för risk att komma i kontakt med frätande, eller annars 

skadliga ämnen 
- Se till att obehöriga inte har tillträde till lokaler där giftiga kemikalier förvaras 
- Se till att kemikalier av olika slag förvaras på korrekt sett och är försedda med rätt 

farosymboler 
- Se till att nöddusch och ögonspolanordning finns och dess funktion regelbundet 

kontrolleras 
- Åtgärda brister i arbetsmiljön inom den givna fördelningen av 

arbetsmiljöuppgifter eller skriftligen returnera uppgiften till rektor 

Skolans idrottsundervisning: 
- Regelbundet kontrollera att redskap och utrustning håller en hög säkerhet 
- Se till att obehöriga inte har tillträde till lokalerna under lektionstid  
- Se till att det går att tillkalla hjälp snabbt om olycka skulle ske 
- Regelbundet se över första-hjälpen-utrustningen och snabb hjälp även då lektion 

bedrivs på annan plats.  
- Åtgärda brister i arbetsmiljön inom den givna fördelningen av 

arbetsmiljöuppgifter eller skriftligen returnera uppgiften till rektor 

 
Kostverksamhet 
- Se till att de anställda följer de för verksamheten gällande arbetsmiljöföreskrifter 

samt använder den skyddsutrustning som är nödvändig i verksamheten. 
- Genomföra introduktion för nyanställda, omplacerade och praktikanter 
- Planera, leda och kontrollera arbetsmiljöarbetet inom angivet området/köket 

 
- Se till att medarbetare anmäler tillbud, arbetsskador och olyckor, enligt gällande 

rutin 
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- Fortlöpande göra riskbedömningar på arbetsplatserna och vidta nödvändiga 
åtgärder 

- Åtgärda brister i arbetsmiljön inom den givna fördelningen av 
arbetsmiljöuppgifter eller skriftligen returnera uppgiften till verksamhetschef 

 
Idrottsanläggningar (sport- och simhall och ishall) 
- Se till att de anställda följer de för verksamheten gällande arbetsmiljöföreskrifter 

samt använder den skyddsutrustning som är nödvändig i verksamheten. 
- Genomföra introduktion för nyanställda, omplacerade och praktikanter 
- Planera, leda och kontrollera arbetsmiljöarbetet inom angivet området/köket 
- Se till att medarbetare anmäler tillbud, arbetsskador och olyckor, enligt gällande 

rutin 
- Fortlöpande göra riskbedömningar på arbetsplatserna och vidta nödvändiga 

åtgärder 
- Åtgärda brister i arbetsmiljön inom den givna fördelningen av 

arbetsmiljöuppgifter eller skriftligen returnera uppgiften till enhetschef 

Fritidsgård 
- Se till att de anställda följer de för verksamheten gällande arbetsmiljöföreskrifter 

samt använder den skyddsutrustning som är nödvändig i verksamheten. 
- Genomföra introduktion för nyanställda, omplacerade och praktikanter 
- Planera, leda och kontrollera arbetsmiljöarbetet inom angivet området/köket 
- Se till att medarbetare anmäler tillbud, arbetsskador och olyckor, enligt gällande 

rutin 
- Fortlöpande göra riskbedömningar på arbetsplatserna och vidta nödvändiga 

åtgärder 
- Åtgärda brister i arbetsmiljön inom den givna fördelningen av 

arbetsmiljöuppgifter eller skriftligen returnera uppgiften till enhetschef 

 
Ungdomens hus 
- Se till att de anställda följer de för verksamheten gällande arbetsmiljöföreskrifter 

samt använder den skyddsutrustning som är nödvändig i verksamheten. 
- Genomföra introduktion för nyanställda, omplacerade och praktikanter 
- Planera, leda och kontrollera arbetsmiljöarbetet inom angivet området/köket 
- Se till att medarbetare anmäler tillbud, arbetsskador och olyckor, enligt gällande 

rutin 
- Fortlöpande göra riskbedömningar på arbetsplatserna och vidta nödvändiga 

åtgärder 
- Åtgärda brister i arbetsmiljön inom den givna fördelningen av 

arbetsmiljöuppgifter eller skriftligen returnera uppgiften till enhetschef 

 
 

  Fastighetsskötsel och lokalvård 
- Se till att de anställda följer de för verksamheten gällande arbetsmiljöföreskrifterna 

samt använder den skyddsutrustning som är nödvändig i verksamheten. 
- Genomföra introduktion för nyanställda och omplacerade 
- Planera, leda och kontrollera arbetsmiljöarbetet inom angivet område 
- Fortlöpande göra riskbedömningar på arbetsplatserna och vidta nödvändiga åtgärder 
- Se till att medarbetare anmäler tillbud, arbetsskador och olyckor, enligt gällande 

rutin. 
- Åtgärda brister i arbetsmiljön inom den givna fördelningen av arbetsmiljöuppgifter 

eller skriftligen returnera uppgiften till enhetschef/rektor 
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8.Mall för returnering av arbetsmiljöuppgifter 
För att det ska vara tydligt vilken eller vilka arbetsuppgifter som returneras skall mall 
för returnering användas. 
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    Bilaga 1 

 

                  FÖRDELNING AV ARBETSMILJÖUPPGIFTER 

 

Jag som är utsedd att ha arbetsgivaransvaret för arbetsmiljöfrågorna inom  

Klicka här för att ange text. 

fördelar härmed arbetsmiljöuppgifter inom 

Klicka här för att ange text. 

till 

Klicka här för att ange text. 

som i sin befattning som chef inom Ulricehamns kommun har ansvaret för övriga beslut, 
som i stor utsträckning påverkar arbetet och arbetsmiljön inom den berörda delen av 
förvaltningen. I den mån befogenheterna inte räcker till skall vederbörande skriftligen 
returnera frågan/frågorna tillbaka till mig, som då återtar uppdraget att hantera den aktuella 
frågan.  

Vi har också kommit överens om vad som i detalj ingår i ansvaret och vad som krävs för att 
arbetsmiljöarbetet skall fungera väl i enlighet med denna fördelning. 

 

Datum 

20 

 

Klicka här för att ange text.  Klicka här för att ange text. 

Namn, den som fördelar  Namn, den som ansvaret fördelas till 

 

Namnförtydligande   Namnförtydligande 
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    Bilaga 2 

        RETURNERING AV FÖRDELADE ARBETSMILJÖUPPGIFTER 

Jag som är utsedd att ha arbetsgivaransvaret för arbetsmiljöfrågorna inom  

Klicka här för att ange text. 

Returnerar härmed fördelade arbetsmiljöuppgifter inom 

Klicka här för att ange text. 

till 

Klicka här för att ange text. 

Fördelad arbetsmiljöuppgift/-uppgifter som returneras: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….. 

Datum 

Klicka här för att ange text. 

Klicka här för att ange text.  Klicka här för att ange text. 

Namn, den som fördelar  Namn, den som ansvaret fördelas till 

 

Namnförtydligande   Namnförtydligande 

 



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2022-03-01 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§  
 

Förordnande av verksamhetschef för elevhälsans 
medicinska insats 
Dnr 2021/609 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Enhetschefen för barn- och elevhälsan, Ulrika Englund, fullgör uppdraget som 
verksamhetschef för barn- och elevhälsans medicinska insats i Ulricehamns kommun. I de 
fall Ulrika Englund saknar formell eller reell kompetens avseende diagnostik, vård eller 
behandling ska dessa delar överlåtas till annan befattningshavare jämlikt 30 § hälso- och 
sjukvårdslagen (SFS 1982:763). 
 
Sammanfattning 
I hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) 29 §, första stycket, klargörs att det inom hälso- 
och sjukvården ska finnas någon (en verksamhetschef) som svarar för verksamheten. 
Verksamhetschefen förordnas av vårdgivaren. Kommunstyrelsen i Ulricehamn utgör 
vårdgivare för barn- och elevhälsans medicinska insats i Ulricehamns kommun. 
 
Verksamhetschefens uppdrag och ansvar regleras genom tillämpbara författningar samt det 
av kommunstyrelsen antagna ledningssystemet för verksamheten. 
 
Förvaltningen föreslår att enhetschefen för barn- och elevhälsan, Ulrika Englund, fullgör 
uppdraget som verksamhetschef för barn- och elevhälsans medicinska insats i Ulricehamns 
kommun. I de fall Ulrika Englund saknar formell eller reell kompetens avseende diagnostik, 
vård eller behandling ska dessa delar överlåtas till annan befattningshavare jämlikt 30 § 
hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763). 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-02-04 från barn- och utbildningschef  
2 MBL § 11 ang uppdrag som vc psyk och med ansvar 
3 Riskbedömning och handlingsplan 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Enhetschefen för barn- och elevhälsan, Ulrika Englund, fullgör uppdraget som 
verksamhetschef för barn- och elevhälsans medicinska insats i Ulricehamns kommun. I de 
fall Ulrika Englund saknar formell eller reell kompetens avseende diagnostik, vård eller 
behandling ska dessa delar överlåtas till annan befattningshavare jämlikt 30 § hälso- och 
sjukvårdslagen (SFS 1982:763). 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-02-04 

Tjänsteskrivelse Förordnande av verksamhetschef 
för barn- och elevhälsans medicinska insats 
Diarienummer 2021/609, löpnummer 435/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Enhetschefen för barn- och elevhälsan, Ulrika Englund, fullgör uppdraget som 
verksamhetschef för barn- och elevhälsans medicinska insats i Ulricehamns kommun. I de 
fall Ulrika Englund saknar formell eller reell kompetens avseende diagnostik, vård eller 
behandling ska dessa delar överlåtas till annan befattningshavare jämlikt 30 § hälso- och 
sjukvårdslagen (SFS 1982:763). 
 
Sammanfattning 
I hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) 29 §, första stycket, klargörs att det inom hälso- 
och sjukvården ska finnas någon (en verksamhetschef) som svarar för verksamheten. 
Verksamhetschefen förordnas av vårdgivaren. Kommunstyrelsen i Ulricehamn utgör 
vårdgivare för barn- och elevhälsans medicinska insats i Ulricehamns kommun. 
 
Verksamhetschefens uppdrag och ansvar regleras genom tillämpbara författningar samt det 
av kommunstyrelsen antagna ledningssystemet för verksamheten. 
 
Förvaltningen föreslår att enhetschefen för barn- och elevhälsan, Ulrika Englund, fullgör 
uppdraget som verksamhetschef för barn- och elevhälsans medicinska insats i Ulricehamns 
kommun. I de fall Ulrika Englund saknar formell eller reell kompetens avseende diagnostik, 
vård eller behandling ska dessa delar överlåtas till annan befattningshavare jämlikt 30 § 
hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763). 
 
 
Ärendet 
I hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) 29 §, första stycket, klargörs att det inom hälso- 
och sjukvården ska finnas någon (en verksamhetschef) som svarar för verksamheten. 
Verksamhetschefen förordnas av vårdgivaren. Kommunstyrelsen i Ulricehamn utgör 
vårdgivare för barn- och elevhälsans medicinska insats i Ulricehamns kommun. 
 
Verksamhetschefens uppdrag och ansvar regleras genom tillämpbara författningar samt det 
av kommunstyrelsen antagna ledningssystemet för verksamheten. 
 
Verksamhetschefen ansvarar för  
 Verksamhetens arbete i enlighet med ledningssystemet.  
 Verksamhetens rutiner utöver ledningssystemet.  
 Verksamhetens systematiska kvalitetsarbete.  
 Verksamhetens patientsäkerhetsarbete.  
 Verksamhetens personal, lokaler och utrustning.  
 Verksamhetens inköp av tjänster.  
 Verksamhetens personuppgiftshantering.  
 Verksamhetens samverkan med vårdgrannar och andra aktörer.  
 Att anmäla verksamheten till vårdgivarregistret vid Inspektionen för vård och omsorg 

(IVO).  
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 Att utveckla målen för verksamheten och årligen föreslå kommande års verksamhetsmål 
till vårdgivaren.  

 Att utveckla ledningssystemet för verksamheten och föreslå förändringar till vårdgivaren.  
 Att utveckla informationssäkerhetspolicyn för verksamheten och föreslå förändringar till 

vårdgivaren.  
 Att årligen upprätta verksamhetens patientsäkerhetsberättelse.  
 Att årligen upprätta verksamhetens kvalitetsberättelse.  
 Hantering, bedömning och eventuell utredning av avvikelser inom verksamheten.  
 Anmälningar jämlikt Lex Maria i enlighet med patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659).  
 Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om legitimerad hälso- och 

sjukvårdspersonal ej bedöms kunna utöva sitt yrke tillfredsställande i enlighet med 
patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659).  

 
Verksamhetschefens återrapportering till vårdgivaren regleras av ledningssystemet. Saknas 
fastställt ledningssystem för verksamheten sker återrapportering till vårdgivaren genom 
beredande utskottet. 
 
Arbetsgivaren ska regelbundet och vid förändringar undersöka och riskbedöma 
arbetsförhållandena på arbetsplatsen. En sådan riskbedömning har gjorts den 2 februari 
2022. 
 
Den 2 februari 2022 genomfördes en förhandling i enlighet med MBL § 11. Förhandlingen 
avslutades i enighet.  
 
Förvaltningen föreslår att enhetschefen för barn- och elevhälsan, Ulrika Englund, fullgör 
uppdraget som verksamhetschef för barn- och elevhälsans medicinska insats i Ulricehamns 
kommun. I de fall Ulrika Englund saknar formell eller reell kompetens avseende diagnostik, 
vård eller behandling ska dessa delar överlåtas till annan befattningshavare jämlikt 30 § 
hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763). 
 
 
Beslutsunderlag 
1 MBL § 11 ang uppdrag som vc psyk och med ansvar 
2 Riskbedömning och handlingsplan 

 
 
Beslut lämnas till 
Barn- och utbildningschef 
Ulrika Englund, enhetschef för barn- och elevhälsan 
HR-funktionen 
 
 
 
 

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

 



 PROTOKOLL 
 MBL § 11 1 (2) 

PROTOKOLL 
 

Datum Sammanträde 
2022-02-02 Förhandling MBL 11 §  
 
Förhandlingsparter 
Ulricehamns Kommun Gülsen Özdenkos, Barn- och utbildningschef 
 Jenny Rydin Johnsson, HR-konsult 
   
Vårdförbundet Clara Andersson 
Sv psykologförbund Mikael Odhage 
   
 
Ärende 
Förordnande av verksamhetschef för barn- och elevhälsans medicinska och 
psykologiska insats 
 
§ 1 
I hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) 29 §, första stycket, klargörs att det 
inom hälso-och sjukvården ska finnas någon (en verksamhetschef) som svarar 
för verksamheten. Verksamhetschefen förordnas av vårdgivaren. 
Kommunstyrelsen i Ulricehamn utgör vårdgivare för barn- och elevhälsans 
medicinska och psykologiska insats i Ulricehamns kommun.  
 
Verksamhetschefens uppdrag och ansvar regleras genom tillämpbara 
författningar samt det av kommunstyrelsen antagna ledningssystemet för 
verksamheten.  
 
Arbetsgivaren föreslår att enhetschefen för barn- och elevhälsan, Ulrika 
Englund, fullgör uppdraget som verksamhetschef för barn- och elevhälsans 
medicinska och psykologiska insats i Ulricehamns kommun. I de fall Ulrika 
Englund saknar formell, eller reell, kompetens avseende diagnostik, vård eller 
behandling ska dessa delar överlåtas till annan befattningshavare jämlikt 30 § 
hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763).  
 
Ulrika Englund föreslås tillträda uppdraget den 2022-03-10. 
 
Riskbedömning, genomförd den 2022-02-02, bifogas protokollet. 
 
§ 2 
I väntan på politiskt beslut den 2022-03-10 föreslår arbetsgivaren att 
kommunstyrelsens ordförande fattar ett delegationsbeslut om att Ulrika 
Englund har uppdraget som tf verksamhetschef för barn-och elevhälsans 
medicinska och psykologiska insats i Ulricehamns kommun under perioden 
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 PROTOKOLL 
 MBL § 11 2 (2) 

2022-02-02 – 2022-02-28. 
Vidare föreslås att kommunstyrelsens ordförande fattar ett delegationsbeslut om 
att Ulrika Englund har uppdraget som verksamhetschef för barn-och elevhälsans 
medicinska och psykologiska insats i Ulricehamns kommun under perioden 
2022-03-01 – 2022-03-10. 
 
§ 3 
De fackliga organisationerna har inget att erinra mot arbetsgivarens förslag. 
 
§ 4 
Förhandlingen avslutas i enighet  
 
Vid pennan 
Jenny Rydin Johnsson 
 
Ulricehamns kommun   
Gülsen Özdenkos 
 
Vårdförbundet 
Clara Andersson 
 
Sveriges psykologförbund     
Mikael Odhage 
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§  
 

Förordnande av verksamhetschef för elevhälsans 
psykologiska insats 
Dnr 2021/610 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Enhetschefen för barn- och elevhälsan, Ulrika Englund, fullgör uppdraget som 
verksamhetschef för barn- och elevhälsans psykologiska insats i Ulricehamns kommun. I de 
fall Ulrika Englund saknar formell eller reell kompetens avseende diagnostik, vård eller 
behandling ska dessa delar överlåtas till annan befattningshavare jämlikt 30 § hälso- och 
sjukvårdslagen (SFS 1982:763). 
 
