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Planbesked Detaljplan för Verkstaden 8, 
Karlsnäsvägen 13, Ulricehamn 
Dnr 2022/685 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Positivt planbesked ges för upprättandet av ny detaljplan för fastigheten Verkstaden 8. 
 
Sammanfattning 
Enligt 5 kap. 2 § plan- och bygglagen (2010:900) ska kommunen på begäran av någon som 
avser att vidta en åtgärd som kan förutsätta att en detaljplan antas, ändras eller upphävs eller 
att områdesbestämmelser ändras eller upphävs, i ett planbesked redovisa sin avsikt i frågan 
om att inleda en sådan planläggning. 
 
Skrotfrag AB har inkommit med en begäran om planbesked för Verkstaden 8. Begäran avser 
att möjliggöra för utveckling av befintlig verksamhet på fastigheten. I dagsläget är området 
bebyggt och består av industri. 
 
Förvaltningens samlade bedömning är att det är positivt att det tas fram en detaljplan för att 
möjliggöra utveckling av befintlig verksamhet på fastigheten Verkstaden 8, som begäran om 
planbesked omfattar.  
 
Utveckling av befintlig verksamhet följer översiktsplanens beskrivning av området men för 
att följa dess intentioner om att verksamheter inte ska vara störande för omgivningen 
kommer eventuella behov av åtgärder behöva utredas vid detaljplanläggning. Kommunens 
samlade bedömning är att verksamheten kan vara kvar om den inte utvecklas på ett sätt som 
innebär en större risk för negativ omgivningspåverkan. Detaljplanläggning kan möjliggöra 
för inbyggnad av verksamheten. I det fall större delar av verksamheten förläggs under tak 
kan nedskräpning förhindras och verksamhetens negativa omgivningspåverkan kan minskas. 
 
En ny detaljplan för fastigheten bedöms inte innebära några påtagliga negativa konsekvenser 
utifrån barnperspektivet. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2023-01-27 från samhällsbyggnadschef  
2 Utredning planbesked Verkstaden 8 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Positivt planbesked ges för upprättandet av ny detaljplan för fastigheten Verkstaden 8. 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

      2023-01-27 

 
   

Tjänsteskrivelse Planbesked Detaljplan för  
Verkstaden 8, Karlsnäsvägen 13, Ulricehamn 
Diarienummer 2022/685, löpnummer 353/2023 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Positivt planbesked ges för upprättandet av ny detaljplan för fastigheten Verkstaden 8. 
 
Sammanfattning 
Enligt 5 kap. 2 § plan- och bygglagen (2010:900) ska kommunen på begäran av någon som 
avser att vidta en åtgärd som kan förutsätta att en detaljplan antas, ändras eller upphävs eller 
att områdesbestämmelser ändras eller upphävs, i ett planbesked redovisa sin avsikt i frågan 
om att inleda en sådan planläggning. 
 
Skrotfrag AB har inkommit med en begäran om planbesked för Verkstaden 8. Begäran avser 
att möjliggöra för utveckling av befintlig verksamhet på fastigheten. I dagsläget är området 
bebyggt och består av industri. 
 
Förvaltningens samlade bedömning är att det är positivt att det tas fram en detaljplan för att 
möjliggöra utveckling av befintlig verksamhet på fastigheten Verkstaden 8, som begäran om 
planbesked omfattar.  
 
Utveckling av befintlig verksamhet följer översiktsplanens beskrivning av området men för 
att följa dess intentioner om att verksamheter inte ska vara störande för omgivningen 
kommer eventuella behov av åtgärder behöva utredas vid detaljplanläggning. Kommunens 
samlade bedömning är att verksamheten kan vara kvar om den inte utvecklas på ett sätt som 
innebär en större risk för negativ omgivningspåverkan. Detaljplanläggning kan möjliggöra 
för inbyggnad av verksamheten. I det fall större delar av verksamheten förläggs under tak kan 
nedskräpning förhindras och verksamhetens negativa omgivningspåverkan kan minskas. 
 
En ny detaljplan för fastigheten bedöms inte innebära några påtagliga negativa konsekvenser 
utifrån barnperspektivet. 
 
 
Ärendet 
Enligt 5 kap. 2 § plan- och bygglagen (2010:900) ska kommunen på begäran av någon som 
avser att vidta en åtgärd som kan förutsätta att en detaljplan antas, ändras eller upphävs eller 
att områdesbestämmelser ändras eller upphävs, i ett planbesked redovisa sin avsikt i frågan 
om att inleda en sådan planläggning. 
 
Skrotfrag AB har inkommit med en begäran om planbesked för Verkstaden 8. Begäran avser 
att möjliggöra för utveckling av befintlig verksamhet på fastigheten. I dagsläget är området 
bebyggt och består av industri. 
 
Tidplan och planprocess 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

Detaljplanen föreslås hanteras med standard planförfarande eftersom förslaget till detaljplan 
är förenligt med översiktsplanen och inte är av betydande intresse för allmänheten eller i 
övrigt av stor betydelse. Detaljplanen antas inte heller medföra en betydande miljöpåverkan. 
 
När detaljplanen påbörjats beräknas den ta cirka två år, kommunen avser att inleda 
planläggning kvartal 1 2024 och därmed beräknas planen kunna antas kvartal 1 2026. 
Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras under planprocessens gång. 
 
Ekonomi 
Avgift för planbesked med medelstor åtgärd är 16 905 kronor enligt gällande taxa när 
planbeskedet inkom. Faktura på avgiften kommer att skickas separat. Ett planavtal ska 
upprättas mellan kommunen och exploatören innan planarbete påbörjas. I avtalet framgår 
det hur ansvar och kostnader fördelas. 
 
Barnkonventionen 
Beslutet rör inte barn direkt eller indirekt. Området är redan ianspråktaget för 
industriändamål och innehåller inga miljöer för barn eller ungdomar. En ny detaljplan för 
fastigheten bedöms inte innebära några påtagliga negativa konsekvenser utifrån 
barnperspektivet.  
 
Bedömning  
Förvaltningens samlade bedömning är att det är positivt att det tas fram en detaljplan för att 
möjliggöra utveckling av befintlig verksamhet på fastigheten Verkstaden 8, som begäran om 
planbesked omfattar.  
 
Utveckling av befintlig verksamhet följer översiktsplanens beskrivning av området men för 
att följa dess intentioner om att verksamheter inte ska vara störande för omgivningen 
kommer eventuella behov av åtgärder behöva utredas vid detaljplanläggning. 
Skrotningsverksamhet brukar per definition definieras som störande verksamhet med ett 
grundskyddsavstånd på 500 meter enligt Boverkets publikation ”Bättre plats för arbete”. Den 
ansökandes verksamhet har legat på fastigheten under lång tid och de störningar som 
kommit från verksamheten har varit knutna till nedskräpning. Kommunens samlade 
bedömning är att verksamheten kan vara kvar om den inte utvecklas på ett sätt som innebär 
en större risk för negativ omgivningspåverkan. Detaljplanläggning kan möjliggöra för 
inbyggnad av verksamheten. I det fall större delar av verksamheten förläggs under tak kan 
nedskräpning förhindras och verksamhetens negativa omgivningspåverkan kan minskas. 
 
Det aktuella området är förenligt med översiktsplanen för Ulricehamns kommun där det 
ingår i området ”Nytt verksamhetsområde Karlsnäs”.  
 
Beslutsunderlag 

1 Utredning planbesked Verkstaden 8 
 
Beslut lämnas till 
Skrotfrag AB 
Samhällsbyggnadschef 
 
 

Fredrik Linusson Paulina Persson 
Samhällsbyggnadschef Planarkitekt 
Sektor miljö och samhällsbyggnad Planenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 
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UTREDNING  
Begäran om planbesked avseende detaljplan för 
Verkstaden 8 i Ulricehamn  
Syfte 
Skrotfrag AB har inkommit med en begäran om planbesked för Verkstaden 8. Syftet med 
begäran är att möjliggöra för utveckling av befintlig verksamhet på fastigheten. 
 
Gällande detaljplan tillåter att fastigheten används för industri och lagerändamål men 
utveckling begränsas av tillåten byggnadshöjd, mark som inte får bebyggas och befintliga 
byggnader som är planstridiga. Sökandens befintliga verksamhet återvinner bilar, järnskrot och 
metaller.  

