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§ 65/2022 
 

Årlig översyn av dokument i författningshandboken 
2021-2022 
Dnr 2022/100 
 
 
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 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges 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 
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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 

https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/strategier/ledningsfilosofi.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/strategier/marknadsplan_varumarke_ulricehamn.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/strategier/marknadsplan_varumarke_ulricehamn.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/strategier/maldokument_tillganglighet.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/strategier/maldokument_tillganglighet.pdf
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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. 

https://www.ulricehamn.se/upload/miljo_bygg/planering/Avfallsplan/avfallsplan_del_1.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/miljo_bygg/planering/Avfallsplan/avfallsplan_del_1.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/miljo_bygg/planering/Avfallsplan/avfallsplan_del_2.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/miljo_bygg/planering/Avfallsplan/avfallsplan_del_2.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/miljo_bygg/planering/Avfallsplan/avfallsplan_del_2.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/miljo_bygg/planering/Avfallsplan/avfallsplan_del_3.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/miljo_bygg/planering/Avfallsplan/avfallsplan_del_3.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/miljo_bygg/planering/Avfallsplan/avfallsplan_del_3.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/miljo_bygg/planering/Avfallsplan/avfallsplan_del_4.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/miljo_bygg/planering/Avfallsplan/avfallsplan_del_4.pdf
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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. 



Styrdokument i författningshandboken 8 

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. 

https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/policies/intraprenader.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/policies/IT_sakerhetspolicy.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/policies/IT_sakerhetspolicy.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/policies/mobiltelefoner_policy.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/policies/ulricehamn_en_larande_organisation.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/policies/ulricehamn_en_larande_organisation.pdf
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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.  

https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/riktlinjer/avtalspension.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/riktlinjer/avtalspension.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/riktlinjer/normer_belysning_banvallar_gc_vagar.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/riktlinjer/normer_belysning_banvallar_gc_vagar.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/riktlinjer/normer_belysning_banvallar_gc_vagar.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/riktlinjer/normer_belysning_banvallar_gc_vagar.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/riktlinjer/normer_belysning_banvallar_gc_vagar.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/riktlinjer/normer_belysning_banvallar_gc_vagar.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/riktlinjer/bistandshandlaggning_aldreomsorg_funktionsnedsattning.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/riktlinjer/lss_handlaggning_riktlinjer.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/riktlinjer/rehabilitering_arbetsanpassning.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/riktlinjer/rehabilitering_arbetsanpassning.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/riktlinjer/rehabilitering_arbetsanpassning.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/riktlinjer/socialpsykiatri.pdf


Styrdokument i författningshandboken 10 

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. 

  

https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/riktlinjer/riktlinjer_overtalighet_arbetsbrist.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/riktlinjer/riktlinjer_overtalighet_arbetsbrist.pdf
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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. 

https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/regler/aktion_skadegorelse_brand.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/regler/aktion_skadegorelse_brand.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/regler/aktion_skadegorelse_brand.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/regler/aktion_skadegorelse_brand.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/regler/ekonomiskt_stod_elitidrott.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/regler/ekonomiskt_stod_elitidrott.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/regler/riktlinjer_epost.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/regler/riktlinjer_epost.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/regler/internpriser_lokaler.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/regler/reglemente_kontroll_verifikationer.pdf
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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. 

 

https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/regler/reglemente_individnamnden.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/regler/reglemente_individnamnden.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/regler/reglemente_revisorer.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/regler/reglemente_revisorer.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/regler/reglemente_gemensam_namnd_it.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/regler/reglemente_gemensam_namnd_it.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/regler/reglemente_gemensam_namnd_it.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/regler/reglemente_gemensam_namnd_it.pdf
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§ 66/2022 
 

Revidering av bolagspolicy - Ulricehamns Stadshus AB 
och dotterbolag 
Dnr 2022/74 
 
 
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 
 
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.  
 
 
 
 
 



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 

 
 
Beslut lämnas till 
Kommunchef/VD Ulricehamns Stadshus AB 
Ulricehamns Energi AB 
STUBO AB 
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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.  



 
 
 
 
9

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,  
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• 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.   
   
 
 
       



  8
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.  
   
 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2022-03-10 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§ 67/2022 
 

Program för uppföljning av privata utförare 
Dnr 2021/472 
 
 
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 
 
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. 
 
 



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 

 



  2021/472, 3102/2021 2(2) 

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 
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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. 



 
 
 
 
6

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. 

 

 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2022-03-10 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§ 68/2022 
 

Revidering av riktlinjer för bisysslor och jäv 
Dnr 2022/86 
 
 
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 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges 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. 
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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. 
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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 



 
 
 
 
6

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.  

 



 
 
 
 
7

 

 

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. 
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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, 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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§ 69/2022 
 

Samverkansform IT 
Dnr 2021/600 
 
 
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   
 
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. 
 