Sammanfattning 
I hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) 29 §, första stycket, klargörs att det inom hälso- 
och sjukvården ska finnas någon (en verksamhetschef) som svarar för verksamheten. 
Verksamhetschefen förordnas av vårdgivaren. Kommunstyrelsen i Ulricehamn utgör 
vårdgivare för barn- och elevhälsans psykologiska insats i Ulricehamns kommun. 
 
Verksamhetschefens uppdrag och ansvar regleras genom tillämpbara författningar samt det 
av kommunstyrelsen antagna ledningssystemet för verksamheten. 
 
Förvaltningen föreslår att enhetschefen för barn- och elevhälsan, Ulrika Englund, fullgör 
uppdraget som verksamhetschef för barn- och elevhälsans psykologiska insats i Ulricehamns 
kommun. I de fall Ulrika Englund saknar formell eller reell kompetens avseende diagnostik, 
vård eller behandling ska dessa delar överlåtas till annan befattningshavare jämlikt 30 § 
hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763). 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-02-04 från barn- och utbildningschef  
2 MBL § 11 ang uppdrag som vc psyk och med ansvar 
3 Riskbedömning och handlingsplan 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Enhetschefen för barn- och elevhälsan, Ulrika Englund, fullgör uppdraget som 
verksamhetschef för barn- och elevhälsans psykologiska insats i Ulricehamns kommun. I de 
fall Ulrika Englund saknar formell eller reell kompetens avseende diagnostik, vård eller 
behandling ska dessa delar överlåtas till annan befattningshavare jämlikt 30 § hälso- och 
sjukvårdslagen (SFS 1982:763). 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-02-04 

Tjänsteskrivelse Förordnande av verksamhetschef 
för barn- och elevhälsans psykologiska insats 
Diarienummer 2021/610, löpnummer 436/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Enhetschefen för barn- och elevhälsan, Ulrika Englund, fullgör uppdraget som 
verksamhetschef för barn- och elevhälsans psykologiska insats i Ulricehamns kommun. I de 
fall Ulrika Englund saknar formell eller reell kompetens avseende diagnostik, vård eller 
behandling ska dessa delar överlåtas till annan befattningshavare jämlikt 30 § hälso- och 
sjukvårdslagen (SFS 1982:763). 
 
Sammanfattning 
I hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) 29 §, första stycket, klargörs att det inom hälso- 
och sjukvården ska finnas någon (en verksamhetschef) som svarar för verksamheten. 
Verksamhetschefen förordnas av vårdgivaren. Kommunstyrelsen i Ulricehamn utgör 
vårdgivare för barn- och elevhälsans psykologiska insats i Ulricehamns kommun. 
 
Verksamhetschefens uppdrag och ansvar regleras genom tillämpbara författningar samt det 
av kommunstyrelsen antagna ledningssystemet för verksamheten. 
 
Förvaltningen föreslår att enhetschefen för barn- och elevhälsan, Ulrika Englund, fullgör 
uppdraget som verksamhetschef för barn- och elevhälsans psykologiska insats i Ulricehamns 
kommun. I de fall Ulrika Englund saknar formell eller reell kompetens avseende diagnostik, 
vård eller behandling ska dessa delar överlåtas till annan befattningshavare jämlikt 30 § 
hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763). 
 
 
Ärendet 
I hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) 29 §, första stycket, klargörs att det inom hälso- 
och sjukvården ska finnas någon (en verksamhetschef) som svarar för verksamheten. 
Verksamhetschefen förordnas av vårdgivaren. Kommunstyrelsen i Ulricehamn utgör 
vårdgivare för barn- och elevhälsans psykologiska insats i Ulricehamns kommun. 
  
Verksamhetschefens uppdrag och ansvar regleras genom tillämpbara författningar samt det 
av kommunstyrelsen antagna ledningssystemet för verksamheten. 
 
Verksamhetschefen ansvarar för  
 Verksamhetens arbete i enlighet med ledningssystemet.  
 Verksamhetens rutiner utöver ledningssystemet.  
 Verksamhetens systematiska kvalitetsarbete.  
 Verksamhetens patientsäkerhetsarbete.  
 Verksamhetens personal, lokaler och utrustning.  
 Verksamhetens inköp av tjänster.  
 Verksamhetens personuppgiftshantering.  
 Verksamhetens samverkan med vårdgrannar och andra aktörer.  
 Att anmäla verksamheten till vårdgivarregistret vid Inspektionen för vård och omsorg 

(IVO).  
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 Att utveckla målen för verksamheten och årligen föreslå kommande års verksamhetsmål 
till vårdgivaren.  

 Att utveckla ledningssystemet för verksamheten och föreslå förändringar till vårdgivaren.  
 Att utveckla informationssäkerhetspolicyn för verksamheten och föreslå förändringar till 

vårdgivaren.  
 Att årligen upprätta verksamhetens patientsäkerhetsberättelse.  
 Att årligen upprätta verksamhetens kvalitetsberättelse.  
 Hantering, bedömning och eventuell utredning av avvikelser inom verksamheten.  
 Anmälningar jämlikt Lex Maria i enlighet med patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659).  
 Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om legitimerad hälso- och 

sjukvårdspersonal ej bedöms kunna utöva sitt yrke tillfredsställande i enlighet med 
patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659).  

 
Verksamhetschefens återrapportering till vårdgivaren regleras av ledningssystemet. Saknas 
fastställt ledningssystem för verksamheten sker återrapportering till vårdgivaren genom 
beredande utskottet. 
 
Arbetsgivaren ska regelbundet och vid förändringar undersöka och riskbedöma 
arbetsförhållandena på arbetsplatsen. En sådan riskbedömning har gjorts den 2 februari 
2022. 
 
Den 2 februari 2022 genomfördes en förhandling i enlighet med MBL § 11. Förhandlingen 
avslutades i enighet. 
 
Förvaltningen föreslår att enhetschefen för barn- och elevhälsan, Ulrika Englund, fullgör 
uppdraget som verksamhetschef för barn- och elevhälsans psykologiska insats i Ulricehamns 
kommun. I de fall Ulrika Englund saknar formell eller reell kompetens avseende diagnostik, 
vård eller behandling ska dessa delar överlåtas till annan befattningshavare jämlikt 30 § 
hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763). 
 
 
Beslutsunderlag 
1 MBL § 11 ang uppdrag som vc psyk och med ansvar 
2 Riskbedömning och handlingsplan 

 
 
 
Beslut lämnas till 
Barn- och utbildningschef 
Ulrika Englund, enhetschef för barn- och elevhälsan 
HR-funktionen 
 
 
 
 

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

 



 PROTOKOLL 
 MBL § 11 1 (2) 

PROTOKOLL 
 

Datum Sammanträde 
2022-02-02 Förhandling MBL 11 §  
 
Förhandlingsparter 
Ulricehamns Kommun Gülsen Özdenkos, Barn- och utbildningschef 
 Jenny Rydin Johnsson, HR-konsult 
   
Vårdförbundet Clara Andersson 
Sv psykologförbund Mikael Odhage 
   
 
Ärende 
Förordnande av verksamhetschef för barn- och elevhälsans medicinska och 
psykologiska insats 
 
§ 1 
I hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) 29 §, första stycket, klargörs att det 
inom hälso-och sjukvården ska finnas någon (en verksamhetschef) som svarar 
för verksamheten. Verksamhetschefen förordnas av vårdgivaren. 
Kommunstyrelsen i Ulricehamn utgör vårdgivare för barn- och elevhälsans 
medicinska och psykologiska insats i Ulricehamns kommun.  
 
Verksamhetschefens uppdrag och ansvar regleras genom tillämpbara 
författningar samt det av kommunstyrelsen antagna ledningssystemet för 
verksamheten.  
 
Arbetsgivaren föreslår att enhetschefen för barn- och elevhälsan, Ulrika 
Englund, fullgör uppdraget som verksamhetschef för barn- och elevhälsans 
medicinska och psykologiska insats i Ulricehamns kommun. I de fall Ulrika 
Englund saknar formell, eller reell, kompetens avseende diagnostik, vård eller 
behandling ska dessa delar överlåtas till annan befattningshavare jämlikt 30 § 
hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763).  
 
Ulrika Englund föreslås tillträda uppdraget den 2022-03-10. 
 
Riskbedömning, genomförd den 2022-02-02, bifogas protokollet. 
 
§ 2 
I väntan på politiskt beslut den 2022-03-10 föreslår arbetsgivaren att 
kommunstyrelsens ordförande fattar ett delegationsbeslut om att Ulrika 
Englund har uppdraget som tf verksamhetschef för barn-och elevhälsans 
medicinska och psykologiska insats i Ulricehamns kommun under perioden 
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 PROTOKOLL 
 MBL § 11 2 (2) 

2022-02-02 – 2022-02-28. 
Vidare föreslås att kommunstyrelsens ordförande fattar ett delegationsbeslut om 
att Ulrika Englund har uppdraget som verksamhetschef för barn-och elevhälsans 
medicinska och psykologiska insats i Ulricehamns kommun under perioden 
2022-03-01 – 2022-03-10. 
 
§ 3 
De fackliga organisationerna har inget att erinra mot arbetsgivarens förslag. 
 
§ 4 
Förhandlingen avslutas i enighet  
 
Vid pennan 
Jenny Rydin Johnsson 
 
Ulricehamns kommun   
Gülsen Özdenkos 
 
Vårdförbundet 
Clara Andersson 
 
Sveriges psykologförbund     
Mikael Odhage 
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§  
 

Remiss - Samverkansavtal för naturbruksutbildningar 
Dnr 2022/43 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget på samverkansavtal om naturbruksutbildningar 
mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland. 
 
Sammanfattning 
Kommunernas gemensamma samverkansaktör inom Västra Götaland (VästKom) har 
tillsammans med Västra Götalandsregionen (VGR) utarbetat ett förslag på nytt 
samverkansavtal för naturbruksutbildningar. Det nya samverkansavtalet är tänkt att träda i 
kraft den 1 januari 2023. 
 
I korthet innebär det nya förslaget på samverkansavtal att: 

 Avtalet fortsätter att vara tidsbegränsat och ska gälla från och med den 1 januari 2023 
till och med den 31 december 2026. 

 Avtalstexten ska vara lättare att förstå och är samlad i ett dokument. 
 Roller och ansvar ska vara tydligare beskrivna. 

 
I övrigt har inga principiella avsteg gjorts från det nu gällande avtalet. För att ett nytt 
samverkansavtal för naturbruksutbildningar ska kunna träda i kraft krävs att samtliga femtio 
parter undertecknar avtalet. 
 
Förvaltningen konstaterar att varje elev som är hemmahörande i Ulricehamn och som söker 
sig till naturbruksutbildningar medför en kostnad för verksamhetsområde Tingsholm i form 
av interkommunal ersättning. Det föreslagna samverkansavtalet får dock inte några andra 
ekonomiska konsekvenser för verksamheten än de som uppstår idag och som är kopplade till 
det nuvarande avtalet. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-02-07 från barn- och utbildningschef  
2 Missiv - Remiss av omarbetat förslag på samverkansavtal för naturbruksutbildningar 
3 Omarbetat förslag till samverkansavtal om naturbruksutbildningar 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget på samverkansavtal om naturbruksutbildningar 
mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland. 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-02-07 

Tjänsteskrivelse Remiss - Samverkansavtal för 
naturbruksutbildningar 
Diarienummer 2022/43, löpnummer 449/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget på samverkansavtal om naturbruksutbildningar 
mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland. 
 
Sammanfattning 
Kommunernas gemensamma samverkansaktör inom Västra Götaland (VästKom) har 
tillsammans med Västra Götalandsregionen (VGR) utarbetat ett förslag på nytt 
samverkansavtal för naturbruksutbildningar. Det nya samverkansavtalet är tänkt att träda i 
kraft den 1 januari 2023. 
 
I korthet innebär det nya förslaget på samverkansavtal att: 

 Avtalet fortsätter att vara tidsbegränsat och ska gälla från och med den 1 januari 2023 
till och med den 31 december 2026. 

 Avtalstexten ska vara lättare att förstå och är samlad i ett dokument. 
 Roller och ansvar ska vara tydligare beskrivna. 

 
I övrigt har inga principiella avsteg gjorts från det nu gällande avtalet. För att ett nytt 
samverkansavtal för naturbruksutbildningar ska kunna träda i kraft krävs att samtliga femtio 
parter undertecknar avtalet. 
 
Förvaltningen konstaterar att varje elev som är hemmahörande i Ulricehamn och som söker 
sig till naturbruksutbildningar medför en kostnad för verksamhetsområde Tingsholm i form 
av interkommunal ersättning. Det föreslagna samverkansavtalet får dock inte några andra 
ekonomiska konsekvenser för verksamheten än de som uppstår idag och som är kopplade till 
det nuvarande avtalet. 
 
 
 
Ärendet 
Västra Götalandsregionen (VGR) och samtliga 49 kommuner inom länet har sedan 1999 ett 
samverkansavtal för naturbruksutbildningar. Avtalet har sitt ursprung i den 
ansvarsfördelning på utbildningsområdet som skedde vid bildandet av regionen och den 
skatteväxling som då gjordes. Med jämna mellanrum har samverkansavtalet förnyats och det 
nu gällande avtalet gäller under perioden 1 januari 2019 till och med den 31 december 2022. 
 
Kommunernas gemensamma samverkansaktör inom Västra Götaland (VästKom) har 
tillsammans med VGR utarbetat ett förslag på nytt samverkansavtal för 
naturbruksutbildningar. Det nya samverkansavtalet är tänkt att träda i kraft den 1 januari 
2023. 
 
I korthet innebär det nya förslaget på samverkansavtal att: 

 Avtalet fortsätter att vara tidsbegränsat och ska gälla från och med den 1 januari 2023 
till och med den 31 december 2026. 

 Avtalstexten ska vara lättare att förstå och är samlad i ett dokument. 
 Roller och ansvar ska vara tydligare beskrivna. 
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I övrigt har inga principiella avsteg gjorts från det nu gällande avtalet. För att ett nytt 
samverkansavtal för naturbruksutbildningar ska kunna träda i kraft krävs att samtliga femtio 
parter undertecknar avtalet. 
 
Ekonomi 
Förvaltningen konstaterar att varje elev som är hemmahörande i Ulricehamn och som söker 
sig till naturbruksutbildningar medför en kostnad för verksamhetsområde Tingsholm i form 
av interkommunal ersättning. Det föreslagna samverkansavtalet får dock inte några andra 
ekonomiska konsekvenser för verksamheten än de som uppstår idag och som är kopplade till 
det nuvarande avtalet. 
 
Lag- och regelprövning 
Det finns inget hinder för Ulricehamns kommun att teckna ett samverkansavtal om 
naturbruksutbildningar. 
 
Konsekvens och slutsats 
Med hänvisning till att det nya samverkansavtalet inte medför några betydande förändringar 
så föreslår förvaltningen att kommunstyrelsen tillstyrker förslaget på samverkansavtal om 
naturbruksutbildningar mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra 
Götaland. 
 
 
Beslutsunderlag 
1 Missiv - Remiss av omarbetat förslag på samverkansavtal för naturbruksutbildningar 
2 Omarbetat förslag till samverkansavtal om naturbruksutbildningar 

 
 
Beslut lämnas till 
Barn- och utbildningschef 
Verksamhetschef Tingsholm 
 
 
 
 

Gülsen Özdenkos Thony Kankare 
Barn- och utbildningschef Verksamhetschef Tingsholm 
Sektor lärande Sektor lärande 

 

 
Gunnar Scorénius 
Utredare 
Sektor lärande 
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Diarienummer RS 2021–01216 

Remiss – Samverkansavtal för 
naturbruksutbildningar 
Sedan 1999 finns ett samverkansavtal för naturbruksutbildningar mellan Västra 
Götalandsregionen (VGR) och länets alla 49 kommuner. Avtalet har sitt ursprung 
i den ansvarsfördelning på utbildningsområdet som skedde vid regionbildningen 
och den skatteväxling som gjordes då. Samverkansavtalet har förnyats med jämna 
mellanrum och nu gällande samverkansavtal gäller under perioden 1 januari 2019 
till 31 december 2022. 

VästKom och VGR har tillsammans tagit fram ett förslag på nytt samverkansavtal för 
naturbruksutbildningar att gälla från den 1 januari 2023.  
 
Arbetet med det nya förslaget började under hösten 2020 med en utvärdering av det 
nu gällandet avtalet. Alla kommuner erbjöds då möjlighet att lämna synpunkter och 
förslag via de representanter som kommunalförbunden samt Göteborgs stad har i 
samverkansorganet Ledningsråd Naturbruk. 
 
Under våren 2021 presenterades ett förslag baserat på utvärderingen och de önskemål 
som förts fram sedan det nu gällande avtalet trädde i kraft. Innan förslaget skickades 
på remiss ville samverkansorganet Politiskt Samråd Naturbruk att fler alternativ för 
avtalets framtida utformning skulle undersökas. Därefter har ett antal dialoger förts 
och möjliga alternativ utretts i samarbete mellan VästKom och VGR. Resultatet är 
versionen som vi nu skickar på remiss till er. Det nya förslaget innebär i korthet att: 
 

• Avtalet fortsätter att vara tidsbegränsat och ska gälla från 1 januari 2023 till 
den 31 december 2026. 