Områdets läge 
Fastigheten är belägen på industriområdet 
Karlsnäs, i de norra delarna av Ulricehamns 
tätort och strax söder om riksväg 40 (rv40). 
Totalt är fastigheten cirka 18 000 kvm. 
 
Industriområdet trafikförsörjs via 
Karlsnäsvägen. Ulricehamns centrum ligger 
cirka två kilometer söder om fastigheten och 
kan nås via Gamla banvallen som erbjuder 
en trafikseparerad cykelväg mellan Karlsnäs 
industriområde och centrum. Avståndet till 
närmsta busshållplats vid Ulricehamnsmotet 
är cirka en kilometer.  

Markägoförhållanden 
Fastigheten ägs av Skrotfrag i Sjövik 
Handelsbolag. 

Fastighetsrättslig 
information 
Inom fastigheten Verkstaden 8 finns ett arrende mellan Skrotfrag AB och Ulricehamns 
kommun som ger kommunen tillåtelse till uppställning av omhändertagna fordon. Avtalet 
förlängs med ett år för varje år det inte sagts upp.  

Kommunstyrelsen

Bild 1: Områdets läge
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I fastighetens södra delar har Ulricehamns energi AB ett arrende som ger dem rätt till att 
nyttja marken för infart och parkeringar. Arrendet är uppsagt och löper ut 2026-05-12. 

Planförhållanden och riktlinjer 

Översiktsplan  
I kommunens gällande översiktsplan Ulricehamn 2040 ingår det aktuella området i ”Nytt 
verksamhetsområde Karlsnäs”. Vägledningen för området är att det ska användas som 
verksamhetsområde för service, kontor, småindustrier och sällanköpshandel samt utveckling 
av befintliga verksamheter. Förslaget innebär successiv omvandling av området till, för 
bostäder, icke störande verksamheter. Befintliga industrier tillåts utvecklas men nya 
etableringar av volymhandel och störande industrier hänvisas till Hester-Rönnåsen. 
Översiktsplanens förslag är att det även i framtiden inte får förekomma för bostäder störande 
verksamheter i området. Området ska därmed inte ha negativ inverkan på god boendemiljö i 
intilliggande bostadsområden.  

För översiktsplan Ulricehamn 2040 finns åtta övergripande strategier, vilka anger 
inriktningen för kommunens planering. Exploatering enligt denna begäran om planbesked går 
i linje med den övergripande strategin Tätt och blandat då den efterfrågar utveckling av 
befintlig verksamhet på redan ianspråktagen mark. Begäran bedöms i detta skede inte gå emot 
någon av de övergripande strategierna.  

Gällande detaljplaner 
Gällande detaljplan för området är Stadsplan för industriområde Karlsnäs i Ulricehamn, 
västra delen 1973-05-11 anger att planområdet får användas för industri- och lagerändamål på 
ett sådant sätt att närboende inte drabbas av olägenheter. Högsta byggnadshöjd är sju meter 
och mark närmst Karlsnäsvägen får ej bebyggas. Med hänsyn till trevnad anges att förgård mot 
gata ska hållas planterad. Genomförandetiden har gått ut. 

Identifierade förutsättningar inom planområdet 

Strandskydd  
Området omfattas inte av strandskydd.  

Riksintressen   
Likt hela kommunen inbegrips området i riksintresse för totalförsvarets militära del samt i 
riksintresse för kommunikation: MSA-påverkad yta för Jönköpings flygplats.  

Fornlämningar 
Inom området förekommer inga kända fornlämningar.  

Vattenskyddsområde  
Planområdet ligger inom sekundärt vattenskyddsområde. Det innebär att vissa aktiviteter 
kopplade till hantering av skadliga ämnen inte får ske utan tillstånd från miljö- och 
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byggnämnden om grundvattnet kan skadas genom arbetet. Exempel på sådana aktiviteter är 
hantering av växtnäringsämnen och bekämpningsmedel, upplag, avloppsanläggningar, vägar 
och parkeringsplatser, materialtäkter och markarbeten samt energianläggningar. Aktuella 
skyddsbestämmelser ska följas och vid behov ska eventuella skyddsåtgärder vidtas.  

Grundvattenförekomst 
Fastigheten ligger inom utpekat område för grundvattenförekomster. Verksamheter eller 
anläggningar som kan medföra grundvattenpåverkan får inte placeras så att nuvarande 
vattentäkter eller grundvattenförekomster riskerar att förorenas. Om verksamheter eller 
anläggningar ändå förläggs inom dessa områden krävs skyddsåtgärder. Den vid tillfället 
gällande versionen av kommunens strategiska VA-plan ska vara vägledande i beslut som rör 
vatten och avlopp. 

Mark och vegetation  
Fastigheten utgörs i dagsläget till största del av hårdgjorda ytor. Planområdet ligger inom ett 
vidsträckt och generellt utpekat område för värdetrakter för lövskog och skyddsvärda träd. 
Fastigheten är redan bebyggd och värdetrakterna bedöms inte påverkas negativt av en 
planläggning.  

Geoteknik 
Enligt Sveriges geologiska undersöknings (SGU) jordartskarta utgörs områdets norra del av 
glacial grovsilt-finsand och den södra delen av glacial lera.   

Risk för ras, skred och erosion 
Fastighetens norra delar ligger inom ett område där översiktsplanen markerat ut att det finns 
risk för ras, skred och erosion. Markeringen är baserad på översiktliga karteringar genomförda 
av Sveriges geologiska undersökning (SGU) där delar av Karlsnäs har identifierade 
skredförutsättningar. Geotekniska undersökningar ska genomföras i samband med 
detaljplaneläggning i områden med förutsättningar för ras, skred eller erosion. 

Risk för översvämning vid skyfall 
Enligt kommunens översiktliga skyfallskartering finns risk för att vattennivåer på 0,15–0,25 
meter blir stående i fastighetens nordvästra delar vid skyfall. 

Risk för höga vattenstånd 
Åsundens maxnivå för översvämning ligger på +166 meter över havet (m ö.h.) och 
planområdet ligger +175 m ö.h. Risk för negativ påverkan till följd av höga vattenstånd bedöms 
därmed vara uteslutet.  

Föroreningar 
Fastigheten är bedömd som ett potentiellt förorenat område i riskklass 4 enligt Länsstyrelsens 
EBH-stöd. Den senaste versionen av ”Riktlinjer för förorenade områden” ska vara vägledande 
vid all planering i områden där risk för föroreningar finns. I samband med planläggning 
behöver föroreningar i området utredas och eventuellt saneras till godkända nivåer för mindre 
känslig markanvändning alternativt platsspecifikt värde. 
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Farligt gods 
Norr om fastigheten leder riksväg 40 som är en primär transportled för farligt gods. Den 
översiktliga riskanalysen ”Bebyggelseplanering och farligt gods i Ulricehamns kommun” ska 
vara vägledande för hur riskerna för farligt gods ska hanteras. Riskanalysen anger ett 
riskhanteringsområde på 150 meter från primära transportleder. När vägen är placerad högre 
än intilliggande mark mäts riskhanteringsområdet vanligtvis från dikesmitt, alternativt lägsta 
punkt nedanför vägbank. Var riskhanteringsområdet ska mätas från i detta fallet behöver 
fastställas i samband med detaljplanläggning.  
 
I riskanalysen anges vilken markanvändning som rekommenderas inom olika avstånd (zoner) 
från transportleden, där ej känslig verksamhet med enbart tillfällig vistelse ska placeras 
närmast vägen. Vid planläggning kan åtgärder behöva vidtas för att säkerställa människors 
hälsa och säkerhet, exempelvis i avsikt att ingen ska vistas stadigvarande inom zon A. 

Bebyggelse 
Inom fastigheten finns i dagsläget flera mindre byggnader med nockhöjder på mellan +177 och 
+182 m ö.h. Fyra byggnader är uppförda på prickad mark som inte får bebyggas enligt gällande 
detaljplan vilket innebär att dessa byggnader är planstridiga i utgångsläget.  

Befintliga verksamheter 
På fastigheten bedrivs i dagsläget två verksamheter. Skrotfrag AB och Prezero Recycling AB.  