 



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  
  

 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2022-03-10 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§ 70/2022 
 

Budget och verksamhetsplan år 2022 för 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
Dnr 2021/676 
 
 
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 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges 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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  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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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. 

Förbundet leds av en Direktion där medlemskommunerna företräds av 
politiskt valda ledamöter. 

De två beredningsgrupperna Hållbar regional utveckling Sjuhärad (BH7) och 
Välfärd och Kompetens arbetar med strategiska frågor, bereder ärenden till 
Direktionen och företräder kommunalförbundet inom sina 
verksamhetsområden.

Sjuhärads kommunalförbund är delägare i bolagen Gryning Vård AB och 
Mediapoolen AB. Förbundet ingår även i VästKom, en sammanslutning av de 
delregionala kommunalförbunden i Västra Götaland som på regional nivå 
ska företräda och samordna kommunernas intressen. 

Förbundet utser Boråsregionens representanter i regionala beredningar 
samt nominerar deltagare till styrelsen för VästKom, Beredningen för hållbar 
utveckling Västra Götaland (BHU) och det politiska samrådsorganet SRO.
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Organisation
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Förbundets övergripande strategiska mål är 

Att aktivt arbeta för att Sjuhärad/Boråsregionen ska vara ett bra 
område att bo, arbeta och leva i 

Detta görs genom att med tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv skapa 
gränsöverskridande möten för att främja samverkan, innovation och nytänkande 

Syfte och strategiskt mål 

Förbundet syftar till att stärka Sjuhäradsregionen samt 
att främja medlemmarnas samverkan för utveckling och 
effektivt resursutnyttjande.

Enligt förbundsordningen ska förbundet aktivt tillvarata 
medlemskommunernas gemensamma intressen, bland 
annat regionalt och nationellt, samt vara en plattform 
för medlemmarnas sammanhållning byggd på samsyn 
över kommun- och partigränser. 
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Ändamål med verksamheten

1. Att verka för samordning av strategiska angelägenheter av 
gemensamt intresse för medlemskommunerna i deras roll och 
verksamheter

2. Samverkan i andra frågor där medlemmarna bedömer detta 
lämpligt

3. Att tills vidare svara för drift av verksamheter som 
Direktionen samfällt beslutar



STYRDOKUMENT 

Verksamheten grundar sig på förbundsordningen. 

Styrdokument inom regional utveckling är Utvecklingsstrategi för 
Sjuhärad 2021-2030 samt Kulturplan för Boråsregionen 2020-2023. 

Inom område välfärdsutveckling styrs verksamheten utifrån gällande 
lagstiftning samt regionala och delregionala avtal och överenskommelser.

De övriga verksamheterna har planer och uppdragsbeskrivningar som 
beskriver deras arbete.

VERKSAMHET

Förbundet är en samverkansplattform med huvuduppdrag att verka för 
samordning och utveckling inom de områden medlemskommunerna anser 
vara angelägna. Förbundet har specialistkompetens som kan utgöra ett 
viktigt stöd för medlemskommunerna och bidra till utveckling av Sjuhärad.

Förbundet har grunduppdrag inom regional utveckling och 
välfärdsutveckling av både permanent och tillfällig karaktär.

Förbundskansliet stödjer de politiska grupperingarna och är kontakt 
gentemot medlemskommunerna samt andra myndigheter och 
organisationer. 

I syfte att tillvarata och fånga upp utvecklingsbehov deltar förbundet i 
grupperingar på såväl delregional, regional som nationell nivå. 

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. 

Navet science center har en politisk styrgrupp och Närvårdssamverkan styrs 
av ett delregionalt politiskt samråd bestående av representanter från 
medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen. 
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GRUNDUPPDRAG OCH STYRDOKUMENT

De fastställda styrdokumenten Utvecklingsstrategi för Sjuhärad samt 
Kulturplan för Boråsregionen beskriver förbundets grunduppdrag och 
fokusområden inom regional utveckling och kulturområdet.

Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021–2030

Den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland 2021-2030 pekar ut 
riktningen för hur Västra Götaland ska utvecklas till 2030 och konkretiserar 
vad en sådan omställning innebär ur ett ekonomiskt, miljömässigt och 
socialt perspektiv. Strategin består av fyra långsiktiga prioriteringar och fyra 
kraftsamlingar. Strategin är vägledande för förbundet och kommunerna i 
Sjuhärad.

Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021-2030

Utvecklingsstrategi för Sjuhärad anger riktningen för det delregionala 
utvecklingsarbetet 2021–2030. Strategin lyfter fram prioriterade 
fokusområden, inriktningar och önskade effekter. Strategin är styrande för 
förbundet och fungerar som vägledning och inspiration för alla parter som 
bidrar till utvecklingsarbetet i Sjuhärad. 