• Avtalstexten ska vara lättare att förstå och är samlad i ett dokument. 
• Roller och ansvar ska vara tydligare beskrivna. 

 
I övrigt har inga principiella avsteg gjorts från nu gällande avtal. Arbetet under 2021 
avseende alternativa utformningar av avtalet spräckte den ursprungliga tidplanen. För 
att ett nytt samverkansavtal ska hinna beredas och undertecknas 2022 har tidsfönstret 
för att svara på denna remiss därför begränsats till åtta veckor. Vi hoppas att ni ändå 
har möjlighet att svara, och att det finns förståelse för den korta svarstiden. För att ett 
nytt samverkansavtal för naturbruksutbildningar ska kunna träda i kraft krävs alla 
femtio parters undertecknande. 
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Så svarar ni 
Svar på remissen ska ha inkommit senast den 18 mars 2022. Svaret ska vara döpt 
med nämnden/styrelsens namn och skickas in i Word-format till 
regionstyrelsen@vgregion.se. Ange diarienummer RS 2021–01216 i ämnesraden. 
Ange även kontaktperson för ert remissvar. 

Planen framåt 
Svaren sammanställs av VGR efter att remissperioden är slut. De blir ett underlag i 
beredningen av ett slutgiltigt avtalsförslag i Ledningsråd Naturbruk, där VästKom 
och representanter för kommunerna deltar. Det slutgiltiga avtalsförslaget lämnas till 
Politiskt Samråd Naturbruk som tar ställning på mötet 26 april. Om representanterna 
för parterna är överens skickas avtalet därefter ut för beslut och undertecknande i 
kommuner och region. Beredningen för hållbar utveckling (BHU) hålls informerat.  

Frågor besvaras av Robin Kalmendal på Koncernstab regional utveckling, VGR: 
robin.kalmendal@vgregion.se 

Sändlista: 

Ale kommun  

 Partille kommun 
Alingsås kommun 

 Skara kommun 
Bengtsfors kommun  

  Skövde kommun 
Bollebygds kommun 

  Sotenäs kommun 
Borås kommun 

 Stenungsunds kommun 
Dals-Eds kommun 

 Strömstads kommun  
Essunga kommun 

 Svenljunga kommun 
Falköpings kommun 

 Tanums kommun  
Färgelanda kommun 

 Tibro kommun 
Grästorps kommun  Tidaholms kommun 
Gullspångs kommun  Tjörns kommun  
 Göteborgs kommun   Tranemo kommun 
Götene kommun   Trollhättans kommun 
Herrljunga kommun  Töreboda kommun 
Hjo kommun  Uddevalla kommun 
Härryda kommun   Ulricehamnskommun 
Karlsborgs kommun  Vara kommun 
Kungälvs kommun  Vårgårda kommun 
Lerums kommun  Vänersborgs kommun 
Lidköpings kommun  Åmåls kommun 
Lilla Edets kommun  Öckerö kommun 
Lysekils kommun   
Mariestads kommun  Boråsregionen 
Marks kommun  Skaraborgs kommunalförbund 
Melleruds kommun  Fyrbodals kommunalförbund 
Munkedals kommun  Göteborgsregionens kommunalförbund 
Mölndals kommun  Regionutvecklingsnämnden 
Orust kommun  Naturbruksstyrelsen 
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1. Allmänt 
Detta samverkansavtal om naturbruksbruksutbildningar tecknas mellan Västra 
Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland, och benämns nedan ’avtalet’. 
 
De utbildningar som avses i avtalet arrangeras av Västra Götalandsregionens 
naturbruksförvaltning. Naturbruksförvaltningen styrs av naturbruksstyrelsen, som får sitt 
årliga uppdrag av regionutvecklingsnämnden. Enligt uppdraget ska naturbruksstyrelsen, 
utöver utbildningarna, även tillhandahålla kompetenscentra till gagn för yrkesverksamma, 
elever och studerande inom naturbruksområdet. 
 
VästKom är kommunernas gemensamma samverkansaktör i Västra Götaland och kan biträda 
eller företräda kommunerna i syfte att utveckla samverkan mellan kommunerna och andra 
länsorgan såsom Västra Götalandsregionen. VästKoms roll i detta sammanhang är att 
underlätta för avtalsparternas samverkan och gemensamma ansvarstagande. 
 

1.1 Avtalsparter 

Avtalsparter i avtalet är var och en av de 49 kommunerna i Västra Götaland (’kommunerna’) 
och Västra Götalandsregionen (’regionen’). I avtalet benämns kommunerna och regionen 
gemensamt som ’parterna’. Avtalet gäller under förutsättning att samtliga parter beslutar att 
teckna avtalet. Parterna avgör själva var i respektive organisation beslutet fattas, eller om 
beslutet ska fattas i kommungemensamma organ. 
 

1.2 Omfattning 

Avtalet omfattar naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan, motsvarande utbildningar 
inom gymnasiesärskolan, och introduktionsprogrammen Programinriktat val och 
Yrkesintroduktion, samt vuxenutbildningar på gymnasial nivå inom naturbruksområdet. 
Utbildningarna erbjuds vid skolenheterna: 
 

• Sötåsen, med inriktningarna Lantbruk, Djurvård, Hästhållning, Trädgård samt 
gymnasiesärskola. 

• Svenljunga, med inriktningarna Skogsbruk samt Naturturism. 
• Uddetorp, med inriktningen Lantbruk. 

 
Hästutbildningarna är samlade på Axevalla utanför Skara. 
 
Vuxenutbildningarna erbjuds vid alla ovan nämnda skolenheter. 
 
För de fall att regionen ändrar inriktning inom naturbruksprogrammet vid en eller flera 
skolenheter, eller beslutar att bedriva naturbruksutbildning vid ytterligare skolenhet ska 
samtliga villkor i detta avtal gälla för sådan utbildning. 
 
Avtalet gäller elever och studerande folkbokförda i någon av Västra Götalands kommuner. 
Avtalet berör även kommunernas information- och marknadsföringsaktiviteter riktade mot 
presumtiva elever och studerande. 
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Genom avtalet uppdrar kommunerna till regionen att dels vara huvudman för 
naturbruksutbildning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, dels erbjuda 
vuxenutbildning på gymnasial nivå inom naturbruksområdet. 
 

1.3 Syfte 

Avtalet syftar till att alla Västra Götalands kommuner ska ha en trygg tillgång till moderna 
naturbruksutbildningar med hög kvalité till självkostnadspris inom gymnasieskolan, 
gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen på gymnasial nivå. Avtalet ska vidare stärka och 
främja samverkan mellan parterna med målet att vidareutveckla kompetensförsörjningen och 
stimulera en hållbar utveckling inom naturbruksområdet. 
 

1.4 Bakgrund 

Samverkansavtalet om naturbruksutbildningar har sitt ursprung i den ansvarsfördelning på 
utbildningsområdet som skedde vid regionbildningen och skatteväxlingen som gjordes då. 
Sedan 1999 erbjuder därför regionen naturbruksutbildningar på kommunernas uppdrag, vilket 
regleras i ett samverkansavtal som sedan dess har förnyats med jämna mellanrum. 
 
Naturbruksutbildningarna ger teoretiska kunskaper och praktiska kompetenser som är viktiga 
för arbete inom och utveckling av lantbruket, skogsbruket, skötseln och vården av sport- och 
sällskapsdjur, trädgårdsodlingen med mera. Dessa näringar har en central roll i ett hållbart 
samhälle och är viktiga för hela Västra Götaland. 
 
Under flera år har en grund lagts för framgångsrik pedagogik samt en trygg och stimulerande 
lär- och boendemiljö på naturbruksskolorna. Digitala verktyg, simulatorer och främjandet av 
entreprenörskap används på ett naturligt sätt i utbildningen av både gymnasieelever och inom 
vuxenutbildningarna. Detta arbete ska vidareutvecklas för att erbjuda moderna och effektiva 
arbetssätt i utbildningarna. Likaså ska de elever som vill söka högre utbildning efter 
gymnasieexamen också fortsättningsvis ges möjligheter till detta. 
 
Det är fortsatt prioriterat att stimulera en öppen och konstruktiv dialog med företrädare för 
aktuella branscher och framtida arbetsgivare inom naturbruksområdet. Även detta arbete ska 
utvecklas vidare, med syftet att förbereda och rusta elever och studerande väl för kommande 
yrkesliv samt göra utbildningarna till viktiga verktyg för fortsatt utveckling på 
naturbruksområdet. 
 

1.5 Avtalstid 

Avtalet gäller från och med 2023-01-01 till och med 2026-12-31. Om beslut fattas på 
nationell nivå som väsentligt ändrar förutsättningarna för avtalet ska parterna uppta 
förhandlingar. 
 

1.6 Lagstiftning 

Avtalet avser utbildningar som regleras genom skollagen (2010:800), gymnasieförordningen 
(2010:2039) och förordningen om vuxenutbildningen (2011:1108). Även andra regelverk 
gäller för de jordbruk, skogsbruk och liknande som bedrivs i naturbruksskolornas regi. 
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1.7 Termer och begrepp 

Regionen anordnar utbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå. På gymnasial nivå 
anordnas utbildningar inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt vuxenutbildning. 
På eftergymnasial nivå anordnar regionen även yrkeshögskoleutbildningar (Yh) inom 
naturbruksområdet, men dessa regleras inte genom detta avtal. 
 
Naturbruksprogrammet är ett nationellt gymnasieprogram med inriktningarna Lantbruk, 
Djurvård, Trädgård, Skogsbruk, Hästhållning och Naturturism. Inriktningarna leder till 
olika yrkesutgångar. Regionen anordnar även det nationella fyraåriga programmet för Skog, 
Mark och Djur inom gymnasiesärskolan. 
 
Därutöver anordnar regionen introduktionsprogrammen Programinriktat val och 
Yrkesintroduktion för att erbjuda elever utan gymnasiebehörighet möjligheter att läsa till ett 
nationellt program, eller söka en anställning. Programinriktat val (IMVNB) och 
Yrkesintroduktion (IMYNB) kan utformas för en grupp elever eller för en enskild elev. 
 
Med elever avses i avtalet personer som har antagits till någon av de gymnasieutbildningar 
som detta avtal omfattar. På motsvarande sätt avser studerande personer som antagits till 
någon av vuxenutbildningarna i avtalet. 
 
Parterna är överens om att de termer som används för att dela in och beskriva ovan nämnda 
program och utbildningar kan komma att ändras enligt nationella beslut, utan att avtalet 
behöver tecknas om. I de fall väsentliga förändringar blir aktuella ska parterna uppta 
förhandlingar. 
 

2. Ekonomi 
Naturbruksutbildningarna ska bedrivas i en effektiv och rationell organisation präglad av hög 
kvalitet och god ekonomisk hushållning. Transparens och tydlighet är viktigt för förtroendet 
mellan parterna.  
 

2.1 Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 

Regionen erbjuder kommunerna gymnasieutbildningar, inklusive gymnasiesärskolan, till 
självkostnadspris. Kostnaderna för gymnasieskolans naturbruksprogram skiljer sig mellan 
inriktningarna, varför varje inriktning har sitt eget pris. Priserna för gymnasieskolans 
naturbruksprogram beräknas enligt gymnasieförordningens 13 kap. 3 § och fastställs varje år 
av regionen efter samråd med kommunernas representanter i Ledningsråd Naturbruk (se 3.1.2 
nedan). Priserna ska vara fastställda senast den 10 december året innan de börjar gälla. 
 
Kostnaderna för skolornas elevinternat ingår inte i beräkningen av priset, utan faktureras 
berörda vårdnadshavare separat. 
 
De gymnasieutbildningar som regionen anordnar finansieras till hälften av regionen och till 
hälften av den kommun där eleven är folkbokförd. För de elever som påbörjat en av dessa 
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utbildningar det aktuella året betalar kommunen halva kostnaden genom interkommunal 
ersättning (IKE) till regionen, och regionen betalar den andra halvan. 
 
För elever i gymnasiesärskolan betalar kommunen hela utbildningskostnaden. 
 
Avstämningsdatum för fakturering är 15 september respektive 15 februari. Ingen debitering 
görs om en elev skulle avbryta sin utbildning före dessa avstämningsdatum. I de fall en elev 
avbryter en utbildning mellan den 15 september och den 15 oktober eller mellan den 15 
februari och 15 mars krediteras kommunen endast halva terminskostnaden. Ingen kreditering 
sker i de fall en elev avbryter en utbildning efter 15 oktober respektive 15 mars. I övriga fall 
betalas hela terminskostnaden. 
 
Om eleven inte hinner slutföra sina studier enligt plan kan studietiden förlängas efter dialog 
med hemkommunen, och regionen fakturerar då kommunen för den förlängda studietiden 
efter överenskommelse. 
 
Interkommunal ersättning (IKE) betalas av kommunerna vid avstämningsdatum efter faktura 
från regionen. Fakturan ska vara betald senast 30 dagar efter att kommunen mottagit den. 
Regionen förbehåller sig rätten att kräva dröjsmålsränta efter 30 dagar. 
 
Kommunen svarar för resekostnader, inom Västra Götaland, mellan bostad och skola för de 
elever på gymnasieskolan och gymnasiesärskolan som är under 20 år och inte har 
inackorderingstillägg. Det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) är en obligatorisk del av 
gymnasieutbildningen, och för en elev utan inackorderingstillägg står kommunen för 
resekostnader, inom Västra Götaland, mellan elevens bostad och platsen för APL. Regionen 
svarar för eventuella resekostnader där platsen för APL ligger utanför Västra Götaland. 
 
I de fall gymnasieeleverna har inackorderingstillägg svarar regionen för resekostnader mellan 
elevernas bostad och platsen för APL. 
 
Gymnasieutbildningarna bedrivs med egen resultatenhet där ekonomin och det egna kapitalet 
redovisas till Ledningsråd Naturbruk (se 3.1.2 nedan), senast den 10 mars varje år. 
Informationen ska på nästkommande sammanträde därefter lämnas till Politiskt Samråd 
Naturbruk (se 3.1.1 nedan). 
 
Flera av naturbruksförvaltningens kostnader delas av gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och 
vuxenutbildningen, samt verksamheterna vid kompetenscentra. Allokeringen av kostnaderna 
görs med hänsyn till den faktiska användningen av resurser. 
 
De eventuella över- och underskott som genereras i gymnasieutbildningarna balanseras 
mellan verksamhetsåren. 
 
Elever kan läsa gymnasieutbildning inom naturbruksområdet på en skola med offentlig eller 
privat huvudman utanför Västra Götaland. I dessa fall ersätter regionen elevens hemkommun 
för den kostnad som överstiger vad kommunen annars skulle ha betalat om eleven hade läst på 
en skola i regionens regi. Efter att interkommunal ersättning betalats till en huvudman utanför 
Västra Götaland, fakturerar kommunen resterande del av kostnaden till regionen. Fakturan ska 
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vara regionen tillhanda senast 31 december avseende höstterminen och 30 juni avseende 
vårterminen. 
 

2.2 Vuxenutbildning 

Regionen erbjuder kommunerna vuxenutbildningar inom naturbruksområdet på gymnasial 
nivå till självkostnadspris, beräknat enligt samma principer som för gymnasieskolan. 
 
För studerande i vuxenutbildning står kommunen för hela utbildningskostnaden och betalar 
per genomförd kurspoäng. 
 
När en ansökan till vuxenutbildning i regionens regi har gjorts ska kommunen enligt 20 kap. 
21 § skollagen skyndsamt skicka ansökan till regionen och bifoga ett yttrande. 
 
Den studerande betalar själv kostnader för resor, litteratur och annan utrustning som behövs 
för utbildningen. 
 
Avstämningsdatum för fakturering är 15 september respektive 15 februari. För studeranden 
som påbörjar utbildningen efter dessa datum sker terminsdebiteringen vid efterföljande 
månadsskifte. 
 
I de fall en studerande avbryter utbildningen debiteras kommunen en administrativ avgift som 
motsvarar kostnaden för tre veckors studier i den studerandes takt, oavsett hur lång tid efter 
att den studerande avbryter utbildningen, och därefter krediteras kommunen för de poäng som 
den studerande inte genomfört. 
 
Vid behov kan en kommun själv, eller i samverkan med andra kommuner, avtala med 
regionen om vuxenutbildningar som uppdrag eller utanför ordinarie utbud. 

3. Parternas ansvar 
Parterna är överens om att allt arbete inom ramen för avtalet ska ta sin utgångpunkt i det bästa 
för eleverna och de studerande samt för de personer som söker till utbildningarna.  
 
Parterna avser att med förtroende, transparens och tillit gemensamt arbeta för utvecklingen av 
naturbruksutbildningarna. 
 

3.1 Gemensamt ansvar och samverkan 

Politiskt Samråd Naturbruk och Ledningsråd Naturbruk tillkom på kommunkollektivets 
önskemål när samverkansavtalet för åren 2019–2022 togs fram. Samrådet och ledningsrådet 
syftar till att underlätta det gemensamma ansvarstagandet och samverkan mellan parterna. De 
ska fortsatt arbeta med detta avtal. Regionen ansvarar för administrativt stöd till samrådet och 
ledningsrådet. 
 