Skrotfrags verksamhet sker i fastighetens östra delar och består av mottagning av skrot och 
metaller för sortering, klassning, demontering och pressning. Verksamheten har även 
hantering och lagring av kemikalier samt försäljning av gas (brandfarlig vara). Prezero 
bedriver i fastighetens västra del sortering och mellanlagring av icke-farligt avfall samt 
mellanlagring av farligt avfall.  

Risk vid skrotningsverksamhet 
Enligt Boverkets publikation ”Bättre plats för arbete” sedan 1995 anges ett riktvärde på 500 
meter för skyddsavstånd från skrothantering och omlastningsstation samt 200 meter från 
mellanlager för miljöfarligt avfall. Riktvärdena anges som ett samlat uttryck för störning och 
risker med avseende på miljö, hälsa och säkerhet och ska betraktas som ett försiktighetsmått 
för att uppnå tolerabla risker och störningar. 

Verksamheten har idag tillstånd för viss hantering av brandfarlig vara. Riskavstånden för 
dessa brandfarliga varor varierar till olika funktioner och verksamheter men understiger i de 
flesta fall 25 meter, enligt uppgifter från Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Vid utökad 
mängd brandfarlig vara kan riskavstånden uppgå till 100 meter. I det fall verksamheten vill 
ändra sin hantering inom fastigheten krävs nytt tillstånd och i samband med tillståndsansökan 
sker en riskbedömning. Från fastighetens södra gräns är det cirka 150 meter till Vistaholms 
förskola och cirka 300 meter till närmsta bostad.  

Omgivningsbuller 
Fastigheten berörs av trafikbuller från rv40 som innebär ekvivalenta ljudnivåer på mellan 60–
70 dB(A) två meter över mark inom fastigheten. Enligt översiktsplanen fungerar 
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verksamhetsområdet bullerdämpande för bostadsområden söder om området och bullertålig 
markanvändning ska placeras närmst rv40.  
 
Skrotningsanläggningar bidrar även till ett visst buller. Enligt verksamhetens ”Tillstånd enligt 
miljöbalken till mellanlagring och behandling av farligt avfall och annat avfall” från 
länsstyrelsen sedan 2007 finns villkor angivna att verksamheten ska klara Naturvårdsverkets 
då angivna riktlinjer om bullernivåer. Inga klagomål har inkommit från boende i närområdet 
om verksamhetens bullerpåverkan. Bullerutredning kan komma att krävas i samband med 
detaljplanläggning om synpunkter inkommer om buller under processen.  

Övrig omgivningspåverkan 
Klagomål om nedskräpning från verksamheterna på fastigheten har tidigare inkommit från 
boende i närområdet. Nedskräpningen ska ha orsakats av vind och fåglar som förflyttat skräp 
från fastigheten. Åtgärder har vidtagits och ärendet har avslutats.  

Götalandsbanan  
Området kan beröras av den framtida sträckningen av den tänkta Götalandsbanan och 
fastigheten ligger inom ett av översiktsplanen utpekat utvecklingsområde för stationsläge. Vid 
planläggning inom utvecklingsområdet gäller under planeringstiden för Götalandsbanan att 
förändringar som försämrar förutsättningarna för en utbyggnad av höghastighetsbana och 
stationsanläggningar inte tillåts. Kommunen håller sig uppdaterad kring arbetet med ny 
höghastighetsjärnväg. 

Tekniska förutsättningar 
Planområdet är anslutet till kommunalt vatten och avlopp. Fastigheten delar dagvattensystem 
med fastigheten Verkstaden 1, där UEAB har sin verksamhet. Dagvattenhantering från området 
måste utredas i planarbetet bland annat med anledning av att höga halter av tungmetaller har 
upptäckts i dagvattnet. 
 
De tekniska förutsättningarna för el, tele, opto, bredband och värme i området är goda.  

Trafik 
Trafiknätet i anslutning till fastigheten har tillräcklig kapacitet för en utveckling inom 
fastigheten. Parkering och lastning ska ske inom egen fastighet.  

Övrigt 
Gällande detaljplan för fastigheten Verkstaden 1, strax väster om Verkstaden 8, fick laga kraft i 
maj 2022. Detaljplanen tillåter att fastigheten används för industri (J), kontor (K) och 
verksamheter (Z). 

Övriga utredningar/dokument 
I samband med utbyggnaden av riksväg 40 genomfördes utredningar av markens 
förutsättningar. Eventuellt kan det finnas stabilitetsutredningar därifrån som kan vara 
relevanta vid planläggning av fastigheten.  
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Tidigare bedömning om risk och säkerhet för befintlig verksamhet, med anledning av 
anläggandet av rv40, kan vara redogjord för i vägplanens tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning. 

Bättre plats för arbete – Planering av arbetsområden med hänsyn till miljö, hälsa och säkerhet. 
(1995). Boverket. Bättre plats för arbete - planering av arbetsområden med hänsyn till miljö, 
hälsa och säkerhet (boverket.se) 

Fysisk planering i förorenade områden – hantering vid oförändrad markanvändning samt vid 
förorening utanför planområdet. (2022). Länsstyrelsen Östergötland. Fysisk planering i 
förorenade områden –hantering vid oförändrad markanvändning samt vid förorening utanför 
planområdet (lansstyrelsen.se) 

Planprocessen och preliminär tidplan 
Detaljplanen föreslås hanteras med standard planförfarande eftersom förslaget till detaljplan är 
förenligt med översiktsplanen och inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av 
stor betydelse. Detaljplanen antas inte heller medföra en betydande miljöpåverkan. Förfarandet 
består av samråd, granskning och antagande innan planen kan få laga kraft. 
 
När detaljplanen påbörjats beräknas den ta cirka två år, kommunen avser att inleda 
planläggning kvartal 1 2024 och planen beräknas därmed kunna antas kvartal 1 2026. 
Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras under planprocessens gång. När en begäran 
om planbesked fått ett positivt beslut så bedöms planens prioritering gentemot övriga 
detaljplaneärenden. Det sker en översyn av alla detaljplaner två gånger per år, vilket innebär att 
prioriteringsordningen för detaljplanen då kan komma att förändras. Observera att en eventuell 
överklagandeprocess påverkar när detaljplanen får laga kraft. 
 
Planprioriteringen är något som beslutas politiskt. Prioriteringen grundar sig i kommunens 
övergripande målsättning kring tillväxt och utveckling. Främst prioriteras planläggning för 
tillkommande bostadsbyggande och för att tillgodose lokaler för kommunal service samt planer 
som lägger grunderna för fler arbetstillfällen och främjar besöksnäringen.  

Ekonomiska konsekvenser 
Avgiften för planbesked med medelstor åtgärd är 16 905 kronor enligt gällande taxa när 
planbeskedet inkom. Faktura på avgiften skickas separat. 
 
Ett planavtal ska upprättas mellan kommunen och exploatören innan planarbete påbörjas. I 
avtalet framgår det hur ansvar och kostnader fördelas. 
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Bedömning 
Förvaltningens samlade bedömning är att det är positivt att det tas fram en detaljplan för att 
möjliggöra utveckling av befintlig verksamhet på fastigheten Verkstaden 8, som begäran om 
planbesked omfattar.  
 
Utveckling av befintlig verksamhet följer översiktsplanens beskrivning av området men för att 
följa dess intentioner om att verksamheter inte ska vara störande för omgivningen kommer 
eventuella behov av åtgärder behöva utredas vid detaljplanläggning. Skrotningsverksamhet 
brukar per definition definieras som störande verksamhet med ett grundskyddsavstånd på 500 
meter enligt Boverkets publikation ”Bättre plats för arbete”. Den ansökandes verksamhet har 
legat på fastigheten under lång tid och de störningar som kommit från verksamheten har varit 
knutna till nedskräpning. Kommunens samlade bedömning är att verksamheten kan vara kvar 
om den inte utvecklas på ett sätt som innebär en större risk för negativ omgivningspåverkan. 
Detaljplanläggning kan möjliggöra för inbyggnad av verksamheten. I det fall större delar av 
verksamheten förläggs under tak kan nedskräpning förhindras och verksamhetens negativa 
omgivningspåverkan kan minskas.  