Strategins fem fokusområden är 
• En innovativ och konkurrenskraftig delregion 
• Strategisk kompetensförsörjning 
• En socialt hållbar delregion 
• En cirkulär och hållbar framtid 
• Hållbar samhällsplanering 6

Regional utveckling

Fokusområdena samspelar med den regionala utvecklingsstrategins 
långsiktiga prioriteringar och kraftsamlingar. Strategin lyfter också upp 
kopplingen till Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. 

Kulturplan för Boråsregionen 2020-2023

Utifrån Kulturstrategi Västra Götaland – en regional kulturplan, har en 
delregional kulturplan tagits fram som anger riktning och prioriteringar för 
satsningar under perioden 2020-2030. Kultursamverkan i Boråsregionen ska 
bidra till att uppfylla målen i regionens kulturstrategi. 

Kulturplanen består av fem målbilder för samverkan 
• Bibliotek och läsfrämjande 
• Kulturskolan – barn och ungas eget skapande 
• Offentlig konst och gestaltad livsmiljö 
• Hållbar platsutveckling 
• Folkbildning och civilsamhälle 

I Boråsregionen ska barnperspektivet genomsyra kulturutvecklingen.

Överenskommelse delregionala utvecklingsmedel 2021–2024

Regionutvecklingsnämnden, kulturnämnden och miljönämnden avsätter 
årligen medel för delregional utveckling. De regionala medlen 
motfinansieras till samma nivå av medlemskommunerna. Syftet är att med 
gemensam finansiering skapa en god grund för regional och delregional 
utveckling genom flernivåsamverkan. 



GRUNDUPPDRAG OCH STYRDOKUMENT

Enheten för välfärdsutveckling arbetar med strategiska frågor inom 
äldreomsorg, funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg, 
socialpsykiatri, hälso- och sjukvård, välfärdsteknik, hälsofrämjande och 
förebyggande, elevhälsofrågor, kompetensutveckling  och 
kompetensförsörjning. Enhetens arbete och uppdrag  styrs av 
medlemskommunernas behov tillsammans med gällande lagstiftning samt 
regionala och delregionala avtal och överenskommelser.

Enheten för välfärdsutveckling skapar mötesplatser för kunskapsutveckling 
och nätverkande och fungerar som ett stöd för medlemskommunerna. 
Arbetet handlar om samordning, informationsspridning, 
kompetensutveckling, förhandlingsarbete och omvärldsbevakning.

Förbundet företräder även medlemskommunerna på regional och länsnivå 
samt nationell nivå i partssamtal med olika myndigheter och organisationer.

Följande två fokusområden i Utvecklingsstrategi för Sjuhärad berör enhetens 
arbete; Strategisk kompetensförsörjning samt En socialt hållbar delregion. 

Handlingsplaner nätverk

Enheten för välfärdsutveckling driver chefsnätverk och specialistnätverk 
med representanter från medlemskommunerna. Nätverken tar årligen fram 
handlingsplaner med prioriterade fokusområden och aktiviteter för 
kommande år.  
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Välfärdsutveckling
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Förbundet utgör en viktig samverkansplattform för medlemskommunerna 
på såväl politisk nivå som för organisationen i övrigt. Förutom de politiska 
beredningarna samt Direktionen, driver förbundet ca 25 nätverk för 
tjänstepersoner i kommunerna. 

UPPFÖLJNING GRUNDUPPDRAG

• Uppföljning av Utvecklingsstrategi Sjuhärad 2021-2030 utifrån framtagen 
handlingsplan

• Uppföljning Kulturplan för Boråsregionen 2020-2023

• Uppföljning av de delregionala utvecklingsmedlen, DRUM, enligt regional 
modell

• Årlig enkät till nätverken utifrån grunduppdraget. Minst 85 % ska vara 
nöjda med förbundets verksamhet

• Uppföljning av övriga verksamheter och projekt inom samtliga 
delregionala områden utifrån fastställda uppdrag och planer
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HÅLLBAR SAMHÄLLSPLANERING
2022 är ett år som präglas av flera avgörande beslut i viktiga 
infrastrukturfrågor. Både nationell och regional transportinfrastrukturplan 
kommer att fastställas, vilket har stor inverkan på hela Sjuhäradsområdet. 
Förbundet har till uppgift att bevaka medlemskommunernas intressen, 
delta i förhandlingar kring kommande inriktningar samt bedriva ett aktivt 
påverkansarbete. Förbundet har även i uppgift att bevaka och agera i 
planering och genomförande av de objekt i Sjuhäradsområdet som redan 
finns upptagna i nationella och regionala infrastrukturplaner och därutöver 
vara en aktiv part i kontakten med Västra Götalandsregionen, Trafikverket 
och andra berörda myndigheter.