3.1.1 Politiskt Samråd Naturbruk 
Politiskt Samråd Naturbruk ska på en övergripande och strategisk nivå främja utbildning och 
kompetensförsörjning inom naturbruksområdet i Västra Götaland.  
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Samrådet ska bidra till att avtalet övervakas, följs upp och vårdas, samt att verksamhetens 
resurssättning diskuteras. Samrådet ska årligen lämna synpunkter avseende utbildningarnas 
prissättning, strategiska inriktning och ekonomi till regionutvecklingsnämnden inför att dess 
uppdrag till naturbruksstyrelsen fastställs. Viktiga underlag för samrådets arbete är resultat 
och indikatorer i regionens årsrapport för naturbruksutbildningarna, som presenteras under 
vårterminen, och motsvarande delårsrapport som presenteras under höstterminen. 
 
Samrådet träffas en gång per termin och består av fem representanter från kommunerna samt 
fem representanter från regionen. Parterna utser själva de förtroendevalda som ska ingå i 
samrådet, och regionen är sammankallande till mötena. Kommunernas representanter har en 
mycket viktig uppgift att löpande föra dialog om frågor kring utbildning och 
kompetensförsörjning inom naturbruksområdet med de kommuner som de företräder. 
Arbetsformerna i övrigt beslutas gemensamt i samrådet. 
 

3.1.2 Ledningsråd Naturbruk 
Ledningsråd Naturbruk bereder alla ärenden till samrådet och ska därutöver bevaka frågor på 
nationell, regional och kommunal nivå som påverkar avtalets förutsättningar. Beredningen av 
strategiska utvecklingsfrågor för utbildningarna är särskilt viktig. 
 
Ledningsrådet träffas två gånger per termin och utgörs av tjänstepersoner med fem 
representanter från kommunerna samt fem representanter från regionen. På motsvarande sätt 
som för samrådet utser parterna själva de tjänstepersoner som ska ingå. VästKom har en plats 
i ledningsrådet och regionen är sammankallande. Kommunernas representanter har en mycket 
viktig uppgift att löpande föra dialog om frågor kring utbildning och kompetensförsörjning på 
naturbruksområdet med de kommuner som de företräder. Arbetsformerna i övrigt beslutas 
gemensamt i ledningsrådet. 
 

3.2 Västra Götalandsregionens ansvar 

Genom avtalet överlåter kommunerna ansvaret till regionen för de frågor som följer av 
huvudmannaskapet för gymnasieutbildningar, inklusive gymnasiesärskolans utbildningar, 
inom naturbruksområdet. 
 
Enligt skollagen får en region anordna utbildningar inom naturbruk, och Västra 
Götalandsregionen har därmed stöd i samma lagrum för sin verksamhet som en kommun.  
 
Naturbruksstyrelsen fullgör de uppgifter som följer av regionens huvudmannaskap och har 
därmed att följa skollagen (2010:800), gymnasieförordningen (2010:2039), förordningen om 
vuxenutbildningen (2011:1108) och andra relevanta regelverk.  
 
Regionen ansvarar för organisationen av gymnasieprogrammen och vuxenutbildningen på 
gymnasial nivå inom naturbruksområdet.  
 
Regionen ansvarar för att elever från alla kommuner i Västra Götaland erbjuds ett allsidigt 
utbud av naturbruksutbildningar. 
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Regionen ansvarar för antagning av elever till utbildningarna. 
 
Regionen ansvarar för att stämma av vilka elever som påbörjat gymnasieutbildning den 15 
september på höstterminen och den 15 februari på vårterminen. 
 
Regionen ansvarar för extra anpassning och särskilt stöd till elever enligt vad som anges i 3 
kap. skollagen. I de fall en elev har behov av stöd utöver detta ska överenskommelse träffas 
mellan regionen och elevens hemkommun i varje enskilt fall. 
 
Regionen ska informera berörd kommun om en elev som inte fyllt 20 år utan giltigt skäl är 
frånvarande i betydande utsträckning. 
 
Regionen ska inom 14 dagar informera berörd kommun om en elev avbryter utbildningen. 
 

3.3 Kommunens ansvar 

Kommunen har ansvaret för att dess ungdomar erbjuds gymnasieutbildning av god kvalitet. 
 
Kommunen ansvarar för att möjliggöra och underlätta för regionen att delta i informations- 
och marknadsföringsaktiviteter på samma villkor som övriga anordnare av 
gymnasieutbildningar. 
 
Kommunen ansvarar för att inför gymnasievalet lämna uppdaterad information till sina grund- 
och särskoleelever om naturbruksutbildningarna som avses i avtalet. 
 
Kommunen ansvarar för att vid terminsstart informera regionen om elevers behov av stöd, 
enligt vad som anges i 3 kap. 12 j § skollagen. Informationen syftar till att ge eleverna det 
stöd de behöver och en god start på utbildningen. 
 
Kommunen ansvarar för att informera regionen om naturbruksutbildningar anordnas i egen 
regi, eller om samverkansavtal för utbildningar på naturbruksområdet tecknas med annan 
kommun eller region. Informationen ska lämnas till regionen eller kommunernas 
representanter i Ledningsråd Naturbruk senast terminen före det att utbildningarna planeras 
starta, för att tas upp på nästkommande möte i ledningsrådet. 
 
Kommunens betalningsansvar kvarstår för de elever som antagits eller påbörjat en utbildning 
till dess att eleven fullföljt sin utbildning, även om utbildningen blir förlängd eller om avtalet 
upphör att gälla. 
 

4. Gemensamma utvecklingsområden 
Parterna är överens om vikten av att antagningen till naturbruksutbildningarna sker enkelt och 
smidigt. De olika antagningssystem som används i Västra Götaland ska vara synkroniserade 
och utformas så att presumtiva elever lätt kan söka naturbruksutbildningarna. 
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Parterna är även överens om att vidareutveckla rutiner för hanteringen av utvecklingsfrågor av 
gemensam karaktär. 

5. Avtalsvård 
Det formella ansvaret för att vårda och följa upp avtalet ligger hos parterna. Politiskt Samråd 
Naturbruk och Ledningsråd Naturbruk har i uppgift att stimulera och underlätta för vård och 
uppföljning av avtalet. 
 
Avtalet ska utvärderas efter två år, det vill säga med start i slutet av 2025. Utvärderingen leds 
av Ledningsråd Naturbruk och ska ske i dialog med avtalets samtliga parter. Syftet med 
utvärderingarna är att på ett transparent och förtroendefullt sätt undersöka hur parternas behov 
och förväntningar tillgodoses i avtalet, och hur det kan förbättras.  
 

5.1 Tvister 

Eventuella tvister som uppkommer med bäring på detta avtal löses i första hand genom lokala 
förhandlingar. Om parterna inte når samsyn eller en överenskommelse ska medling ske 
mellan regionen och VästKom i presidiet för Beredningen för hållbar utveckling (BHU). 
 

6. Underskrifter 
 
För regionen        För kommun _____________________________ 
 
Datum        Datum 
 
 
 
 
__________________________________      _____________________________________ 
Regionstyrelsens ordförande 
 
 
 
 
__________________________________      ______________________________________ 
Regiondirektör  
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Ansökan om investeringsmedel för implementering av 
fastighetssystem 
Dnr 2022/75 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för implementering av fastighetssystem, 1,0 mnkr, kan finansieras via 
avsatta medel för Implementering nytt fastighetssystem i investeringsbudgeten för 2022. 
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för implementering av fastighetssystem, 1,0 
mnkr. Investeringen möjliggör att felanmälan, besiktningar, tillsyn/skötsel och 
underhållsplanering kan hanteras i ett betydligt modernare system än vad som används idag. 
Möjligheterna till uppföljning och statistik är avsevärt bättre. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. 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 driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-01-30 från servicechef  
2 Bilaga investeringskalkyl tjänsteskrivelse ansökan om investeringsmedel till 

implementering av fastighetssystem 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för implementering av fastighetssystem, 1,0 mnkr, kan finansieras via 
avsatta medel för Implementering nytt fastighetssystem i investeringsbudgeten för 2022. 
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-01-30 

Tjänsteskrivelse Ansökan om investeringsmedel för 
implementering av fastighetssystem 
Diarienummer 2022/75, löpnummer 308/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för implementering av fastighetssystem, 1,0 mnkr, kan finansieras via 
avsatta medel för Implementering nytt fastighetssystem i investeringsbudgeten för 2022. 
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för implementering av fastighetssystem, 1,0 
mnkr. Investeringen möjliggör att felanmälan, besiktningar, tillsyn/skötsel och 
underhållsplanering kan hanteras i ett betydligt modernare system än vad som används idag. 
Möjligheterna till uppföljning och statistik är avsevärt bättre. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. 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 driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 
 
Ärendet 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för implementering av fastighetssystem, 1,0 
mnkr. Investeringen möjliggör att felanmälan, besiktningar, tillsyn/skötsel och 
underhållsplanering kan hanteras i ett betydligt modernare system än vad som används idag. 
Möjligheterna till uppföljning och statistik är avsevärt bättre. 
 
Implementeringen omfattar teknisk installation, konfiguration och anpassning, överläsning 
av data, utbildning, leveranstest, pilot och leveransgodkännande. Initial grundutbildning för 
systemadministratörer ingår i implementeringen. Löpande avstämningar ingår mellan 
beställare och leverantör under implementation av systemet.  
 
I implementeringen ingår även att leverantören ska vara behjälplig med att läsa över befintlig 
information från nuvarande fastighetssystem.  
 
Investeringen kan finansieras via avsatta medel för Implementering nytt fastighetssystem i 
investeringsbudgeten för 2022. Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 
 
Ekonomichefens yttrande 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. 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 driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
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Beslutsunderlag 
1 Bilaga investeringskalkyl tjänsteskrivelse ansökan om investeringsmedel till 

implementering av fastighetssystem 
 
 
Beslut lämnas till 
Sektorchef 
Ekonomichef  
Verksamhetschef fastighet 
 
 
 
 
 

Anna-Lena Johansson Ulrica Fagerson 
Servicechef Ekonomichef 
 Kommunledningsstaben 
  

 

Crister Dahlgren 
Verksamhetschef fastighet 
Verksamhet fastighet 
Sektor service 
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§  
 

Ansökan om investeringsmedel för utveckling av 
kommunala fritidsanläggningar 
Dnr 2022/45 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas med 820 tkr. 
 
Komplettering tillgänglighetsanpassad slinga i Lassalyckans friluftsområde (100 tkr). 
 
Åkgräsklippare på Lassalyckan (350 tkr). 
 
Permanent målning av plattan i ishallens B-hall (300 tkr).  
 
Städmaskin simhallen (70 tkr).  
 
Investeringsmedel för Utveckling av kommunala fritidsanläggningar, 820 tkr, kan finansieras 
via avsatta medel för utveckling av kommunala fritidsanläggningar i investeringsbudgeten för 
2022.  
 
Tillkommande mindre driftkostnader bedöms kunna hanteras inom befintlig driftbudget.  
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel, för Utveckling av kommunala 
fritidsanläggningar, 1,0 mnkr. Investeringen möjliggör en kontinuerlig utveckling, 
tillgänglighetsanpassning och trygghetsskapande åtgärder, i idrotts- och 
fritidsanläggningarna i hela kommunen. Detta är en framgångsfaktor för att långsiktigt 
bibehålla och öka dess livslängd, attraktivitet, tillgänglighet och hållbarhet ur olika 
perspektiv 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2022. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
Tillkommande mindre driftkostnader, bedöms kunna hanteras inom befintlig driftbudget. 
 
Investeringen är uppdelad i fem olika delinvesteringar: 

- Komplettering tillgänglighetsanpassad slinga i Lassalyckans friluftsområde (100 tkr) 
- Åkgräsklippare på Lassalyckan (350 tkr) 
- Permanent målning av plattan i ishallens B-hall (300 tkr) 
- Frisbeegolfbanor (180 t.kr) 
- Städmaskin simhallen (70 t.kr) 

 
Ambitionen är att sprida investeringarna i hela kommunen, men samtidigt är det inte helt 
enkelt, då merparten av kommunens större fritidsanläggningar är lokaliserade till 
Lassalyckanområdet. Detta skiljer sig också år från år och beroende på behovet av 
nödvändiga reinvesteringar, för att säkerställa driften av befintliga anläggningar. 
 



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2022-03-01 

 Sida 2 av 2 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-01-24 från servicechef  
2 Investeringskalkyl - utveckling av kommunala fritidsanläggningar 
3 MSB-2021-1703  Yttrande angående  Discgolfbana 2021-06-21 
4 MSB-2021-2490 Yttrande miljöenheten 2021-10-04 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för Utveckling av kommunala fritidsanläggningar, 1,0 mnkr, kan 
finansieras via avsatta medel för utveckling av kommunala fritidsanläggningar i 
investeringsbudgeten för 2022 
 
Tillkommande mindre driftkostnader, bedöms kunna hanteras inom befintlig driftbudget 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-01-24 

Tjänsteskrivelse Ansökan om investeringsmedel för 
utveckling av kommunala fritidsanläggningar 
Diarienummer 2022/45, löpnummer 160/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för Utveckling av kommunala fritidsanläggningar, 1,0 mnkr, kan 
finansieras via avsatta medel för utveckling av kommunala fritidsanläggningar i 
investeringsbudgeten för 2022 
 
Tillkommande mindre driftkostnader, bedöms kunna hanteras inom befintlig driftbudget. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel, för Utveckling av kommunala 
fritidsanläggningar, 1,0 mnkr. Investeringen möjliggör en kontinuerlig utveckling, 
tillgänglighetsanpassning och trygghetsskapande åtgärder, i idrotts- och 
fritidsanläggningarna i hela kommunen. Detta är en framgångsfaktor för att långsiktigt 
bibehålla och öka dess livslängd, attraktivitet, tillgänglighet och hållbarhet ur olika 
perspektiv 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2022. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
Tillkommande mindre driftkostnader, bedöms kunna hanteras inom befintlig driftbudget. 
 
Investeringen är uppdelad i fem olika delinvesteringar: 

- Komplettering tillgänglighetsanpassad slinga i Lassalyckans friluftsområde (100 tkr) 
- Åkgräsklippare på Lassalyckan (350 tkr) 
- Permanent målning av plattan i ishallens B-hall (300 tkr) 
- Frisbeegolfbanor (180 t.kr) 
- Städmaskin simhallen (70 t.kr) 

 
Ambitionen är att sprida investeringarna i hela kommunen, men samtidigt är det inte helt 
enkelt, då merparten av kommunens större fritidsanläggningar är lokaliserade till 
Lassalyckanområdet. Detta skiljer sig också år från år och beroende på behovet av 
nödvändiga reinvesteringar, för att säkerställa driften av befintliga anläggningar. 
 
 
Ärendet 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för, Utveckling av kommunala 
fritidsanläggningar, 1,0 mnkr. Investeringen möjliggör en kontinuerlig utveckling, 
tillgänglighetsanpassning och trygghetsskapande åtgärder i idrotts- och 
fritidsanläggningarna i hela kommunen. Detta är en framgångsfaktor för att långsiktigt 
bibehålla och öka dess livslängd, attraktivitet, tillgänglighet och hållbarhet ur olika 
perspektiv. 
 
Ambitionen är att sprida investeringarna i hela kommunen, men samtidigt är det inte helt 
enkelt, då merparten av kommunens större fritidsanläggningar är lokaliserade till 
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Lassalyckanområdet. Det skiljer sig också år från år och beroende på behovet av nödvändiga 
reinvesteringar, för att säkerställa driften av befintliga anläggningar. 
 
Investeringen kan finansieras via avsatta medel för, Utveckling av kommunala 
fritidsanläggningar, i investeringsbudgeten för 2022. Tillkommande mindre driftkostnader 
bedöms kunna hanteras inom befintlig driftbudget. 
 
Delinvesteringarna beskrivs mer utförligt nedan: 
 
Komplettering tillgänglighetsanpassad slinga inom Lassalyckans friluftsområde 
Under 2021 byggdes en tillgänglighetsanpassad stig på ca 700 m med tillhörande 
mötes/rastplats. En kortare sträcka av stigen går på befintlig väg och lutningen på denna 
sträcka är över norm för att klara kraven för rullstol. 
 
Denna aspekt plus att verksamheten vill få till en bra access från handikapparkeringens 
nedsida Lindas gym gör att verksamheten söker medel för färdigställandet av 
tillgänglighetsstigen. Verksamheten kommer då också separera stigen helt från biltrafik 
förutom överfart vid två positioner. Med denna åtgärd kommer verksamheten kunna erbjuda 
en fin och ändamålsenlig tillgänglighetsanpassad stig som uppfyller alla krav samt med två 
olika startpunkter dessutom. 
 
Åkgräsklippare Lassalyckan 
Befintlig åkgräsklippare är av sorten spakstyrd klippare. Under 2020 hände en olycka med 
befintlig åkgräsklippare utifrån denna händelse har verksamheten beslutat att ta denna 
åkgräsklippare ur drift. Den nya klipparen är av sorten rattstyrd för att minimera 
olycksrisken för personal som handhar klipparen. Under 2021 så hyrde verksamheten en 
rattstyrd klippare i väntan på investeringen 2022. 
 