Övrigt:  
- Tillåten höjdsättning och placering av bebyggelse i området utreds vid 

detaljplanläggning.  
- I samband med planläggning behöver goda siktförhållanden och en god trafiksituation 

på Karlsnäsvägen säkerställas. 
- Vid planläggning kan åtgärder behöva vidtas för att säkerställa människors hälsa och 

säkerhet med anledning av närheten till primär transportled för farligt gods. 
- Utveckling av befintlig verksamhet bedöms inte försvåra utbyggnad av Götalandsbanan.  
- Översiktsplanen motiverar exploatering som syftar till utveckling av tätortens 

verksamheter med att förutsättningar skapas för att tillgodose det allmänna intresset om 
en god ekonomisk tillväxt och effektiv konkurrens. 

Planeringsunderlag 
Kommunen gör bedömning att nedan planeringsunderlag kommer behövas i planarbetet. 

- Geoteknisk undersökning inklusive översiktlig släntstabilitetsutredning 
- Miljöteknisk markundersökning av förorenad mark 
- Eventuellt kan en bullerutredning komma att behövas 

Yttrande Länsstyrelsen 
Den sökande har begärt att inhämta yttrande från Länsstyrelsen. Kommunen medger detta. 

Medgivandet gäller till den tidpunkt då planläggningen inleds. Länsstyrelsen ska vid begäran 
yttra sig över vilket planeringsunderlag som sannolikt kan behövas för att länsstyrelsen ska 
kunna fullgöra sin skyldighet enligt 5 kap. 22 § plan- och bygglagen. Länsstyrelsen ska skicka 
sitt yttrande till kommunen och den som har fått medgivandet. 
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Bilagor 
Bilaga 1 Ansökan om planbesked (4 sidor) 
 
 
 
Ett planbesked kan enligt 13 kap. 2 § plan- och bygglagen inte överklagas. 
 
 
 
Andreas Ekman Paulina Persson 
Plan- och exploateringschef Planarkitekt 
Miljö och samhällsbyggnad Plan- och exploateringsenheten 
 Miljö och samhällsbyggnad 
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Bilaga 1 Ansökan 
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Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2023-03-02 
Dnr 2023/20 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen av delegationsbeslut godkänns och läggs till handlingarna.  
 
Sammanfattning 
Delegering enligt kommunallagen innebär att kommunstyrelsen överför självständig 
beslutanderätt till någon annan. Detta innebär att kommunstyrelsen ger delegaten i uppdrag 
att på kommunstyrelsens vägnar fatta beslut i vissa ärenden. Dessa beslut ska anmälas till 
kommunstyrelsen för information, kontroll och registrering. Anmälan av delegationsbeslut 
ingår som en del i kommunstyrelsens internkontroll. 
 
Beslutsunderlag 

1 Juridiska ärenden 

1.24 

Nr 92/2023 
2023/52 
Avge yttrande över förslag om förordnande av hemvärnschef eller ansökan om 
antagande av hemvärnsmän 
Kanslichef 2023-01-27 

2  Allmänna ärenden 
2.2 Nr 19–21/2023, 22/2023, 23/2023, 24/2023, 25/2023, 26/2023, 27/2023, 

28/2023, 34/2023, 68/2023, 69/2023, 72-73/2023, 113/2023 
2021/79, 113, 120, 2022/90, 92,681, 2022/17, 2023/16, 2022/138, 2022/362, 
2022/167, 2023/12, 2023/13 
Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till föreningar, organisationer och institutioner 
eller motsvarande 
Verksamhetschef 2023-01-05, 2022-12-12, 2022-12-20, 2023-01-03, 2023-02-01 
Gatuingenjör 2023-01-10 

2.4 Nr 108/2023 
Beslut om folkhälsoinsatser 
Folkhälsostrateg 2023-02-01 

2.15 Nr 96/2023 
2023/4 
Avge yttranden som ankommer på kommunstyrelsen när remisstiden inte 
medger att ärendet behandlas på ordinarie sammanträde med kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens ordförande 2023-01-30 

2.20 Nr 37/2023 
2023/29 
Beslut om flaggning 
Tf kommunchef 2023-01-03 

3 Ekonomiärenden 

3.1 

Nr 18/2023 
Godkänna till kommunen ställd säkerhet 
Verksamhetschef 2023-01-05 
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3.6 

Nr 30/2023, 33/2023, 45/2023, 71/2023, 89/2023, 111/2023 
Utse beslutsattestanter 
Ekonomichef 2023-01-09, 2023-01-10, 2023-01-13, 2023-01-19, 2023-01-25, 
2023-02-01 

3.17 

Nr 97/2023 
2023/22 
Besluta om och teckna handelsorder avseende värdepapper såsom aktier, fonder, 
obligationer och dylikt inom ramen för fastställda riktlinjer för placering av 
pensionsmedel 
Ekonomichef 2023-01-31 

4 Upphandlingsärenden 
5 Mark- och fastighetsärenden 

5.1 

Nr 17/2023 
2023/18 
Lämna medgivande eller ansöka till allmän domstol/Lantmäteri om inteckning, 
inskrivning eller upphävande av rättigheter och annan liknande åtgärd 
Handläggare exploateringsenheten 2023-01-05 

5.6 

Nr 107/2023 
Rätt att utreda och teckna fastighetsdeklarationer samt administrera dessa 
Mark- och exploateringsingenjör 2023-02-01 

5.8 

Nr 35–36/2023,  
Fatta beslut samt godkänna avtal om köp, byte av fastighet samt 
fastighetsreglering 
Mark- och exploateringsingenjör 2023-01-11 

5.9 

Nr 32/2023 
Fatta beslut att för kommunens räkning förvärva eller överlåta fastighet eller 
fastighetsdel, där förvärvet eller överlåtelsen sker för att genomföra detaljplan 
eller fastighetsplan i vad avser marl för gata, väg eller annan allmän plats 
Mark- och exploateringsingenjör 2023-01-10 

5.10 

Nr 31/2023 
Fatta beslut om samt godkänna/säga upp avtal om arrende, servitut, jakträtt, 
väg/vägrätt, tomträtt, ledningsrätt, parkering eller annan nyttjanderätt 
Mark- och exploateringsingenjör 2023-01-09 

5.12 

Nr 90/2023 
Godkänna avtal om ledningar i kommunens mark 
Mark- och exploateringsingenjör 2023-01-27 

5.19 

Nr 49–50/2023 
Förhandla och teckna hyreskontrakt av annan ägd fastighet 
Verksamhetschef 2023-01-11 

5.21 

Nr 98/2023, 112/2023 
2023/22 
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats samt beslut om tilldelning av 
torgplats 
Handläggare exploateringsenheten 2023-01-31, 2023-02-02 

6 Fritidsärenden 
7 Kulturärenden 
8 Personalärenden 

8.1 

Nr 38/2023, 39/2023, 57/2023, 58/2023, 70/2023 
Beslut om tillsättande, återbesättande och avslut av tjänst, tillsvidaretjänst och 
visstidsanställning (inom budget) – övrig tjänst 
Enhetschef 2022-12-12, 2022-12-14, 2023-01-17, 2023-01-24 
Verksamhetschef 2023-01-10 
74/2023, 84-86/2023, 103/2023, 105/2023 
Beslut om tillsättande, återbesättande och avslut av tjänst, tillsvidaretjänst och 
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visstidsanställning (inom budget) – enhetschef 
Enhetschef 2023-01-112022-12-22, 2023-01-09, 2023-01-16, 2022-12-16, 2022-
12-28 
83/2023, 88/2023, 94/2023, 99/2023, 101-102/2023, 104/2023 
Beslut om tillsättande, återbesättande och avslut av tjänst, tillsvidaretjänst och 
visstidsanställning (inom budget) – övrig personal 
Enhetschef 2022-12-13, 2023-01-24, 2023-01-27, 2023-01-31, 2022-11-23 

8.4 

Nr 54/2023 
Fastställa lön, lönetillägg och andra anställningsvillkor i nyanställningsärenden 
och tillfälliga anställningar – Övriga tjänster 
HR-chef 2023-01-17 