EN INNOVATIV OCH KONKURRENSKRAFTIG DELREGION – STRATEGISK 
KOMPETENSFÖRSÖRJNING
Trots att Sjuhärads attraktivitet för nyetableringar redan idag är stark 
kommer förbundet tillsammans med kommunerna att göra insatser för att 
ytterligare underlätta för nya företag att etablera sig i delregionen samt att 
få befintliga företag att växa. Att skapa en region utan etableringsgränser är 
en viktig insats tillsammans med att gemensamt fortsätta arbetet för att 
förbättra företagsklimatet i hela Sjuhäradsområdet.

Förmågan att attrahera personer och företag till delregionen är i hög grad 
sammankopplad med tillgången på rätt kompetens, vilket kräver fördjupad 
samverkan kring strategisk kompetensförsörjning mellan olika aktörer. 

Nuläge och förutsättningar

EN SOCIALT HÅLLBAR DELREGION – TILLSAMMANS FÖR EN 
OMSTÄLLNING TILL GOD OCH NÄRA VÅRD
Omställningen till Nära vård med primärvården som nav innebär att allt 
mer hälso- och sjukvård kommer att ges i hemmet. Omställningen leder till 
att kommunernas ansvar och åtaganden ökar, vilket också innebär att det 
kommunala perspektivet i omställningen behöver prioriteras. Förbundet 
har under 2022 en viktig uppgift att stödja kommunerna i arbetet med 
omställningen men även att utgöra en viktig part i samverkan och 
förhandling med Västra Götalandsregionen. Införande av Framtidens 
vårdinformationsmiljö, ny modell för hantering av digitala hjälpmedel 
samt ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal är andra viktiga 
bevakningsområden för förbundet.

En socialt hållbar delregion innebär att alla invånare har jämlika 
förutsättningar att leva ett gott liv och delta i samhällslivet. En viktig 
uppgift för förbundet under 2022 är att tillsammans med kommunerna 
inleda en kraftsamling inom området fullföljda studier.

EN CIRKULÄR OCH HÅLLBAR FRAMTID
Under 2022 kommer förbundet att fortsätta stödja kommunerna i arbetet 
mot ett fossilfritt samhälle. Insatser kommer främst att ske genom att 
förbundet tar initiativ till samverkan med relevanta aktörer samt till att 
utarbeta och sprida kunskapsunderlag utifrån prioriterade områden.
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VÄLFÄRDSUTVECKLING

Flera omfattande omställningsarbeten pågår på regional nivå där 
förbundet samordnar det delregionala arbetet i form av 
projektledning samt stöd till kommunerna. 

Omställning till Nära vård, implementering av Framtidens 
vårdinformationsmiljö, FVM, samt fortsatt implementering av 
handlingsplan psykisk hälsa är områden som förbundet kommer att 
prioritera.

Förbundet kommer att ha fortsatt fokus på att skapa goda 
förutsättningar för barn och unga att fullfölja sina studier. Under 
2022 kommer förbundet att samordna en satsning mellan Västra 
Götalandsregionen och kommunerna. 

Ett nytt VFU-avtal har slutits mellan samtliga kommuner och 
utbildningsanordnare, vilket ska implementeras. 

10

REGIONAL UTVECKLING

Västra Götalandsregionen har antagit fyra program för 
genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin för perioden 
2022–2025. Det är program för Stärka innovationskraften och 
strategi för smart specialisering, Bygga kompetens, Öka 
inkluderingen och Knyta samman Västra Götaland. Programmen 
påverkar inriktningen på förbundets verksamhet.

På delregional nivå prioriteras tre av fem fokusområden under året; 
En innovativ och konkurrenskraftig delregion, Strategisk 
kompetensförsörjning samt En cirkulär och hållbar delregion. En 
handlingsplan är framtagen med aktiviteter kopplade till de olika 
inriktningarna inom de prioriterade fokusområdena.

Överenskommelsen om delregionala utvecklingsmedel och 
samverkan för perioden 2021–2024 innebär att 
kommunalförbunden ska anta en mer processledande roll gentemot 
tidigare års fokus på att stödja olika projekt. Detta har inneburit 
förändringar i förbundets organisation och inriktning. 

Kriterier och modell för fördelning av de delregionala 
utvecklingsmedlen måste arbetas om eftersom förutsättningarna för 
hur medlen ska användas har ändrats.

Nuläge och förutsättningar



FÖRBUNDSÖVERGRIPANDE
• Genomföra översyn av förbundets uppdrag och driftverksamhet med 

särskilt fokus på Navet science center
• Starta upp samverkan för eArkiv

REGIONAL UTVECKLING
• Genomföra projektet Fossilfri Boråsregion med särskilt fokus på 

elektrifiering
• Stödja kommunerna i genomförandet av den gemensamma 

avfallsplanen för Boråsregionen
• Stödja samverkan i genomförandet av kommunernas klimatlöften
• Skapa förutsättningar för att alla kommuner i Sjuhärad ges tillgång till 

regionens innovationsmiljöer
• Inventera och skapa strukturer och verktyg för arbetsgivarnas 

kompetensbehov på kort och lång sikt
• Ta fram modell för fördelning av delregionala utvecklingsmedel utifrån 

den nya överenskommelsen med Västra Götalandsregionen

Mål och uppdrag 2022

VÄLFÄRDSUTVECKLING 
• Stödja kommunerna i omställningen till Nära vård i nära samverkan med 