Permanent målning av plattan i B-hallen 
Med åtgärd att måla plattan vit och linjer permanent i B-hallen minskas tiden för att spola 
upp färdig is med cirka 3 arbetsdagar. 
 
Frisbeegolfbanor 
Bakgrunden till detta är utifrån ett uppdrag från politiken 2021 att utreda lämpliga platser 
för discgolf, detta med anledning av ett flertal medborgarförslagen som kom in under 2020.  
Verksamheten ser möjlighet att under 2022 komma igång med arbetet att både undersöka 
plats närmare och komma igång med att anlägga en bana samt arbeta med 
föreningskontakter. 
 
I utredning av lämplig plats inom Lassalyckan friluftsområde har kontakt tagits med flera 
kommunala verksamheter. I yttrande från Miljöenheten lyfts flera aspekter angående mindre 
lämpligheten eller direkt olämplighet utifrån skydd för djur- och naturliv. Det finns dock 
andra omständigheter som visar fördelar utifrån ökade motions- och rekreationsmöjlighet. 
Det kommer krävas att verksamheten för kultur och fritid anmäler om samråd med 
Länsstyrelsen i enlighet med 12 kap. 6 § miljöbalken. Verksamheten ser att det kan ta en viss 
tid med samråd och väljer att söka ut denna del av investeringsmedlen för att inte tappa allt 
för mycket fart. Under tiden kan de olika kommunala verksamheterna fortsätta att utreda 
lämplig plats. 
 
Städmaskin simhallen. 
Nuvarande städmaskin är uttjänt och behöver bytas ut. 
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Ekonomichefens yttrande 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2022. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Tillkommande mindre driftkostnader, bedöms kunna hanteras inom befintlig driftbudget. 
 
Beslutsunderlag 
1 Investeringskalkyl - utveckling av kommunala fritidsanläggningar 
2 MSB-2021-1703  Yttrande angående  Discgolfbana 2021-06-21 
3 MSB-2021-2490 Yttrande miljöenheten 2021-10-04 

 
 
Beslut lämnas till 
Sektorchef 
Ekonomichef  
Verksamhetschef kultur och fritid 
 
 
 
 
 

Anna-Lena Johansson Ulrica Fagerson 
Sektorchef 
Sektor service 

Ekonomichef 
Kommunledningsstaben 

  
  

 
Lena Moritz 
Verksamhetschef kultur och fritid 
Sektor service 
 

Tomas Dahl 
Fritidsintendent 
Verksamhet kultur och fritid 
Sektor Service 
 

 





Miljöenheten 

 

  
  

 

 

 

TELEFON  0321-59 50 00   E-POST  miljo@ulricehamn.se 
BESÖKSADRESS  Bogesundsgatan 22   POSTADRESS  523 86 Ulricehamn 
WEBB  ulricehamn.se   FACEBOOK  facebook.com/ulricehamnskommun 

Datum: 2021-06-21 
 
   

 

 

 

Yttrande angående discgolfbana 

Diarienummer:   2021.1703 

Fastighet:   HESTER 5:30 m. fl.  

 

Naturvärden 
En utförd lövskogsinventering visar på naturvärdesklass 2 med främst triviallövskog. 
Området ingår i värdetrakt skog (Åsundens och Kölingareds lövskogar) samt i Göteborg-
Sjuhärads värdetrakt för särskilt skyddsvärda lövträd. I det aktuella området finns en mängd 
naturvärden att ta hänsyn till. Det mest iögonfallande är de grova lövträd som finns i 
området, samt ett antal stenmurar. Marken präglas bitvis av våtmarkskaraktär, området är 
mycket blött. Bedömningen är att det är ett utmärkt habitat för en mängd djur. 
Kombinationen av våta marker samt rikliga mängder stenmurar gör att platsen är av intresse 
för grod- och kräldjur. Den damm som är belägen i de södra delarna konkretiserar det 
intrycket.     

Detaljplan 
Området är detaljplanelagt och platsen för den tilltänkta banan är utpekad som natur i 
planen. Planens syfte är att utforma ett område med utpekade platser för olika former av 
idrottsaktiviteter. Det är av den anledningen av extra vikt att de platser som avsätts för natur 
bibehålls och att övriga aktiviteter begränsas till de anvisade områdena. En discgolfbana 
anses ge upphov till en relativt stor påverkan på naturområdet, i form av rensning av sly, 
avverkning av mindre träd samt justering av vattenflöden. Det sistnämnda kräver eventuellt 
även en anmälan till länsstyrelsen avseende vattenverksamhet. Bedömningen är att åtgärden 
inte är kompatibel med detaljplanens syfte och utformning.        

Övrigt 
Vid all exploatering behöver hänsyn visas till andra intressen som berör området. 
Discgolfbanans planerade position gör att den placeras i nära anslutning till en populär 
vandringsled. Bedömningen är att en del av det som gör leden värdefull är att den erbjuder 
vandring i tysta och stillsamma miljöer. En discgolfbana kan ge upphov till att leden upplevs 
som mindre tillfredsställande.  

Ulricehamns kommun - Fritidsenheten 
(Erik Johansson) 
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Ovanstående motivering och resonemang leder fram till slutsatsen att det inte är lämpligt 
med en discgolfbana i det aktuella området.   

 

 

 

Hälsningar 

 

 

Joanna Miklos-Svan 

Enhetschef 

Miljöenheten 

 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.  

 
 

 

 

 

 

 



Miljöenheten 
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Yttrande angående discgolfbana 

Diarienummer:   2021.2490 

Fastighet:   Hester 5:3 m.fl.  

Fastighetsägare:  Ulricehamns kommun 

Områdesbeskrivning 
Banan, innehållandes 18 hål, planeras att förläggas i ett område som erbjuder ett varierat 

landskap. Flera olika marktyper finns representerade i området. De centrala delarna består 

främst av granskog i kombination med åkermark. I de södra delarna återfinns blöta partier, 

sumpskog med björk som dominerande trädslag utgör ett särskilt intressant område. I väst 

dominerar hagmark, tidigare betesmark, som nu uppvisar tecken på igenväxning. Tall, en och 

lövträd kan beskådas på platsen. Det norra området präglas av blöta partier, rikligt med 

lövträd och stora mängder död ved. Övriga element i banområdet innefattar ett vattendrag i 

form av Hesterbäcken samt ett antal vandringsleder. De trädklädda arealerna i området har i 

en lövskogsinventering erhållit naturvärdesklass 2. 

Grön kil 
I den nya översiktsplanen, Ulricehamn 2040, är en stor del av det berörda området utpekat 

som en grön kil. De gröna kilarna fyller viktiga funktioner för ekosystemen och de bidrar på 

så vis till att stärka stadens ekosystemtjänster. De är centrala för att säkerställa ett grönt 

nätverk i den urbana miljön. I översiktsplanen anges att ”stadens gröna kilar bör så långt det 

är möjligt inte exploateras”. Det är miljöenhetens uppfattning att det i första hand bör 

arbetas med att förstärka de gröna kilarna. All exploatering bör ske med försiktighet och det 

behöver föreligga synnerliga skäl för att vidta åtgärder som riskerar att skada de gröna 

kilarnas värden. 

Biologisk mångfald 
Stora delar av det aktuella området bedöms vara viktigt för den biologiska mångfalden. Den 

stora variationen av marktyper innebär att en mängd olika biotoper ryms inom ett relativt 

litet område. De norra delarna är särskilt intressanta. Rikligt med lövträd och död ved  i 

kombination med blöta partier bedöms ge en idealisk miljö för många artgrupper. Det 

handlar exempelvis om insekter, grod- och kräldjur samt fåglar. I anslutning till banans 

norra del finns även ett artfyndsområde för grynig filtlav. Det är en art som är nära hotad 

enligt rödlistan, den är framförallt intressant eftersom det är en utpräglad signalart. Det 

innebär att lavens förekomst signalerar att det berörda området besitter höga naturvärden 

och den indikerar en hög förekomst av andra rödlistade arter.  

Fritidsenheten (Erik Johansson) 

erik.johansson@ulricehamn.se 
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Även de södra delarna utgörs delvis av områden som är viktiga för artrikedomen. Det handlar 

främst om sumpskogen, det är en typ av miljö som blir allt mer ovanlig. Det är av den 

anledningen viktigt att bevara de kvarvarande biotoperna av den här sorten. I  den södra 

delen finns även ett röjningsröse registrerat, ca 8 m i diameter, det är något som förhöjer 

markens värde ytterligare. I synnerhet eftersom det handlar om en miljö som är atypisk vad 

gäller röjningsrösen. Åkermarken i banans centrala delar flankeras av stenmurar. De 

omfattas av biotopskydd, bland annat eftersom de utgör en viktig biotop för till exempel 

insekter och kräldjur. Inga åtgärder som leder till att jordbruksmark tas ur drift får utföras, i 

enlighet med 3 kap. 4 § MB.  

Naturvård och ekosystemtjänster 
I kommunens antagna riktlinjer för naturvård och ekosystemtjänster finns en mängd 

skrivelser som kan knytas till det här ärendet. Det anges exempelvis att det är viktigt att 

gröna kilar respekteras och inte reduceras ytterligare samt att deras funktion bibehålls och 

stärks. I riktlinjernas övergripande principer klargörs att ”vid beslut ska hänsyn tas till värdet 

av biologisk mångfald och ekosystemtjänster”. Vikten av naturvärdesinventeringar framhävs, 

miljöenhetens utgångspunkt är att grönområden som uppvisar tecken på höga naturvärden 

alltid ska inventeras och kartläggas innan eventuella beslut om intrång kan fattas.  

Riktlinjerna är tydliga med att områden som visar sig innehålla hög biologisk mångfald ska 

undvikas vid exploatering, istället ska åtgärder vidtas för att förbättra förutsättningarna för 

området att ytterligare öka sitt värde vad gäller artrikedom och ekosystemtjänster. 

Kommunen har via riktlinjerna även beslutat om att vissa typer av miljöer och 

organismgrupper ska värnas. Bland de utvalda miljöerna finns exempelvis lövträdsmiljöer 

med hög andel död ved, det är en miljö som är vanligt förekommande i det aktuella området.  

Vidare framhävs vikten av att värna om tysta områden, de ”kan med fördel användas för att 

säkerställa tillgång på olika successionsstadier och kontinuitetsaspekter för olika 

organismgrupper samt ekologiska och biologiska funktioner”.         

Bedömning 
De argument som presenteras i ovanstående text ligger till grund för miljöenhetens 

bedömning som utgörs av att området inte är lämpligt för en discgolfbana. Det faktum att det 

handlar om en grön kil i kombination med höga värden vad gäller biologisk mångfald och 

ekosystemtjänster gör att området bör bevaras. Exploatering i form av rensning av sly och 

mindre träd samt skador som kan uppstå till följd av den kraftigt ökade mängden människor 

i anslutning till banan riskerar att reducera områdets värden. Många av de arter som ämnas 

att skyddas är beroende av tysta miljöer, något som äventyras vid anläggandet av en 

discgolfbana. Endast åtgärder som syftar till att stärka den gröna kilens värden bör tillåtas i 

området.             

 

Hälsningar 

 

Joanna Miklos-Svan 

Enhetschef 

Miljöenheten 

 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 
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§  
 

Ansökan om investeringsmedel för välfärdsteknik 
Dnr 2022/113 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för Välfärdsteknik, 2,86 mnkr, kan finansieras via avsatta medel på 2,4 
mnkr för Välfärdsteknik i investeringsbudgeten för 2022. Återstående 0,46 mnkr erhålls 
genom rekvisition av medel hos Regeringskansliet för satsning på Äldreomsorg – teknik, 
kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus. 
 
Utöver kapitalkostnaderna bedöms investeringen inte leda till ökade nettokostnader. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för Välfärdsteknik, 2,86 mnkr. Investeringen 
möjliggör fortsatt vård och omsorg med tillfredsställande säkerhet och mobilitet. Den bidrar 
också till att öka delaktigheten och integriteten för våra vårdtagare, få hjälp med 
rehabilitering och öka deras välbefinnande. Den är uppdelad i olika delinvesteringar: 
 

- Larmsystem och hotellås på boende inom funktionsnedsättning och äldreomsorgen 
- Trygghetskameror för att utföra tillsyn på distans, båda i ordinärt och särskilt boende 
- Digitala hjälpmedel för kognitiv och fysisk träning inom funktionsnedsättning och 

äldreomsorg 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2022 och genom rekvisition av medel hos 
Regeringskansliet för satsning på Äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den 
äldre i fokus. 
 
Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering 
av budget för kapitalkostnader. 
 
Utöver kapitalkostnaderna bedöms investeringen inte leda till ökade nettokostnader. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-02-08 från socialchef  
2 Investeringskalkyl välfärdsteknik 2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för Välfärdsteknik, 2,86 mnkr, kan finansieras via avsatta medel på 2,4 
mnkr för Välfärdsteknik i investeringsbudgeten för 2022. Återstående 0,46 mnkr erhålls 
genom rekvisition av medel hos Regeringskansliet för satsning på Äldreomsorg – teknik, 
kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus. 
 
Utöver kapitalkostnaderna bedöms investeringen inte leda till ökade nettokostnader. 
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Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-02-08 

Tjänsteskrivelse Ansökan om investeringsmedel för 
välfärdsteknik 
Diarienummer 2022/113, löpnummer 504/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för Välfärdsteknik, 2,86 mnkr, kan finansieras via avsatta medel på 2,4 
mnkr för Välfärdsteknik i investeringsbudgeten för 2022. Återstående 0,46 mnkr erhålls 
genom rekvisition av medel hos Regeringskansliet för satsning på Äldreomsorg – teknik, 
kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus. 
 
Utöver kapitalkostnaderna bedöms investeringen inte leda till ökade nettokostnader. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för Välfärdsteknik, 2,86 mnkr. Investeringen 
möjliggör fortsatt vård och omsorg med tillfredsställande säkerhet och mobilitet. Den bidrar 
också till att öka delaktigheten och integriteten för våra vårdtagare, få hjälp med 
rehabilitering och öka deras välbefinnande. Den är uppdelad i olika delinvesteringar: 
 

- Larmsystem och hotellås på boende inom funktionsnedsättning och äldreomsorgen 
- Trygghetskameror för att utföra tillsyn på distans, båda i ordinärt och särskilt boende 
- Digitala hjälpmedel för kognitiv och fysisk träning inom funktionsnedsättning och 

äldreomsorg 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2022 och genom rekvisition av medel hos 
Regeringskansliet för satsning på Äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den 
äldre i fokus. 
 
Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering 
av budget för kapitalkostnader. 
 
Utöver kapitalkostnaderna bedöms investeringen inte leda till ökade nettokostnader. 
 
 
Ärendet 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för investeringar i välfärdsteknik, 2,86 mnkr. 
Investeringen möjliggör fortsatt effektivisering av god vård och omsorg med tillfredsställande 
säkerhet och mobilitet.  
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De olika delinvesteringarna beskrivs nedan: 
 
Larmsystem och hotellås på boende inom funktionsnedsättning och 
äldreomsorg 
På de ombyggda gruppbostäderna inom funktionsnedsättning ska nya larmsystem installeras 
där de boende kan larma och personalen tar emot larmet i sina mobiltelefoner. Systemet 
stödjer också positionering av de boende. Dörrlarm är också integrerade i larmsystemet. I 
systemet kan även tillbehör som till exempel trygghetskameror, epilepsilarm och rörelselarm 
integreras. 
 
Varje lägenhet på de ombyggda boendena ska utrustas med lägenhetslås (hotellås) som gör 
att den boende, med hjälp av sitt armband endast kan komma in i sin egen lägenhet. Dörren 
är låst för övriga boenden.  
 
Vård-och omsorgsboenden ska få fler hotellås installerade på de avdelningar som har 
särskilda behov av det. 
Även uppgradering av larmsystem på vissa vård och omsorgsboenden i kommunen där 
behovet finns. 
 
Trygghetskameror inom äldreomsorg 
Fler trygghetskameror behövs för att utföra en effektiv och trygg tillsyn för vårdtagaren i 
både ordinärt och särskilt boende.  
 
Digitala medicinskåp 
Vi fortsätter att installera digitala medicinskåp i funktionsnedsättning och äldreomsorgen för 
att öka patientsäkerheten gällande medicinhantering. 
 
Digitala hjälpmedel för vårdtagare 
Vi fortsätter med digitala verktyg för våra vårdtagare för att öka kognitiv och fysisk träning 
inom funktionsnedsättning och äldreomsorg. 
 
Ekonomichefens yttrande 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. 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 driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 
Beslutsunderlag 
1 Investeringskalkyl välfärdsteknik 2022 

 
 
Beslut lämnas till 
Sektorchef 
Ekonomichef  
 
 
 
 
 

Magnus Andersson Neumann Ulrica Fagerson 
Socialchef Ekonomichef 
Sektor välfärd Kommunledningsstaben 
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§  
 

Begäran om omdisponering av investeringsmedel till 
småbåtshamnen 
Dnr 2022/42 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Omdisponering av investeringsmedel till småbåtshamnen, 2,8 mnkr, kan finansieras via 
avsatta medel för befintlig trä-/betongbrygga samt ny brygga i trä/betong i 
investeringsbudgeten för 2022. 
 