8.8 

Nr 40/2023, 42/2023, 46/2023. 50–51/2023, 55–56/2023, 59/2023, 60/2023, 
61/2023, 62/2023, 63–64/2023, 65/2023, 66/2023, 67/2023, 75-79/2023, 
95/2023, 100/2023, 106/2023, 110/2023 
Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal, dock längst tolv 
månader 
Enhetschef 2023-01-09, 2023-01-10, 202-09-30, 2023-01-10, 2023-01-17, 2022-
11-29, 2022-12-01, 2022-12-06, 2022-12-02, 2022-12-06, 2022-12-05, 2022-12-
28, 2023-01-16, 2023-01-12, 2023-01-18, 2022-12-13, 2023-01-23, 2023-01-24, 
2023-01-30, 2023-02-02 
Verksamhetschef 2022-12-13 

8.20 

Nr 80-82/2023, 87/2023 
Tecknande av och uppsägning av kollektivavtal 
HR-chef 2023-01-13, 2023-01-11, 2023-01-18 

9 Planärenden 

9.1 

Nr 93/2023 
Teckna plankostnadsavtal 
Plan- och exploateringschef 2023-01-30 

10 Naturvårdsärenden 
11 Trafikfrågor 
11.3 Nr 53/2023, 109/2023 

2023/27 
Beslut om lokala trafikföreskrifter och undantag från lokala trafikföreskrifter 
Trafikhandläggare 2023-01-16, 2023-02-02 

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

12.17 

Nr 41/2023 
Beslut om ersättning till kontaktperson/familj (arvode och 
omkostnadsersättning) – Enligt SKL:s riktlinjer 
Enhetschef 2023-01-12 

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

19.1 

Nr 43/2023, 44/2023 
Avgöra om en elev som tas emot i grundsärskolan ska läsa ämnen eller 
ämnesområden 
Enhetschef 2022-12-23, 2023-01-02 

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

22.1 

Nr 47–48/2022 
Interkommunal ersättning avseende mottagande av elev från andra kommuner 
Verksamhetschef 2022-12-19 

22.2 

Nr 91/2023 
Interkommunal ersättning avseende placering i annan kommuns förskola, 
grundskola, friskola, särskola, specialskola, gymnasieskola eller 
gymnasiesärskola 
Verksamhetschef 2023-01-23 

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



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2023-02-02 

 

Tjänsteskrivelse Delegationsbeslut till 
kommunstyrelsen 2023-03-02 
2023/20, löpnummer 461/2023 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Redovisningen av delegationsbeslut godkänns och läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Delegering enligt kommunallagen innebär att kommunstyrelsen överför självständig 
beslutanderätt till någon annan. Detta innebär att kommunstyrelsen ger delegaten i uppdrag 
att på kommunstyrelsens vägnar fatta beslut i vissa ärenden. Dessa beslut ska anmälas till 
kommunstyrelsen för information, kontroll och registrering. Anmälan av delegationsbeslut 
ingår som en del i kommunstyrelsens internkontroll. 
 
 
Beslutsunderlag 

1 Juridiska ärenden 

1.24 

Nr 92/2023 
2023/52 
Avge yttrande över förslag om förordnande av hemvärnschef eller ansökan 
om antagande av hemvärnsmän 
Kanslichef 2023-01-27 

2
  Allmänna ärenden 
2.2 Nr 19–21/2023, 22/2023, 23/2023, 24/2023, 25/2023, 26/2023, 27/2023, 

28/2023, 34/2023, 68/2023, 69/2023, 72-73/2023, 113/2023 
2021/79, 113, 120, 2022/90, 92,681, 2022/17, 2023/16, 2022/138, 
2022/362, 2022/167, 2023/12, 2023/13 
Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till föreningar, organisationer och 
institutioner eller motsvarande 
Verksamhetschef 2023-01-05, 2022-12-12, 2022-12-20, 2023-01-03, 2023-
02-01 
Gatuingenjör 2023-01-10 

2.4 Nr 108/2023 
Beslut om folkhälsoinsatser 
Folkhälsostrateg 2023-02-01 

2.15 Nr 96/2023 
2023/4 
Avge yttranden som ankommer på kommunstyrelsen när remisstiden inte 
medger att ärendet behandlas på ordinarie sammanträde med 
kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens ordförande 2023-01-30 

2.20 Nr 37/2023 
2023/29 
Beslut om flaggning 
Tf kommunchef 2023-01-03 

3 Ekonomiärenden 
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3.1 

Nr 18/2023 
Godkänna till kommunen ställd säkerhet 
Verksamhetschef 2023-01-05 

3.6 

Nr 30/2023, 33/2023, 45/2023, 71/2023, 89/2023, 111/2023 
Utse beslutsattestanter 
Ekonomichef 2023-01-09, 2023-01-10, 2023-01-13, 2023-01-19, 2023-01-
25, 2023-02-01 

3.17 

Nr 97/2023 
2023/22 
Besluta om och teckna handelsorder avseende värdepapper såsom aktier, 
fonder, obligationer och dylikt inom ramen för fastställda riktlinjer för 
placering av pensionsmedel 
Ekonomichef 2023-01-31 

4 Upphandlingsärenden 
5 Mark- och fastighetsärenden 

5.1 

Nr 17/2023 
2023/18 
Lämna medgivande eller ansöka till allmän domstol/Lantmäteri om 
inteckning, inskrivning eller upphävande av rättigheter och annan liknande 
åtgärd 
Handläggare exploateringsenheten 2023-01-05 

5.6 

Nr 107/2023 
Rätt att utreda och teckna fastighetsdeklarationer samt administrera dessa 
Mark- och exploateringsingenjör 2023-02-01 

5.8 

Nr 35–36/2023,  
Fatta beslut samt godkänna avtal om köp, byte av fastighet samt 
fastighetsreglering 
Mark- och exploateringsingenjör 2023-01-11 

5.9 

Nr 32/2023 
Fatta beslut att för kommunens räkning förvärva eller överlåta fastighet eller 
fastighetsdel, där förvärvet eller överlåtelsen sker för att genomföra 
detaljplan eller fastighetsplan i vad avser marl för gata, väg eller annan 
allmän plats 
Mark- och exploateringsingenjör 2023-01-10 

5.10 

Nr 31/2023 
Fatta beslut om samt godkänna/säga upp avtal om arrende, servitut, 
jakträtt, väg/vägrätt, tomträtt, ledningsrätt, parkering eller annan 
nyttjanderätt 
Mark- och exploateringsingenjör 2023-01-09 

5.12 

Nr 90/2023 
Godkänna avtal om ledningar i kommunens mark 
Mark- och exploateringsingenjör 2023-01-27 

5.19 

Nr 49–50/2023 
Förhandla och teckna hyreskontrakt av annan ägd fastighet 
Verksamhetschef 2023-01-11 

5.21 

Nr 98/2023, 112/2023 
2023/22 
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats samt beslut om tilldelning av 
torgplats 
Handläggare exploateringsenheten 2023-01-31, 2023-02-02 

6 Fritidsärenden 
7 Kulturärenden 
8 Personalärenden 

8.1 
Nr 38/2023, 39/2023, 57/2023, 58/2023, 70/2023 
Beslut om tillsättande, återbesättande och avslut av tjänst, tillsvidaretjänst 
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och visstidsanställning (inom budget) – övrig tjänst 
Enhetschef 2022-12-12, 2022-12-14, 2023-01-17, 2023-01-24 
Verksamhetschef 2023-01-10 
74/2023, 84-86/2023, 103/2023, 105/2023 
Beslut om tillsättande, återbesättande och avslut av tjänst, tillsvidaretjänst 
och visstidsanställning (inom budget) – enhetschef 
Enhetschef 2023-01-112022-12-22, 2023-01-09, 2023-01-16, 2022-12-16, 
2022-12-28 
83/2023, 88/2023, 94/2023, 99/2023, 101-102/2023, 104/2023 
Beslut om tillsättande, återbesättande och avslut av tjänst, tillsvidaretjänst 
och visstidsanställning (inom budget) – övrig personal 
Enhetschef 2022-12-13, 2023-01-24, 2023-01-27, 2023-01-31, 2022-11-23 

8.4 

Nr 54/2023 
Fastställa lön, lönetillägg och andra anställningsvillkor i 
nyanställningsärenden och tillfälliga anställningar – Övriga tjänster 
HR-chef 2023-01-17 