Närvårdskontoret utifrån fastställd aktivitetsplan
• Samordna och stödja det delregionala arbetet inom ramen för Framtidens 

vårdinformationsmiljö, FVM
• Fullfölja VI-projektet med syfte att unga vuxna som varken arbetar eller 

studerar ska närma sig arbete eller studier
• Genomföra en förstudie inom kraftsamling fullföljda studier samt stödja 

kommunerna och andra aktörer i genomförandet av kraftsamlingen
• Genomföra projektet Suicidprevention i Sjuhärad
• Stödja implementeringen av VFU-avtalet
• Stödja kommunerna i implementering av handlingsplan psykisk hälsa; 

bevaka och följa upp arbetet i nära samverkan med Närvårdskontoret
• Samordna det delregionala projektarbetet inom ramen för asyl-, 

migrations- och integrationsfonden, AMIF

Nätverken har i sina handlingsplaner lyft upp följande fokusområden för 2022
• Välfärdsteknik och digitalisering
• Personal- och kompetensförsörjning
• Ledarskap
• Samverkan i vårdfrågor
• Placeringar barn och unga
• Funktionshinderpolitik
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FINANSIELLA MÅL

Kommunallagen anger att ekonomin ska vara i balans. Intäkterna ska 
överstiga kostnaderna och det så kallade balanskravet utgör en 
miniminivå för det ekonomiska resultatet. Förbundets finansiella mål 
2022 är

1. Förbundets kostnader ska inte överstiga intäkterna

2. Förbundet ska uppvisa ett eget kapital om lägst 4 mnkr

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Enligt kommunallagen 11 kap §1 ska kommuner, kommunalförbund och 
regioner ha god ekonomisk hushållning. Förbundet ska bedriva sin 
verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt för att skapa 
förutsättningar för god ekonomisk hushållning enligt följande riktlinjer:

1. Förbundet ska hantera beslutade budgetmedel rationellt och effektivt så 
att de gör mesta möjliga nytta för Boråsregionen och medlemskommunerna

• Förbundets verksamheter, insatser och kostnader ska kontinuerligt 
utvärderas och omprövas

• Förbundet ansvarar för att en god intern kontroll upprätthålls 
utifrån Direktionens reglemente, riktlinjer och beslut

2. Förbundets tillgångar och skulder ska förvaltas på ett betryggande sätt

3. Direktionens budgetbeslut är överordnat verksamheten och vid 
målkonflikter är det ekonomin som ytterst sätter gränsen för det totala 
verksamhetsutrymmet
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God ekonomisk hushållning



FÖRBUNDSKANSLI

Intäkterna består av medlemsavgift.

ADMINISTRATION

I omsättningen ingår den fördelningsnyckel som tillämpas gällande 
gemensamma kostnader om ca 6 mnkr. Denna fanns ej i budget 2021.

FÖRBUNDETS SAMLADE VERKSAMHET
Förbundet bedriver basverksamhet och delregionala projekt samt 
fördelar utvecklingsmedel enligt avtal med Västra Götalandsregionen. 

Medlemsavgiften för 2022 är 78 kronor/invånare, varav 41 kronor för 
finansiering av basverksamheten och 37 kronor för finansiering av 
utvecklingsmedel. Medlemsavgiften för Varbergs kommun är 
11 kronor/invånare. 

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. 
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Budget och finansiering

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

2022 2021

INTÄKTER 5 845 962 4 536 209

KOSTNADER

Personal 3 452 617 3 285 526

Övriga kostnader 252 689 92 715

Tjänster 2 140 656 1 157 968

SUMMA KOSTNADER 5 845 962 4 536 209

RESULTAT 0 0

2022 2021

INTÄKTER 7 543 895 2 719 655

KOSTNADER

Personal 2 724 207 1 116 345

Övriga kostnader 1 954 157 207 357

Tjänster 2 865 530 1 395 953

SUMMA KOSTNADER 7 543 895 2 719 655

RESULTAT 0 0



REGIONAL UTVECKLING 

Anslag för tilldelning av utvecklingsmedel är knappt 19 000 tkr 
varav medlemskommunerna bidrar med 8 000 tkr och Västra 
Götalandsregionen med resterande belopp. Utöver 
utvecklingsmedel erhålls projektmedel från andra externa parter. 
Pågående interna projekt omsätter ca 12 000 tkr.

I budget 2021 redovisades samtliga projektmedel under enheten 
Regional utveckling. I budget 2022 har de fördelats på respektive 
verksamhet.