Inga övriga driftkostnadskonsekvenser förväntas. 
 
Sammanfattning 
Miljöenheten har efter inkomna klagomål gällande befintliga båtbryggor med flytelement i 
frigolit som avger plastskräp uppmanat fritidsenheten att byta dessa inför kommande säsong. 
Kan inte detta säkerställas kan miljö- och byggnämnden besluta om förbud att lägga i 
bryggorna till kommande säsong. Förvaltningen ansöker därför om omdisponering av 
investeringsmedel för befintliga trä-/betongbryggor samt ny brygga i trä/betong. 
Investeringen möjliggör att fasa ut de tre sista bryggorna med flytelement av frigolit som 
avger plastskräp och ersätta dessa med åretruntbryggor i trä/betong. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. 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 2022-01-21 från servicechef  
2 Investeringskalkyl - investeringsmedel till småbåtshamnen 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Omdisponering av investeringsmedel till småbåtshamnen, 2,8 mnkr, kan finansieras via 
avsatta medel för befintlig trä-/betongbrygga samt ny brygga i trä/betong i 
investeringsbudgeten för 2022. 
 
Inga övriga driftkostnadskonsekvenser förväntas. 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-01-21 

Tjänsteskrivelse Begäran om omdisponering av 
investeringsmedel till småbåtshamnen 
Diarienummer 2022/42, löpnummer 121/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Omdisponering av investeringsmedel till småbåtshamnen, 2,8 mnkr, kan finansieras via 
avsatta medel för befintlig trä-/betongbrygga samt ny brygga i trä/betong i 
investeringsbudgeten för 2022. 
 
Inga övriga driftkostnadskonsekvenser förväntas. 
 
Sammanfattning 
Miljöenheten har efter inkomna klagomål gällande befintliga båtbryggor med flytelement i 
frigolit som avger plastskräp uppmanat fritidsenheten att byta dessa inför kommande säsong. 
Kan inte detta säkerställas kan miljö- och byggnämnden besluta om förbud att lägga i 
bryggorna till kommande säsong. Förvaltningen ansöker därför om omdisponering av 
investeringsmedel för befintliga trä-/betongbryggor samt ny brygga i trä/betong. 
Investeringen möjliggör att fasa ut de tre sista bryggorna med flytelement av frigolit som 
avger plastskräp och ersätta dessa med åretruntbryggor i trä/betong. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. 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 
Miljöenheten har efter inkomna klagomål gällande befintliga båtbryggor med flytelement i 
frigolit som avger plastskräp uppmanat fritidsenheten att byta dessa inför kommande säsong. 
Kan inte detta säkerställas kan miljö- och byggnämnden besluta om förbud att lägga i 
bryggorna till kommande säsong. Volymmässigt utgör dessa bryggor drygt 60% av 
kapaciteten. Förvaltningen ansöker därför om omdisponering av investeringsmedel för 
befintliga trä-/betongbryggor samt ny brygga i trä/betong, 2,8 mnkr. Investeringen möjliggör 
att fasa ut de tre sista bryggorna med flytelement av frigolit. I nuvarande investeringsbudget 
finns avsatt 1,4 mnkr för byte till trä/betongbrygga i småbåtshamn samt 1,4 mnkr för en ny 
brygga i trä/betong. Verksamheten för kultur och fritid önskar omdisponering av dessa 
medel för att täcka kostnader för utbyte av de befintliga bryggor som idag har gamla slitna 
flytelement av frigolit och ersätta dessa med åretruntbryggor i trä/betong. Befintliga 
träbryggor är i så dåligt skick att det inte är tekniskt möjligt eller ekonomiskt försvarbart att 
enbart byta ut flytelementen. 
 
Förvaltningen har för avsikt att begära medel för en utbyggnad av småbåtshamnen med 
ytterligare en brygga i kommande budgetarbete. 
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Investeringen kan finansieras genom omdisponering av avsatta investeringsmedel till 
småbåtshamnen, 2,8 mnkr, för befintliga trä-/betongbryggor samt ny brygga i trä/betong i 
investeringsbudgeten för 2022. 
 
 
 
Ekonomichefens yttrande 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. 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 - investeringsmedel till småbåtshamnen 

 
 
Beslut lämnas till 
Sektorchef 
Ekonomichef  
Kultur- och fritidschef 
 
 
 
 
 

Anna-Lena Johansson Ulrica Fagerson 
Servicechef 
Sektor service 

Ekonomichef 

 Kommunledningsstaben 
  

 Lena Moritz 
 Verksamhetschef 
 Sektor service 

Erik Johansson 
Fritidskonsulent 
Verksamhet kultur och fritid 
Sektor service 
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§  
 

Svar på initiativärende om tilläggsbudget för 
Ulricehamns kommun 
Dnr 2021/280 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Initiativärendets förslag anses vara tillgodosett genom att partiövergripande samtal har ägt 
rum med gruppledarna samt möjligheten att lyfta frågor som dessa på budgetutskottet. 
Kommunfullmäktige beslutade också 2021-06-23 om en tilläggsbudget för sektor lärande.  
 
Sammanfattning 
I ett initiativärende till kommunstyrelsen föreslår Dan Ljung (V) att det omgående kallas till 
partiöverskridande samtal om tilläggsbudget för Ulricehamns kommun. Om förtroendevalda 
vill föra partiöverskridande samtal där förvaltningen inte är med är det en politisk fråga som 
inte hanteras av förvaltningen Enligt förslagslämnaren fördes en diskussion om 
tilläggsbudget med gruppledarna för de olika partierna. Förvaltningen anser att förslaget i 
och med detta är tillgodosett, samt genom att samtliga partier i kommunfullmäktige är 
representerade i budgetutskottet där även förvaltningen medverkar. Den 23 juni 2021 § 134 
fattade kommunfullmäktige beslut om en tilläggsbudget för sektor lärande där den 
ekonomiska ramen för sektorn utökades med 3,3 mnkr.   
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-01-25 från kanslichef  
2 Initiativärende gällande en tilläggsbudget för Ulricehamns kommun 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Initiativärendets förslag anses vara tillgodosett genom att partiövergripande samtal har ägt 
rum med gruppledarna samt möjligheten att lyfta frågor som dessa på budgetutskottet. 
Kommunfullmäktige beslutade också 2021-06-23 om en tilläggsbudget för sektor lärande.  
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2022-01-25 

 

Tjänsteskrivelse Svar på initiativärende om 
tilläggsbudget för Ulricehamns kommun 
Diarienummer 2021/280, löpnummer 274/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Initiativärendets förslag anses vara tillgodosett genom att partiövergripande samtal har ägt 
rum med gruppledarna samt möjligheten att lyfta frågor som dessa på budgetutskottet. 
Kommunfullmäktige beslutade också 2021-06-23 om en tilläggsbudget för sektor lärande.  
 
Sammanfattning 
I ett initiativärende till kommunstyrelsen föreslår Dan Ljung (V) att det omgående kallas till 
partiöverskridande samtal om tilläggsbudget för Ulricehamns kommun. Om förtroendevalda 
vill föra partiöverskridande samtal där förvaltningen inte är med är det en politisk fråga som 
inte hanteras av förvaltningen Enligt förslagslämnaren fördes en diskussion om 
tilläggsbudget med gruppledarna för de olika partierna. Förvaltningen anser att förslaget i 
och med detta är tillgodosett, samt genom att samtliga partier i kommunfullmäktige är 
representerade i budgetutskottet där även förvaltningen medverkar. Den 23 juni 2021 § 134 
fattade kommunfullmäktige beslut om en tilläggsbudget för sektor lärande där den 
ekonomiska ramen för sektorn utökades med 3,3 mnkr.   
 
 
Ärendet 
I ett initiativärende till kommunstyrelsen föreslår Dan Ljung (V) att det omgående kallas till 
partiöverskridande samtal om tilläggsbudget för Ulricehamns kommun. Om förtroendevalda 
vill föra partiöverskridande samtal där förvaltningen inte är med är det en politisk fråga som 
inte hanteras av förvaltningen Enligt förslagslämnaren fördes en diskussion om 
tilläggsbudget med gruppledarna för de olika partierna. Förvaltningen anser att förslaget i 
och med detta är tillgodosett, samt genom att samtliga partier i kommunfullmäktige är 
representerade i budgetutskottet där även förvaltningen medverkar.  
 
Den 23 juni 2021 § 134 fattade kommunfullmäktige beslut om en tilläggsbudget för sektor 
lärande där den ekonomiska ramen för sektorn utökades med 3,3 mnkr.   
 
Beslutsunderlag 
1 Initiativärende gällande en tilläggsbudget för Ulricehamns kommun 

 
 
Beslutet lämnas till 
Kanslichef  
 
 
 

Lena Brännmar Maria Winsten 
Kanslichef Kommunsekreterare 
Kommunledningsstaben  Kanslifunktionen  



Initiativärende till Kommunstyrelsens sammanträde 2021-05-06
 

Ta initiativ till en tilläggsbudget för Ulricehamns kommun 
Då skatteprognoserna och årets första prognos i kommunen ger utrymme för ytterligare förstärkningar 
av verksamheter med stora behov, anser jag nu att det behöver kallas till partiövergripande samtal om 
ytterligare förstärkning till bland annat sektor lärande. 
Pandemin har inneburit en enorm påfrestning på många av Ulricehamns verksamheter och inom såväl 
grund- och gymnasieskola befaras den omfattande distansundervisningen ha inneburit en 
utbildningsskuld gentemot eleverna. Att i detta läge inte förstärka skolan trots kritiken från revisionen 
på senaste KF rimmar illa med ambitionerna för ökad måluppfyllelse i skolan och ambitionen att nå 
kunskapskraven i samtliga ämnen. En tilläggsbudget skulle kunna ge exempelvis skolan bättre 
förutsättningar att klara sitt uppdrag efter pandemin, men även andra verksamheter skulle kunna beröras
av en sådan tilläggsbudget. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår Vänsterpartiet: - Att det omgående kallas till 
partiöverskridande samtal om tilläggsbudget för Ulricehamns kommun 

För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 
Dan Ljung 
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Svar på medborgarförslag om att sänka åldern för 
gratis kollektivtrafik från 75 till 65 år 
Dnr 2021/625 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att kostnaden för att sänka åldersgränsen för 
seniorkort inte täcks av anslagna medel i kommunens budget för 2022.  
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Bengt Birgersson att åldersgränsen 
för seniorkort i Ulricehamns kommun sänks från 75 till 65 år. 
 
Kommunerna i Västra Götaland kan genom ett tillköp hos Västtrafik ge folkbokförda äldre 
invånare i den egna kommunen möjlighet att resa fritt med kollektivtrafiken inom den 
trafikzon kommunen tillhör. Ulricehamns kommun ingår i zon C och erbjuder idag 
seniorkort till de som fyllt 75 år. Av de 37 kommuner som ingår i zon C erbjuder 32 st 
seniorkort. I 14 av kommunerna är lägsta ålder för att erhålla seniorkortet 65 år och i 17 av 
kommunerna gäller erbjudandet från 75 år. 
 
I Ulricehamns kommun fanns i slutet av 2021 totalt 1 789 registrerade seniorkort. Kostnaden 
för kommunen är ca 380 000 kronor per år. 
 
Västtrafik har tagit fram en kalkyl för kommunens kostnad om åldersgränsen sänks till 65 år. 
Om 70 % av antalet personer över 65 år tar del av erbjudandet (vilket är utfallet i andra 
likvärdiga kommuner) visar kalkylen att kommunens årliga kostnad för seniorkorten ökar till 
ca 1,5 miljoner kronor. Kommunen har inte tagit höjd för en sådan kostnadsökning i 
budgeten för 2022. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2022-01-24 från tf. samhällsbyggnadschef  
2 Medborgarförslag om att sänka åldern för gratis kollektivtrafik från 75 år till 65 år 
3 Sammanställning seniorkort per kommun 
4 Ulricehamns kommun Kalkyl för fria resor för seniorer 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att kostnaden för att sänka åldersgränsen för 
seniorkort inte täcks av anslagna medel i kommunens budget för 2022.  
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2022-01-24 

 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om att 
sänka åldern för gratis kollektivtrafik från 75 till 65 
år 
Diarienummer 2021/625, löpnummer 211/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att kostnaden för att sänka åldersgränsen för 
seniorkort inte täcks av anslagna medel i kommunens budget för 2022.  
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Bengt Birgersson att åldersgränsen 
för seniorkort i Ulricehamns kommun sänks från 75 till 65 år. 
 
Kommunerna i Västra Götaland kan genom ett tillköp hos Västtrafik ge folkbokförda äldre 
invånare i den egna kommunen möjlighet att resa fritt med kollektivtrafiken inom den 
trafikzon kommunen tillhör. Ulricehamns kommun ingår i zon C och erbjuder idag 
seniorkort till de som fyllt 75 år. Av de 37 kommuner som ingår i zon C erbjuder 32 st 
seniorkort. I 14 av kommunerna är lägsta ålder för att erhålla seniorkortet 65 år och i 17 av 
kommunerna gäller erbjudandet från 75 år. 
 
I Ulricehamns kommun fanns i slutet av 2021 totalt 1 789 registrerade seniorkort. Kostnaden 
för kommunen är ca 380 000 kronor per år. 
 
Västtrafik har tagit fram en kalkyl för kommunens kostnad om åldersgränsen sänks till 65 år. 
Om 70 % av antalet personer över 65 år tar del av erbjudandet (vilket är utfallet i andra 
likvärdiga kommuner) visar kalkylen att kommunens årliga kostnad för seniorkorten ökar till 
ca 1,5 miljoner kronor. Kommunen har inte tagit höjd för en sådan kostnadsökning i 
budgeten för 2022. 
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Bengt Birgersson att åldersgränsen 
för seniorkort i Ulricehamns kommun sänks från 75 till 65 år. 
 
Kommunerna i Västra Götaland kan genom ett tillköp hos Västtrafik ge folkbokförda äldre 
invånare i den egna kommunen möjlighet att resa fritt med kollektivtrafiken inom den 
trafikzon kommunen tillhör. Ulricehamns kommun ingår i zon C och erbjuder idag 
seniorkort till de som fyllt 75 år. Av de 37 kommuner som ingår i zon C erbjuder 32 st 
seniorkort. I 14 av kommunerna är lägsta ålder för att erhålla seniorkortet 65 år och i 17 av 
kommunerna gäller erbjudandet från 75 år. 
 
I Ulricehamns kommun fanns i slutet av 2021 totalt 1 789 registrerade seniorkort. Kostnaden 
för kommunen är ca 380 000 kronor per år. 
 
Västtrafik har tagit fram en kalkyl för kommunens kostnad om åldersgränsen sänks till 65 år. 
Om 70 % av antalet personer över 65 år tar del av erbjudandet (vilket är utfallet i andra 
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likvärdiga kommuner) visar kalkylen att kommunens årliga kostnad för seniorkorten ökar till 
ca 1,5 miljoner kronor. Kommunen har inte tagit höjd för en sådan kostnadsökning i 
budgeten för 2022. 
 
På uppdrag av Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd (2020-09-25 §45 Uppdrag 
för Västtrafik AB 2021) pågår en utredning om hur det framtida seniorerbjudandet i 
regionen ska utformas. Beslut utifrån utredningen förväntas under senare delen av 2022 och 
eventuella förändringar ska kunna implementeras under andra halvåret 2023. Det finns inget 
hinder mot att ändra kommunens åldersgräns för erbjudande om seniorkort under tiden som 
utredningen pågår. 
 
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag om att sänka åldern för gratis kollektivtrafik från 75 år till 65 år 
2 Sammanställning seniorkort per kommun 
3 Ulricehamns kommun Kalkyl för fria resor för seniorer 

 
 
Beslutet lämnas till 
Bengt Birgersson 
Samhällsbyggnadschef 
 
 
 

Andreas Ekman Johan Persson 
Tf. Samhällsbyggnadschef Infrastruktur- och trafikplanerare 
Sektor miljö och samhällsbyggnad  Exploateringsenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 

 



1

Persson Johan

Från:
Skickat: den 23 november 2021 00:00
Till: Persson Johan
Ämne: Medborgarförslag om att sänka åldern för gratis kollektivtrafik från 75 år till 65 år

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Har meddelandeflagga

CaseDate: Inget
DocumentDate: Inget
From: Bengt Birgersson
Saksdato: Inget
Subject: Medborgarförslag om att sänka åldern för gratis kollektivtrafik från 75 år till 65 år
To: Persson Johan
OppAtt: 0
RegistertDato: Inget
RegistrertDato: Inget
NoteCreatedDate: Inget
CaseId: 0
DepreciatedOffJournalpostId:

0
JournalDocumentNumber: 0
LastUpdateDate: Inget
ReplyJournalpostId: 0

Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se] 
Skickat: 23.11.2021 18:55:24 
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: 

Inom Västra Götaland har de olika kommunerna olika möjligheter att erbjuda sina 
pensionerade medborgare gratis kollektivtrafik med Västtrafik inom sin kommuns respektive 
zon. Av VGR ca 45 kommuner erbjuder ca 30 st gratis åkning från 65 år. Bla 
grannkommunerna Falköping, Tranemo och Svenljunga 
Dock tillhör tyvärr Ulricehamn en av de 15 återstående kommuner som har åldersgräns 75 år 
för denna förmån. Busstrafiken inom kommunen är förutom i peaktime när skolorna börjar 
och slutar glest belagda. Därför borde denna förmån för våra seniorer inte ge någon större 
kostnad. 
Föreslår därför att denna förmån sänkes från 75 till 65 år inom vår kommun.  