8.8 

Nr 40/2023, 42/2023, 46/2023. 50–51/2023, 55–56/2023, 59/2023, 
60/2023, 61/2023, 62/2023, 63–64/2023, 65/2023, 66/2023, 67/2023, 75-
79/2023, 95/2023, 100/2023, 106/2023, 110/2023 
Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal, dock längst tolv 
månader 
Enhetschef 2023-01-09, 2023-01-10, 202-09-30, 2023-01-10, 2023-01-17, 
2022-11-29, 2022-12-01, 2022-12-06, 2022-12-02, 2022-12-06, 2022-12-05, 
2022-12-28, 2023-01-16, 2023-01-12, 2023-01-18, 2022-12-13, 2023-01-23, 
2023-01-24, 2023-01-30, 2023-02-02 
Verksamhetschef 2022-12-13 

8.20 

Nr 80-82/2023, 87/2023 
Tecknande av och uppsägning av kollektivavtal 
HR-chef 2023-01-13, 2023-01-11, 2023-01-18 

9 Planärenden 

9.1 

Nr 93/2023 
Teckna plankostnadsavtal 
Plan- och exploateringschef 2023-01-30 

10 Naturvårdsärenden 
11 Trafikfrågor 
11.3 Nr 53/2023, 109/2023 

2023/27 
Beslut om lokala trafikföreskrifter och undantag från lokala trafikföreskrifter 
Trafikhandläggare 2023-01-16, 2023-02-02 

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

12.17 

Nr 41/2023 
Beslut om ersättning till kontaktperson/familj (arvode och 
omkostnadsersättning) – Enligt SKL:s riktlinjer 
Enhetschef 2023-01-12 

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

19.1 
Nr 43/2023, 44/2023 
Avgöra om en elev som tas emot i grundsärskolan ska läsa ämnen eller 
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ämnesområden 
Enhetschef 2022-12-23, 2023-01-02 

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

22.1 

Nr 47–48/2022 
Interkommunal ersättning avseende mottagande av elev från andra 
kommuner 
Verksamhetschef 2022-12-19 

22.2 

Nr 91/2023 
Interkommunal ersättning avseende placering i annan kommuns förskola, 
grundskola, friskola, särskola, specialskola, gymnasieskola eller 
gymnasiesärskola 
Verksamhetschef 2023-01-23 

 
 
 
 
 

Susanne Borg 
Registrator 
Kanslifunktionen 
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Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2023-2026 
Dnr 2023/80 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Det kommunalpolitiska handlingsprogrammet för 2023-2026 antas.  
 
Sammanfattning 
Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna har bildat ett nytt politiskt 
styre i Ulricehamns kommun och lämnar in ett kommunalpolitiskt handlingsprogram för 
2023-2026.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-01-31 från kanslichef  
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2023-01-31 

Tjänsteskrivelse Kommunalpolitiskt 
handlingsprogram 2023-2026 
Diarienummer 2023/80, löpnummer 381/2023 
 
 
Sammanfattning 
Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna har bildat ett nytt politiskt 
styre i Ulricehamns kommun och lämnar in ett kommunalpolitiskt handlingsprogram för 
2023-2026.  
 
 
Beslutsunderlag 
1 Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2023-2026 

 
 
 
Beslut lämnas till 
Kommunchef 
Ekonomichef 
Författningshandboken 
 
 
 

Lena Brännmar Maria Winsten 
Kanslichef Kommunsekreterare 
Kommunledningsstaben  Kanslifunktionen 
 Kommunledningsstaben 

 



 

 

KPH 

Kommunalpolitiskt handlingsprogram 

2023 – 2026 
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Inledning 
 

Ulricehamns kommun är idag en välmående kommun, en organisation präglad av god 
ekonomi och starkt näringsliv. Detta till trots finns både utmaningar och problem som 
kommunen måste hantera de kommande åren. Kompetensförsörjningen inom de 
kommunala verksamheterna är en central fråga, likväl som att även fortsättningsvis 
upprätthålla en god ekonomisk hushållning trots de ökade investeringsbehoven. 
 
Den påverkan som yttre omständigheter innebär är helt klart en utmaning, även för 
Ulricehamns kommun. Osäkerhet om ekonomi, inflation, energiförsörjning, 
kompetensförsörjning och hur vår omvärld agerar påverkar oss alla. 
 
Från Ulricehamnsalliansen ser vi ändå med positivitet på mandatperioden. I det nu 
framtagna Kommunalpolitiska handlingsprogrammet, pekar vi ut riktningen för de 
förbättringar och förändringar vi vill åstadkomma. Därutöver kommer vi att komplettera 
med åtgärder och satsningar vid varje budget under perioden. 
 
Bärande i vårt handlingsprogram är att förbättra för de vi är till för, kommunens invånare, 
föreningsliv, näringsliv och besöksnäringen. 
 
Koncernen, som i vår begreppsvärld, innefattar både bolag, förvaltning såväl som all 
personal och alla förtroendevalda ska tillsammans verka för att skapa en attraktiv kommun. 
 
Naturligtvis är kärnområdena viktigast såsom lärande och välfärd, men om man blundar för 
allt det andra så kommer Ulricehamns kommun att tappa fart i vår ambition att skapa 
tillväxt. Vi tror att samarbete över organisationsgränser är en framgångsfaktor. Oavsett om 
det handlar om samarbete inom kommunkoncernen eller samarbete med andra aktörer 
såsom näringslivet eller föreningslivet. 
 
Ulricehamns kommuns geografiska position mellan Borås och Jönköping ger oss som 
kommun en fantastisk möjlighet till att utvecklas och växa. Detta är något vi ska lyfta fram 
och arbeta med i vårt utvecklingsarbete. 
 
Inom kommunen har vi också många engagerade föreningar och företag, både stora och 
små. Vilket ger en stark grund och stabilitet. Detta ska vi tillsammans bygga vidare på för att 
göra Ulricehamns kommun ännu bättre och starkare. 
  



Sida 4 av 15 
 

Lärande 
 
Förskola och skola i Ulricehamns kommun berör och engagerar många, då en trygg förskola 
och skola med en kvalitativ utbildning är viktig för en välmående och attraktiv kommun. 
Samverkan mellan elevhälsan, primärvården och socialtjänsten ska fortsätta att utvecklas. 
 
Våra barn och elever ska må bra. Både den psykiska och fysiska hälsan är viktigt. En väl 
fungerande lärmiljö skapar trygghet och studiero. Det ger också en bra start på livet för våra 
barn att bära med sig in i vuxenlivet. 
 
Ulricehamns kommun har allt att vinna på att våra barn och ungdomar får en trygg uppväxt. 
Det kräver ett långtgående samarbete mellan flera aktörer såsom kommun, vårdnadshavare, 
föreningsliv och en mängd andra aktörer. 
 

• Stödet till elever med särskilda behov ska utökas, genom bland annat en stärkt 
elevhälsa. Fokus ska vara elevens behov och att ta hjälp av de digitala hjälpmedel 
som finns. 

• Fortsätta utveckla en skola för alla, med såväl tidigt stöd, som utmaningar för de 
elever som behöver det. Detta så att andelen elever som blir godkända till ett 
gymnasieprogram ökar. Samt att andelen som går ur gymnasiet med grundläggande 
högskolebehörighet ökar. 

• En ny förskola ska byggas i Trädet. 

• Älmestads förskola ska renoveras till ändamålsenliga lokaler. 

• Förskolor och skolor ska finnas kvar på de orter som finns idag. 

• Ett handlingsprogram ska tas fram för trygghetsskapande åtgärder för såväl elever 
som personal. Handlingsprogrammet ska involvera allt från elevens resa till och från 
skolan. Och pedagogernas möjlighet att genomföra en kvalitativ undervisning. 

• Utvecklingen av e-tjänster och digitala lösningar ska förstärkas för att förenkla för 
personal, elever och vårdnadshavare. 

• Närvaron av vuxna ska öka. Vi vill förstärka samverkan med civilsamhället för att få in 
vuxna i skolan. Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en samverkansform mellan 
det offentliga och civilsamhället som kan bidra till att skapa ett mervärde för 
arbetsuppgifter som inte behöver skötas av pedagoger. 