VÄLFÄRDSUTVECKLING

Intäkterna består dels av medlemsavgift, dels projektmedel inom 
välfärd och kompetens. 
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Budget och finansiering

2022 inkl projekt 2021 exkl projekt

INTÄKTER 22 264 844 6 600 411

KOSTNADER

Personal 5 205 608 4 857 760

Övriga kostnader 659 627 301 859

Tjänster 16 399 609 1 440 792

SUMMA KOSTNADER 22 264 844 6 600 411

RESULTAT 0 0

2022 2021

INTÄKTER 31 643 059 43 506 005

KOSTNADER

Personal 4 476 843 3 538 856

Övriga kostnader 734 797 210 573

Tjänster 26 431 418 39 710 396

SUMMA KOSTNADER 31 643 059 43 506 005

RESULTAT 0 0



DATASKYDDSOMBUD

Verksamheten finansieras genom en fast avgift om 129 tkr per 
deltagande kommun samt en rörlig del baserad på antal invånare. 

BUSINESS REGION BORÅS

Verksamheten finansieras av medlemskommunerna med 
6 kronor/invånare. Budgeten innefattar en intäkt om 800 tkr från 
2021 för icke utförda aktiviteter.
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Budget och finansiering

2022 2021

INTÄKTER 2 165 210 1 958 436

KOSTNADER

Personal 816 920 766 400

Övriga kostnader 380 991 307 857

Tjänster 967 299 884 178

SUMMA KOSTNADER 2 165 210 1 958 436

RESULTAT 0 0

2022 2021

INTÄKTER 2 508 131 2 446 957

KOSTNADER

Personal 1 888 145 1 843 836

Övriga kostnader 162 689 145 715

Tjänster 457 298 457 406

SUMMA KOSTNADER 2 508 131 2 446 957

RESULTAT 0 0



VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE

Verksamheten finansieras av kommunerna och Västra Götalandsregionen 
enligt fastställd modell. Kommunernas kostnader fördelas utifrån 
invånarantal. I budget 2021 redovisades verksamheten under enheten 
välfärdsutveckling. 

MEDARBETARCENTRUM

Borås, Mark, Svenljunga och Tranemo kommuner har avtal med 
Medarbetarcentrum. Avgiften räknas enligt beslut upp med 2,5 % 
årligen. Verksamheten får utöver intäkt enligt avtal även intäkter för 
sålda tjänster till avtalskommuner och övriga. 
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Budget och finansiering

2022 2021

INTÄKTER 3 160 794 2 888 944

KOSTNADER

Personal 2 740 050 2 483 633

Övriga kostnader 120 298 128 572

Tjänster 300 446 276 738

SUMMA KOSTNADER 3 160 794 2 888 944

RESULTAT 0 0

2022

INTÄKTER 1 301 621

KOSTNADER

Personal 374 030

Övriga kostnader 147 922

Tjänster 779 669

SUMMA KOSTNADER 1 301 621

RESULTAT 0



NÄRVÅRDSSAMVERKAN SÖDRA ÄLVSBORG

I Närvårdssamverkan medverkar samtliga medlemskommuner, 
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund, som samordnar kommunernas arbete.  

Regionens parter står för 50 % av kostnaderna och kommunerna 
för resterande 50 %. Kommunernas kostnader fördelas utifrån 
invånarantal. Utöver den fasta finansieringen kan olika former av 
projektmedel komma att sökas för att finansiera gemensamma 
utvecklingsprojekt. Budgeten innefattar en intäkt om 600 tkr från 
2021.  

NAVET SCIENCE CENTER

Avtalskommuner är Borås, Mark, Svenljunga och Tranemo. Avgiften 
räknas enligt beslut upp med 2,5 % årligen. Verksamheten får utöver 
intäkt enligt avtal även intäkter från Skolverket, Västra 
Götalandsregionen och för sålda tjänster till avtalskommuner och 
övriga. Utöver den fasta finansieringen kan olika former av 
projektmedel komma att sökas för att finansiera projekt.
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Budget och finansiering

2022 2021

INTÄKTER 19 993 138 18 581 160

KOSTNADER

Personal 12 090 797 10 329 462

Övriga kostnader 5 365 126 7 496 698

Tjänster 2 537 215 755 000

SUMMA KOSTNADER 19 993 138 18 581 160

RESULTAT 0 0

2022 inkl projekt 2021 exkl projekt

INTÄKTER 16 233 992 3 091 229

KOSTNADER

Personal 2 686 615 1 737 666

Övriga kostnader 235 400 115 715

Tjänster 13 311 979 1 237 848

SUMMA KOSTNADER 16 233 992 3 091 229

RESULTAT 0 0



Treårsplan för förbundets samlade verksamhet. Medlemsavgiften är 
baserad på invånarantalet i medlemskommunerna och ökar med ca 1 % 
årligen. Beräknad kostnadsökning är 2,5 %. Kostnadsutvecklingen 
innebär ett löpande effektiviseringskrav för förbundet. 
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Treårsplan