Förnamn: Bengt  
Efternamn: Birgersson 
E-post:  
Adress:  
 



Sammanställning seniorkort per kommun i Västra Götaland

zon  kommun åldersgräns giltighet kommentar
Zon A ja nej

Göteborg X 65 år Endast lågtrafik***
Mölndal X 65 år Endast lågtrafik*** Införs från 1/3 2022
Partille X 65 år Endast lågtrafik***
Öckerö X 75 år Dygnet runt Införs från 1/2 2022

Zon B
Ale X 65 år Dygnet runt
Alingsås X 65 år Dygnet runt
Härryda X 65 år Dygnet runt
Kungsbacka* X 65 år Dygnet runt
Kungälv X 65 år Dygnet runt
Lerum X 65 år Dygnet runt
Lilla Edet X
Stenungsund X 65 år Dygnet runt
Tjörn X 65 år Dygnet runt

Zon C
Bengtsfors X 65 år Dygnet runt
Bollebygd X 65 år Dygnet runt
Borås X 65 år Endast lågtrafik***
Dals Ed X
Essunga X
Falköping X 65 år Dygnet runt
Färgelanda X 75 år Dygnet runt
Grästorp X
Gullspång X 75 år Dygnet runt
Götene X 75 år Dygnet runt
Herrljunga X
Hjo X 75 år Dygnet runt
Karlsborg X 75 år Dygnet runt
Lidköping X 65 år Dygnet runt
Lysekil X 75 år Dygnet runt
Mariestad X 75 år Dygnet runt
Mark X 65 år Dygnet runt
Mellerud X 65 år Dygnet runt
Munkedal X 65 år Dygnet runt
Orust X
Skara X 75 år Dygnet runt
Skövde X 75 år Dygnet runt
Sotenäs X 75 år Dygnet runt
Strömstad X 65 år Dygnet runt
Svenljunga** X 65 år Dygnet runt
Tanum X 75 år Dygnet runt
Tibro X 75 år Dygnet runt
Tidaholm X 75 år Dygnet runt
Tranemo X 65 år Dygnet runt
Trollhättan X 65 år Dygnet runt
Töreboda X 75 år Dygnet runt
Uddevalla X 75 år Dygnet runt
Ulricehamn X 75 år Dygnet runt
Vara X 75 år Dygnet runt
Vårgårda X 65 år Dygnet runt
Vänersborg X 75 år Dygnet runt
Åmål X 65 år Dygnet runt

* Tillhör region Halland
** Tar ut en adminstrativ avgift av senioren om 175 kr per kort
*** Lågtrafik: vardagar 08:30-15:00 och 18:00-06:00, dygnet runt på helger

seniorkort



Göteborg 30 december 2021  Ulricehamns Kommun 

 Västtrafik AB 
Box 123 
541 23 Skövde 

Besöksadress:  Folkungag 20, Göteborg 
Tel: 031-62 92 00 
Fax: 031-62 92 01 

www.vasttraf k.se 
Styrelsens säte: Skövde 
Org.nr. 556558-5873 

 

Kalkyl för fria resor inom zon C för seniorer i Ulricehamns 
kommun  

Här kommer er kostnadskalkyl för fria resor för seniorer. 
Kalkylen består av två delar, samtliga belopp angivna exklusive moms, 

1. Administrationskostnad: Administrationskostnaden på 135 kr per utställt kort 
tas ut för att täcka Västtrafiks kostnader för att administrera detta erbjudande för 
kommunerna. Kostnaden tas ut när nya kort skickas ut till senioren, antingen i 
samband med att senioren tackat ja till erbjudandet, eller i samband med att 
kortets hållbarhet har gått ut (normal hållbarhet för dagens kort är 11 år). 
Kostnaden är inte en kostnad per kort och år, utan en engångskostnad per 
utskickat kort. Kostnaden inkluderar bl.a. kortkostnad, brevutskick och 
Västtrafiks arbetstid.  
 

2. Pris per kort: Priset gäller per kort och år. Priset motsvarar det intäktsbortfall 
och de ökade trafikkostnader som detta erbjudande innebär för Västtrafik. Priset 
inkluderar resor med Närtrafik. Det totala priset beror på antalet kort. Antalet 
personer 65 år och äldre i Ulricehamn är 5 890 st. (31 dec 2020, enligt SCB).  
Andelen som tackat ja till seniorkortserbjudande i andra likvärdiga kommuner är 
ca 70 % (då avgift inte tas ut från senioren). 
 

     Pris   
   65+ dygnet runt utan avgift 365 kr 
    

 
Priset baseras på Västtrafiks nuvarande zonindelning, Tre zoner, vilket innebär en ökad 
kostnad jämfört med giltighet inom en kommun. Justering för Tre zoner kommer att 
genomföras för alla befintliga avtal om seniorkort enligt tidigare information. 
Justeringen på befintliga avtal pausades med anledning av pandemin och de 
restriktioner kring resande som råder. 
Priserna avser 2021 års prisnivå och kommer årligen att justeras med hänsyn till 
Västtrafiks genomsnittliga prisökning per år avseende samtliga färdbevis som Västtrafik 
tillhandahåller. Denna kostnadskalkyl är giltig sex månader från ovan angivet datum. 
 
 
Med vänlig hälsning 
Maria Björner Brauer   Lisa Nordberg 
Enhetschef Försäljning och Marknad  Pris- och sortimentansvarig 
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Svar på medborgarförslag om gratis kollektivtrafik 
från 65 år 
Dnr 2021/598 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att kostnaden för att sänka åldersgränsen för 
seniorkort inte täcks av anslagna medel i kommunens budget för 2022.  
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Bengt Olsson att Ulricehamns 
kommun inför gratis biljetter på kollektivtrafik till 65 år. 
 
Kommunerna i Västra Götaland kan genom ett tillköp hos Västtrafik ge folkbokförda äldre 
invånare i den egna kommunen möjlighet att resa fritt med kollektivtrafiken inom den 
trafikzon kommunen tillhör. Ulricehamns kommun ingår i zon C och erbjuder idag 
seniorkort till de som fyllt 75 år. Av de 37 kommuner som ingår i zon C erbjuder 32 st 
seniorkort. I 14 av kommunerna är lägsta ålder för att erhålla seniorkortet 65 år och i 17 av 
kommunerna gäller erbjudandet från 75 år. 
 
I Ulricehamns kommun fanns i slutet av 2021 totalt 1 789 registrerade seniorkort. Kostnaden 
för kommunen är ca 380 000 kronor per år. 
 
Västtrafik har tagit fram en kalkyl för kommunens kostnad om åldersgränsen sänks till 65 år. 
Om 70 % av antalet personer över 65 år tar del av erbjudandet (vilket är utfallet i andra 
likvärdiga kommuner) visar kalkylen att kommunens årliga kostnad för seniorkorten ökar till 
ca 1,5 miljoner kronor. Kommunen har inte tagit höjd för en sådan kostnadsökning i 
budgeten för 2022. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2022-01-24 från tf. samhällsbyggnadschef  
2 Medborgarförslag om gratis kollektivtrafik från 65 år 
3 Sammanställning seniorkort per kommun 
4 Ulricehamns kommun Kalkyl för fria resor för seniorer 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att kostnaden för att sänka åldersgränsen för 
seniorkort inte täcks av anslagna medel i kommunens budget för 2022.  
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2022-01-24 

 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om gratis 
kollektivtrafik från 65 år 
Diarienummer 2021/598, löpnummer 234/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att kostnaden för att sänka åldersgränsen för 
seniorkort inte täcks av anslagna medel i kommunens budget för 2022.  
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Bengt Olsson att Ulricehamns 
kommun inför gratis biljetter på kollektivtrafik till 65 år. 
 
Kommunerna i Västra Götaland kan genom ett tillköp hos Västtrafik ge folkbokförda äldre 
invånare i den egna kommunen möjlighet att resa fritt med kollektivtrafiken inom den 
trafikzon kommunen tillhör. Ulricehamns kommun ingår i zon C och erbjuder idag 
seniorkort till de som fyllt 75 år. Av de 37 kommuner som ingår i zon C erbjuder 32 st 
seniorkort. I 14 av kommunerna är lägsta ålder för att erhålla seniorkortet 65 år och i 17 av 
kommunerna gäller erbjudandet från 75 år. 
 
I Ulricehamns kommun fanns i slutet av 2021 totalt 1 789 registrerade seniorkort. Kostnaden 
för kommunen är ca 380 000 kronor per år. 
 
Västtrafik har tagit fram en kalkyl för kommunens kostnad om åldersgränsen sänks till 65 år. 
Om 70 % av antalet personer över 65 år tar del av erbjudandet (vilket är utfallet i andra 
likvärdiga kommuner) visar kalkylen att kommunens årliga kostnad för seniorkorten ökar till 
ca 1,5 miljoner kronor. Kommunen har inte tagit höjd för en sådan kostnadsökning i 
budgeten för 2022. 
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Bengt Olsson att Ulricehamns 
kommun inför gratis biljetter på kollektivtrafik till 65 år. 
 
Kommunerna i Västra Götaland kan genom ett tillköp hos Västtrafik ge folkbokförda äldre 
invånare i den egna kommunen möjlighet att resa fritt med kollektivtrafiken inom den 
trafikzon kommunen tillhör. Ulricehamns kommun ingår i zon C och erbjuder idag 
seniorkort till de som fyllt 75 år. Av de 37 kommuner som ingår i zon C erbjuder 32 st 
seniorkort. I 14 av kommunerna är lägsta ålder för att erhålla seniorkortet 65 år och i 17 av 
kommunerna gäller erbjudandet från 75 år. 
 
I Ulricehamns kommun fanns i slutet av 2021 totalt 1 789 registrerade seniorkort. Kostnaden 
för kommunen är ca 380 000 kronor per år. 
 
Västtrafik har tagit fram en kalkyl för kommunens kostnad om åldersgränsen sänks till 65 år. 
Om 70 % av antalet personer över 65 år tar del av erbjudandet (vilket är utfallet i andra 
likvärdiga kommuner) visar kalkylen att kommunens årliga kostnad för seniorkorten ökar till 
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ca 1,5 miljoner kronor. Kommunen har inte tagit höjd för en sådan kostnadsökning i 
budgeten för 2022. 
 
På uppdrag av Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd (2020-09-25 §45 Uppdrag 
för Västtrafik AB 2021) pågår en utredning om hur det framtida seniorerbjudandet i 
regionen ska utformas. Beslut utifrån utredningen förväntas under senare delen av 2022 och 
eventuella förändringar ska kunna implementeras under andra halvåret 2023. Det finns inget 
hinder mot att ändra kommunens åldersgräns för erbjudande om seniorkort under tiden som 
utredningen pågår. 
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag om gratis kollektivtrafik från 65 år 
2 Sammanställning seniorkort per kommun 
3 Ulricehamns kommun Kalkyl för fria resor för seniorer 

 
 
Beslutet lämnas till 
Bengt Olsson 
Samhällsbyggnadschef 
 
 
 

Andreas Ekman Johan Persson 
Tf. Samhällsbyggnadschef Infrastruktur- och trafikplanerare 
Sektor miljö och samhällsbyggnad  Exploateringsenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 
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Det har kommit in ett medborgarförslag via webbformuläret på www.ulricehamn.se. 

Medborgarförslag 

Skriv ditt medborgarförslag: Hej! 
Jag föreslår att Ulricehamns kommun inför gratis biljetter på kollektivtrafik till 65 år. 

Förnamn: Bengt 
Efternamn: Olsson 
E-post:  
Adress:  
 



Sammanställning seniorkort per kommun i Västra Götaland

zon  kommun åldersgräns giltighet kommentar
Zon A ja nej

Göteborg X 65 år Endast lågtrafik***
Mölndal X 65 år Endast lågtrafik*** Införs från 1/3 2022
Partille X 65 år Endast lågtrafik***
Öckerö X 75 år Dygnet runt Införs från 1/2 2022

Zon B
Ale X 65 år Dygnet runt
Alingsås X 65 år Dygnet runt
Härryda X 65 år Dygnet runt
Kungsbacka* X 65 år Dygnet runt
Kungälv X 65 år Dygnet runt
Lerum X 65 år Dygnet runt
Lilla Edet X
Stenungsund X 65 år Dygnet runt
Tjörn X 65 år Dygnet runt

Zon C
Bengtsfors X 65 år Dygnet runt
Bollebygd X 65 år Dygnet runt
Borås X 65 år Endast lågtrafik***
Dals Ed X
Essunga X
Falköping X 65 år Dygnet runt
Färgelanda X 75 år Dygnet runt
Grästorp X
Gullspång X 75 år Dygnet runt
Götene X 75 år Dygnet runt
Herrljunga X
Hjo X 75 år Dygnet runt
Karlsborg X 75 år Dygnet runt
Lidköping X 65 år Dygnet runt
Lysekil X 75 år Dygnet runt
Mariestad X 75 år Dygnet runt
Mark X 65 år Dygnet runt
Mellerud X 65 år Dygnet runt
Munkedal X 65 år Dygnet runt
Orust X
Skara X 75 år Dygnet runt
Skövde X 75 år Dygnet runt
Sotenäs X 75 år Dygnet runt
Strömstad X 65 år Dygnet runt
Svenljunga** X 65 år Dygnet runt
Tanum X 75 år Dygnet runt
Tibro X 75 år Dygnet runt
Tidaholm X 75 år Dygnet runt
Tranemo X 65 år Dygnet runt
Trollhättan X 65 år Dygnet runt
Töreboda X 75 år Dygnet runt
Uddevalla X 75 år Dygnet runt
Ulricehamn X 75 år Dygnet runt
Vara X 75 år Dygnet runt
Vårgårda X 65 år Dygnet runt
Vänersborg X 75 år Dygnet runt
Åmål X 65 år Dygnet runt

* Tillhör region Halland
** Tar ut en adminstrativ avgift av senioren om 175 kr per kort
*** Lågtrafik: vardagar 08:30-15:00 och 18:00-06:00, dygnet runt på helger

seniorkort



Göteborg 30 december 2021  Ulricehamns Kommun 

 Västtrafik AB 
Box 123 
541 23 Skövde 

Besöksadress:  Folkungag 20, Göteborg 
Tel: 031-62 92 00 
Fax: 031-62 92 01 

www.vasttraf k.se 
Styrelsens säte: Skövde 
Org.nr. 556558-5873 

 

Kalkyl för fria resor inom zon C för seniorer i Ulricehamns 
kommun  

Här kommer er kostnadskalkyl för fria resor för seniorer. 
Kalkylen består av två delar, samtliga belopp angivna exklusive moms, 

1. Administrationskostnad: Administrationskostnaden på 135 kr per utställt kort 
tas ut för att täcka Västtrafiks kostnader för att administrera detta erbjudande för 
kommunerna. Kostnaden tas ut när nya kort skickas ut till senioren, antingen i 
samband med att senioren tackat ja till erbjudandet, eller i samband med att 
kortets hållbarhet har gått ut (normal hållbarhet för dagens kort är 11 år). 
Kostnaden är inte en kostnad per kort och år, utan en engångskostnad per 
utskickat kort. Kostnaden inkluderar bl.a. kortkostnad, brevutskick och 
Västtrafiks arbetstid.  
 

2. Pris per kort: Priset gäller per kort och år. Priset motsvarar det intäktsbortfall 
och de ökade trafikkostnader som detta erbjudande innebär för Västtrafik. Priset 
inkluderar resor med Närtrafik. Det totala priset beror på antalet kort. Antalet 
personer 65 år och äldre i Ulricehamn är 5 890 st. (31 dec 2020, enligt SCB).  
Andelen som tackat ja till seniorkortserbjudande i andra likvärdiga kommuner är 
ca 70 % (då avgift inte tas ut från senioren). 
 

     Pris   
   65+ dygnet runt utan avgift 365 kr 
    

 
Priset baseras på Västtrafiks nuvarande zonindelning, Tre zoner, vilket innebär en ökad 
kostnad jämfört med giltighet inom en kommun. Justering för Tre zoner kommer att 
genomföras för alla befintliga avtal om seniorkort enligt tidigare information. 
Justeringen på befintliga avtal pausades med anledning av pandemin och de 
restriktioner kring resande som råder. 
Priserna avser 2021 års prisnivå och kommer årligen att justeras med hänsyn till 
Västtrafiks genomsnittliga prisökning per år avseende samtliga färdbevis som Västtrafik 
tillhandahåller. Denna kostnadskalkyl är giltig sex månader från ovan angivet datum. 
 
 
Med vänlig hälsning 
Maria Björner Brauer   Lisa Nordberg 
Enhetschef Försäljning och Marknad  Pris- och sortimentansvarig 



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2022-03-01 

 Sida 1 av 2 

  
 
 
§  
 

Svar på medborgarförslag om sänkt hastighet på Tre 
Rosors väg 
Dnr 2021/458 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till antagen hastighetsplan för Ulricehamns 
kommun. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Johan Stenberg att hela Tre Rosors 
väg får samma hastighet som övriga Ulricehamns stad, 40 km/h. Vidare skriver 
förslagsställaren att tryggare och säkrare trafik med lägre buller inte gäller i hela Ulricehamn. 
Man har istället valt att höja hastigheten till 60 km/h hela den södra delen av Tre rosors väg 
fram till rondellen upp till Lassalyckan.  
 