• En utredning ska genomföras för att se över möjligheten att överföra IT inom 
lärandet till kommunens IT enhet. 

• En utredning ska göras för att se över möjligheten för olika inriktningar på våra 
högstadieskolor och vilka konsekvenser det medför. 

• Tingsholms nationella program ska genom bland annat marknadsföring öka sin 
attraktionskraft. 
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Välfärd 
 

I Ulricehamns kommun skall alla känna sig trygga oavsett ålder, kön eller bostadsort. Sektor 
välfärd bidrar till ett gott liv där alla kan känna sig delaktiga genom många olika lösningar 
som passar den enskilde. För att skapa dessa lösningar behöver vi se över hur vi använder 
den nya vårdteknologin, och hur vi kan rekrytera välutbildad personal i flera yrkeskategorier. 
 
Kompetensförsörjningen är viktig med tanke på att mer och mer avancerad sjukvård utförs i 
det egna hemmet. Detta ger ulricehamnarna trygga förutsättningar till en god och säker vård 
oavsett ålder. Det kräver ett gott samarbete mellan kommunen och regionens 
verksamheter. 
 

• Äldre inom äldreomsorgen ska möta utbildad personal. Utbildning för omsorg och 
omvårdnad ska krävas för anställning i äldreomsorg. Målet gäller tillsvidareanställd 
personal. 

• Vi vill utreda möjligheten att genom biståndsbedömning kunna erbjuda plats på 
trygghetsboende. 

• Ett funktionshinderpolitiskt program ska tas fram under mandatperioden. 

• En utredning ska genomföras om behovet av att ytterligare personalkategorier ska 
skapas inom välfärd. Det ska också ses om en möjlighet att öka karriärvalen som en 
del av att vara en attraktiv arbetsgivare. 

• Satsningar på att lösa ofrivillig ensamhet ska genomföras under mandatperioden. 

• En utredning om förenklad biståndsbedömning ska genomföras. 

• Vi ser positivt på byggandet av fler samverkanshus i kommunen. 
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Attraktiv arbetsgivare 
 
En av de stora utmaningarna framöver kommer att bli kompetensförsörjningen. Detta gäller 
inte bara enskilda verksamheter utan alla personalgrupper. Samtidigt har vi samma 
bekymmer med att kunna hitta behörig personal för våra företag i kommunen. 
 
Med den konkurrenssituation som finns, och troligen kommer att öka framöver, behöver 
attraktiviteten öka för att kunna bo och leva i Ulricehamns kommun men också för att 
studera och arbeta. 
 

• Kvaliteten och likvärdigheten ska öka. Ett offentligt mål ska sättas om att det 
maximalt ska vara 25 medarbetare per chef. 

• Trygghetsåtgärder för våra medarbetare ska införlivas som en del av arbetet med att 
bli Sjuhärads mest attraktiva offentliga arbetsgivare. 

• Fler intraprenader ska möjliggöras under mandatperioden. 

• Chefsutvecklingsprogrammet är en viktig insats som vi vill värna och utveckla vidare. 

• Vi vill utöka möjligheten för våra anställda till fler karriärvägar. 

• Feriearbete inom kommunal verksamhet är en viktig kontaktyta till framtida 
arbetskraft och bör vara en naturlig del för kompetensförsörjningen. 
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Hela kommunen 
 
Översiktsplan 2040 är beslutad. Nu är det dags att ta nästa steg i processen, och att se till att 
ta vara på den kunskap som finns hos medborgare, näringsliv och föreningsliv om utveckling 
av deras närområde. 
 
Kommunens geografiska placering mellan Göteborg och Jönköping ger enorma möjligheter i 
hela kommunens geografiska yta. Fler och fler söker sig bort från storstäderna och söker en 
annan livsmiljö. Ulricehamns kommun har här enormt mycket att erbjuda. Vi behöver därför 
se utvecklingspotentialen i hela kommunen. 
 
Alla de krafter som finns för att utveckla och skapa tillväxt oavsett om det handlar om 
boendemiljö, fritidssysselsättning, näringslivsutveckling eller annat behöver samarbeta. 
Här måste Ulricehamns kommun vara en samarbetspart som i första hand ser möjligheter 
och inte fokuserar på problem. 
 

• Utvecklingsplanerna för våra tätorter runt om i kommunen ska uppgraderas. Arbetet 
ska genomföras i samarbete mellan invånare, näringsliv och föreningsliv i respektive 
tätort. 

• Skapa servicepunkter och sociala mötesplatser tillsammans med föreningslivet runt 

om i kommunen. 

• Prioriterade markområden för boendeutveckling ska tas fram i hela kommunen. 
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Jobb och företagande 
 
När de tre starka utvecklingsaktörerna kommun, näringsliv och föreningsliv samarbetar 
skapas oftast bestående värden för kommunen. Det finns flera exempel i Ulricehamns 
kommun där detta varit ett framgångsrecept. Vi är måna om att det skall fortsätta och ser 
fram emot att skapa olika forum. 
 
Kommunen skall fortsätta att vara positiv till företagande samt underlätta för fler företag att 
etablera sig, likväl som att stötta redan befintliga företag runt om i kommunen. Möten 
mellan kommunen och företag ska fortsätta utvecklas på alla nivåer under mandatperioden. 
Det är möten mellan människor som skapar tillväxt och utveckling. 
 

• Företagsklimatet ska stärkas än mer, och arbetet ska fortsätta för att stärka 
samverkan mellan kommun och näringsliv. 

• Vi vill underlätta alla steg i kommunens myndighetsutövning, det skall vara lätt att 
göra rätt. 

• Vi vill förstärka det arbete som startats med integration genom arbete, snabbstart till 
jobb och kombinationen med SFI och praktik. 

• På samma sätt som vi skapat en långsiktighet med mark för bostadsbyggande, 
behöver vi göra detsamma med mark för företagsetableringar i hela kommunen. 

• En energiplan ska tas fram under mandatperioden. I syfte att tydliggöra de behov 
framtida etableringar ställer. 

• Antalet ungdomar som avgår med gymnasieexamen ska öka. Varvid behovet av 
kommunalt aktivitetsansvar minskar. 
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Infrastruktur och kommunikation 
 
För att vara en attraktiv kommun måste infrastruktur och kommunikation fungera. Beslutet 
att bygga om RV40 till Ulricehamn, vilken antogs av regeringen i deras närtidssatsning 2007, 
har betytt mycket för kommunens positiva befolkningstillväxt. Nu återstår endast delen 
mellan Ulricehamn och Jönköping för att få hela sträckan mellan Sveriges två största städer 
som motorväg. 
 
Ulricehamns strategiska geografiska läge ska verka för en fortsatt positiv utveckling av hela 
kommunens geografiska yta. Målet måste vara att Ulricehamns kommun ska vara en viktig 
del av den framtida arbetsmarknadsregionen mellan Göteborg och Jönköping. 
Arbetet för att få ett stationsläge i Ulricehamn skall fortsatt vara i fokus. 
 

• Vi ska fortsätta arbetet med att förverkliga en utbyggnad av RV40 som motorväg till 
Jönköping. 

• Vi ska fortsätta arbetet med att förverkliga en järnvägsförbindelse mellan Borås-
Jönköping med station i Ulricehamn. 

• Samtliga tätorter ska under mandatperioden få en hastighetsplan. 

• En genomgång och kostnadsanalys av utökad Närtrafik ska göras. 

• Parkeringssituationen i centralorten ska förbättras. 

• Utbyggnad av pendelparkeringar behövs på flera platser i kommunen. 

• Planen för cykelvägar ska uppdateras under mandatperioden och fortsatta satsningar 
ska göras även utmed det statliga vägnätet. 

• En gångbro från Stureparken till järnvägsområdet ska byggas. 

• Arbetet med Förbifart Ulricehamn, som är utpekat i ÖP, ska fortsätta under 
mandatperioden. 
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Natur, klimat och miljö 
 
Ulricehamns kommun ska värna om sitt rika naturliv. Naturvärden i vår närmiljö behöver 
säkras inför framtiden för att kommande generationer ska ha möjlighet till rekreation och 
friluftsliv. Den cirkulära ekonomin innebär att vi återvinner alla råvaror. Men även att vi 
återanvänder i möjligaste mån. 
 