2023 2024 2025

INTÄKTER 113 775 708 116 546 032 119 372 873

KOSTNADER

Personal 38 567 228 40 731 409 42 949 694

Övriga kostnader 11 464 038 12 950 639 12 568 416

Tjänster 64 763 669 64 099 426 65 302 832

SUMMA KOSTNADER 114 794 935 117 781 474 120 820 942

EFFEKTIVISERINGSKRAV -1 019 227 -1 235 442 -1 448 069

RESULTAT 0 0 0
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DRIFTVERKSAMHET

• Business Region Borås

• Dataskyddsombud

• Medarbetarcentrum

• Vård- och omsorgscollege Sjuhärad

• Navet science center 

• Närvårdskontoret

PÅGÅENDE PROJEKT OCH UPPDRAG

• Suicidprevention Sjuhärad

• VI-projektet

• Nära vård

• Fossilfri Boråsregion
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Övriga verksamheter och projekt
Vårgårda

Ulricehamn

Herrljunga

Borås

Mark

Tranemo
Svenljunga

Bollebygd

Varberg
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§ 71/2022 
 

Ej verkställda beslut kvartal 4, 2021 SoL och LSS 
Dnr 2022/84 
 
 
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 
 
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. 
 
 
 
 
 



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 
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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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§ 72/2022 
 

Ansökan om investeringsmedel för planerat underhåll 
2022 
Dnr 2022/47 
 
 
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 
 
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. 
 



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 

 



Ansökan om investeringsmedel  Projektnr:

Uppgiftslämnare Verksamhet

Crister Dahlgren Fastighet

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

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

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

Komponenter planerat uh 2022 15 000
Objektnummer:

Flera

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

15 000 15 000
./. Statsbidrag 0
Investeringsutgift, netto 15 000 0 0 0 0 0 15 000

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

7
Summa

Personalkostnader 0
Övriga kostnader 0
Avskrivningar 750 750 750 750 750 750 4 500
Internränta 150 143 135 128 120 113 788
Summa kapitalkostnader 900 893 885 878 870 863 5 288
Summa kostnader 900 893 885 878 870 863 5 288
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 900 893 885 878 870 863 5 288

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:



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

Avslås T SEK / ÅR:

Beskrivning av objektet, prestation, kvalitetsmässiga förändringar etc samt övriga kommentarer. Beskriv
eventuella delinvesteringar till följd av investeringen:
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§ 73/2022 
 

Ansökan om investeringsmedel för om- och 
tillbyggnad av Vegby skola 
Dnr 2019/283 
 
 
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 
 
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.



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 

 



Ansökan om investeringsmedel  Projektnr:

Uppgiftslämnare Verksamhet

Crister Dahlgren Fastighet

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

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

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

Vegby skola 29 000
Objektnummer:

5 621

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

29 000 29 000
./. Statsbidrag 0
Investeringsutgift, netto 29 000 0 0 0 0 0 29 000

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

7
Summa

Personalkostnader 0
Övriga kostnader 0
Avskrivningar 879 879 879 879 879 879 5 273
Internränta 290 281 272 264 255 246 1 608
Summa kapitalkostnader 1 169 1 160 1 151 1 142 1 134 1 125 6 881
Summa kostnader 1 169 1 160 1 151 1 142 1 134 1 125 6 881
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 1 169 1 160 1 151 1 142 1 134 1 125 6 881

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:



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

Avslås T SEK / ÅR:

Beskrivning av objektet, prestation, kvalitetsmässiga förändringar etc samt övriga kommentarer. Beskriv
eventuella delinvesteringar till följd av investeringen:
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§ 74/2022 
 

Svar på motion om en gemensam distribution av 
personvalsedlar 
Dnr 2021/56 
 
 
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 
 
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. 
 
 
 
 
 
 



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 

 

 



 

Sverigedemokraterna Ulricehamn  Org. nr: 802470-2476  E-post: ulricehamn@sd.se  
Boråsvägen 17D  Telefon 0704-690272  Bankgiro nr: 147-7652 
523 37 Ulricehamn  Telefon 0761-668977  Swish: 123 034 95 71 

 

Många partier har i de allmänna valen mycket svårt att få ut sina personvalsedlar i tid, 

speciellt de mindre partierna. Detta orsakar en tidspress som i sin tur resulterar i stress när 

man kör bil i mellan de olika vallokalerna. Det kan vara så att någon förare bryter mot 

gällande hastighetsbegränsning för att hinna få ut sina personvalsedlar i tid.  En stressad 

bilförare kan vara en trafikfara. Genom att ha en gemensam distribution av 

personvalsedlar får vi bl.a. en miljövinst, säkrare trafiksituation, samma förutsättningar för 

både små som stora partier.  

Ytterst ser vi det som en demokratifråga då de mindre partierna kanske inte har möjlighet 

att ha så mycket folk ute på valmorgonen. 

Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna att kommunfullmäktige 

beslutar: 

 Att valnämnden ska utreda möjligheten till en gemensam distribution av 

personvalsedlar. 

 

Niclas Sunding  

Sverigedemokraterna 
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§ 75/2022 
 

Svar på motion om att kartlägga det hedersrelaterade 
förtrycket 
Dnr 2019/540 
 
 
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 
 
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.  
 
 
 



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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Beslutet lämnas till 
Kanslichef  
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Kanslichef  Kommunsekreterare 
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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. 

 



Hedersrelaterat våld och förtryck – en omvärldsanalys

 
 
 
 
4

Innehåll 
Sammanfattning ...........................................................................................................................5 

1 Inledning .................................................................................................................................6 

2 Vad är hedersrelaterat våld och förtryck? ..............................................................................6 
2.1 Exempel på våld och förtryck .......................................................................................................7 

2.1.1 Tvångsäktenskap och könsstympning ...............................................................................9 
2.2 Vad skiljer hedersrelaterat våld mot annat våld i nära relation? ................................................9 

3 En viktig fråga på alla nivåer ..................................................................................................9 
3.1 FN ..................................................................................................................................................9 

3.1.1 Agenda 2030 .....................................................................................................................10 
3.2 EU ................................................................................................................................................10 

3.2.1 Istanbulkonventionen ......................................................................................................10 
3.3 Nationellt .....................................................................................................................................11 

3.3.1 En nationell strategi ..........................................................................................................11 
3.3.2 Nationell lagstiftning ........................................................................................................12 
3.3.3 Vissa andra åtgärder .........................................................................................................12 
3.3.4 Jämställdhetsmyndigheten ..............................................................................................12 
3.3.5 Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck ..............................12 
3.3.6 Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) ........................................................................13 
3.3.7 Socialstyrelsen ..................................................................................................................13 
3.3.8 Länsstyrelsen i Västra Götaland .......................................................................................13 
3.3.9 Ulricehamns kommun ......................................................................................................14 

4 Metoder för att kartlägga hedersrelaterat våld och förtryck ................................................15 
4.1 Socialstyrelsens kartläggning ......................................................................................................15 

4.1.1 Direkt data ........................................................................................................................16 
4.1.2 Indirekt data ......................................................................................................................17 

4.2 Kartläggning i Göteborg, Malmö och Stockholm 2017-2018 .....................................................18 
4.3 Kartläggning i Uppsala ................................................................................................................18 
4.4 Möjligheter till kartläggning i Ulricehamns kommun ................................................................19 

4.4.1 Befolkningsenkät ..............................................................................................................19 
4.4.2 Indirekta uppgifter ...........................................................................................................19 

4.5 Kartläggning av arbetssätt ..........................................................................................................19 

5 Förvaltningens bedömning ..................................................................................................20 

 

 



Hedersrelaterat våld och förtryck – en omvärldsanalys

 
 
 
 
5

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 



Hedersrelaterat våld och förtryck – en omvärldsanalys

 
 
 
 
8

 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.  
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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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Källor 
Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld 
i hemmet, Istanbul 11 maj 2011 

FN:s barnkonvention 

Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling - Regeringen.se 
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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)	
	



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-03-22 

Tjänsteskrivelse Val till ny överförmyndare från och 
med 2022-06-01 
Diarienummer 2022/109, löpnummer 1104/2022 
 
 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-24 § 51 att befria Katarina Claesson från uppdraget 
som överförmyndare från och med 2022-07-01. Valet av ny överförmyndare bordlades.  
 
Beslutsunderlag 
 
 
Beslut lämnas till 
De valda 
Val- och arvodesberedningen 
Kanslichef 
Löneassistent 
Kansliet  
 
 
 

Maria Winsten  
Kommunsekreterare  
Kanslifunktionen  
  

 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-03-22 

Tjänsteskrivelse Val av representant till politisk 
referensgrupp föreningsbidrag för SD 
Diarienummer 2022/228, löpnummer 1105/2022 
 
 
 
 
Sammanfattning 
Sverigedemokraterna har inte längre kvar någon representant i den politiska 
referensgruppen för föreningsbidrag. En ny representant för SD behöver därför utses.  
  
Beslutsunderlag 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Den valda 
Lön 
Kansliet  
 
 
 

Maria Winsten  
Kommunsekreterare   
Kanslifunktionen  
  

 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-03-22 

Tjänsteskrivelse Val till representant till val- och 
arvodesberedningen för SD 
Diarienummer 2022/227, löpnummer 1106/2022 
 
 
 
Sammanfattning  
Sverigedemokraterna har inte längre kvar någon representant i val- och arvodesberedningen. 
En ny representant för SD behöver därför utses 
 
 
 
Beslutsunderlag 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Den valda 
Lön 
Kansliet  
 
 
 

Maria Winsten  
Kommunsekreterare  
Kanslifunktionen  
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