En hastighetsplan för Ulricehamns kommun antogs av kommunfullmäktige 2020-03-26. I 
förarbetet till planen genomfördes ett omfattande analysarbete i identifierande av lämpliga 
hastigheter för respektive gata. Förvaltningen har nyttjat Sveriges kommuner och regioners 
handbok ”Rätt fart i staden” i värdering av vårt egna trafiksystems nyttjande. Såväl 
trafiksäkerhet, miljö och framkomlighet har vägts för och emot varandra för att uppnå en 
balans och acceptans av trafikanterna som ska nyttja trafiksystemet. 
 
Av det gatuvägnät som finns i Ulricehamn finns ett huvudvägnät som ska försörja stadens 
trafik till olika målpunkter i Ulricehamn, och således avlasta de mindre lokalgatorna. 
Av dess karaktär Tre Rosors väg är utformad är vägen en stomme i stadens huvudvägnät, och 
är avsedd för högre trafikmängder och tyngre fordon. Endast i de fall bebyggelse ligger dikt 
an och inom de högre bullernivåerna har en hastighetssänkning kunna motiverats på 
bekostnad av framkomligheten. 
 
Att sänka hastigheten på ett huvudvägnät hade enligt handboken sannolikt inneburit en 
större trafikmängd hade förflyttats till de mindre lokalgatorna, med högre buller och utsläpp 
som följd i den bebyggelsen än att bibehålla trafiken på Tre Rosors väg. 
Förvaltningen har även värderat tillgänglig olycksstatistik och funnit att förebyggande 
åtgärder kan vidtas för att uppnå en ännu högre säkerhetsstandard på Tre Rosors väg. 
Dessa kan utgöras av främst bättre belysning eller tekniska stöd för identifiering av 
fotgängare som passerar över vägen. Men siktförhållanden utmed Tre Rosors väg är såpass 
fullgoda att någon enskild risk inte har kunnat identifierats baserat på hastigheten.  
Ökade trafikmängder på flera mindre lokalgator hade ökat riskexponeringen för oskyddade 
trafikanter, och är svårare att hantera än det tillgängliga trafikrummet Tre Rosors väg kan 
bistå med i dess utformning. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2021-12-08 från tf. samhällsbyggnadschef  
2 Medborgarförslag om sänkt hastighet på Tre Rosors väg 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till antagen hastighetsplan för Ulricehamns 
kommun. 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2021-12-08 

 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om sänkt 
hastighet på Tre Rosors väg 
Diarienummer 2021/458, löpnummer 3348/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till antagen hastighetsplan för Ulricehamns 
kommun. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Johan Stenberg att hela Tre Rosors 
väg får samma hastighet som övriga Ulricehamns stad, 40 km/h. Vidare skriver 
förslagsställaren att tryggare och säkrare trafik med lägre buller inte gäller i hela Ulricehamn. 
Man har istället valt att höja hastigheten till 60 km/h hela den södra delen av Tre rosors väg 
fram till rondellen upp till Lassalyckan.  
 
En hastighetsplan för Ulricehamns kommun antogs av kommunfullmäktige 2020-03-26. I 
förarbetet till planen genomfördes ett omfattande analysarbete i identifierande av lämpliga 
hastigheter för respektive gata. Förvaltningen har nyttjat Sveriges kommuner och regioners 
handbok ”Rätt fart i staden” i värdering av vårt egna trafiksystems nyttjande. Såväl 
trafiksäkerhet, miljö och framkomlighet har vägts för och emot varandra för att uppnå en 
balans och acceptans av trafikanterna som ska nyttja trafiksystemet. 
 
Av det gatuvägnät som finns i Ulricehamn finns ett huvudvägnät som ska försörja stadens 
trafik till olika målpunkter i Ulricehamn, och således avlasta de mindre lokalgatorna. 
Av dess karaktär Tre Rosors väg är utformad är vägen en stomme i stadens huvudvägnät, och 
är avsedd för högre trafikmängder och tyngre fordon. Endast i de fall bebyggelse ligger dikt 
an och inom de högre bullernivåerna har en hastighetssänkning kunna motiverats på 
bekostnad av framkomligheten. 
 
Att sänka hastigheten på ett huvudvägnät hade enligt handboken sannolikt inneburit en 
större trafikmängd hade förflyttats till de mindre lokalgatorna, med högre buller och utsläpp 
som följd i den bebyggelsen än att bibehålla trafiken på Tre Rosors väg. 
Förvaltningen har även värderat tillgänglig olycksstatistik och funnit att förebyggande 
åtgärder kan vidtas för att uppnå en ännu högre säkerhetsstandard på Tre Rosors väg. 
Dessa kan utgöras av främst bättre belysning eller tekniska stöd för identifiering av 
fotgängare som passerar över vägen, något som delvis planeras inför ombyggnaden av 
busshållplatserna vid korsningen till Sanatorievägen. Byggnationen av cirkulationsplatsen 
vid Grönahögsvägen 2021 har redan förbättrat alla passager för oskyddade trafikanter. Men 
siktförhållanden utmed Tre Rosors väg är såpass fullgoda att någon enskild risk inte har 
kunnat identifierats enbart baserat på hastigheten.  
Ökade trafikmängder på flera mindre lokalgator hade ökat riskexponeringen för oskyddade 
trafikanter, och är svårare att hantera än det tillgängliga trafikrummet Tre Rosors väg kan 
bistå med i dess utformning. 
 
 
Ärendet 
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I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Johan Stenberg att hela Tre Rosors 
väg får samma hastighet som övriga Ulricehamns stad, 40 km/h. Vidare skriver 
förslagsställaren att tryggare och säkrare trafik med lägre buller inte gäller i hela Ulricehamn. 
Man har istället valt att höja hastigheten till 60 km/h hela den södra delen av Tre rosors väg 
fram till rondellen upp till Lassalyckan.  
 
En hastighetsplan för Ulricehamns kommun antogs av kommunfullmäktige 2020-03-26. I 
förarbetet till planen genomfördes ett omfattande analysarbete i identifierande av lämpliga 
hastigheter för respektive gata. Förvaltningen har nyttjat Sveriges kommuner och regioners 
handbok ”Rätt fart i staden” i värdering av vårt egna trafiksystems nyttjande. Såväl 
trafiksäkerhet, miljö och framkomlighet har vägts för och emot varandra för att uppnå en 
balans och acceptans av trafikanterna som ska nyttja trafiksystemet. 
 
Av det gatuvägnät som finns i Ulricehamn finns ett huvudvägnät som ska försörja stadens 
trafik till olika målpunkter i Ulricehamn, och således avlasta de mindre lokalgatorna. 
Av dess karaktär Tre Rosors väg är utformad är vägen en stomme i stadens huvudvägnät, och 
är avsedd för högre trafikmängder och tyngre fordon. Endast i de fall bebyggelse ligger dikt 
an och inom de högre bullernivåerna har en hastighetssänkning kunna motiverats på 
bekostnad av framkomligheten. 
 
Att sänka hastigheten på ett huvudvägnät hade enligt handboken sannolikt inneburit en 
större trafikmängd hade förflyttats till de mindre lokalgatorna, med högre buller och utsläpp 
som följd i den bebyggelsen än att bibehålla trafiken på Tre Rosors väg. 
Förvaltningen har även värderat tillgänglig olycksstatistik och funnit att förebyggande 
åtgärder kan vidtas för att uppnå en ännu högre säkerhetsstandard på Tre Rosors väg. 
Dessa kan utgöras av främst bättre belysning eller tekniska stöd för identifiering av 
fotgängare som passerar över vägen, något som delvis planeras inför ombyggnaden av 
busshållplatserna vid korsningen till Sanatorievägen. Byggnationen av cirkulationsplatsen 
vid Grönahögsvägen 2021 har redan förbättrat alla passager för oskyddade trafikanter. Men 
siktförhållanden utmed Tre Rosors väg är såpass fullgoda att någon enskild risk inte har 
kunnat identifierats enbart baserat på hastigheten. Ökade trafikmängder på flera mindre 
lokalgator hade ökat riskexponeringen för oskyddade trafikanter, och är svårare att hantera 
än det tillgängliga trafikrummet Tre Rosors väg kan bistå med i dess utformning. 
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag om sänkt hastighet på Tre Rosors väg 
 
 
Beslutet lämnas till 
Johan Stenberg 
Samhällsbyggnadschef 
 
 
 

Andreas Ekman  Viktor Bodin 
Tf. Samhällsbyggnadschef trafikhandläggare 
Sektor miljö och samhällsbyggnad  Exploateringsenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 
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Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 18.08.2021 18:01:22
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:

Hållbara Hastigheter i Hela Ulricehamn

På kommunens hemsida vill man nu beskriva att ”40 km/h blir det nya normala i
Ulricehamns tätort” samt att vi i Ulricehamn fått ”Tryggare och säkrare trafik med
lägre buller”. Tyvärr måste vi som bor utmed Tre Rosors väg konstatera att det inte
gäller oss.
Tryggare och säkrare trafik med lägre buller gäller inte i hela Ulricehamn. Man har
valt att istället höja hastigheten till 60 km/h hela den södra delen av Tre Rosors väg
fram till rondellen upp till Lassalyckan. Så vad blir konsekvensen för boendemiljön
utmed vägen?
All tidigare tidigare allmänna studier gällande högre hastigheter visar att vi som nu
bor här i området får leva med ytterligare stigande buller, utsläpp som ökar både
koldioxid och kväveoxider samt att bränsleförbrukningen blir förhöjd på fordon utan
att väsentliga tidsvinster görs på så korta sträckor. Miljötänket saknas helt och
något som tydligtvis inte prioriteras kring bostäderna på denna sträcka.
Dessutom har vi många barn på gångvägar och trottoarer till skolor och
idrottsanläggningar som ligger i området. Vi som bor utmed Tre Rosors väg är
familjer och har också små barn. Detta är det absolut största orosmomentet. Hur
förebygger vi en eventuell olycka?
Fakta enligt Trafiksäkerhetsverket gällande trafiksäkerheten säger följande: ”Även
om hastigheten inte alltid behöver vara den utlösande faktorn för att en olycka
inträffar, påverkar den ofta olyckans förlopp. Några kilometer i timmen för hög
hastighet kan vara skillnaden mellan att någon dödas eller att olyckan stannar vid
ett tillbud eller enbart materiella skador.”
Man skriver också gällande tung lastbilstrafik: ”Vid 50 km/tim hinner du stanna på
knappt 35 meter om det dyker upp exempelvis ett barn på vägen. Vid 60 km/tim
hinner du på samma sträcka i bästa fall bromsa ner till 40 km/tim innan lastbilen är
framme vid barnet.”
Vore det inte rimligt att hela Ulricehamns stad jobbar förebyggande eller väljer man
istället att prioritera bilister som har bråttom? Varför ska folk som pendlar i sina
bilar med dålig efterlevnad till gällande hastighet få bestämma farten man ska ha
genom just detta området men inte på andra ställen (enligt trafikhandläggares
hastighetsmätningar)? Har vi som bor i området en röst?
Detta gäller inte på andra vägar i staden. En säker jämförelse är den mycket större
genomfarten på Marbäcksvägen (157) söderut utmed sjön där man istället har
genomfört en rad olika farthinder trotts separata gångvägar. I det fallet kan man
undra om de boende utmed Marbäcksvägen är prioriterade? -Vad är skillnaden
mot boendemiljön utmed Tre Rosors väg som också i högsta grad är en del av
Ulricehamn?
Ett mycket märkligt beslut att några sträckor inne i samhället med boendemiljö
ska exkluderas från 40 km/h och man vill ge en signal till bilisterna här kan vi "gasa
på” och ”bullra på” i 60 km/h utan att ta hänsyn till trygghet och miljö.
Vi hoppas att ni tar er en funderare och har modet att överväga detta till fördel för
oss som faktiskt bor och lever i området. Detta kan inte vara en dyr förändring, det
handlar endast om att skylta om till 40 km/h. Detta skulle ge ett mer logiskt och
enhetligt samt tydligare hastighetssystem.



Det är hela vår stad boendemiljö i Ulricehamn som måste prioriteras med hållbara
hastigheter på ett tryggt, miljövänligt och hållbart sätt.

Jag yrkar därför att:
Hela Tre Rosors väg får samma hastighet som övriga Ulricehamns stad, 40 km/h.

Förnamn: Johan
Efternamn: Stenberg
E-post:
Adress:
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Svar på medborgarförslag om avgift för laddning av 
elbil på parkering i Ulricehamn 
Dnr 2021/626 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget anses vara tillgodosett då kommunen tagit fram riktlinjer för publik 
laddinfrastruktur. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Bengt Birgersson att en utredning 
startas för att snarast införa en taxa för laddning av elfordon vid kommunala 
parkeringsplatser.  
 
Kommunen har tagit fram riktlinjer för publik laddinfrastruktur. I riktlinjerna framgår bland 
annat hur upplåtelse av kommunal mark för etablering av fordonsladdning ska gå till och att 
kommunen inte ska tillhandahålla gratis laddning. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2022-02-24 från tf. samhällsbyggnadschef  
2 Medborgarförslag om avgift för laddning av elbil på parkering i Ulricehamn 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget anses vara tillgodosett då kommunen tagit fram riktlinjer för publik 
laddinfrastruktur. 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  
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Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om avgift 
för laddning av elbil på parkering i Ulricehamn 
Diarienummer 2021/626, löpnummer 438/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget anses vara tillgodosett då kommunen tagit fram riktlinjer för publik 
laddinfrastruktur. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Bengt Birgersson att en utredning 
startas för att snarast införa en taxa för laddning av elfordon vid kommunala 
parkeringsplatser.  
 
Kommunen har tagit fram riktlinjer för publik laddinfrastruktur. I riktlinjerna framgår bland 
annat hur upplåtelse av kommunal mark för etablering av fordonsladdning ska gå till och att 
kommunen inte ska tillhandahålla gratis laddning. 
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Bengt Birgersson att en utredning 
startas för att snarast införa en taxa för laddning av elfordon vid kommunala 
parkeringsplatser.  
 
Kommunen har tagit fram riktlinjer för publik laddinfrastruktur. I riktlinjerna framgår bland 
annat hur upplåtelse av kommunal mark för etablering av fordonsladdning ska gå till och att 
kommunen inte ska tillhandahålla gratis laddning. 
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag om avgift för laddning av elbil på parkering i Ulricehamn 
 
 
Beslutet lämnas till 
Bengt Birgersson 
Tf. Samhällsbyggnadschef 
 
 
 

Andreas Ekman Johan Persson 
Tf. Samhällsbyggnadschef Infrastruktur- och trafikplanerare 
Sektor miljö och samhällsbyggnad  Exploateringsenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 
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Det har kommit in ett medborgarförslag via webbformuläret på www.ulricehamn.se. 

Medborgarförslag 

Skriv ditt 
medborgarförslag: 

Taxebeläggning av elbilars laddning inom Ulricehamns kommun. 
I nuläget finns fyra platser inom Ulricehamn där gratis laddning av elbilar är möjlig. Detta var 
säkert en god tanke för ett antal år sedan när dessa fordon var en sällsynthet. Idag och 
framöver finns dom dock i en mycket större omfattning. 
Som förslagsställare kan man se detta som en onödig lyx. Har man ekonomi nog att äga en 
elbil så kan man också stå för kostnad laddningen själv utan att kollektivet inom kommunen 
drabbas. 
Förslår att en utredning startas för att snarast belägga aktuella parkeringsplatser med någon 
slags kostnad enligt denna utredningens betänkande.  

Förnamn: Bengt 
Efternamn: Birgertsson 
E-post:  
Adress:  
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Informationsärenden till kommunstyrelsen 2022-03-
10 
Dnr 2021/624 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
1 Protokoll styrelsemöte Sjuhärads samordningsförbund 2022-01-25 
2 Sammanträdesprotokoll Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2021-12-10 § 97  
3 Direktionsprotokoll SÄRF, Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 2022-01-21 
4 Direktionsprotokoll SÄRF, Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 2022-01-28 
5  Sammanträdesprotokoll Miljö- och byggnämnd, Antagande av verksamhetsplan för 
byggenheten och miljöenheten 2022-02-09 
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Tjänsteskrivelse Informationsärenden till 
kommunstyrelsen 2022-03-10 
2021/624, löpnummer 289/2022 
 
Förslag till beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
1 Protokoll styrelsemöte Sjuhärads samordningsförbund 2022-01-25 
2 Sammanträdesprotokoll Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2021-12-10 § 97  
3 Direktionsprotokoll SÄRF, Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 2022-01-21 
4 Direktionsprotokoll SÄRF, Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 2022-01-28 
5  Sammanträdesprotokoll Miljö- och byggnämnd, Antagande av verksamhetsplan för 
byggenheten och miljöenheten 2022-02-09 
 
 
 
 
Beslutsunderlag 
 
 
 
 
 

Maria Winsten 
Kommunsekreterare 
Kommunstyrelsens förvaltning 
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