Vi vill att Ulricehamns kommun stärker möjligheten för återbruk så att det blir ett synligt och 
lättillgängligt alternativ till nyinköp av till exempel möbler, kläder, byggmaterial mm. Fler 
lagkrav på återvinning, hantering av miljöfarliga ämnen och flera andra åtgärder kommer 
framöver att kräva en kommun som är snabbfotad och flexibel. 
 
En miljömedveten kommun kommer också framöver ses som attraktiv för människor som vill 
bosätta sig i Ulricehamns kommun. 
 

• Vi ska sträva efter att möjliggöra/producera fossilfri energi som motsvarar 
kommunens verksamheters elförbrukning i syfte att bidra till ett mer hållbart 
samhälle. 

• Främja lokal- och närproducerad mat. 

• Fortsätta arbetet med att ta fram en energi- och klimatplan. 

• Stimulera hållbart byggande. 

• Främja den biologiska mångfalden och se över om det finns fler grönområden som 
kan ställas om. Detta bör också gälla stadsnära skogar. 

• Underhåll av kommunens fastigheter ska stärkas. 

• Det ska vara lätt att göra rätt vid vår återvinningscentral Övre skog. En särskild 
överenskommelse med ideella föreningar utifrån deras problematik ska tas fram och 
kommuniceras.  

• Förvaltningen och våra bolag ska genom särskilda insatser vara delaktiga att höja 
kunskapsnivån om miljöarbetet i kommunen. 

• De gröna korridorerna ska värnas. 

• Vi ska införa återbruk av möbler och inredning inom kommunens verksamheter för 
att minska inköpen. 
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Bygga och bo 
 
När kommunen växer behövs fler bostäder. Därför ska vi skapa förutsättningar för olika 
typer av boenden i våra bostadsområden. 
 
Möjligheten till ett tryggt boende för den som är äldre är ett viktigt förebyggande arbete för 
att behålla både psykisk och fysisk hälsa. Det är trygghetsbostäder som behövs för den som 
ännu inte är i behov av vård och omsorgsboende. 
 
För att vara en attraktiv boendekommun är första steget att det finns boenden. Det är viktigt 
att det finns olika typer av boenden runt om i kommunen, både boenden att äga och att 
hyra. Att alltid ha färdiga tomter för byggnation skapar en stabilare tillväxt då den 
ekonomiska marknaden återhämtat sig framöver.  
 

• Byggnation av bostäder i hela kommunen ska stimuleras där miljöanpassade 
konstruktioner och byggnadsmaterial prioriteras. 

• Utifrån översiktsplanernas intentioner behöver kommunen öka markberedskapen 
och förvärva områden i god tid, som kan vara lämpliga att exploatera för att stärka 
kommunens utvecklingsplaner. 

• En långsiktig plan för stadsmiljön ska tas fram under mandatperioden. 

• Det kommunala bostadsbolaget STUBO ska satsa på byggnation av olika 
boendeformer i hela kommunen. 

• Det ska vara lätt att bygga på landsbygden. 

• Genomlysa arbetet med att ta fram detaljplaner och effektivisera processen så att 
fler detaljplaner skapas och förverkligas. 

• Ytterligare e-tjänster ska skapas inom MSB. Digitalt stöd för att det ska bli lätt att 
göra rätt. 

• Det ska möjliggöras för byggnation av fler trygghetsboenden i hela kommunen. 
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Kultur och fritid 
 
Kulturens och föreningslivets betydelse för ett levande och friskt samhälle kan inte 
underskattas i något hänseende. Flera är de rapporter som påtalar vikten av ett rikt kulturliv 
utifrån ett folkhälsoperspektiv, samtidigt som ett rikt utbud på fritidsaktiviteter gagnar 
kommunen i det längre perspektivet. 
 
Vår kommun är präglad av en stark föreningsrörelse, som vi vill fortsätta stimulera. 
Samarbetet med föreningslivet ska stärkas. Kommunen kommer inte kunna göra allt, men 
tillsammans med föreningslivet och ibland näringslivet blir vi parter som kompletterar 
varandra och därmed kan lösa det mesta. 
 
Ulricehamns kommun har idag en stor dragningskraft för många som är intresserade av 
idrott. Det är bra, men vi behöver också stärka den kulturella delen i kommunen för att bli 
en än mer attraktiv kommun att bo och leva i. 
 

• Öka det ekonomiska stödet till föreningslivet, samt anpassa stöden till dagens 
verksamhet. 

• Skapa fler kommunala badplatser som är tillgängliga för alla. 

• Utbyggnad av skateparken vid Tingsholm. Trycket på skateparken är stort och 
intresset växer. Och vi behöver därför påbörja en översyn av parken och dess 
område. 

• Aktiv kultur och fritid för alla. Ska stimuleras och kulturupplevelser ska spridas i hela 
kommunen. 

• Fortsätta renovering och underhåll av våra lekplatser. 

• Uppdraget att tillskapa en fritidsbank ska genomföras. 

• Arbetet med byggandet av en ny eller renoverad simhall ska påbörjas under 
mandatperioden. 

• Vi ska tillsammans med, framförallt, vårt föreningsliv uppmärksamma vårt kulturarv. 

• Vandringsleder runt om i vår kommun ska kombineras med kulturstigar. 

• Byggnation av Bibliotek/kulturhus ska påbörjas under mandatperioden. 

• Kulturskolan är en viktig motor för kulturen, den ska fortsätta att utvecklas. 
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Trygghet och beredskap 
 

Trygghet och beredskap är viktigt både för den enskilda människan och för samhället. 
Kommunens ansvar ökar efter 72 timmar som man som enskild person har ansvar för. 
Många kommer tyvärr inte klara den tiden, utan kommer att behöva samhällets hjälp 
tidigare. Det är för oss självklart att det finns en plan för att hantera detta. 
 
På trygghetspunkten kan man värma sig och få information om händelsen. I vissa fall kan det 
även finnas behov av att laga mat, duscha och övernatta. Kommunen, kommunala bolag, 
SÄRF och Civilförsvarsförbundet, samverkar för att ge kommuninvånarna trygghet och 
beredskap. 
 

• Vi vill utreda behovet av trygghetspunkter i samarbete med civilsamhället. 

• Kommunens beredskapsplan ska revideras utifrån dagens behov i ett nytt 
omvärldsläge. 

• Arbetet med EST (Effektiv samordning för trygghet) ska utvecklas i hela kommunen. 
  



Sida 14 av 15 
 

Bolagsstrukturen 
 

Vår bolagsstruktur består av ett moderbolag och tre dotterbolag. Sedan den nya politiska 
organisationen startade 2010 har strukturen varit ganska lika i våra bolag.  
Här ser vi ett behov av att stärka relationen mellan dotterbolagen och moderbolaget för att 
på så vis låta verksamheterna utvecklas efter kommunens behov och möjligheter. 
 

• En översyn av bolagsstrukturen och samordning av dess funktioner ska göras för att 
skapa en så stor nytta för kommunen som möjligt. 

• Styrelseledamöternas roll i bolagens styrelser ska stärkas. 
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Demokrati och politik 
 

Demokrati och öppenhet ska inte tas för givet. Tvärtom måste dessa skyddas och stärkas. Ett 
öppet samtalsklimat gynnar kommunens utveckling och framtidstro. I ett demokratiskt 
samhälle behövs medborgare som är engagerade och delaktiga. Därför värnar vi om 
öppenhet, insyn och delaktighet. 
 

• En demokratiberedning ska tillsättas för att utvärdera den politiska organisationen. 

• Politiken ska möta ungdomar på gymnasienivå för att löpande informera och 
diskutera om demokratins betydelse och hur en kommun fungerar. 

• Ett barn- och ungdomspolitiskt program ska tas fram. 

• Beredningar ska tillsättas för att öka medborgarnas inflytande och engagemang. 
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§  
 

Revidering av bolagsordning, ägardirektiv och 
bolagspolicy - Stadshus AB och dotterbolag 
Dnr 2023/37 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Bolagsordningar och ägardirektiv för Ulricehamns Stadshus AB, Ulricehamns Energi AB, 
STUBO AB och Näringsliv Ulricehamn AB samt gemensam bolagspolicy antas.  
 
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.  

  
Med anledning av detta uppdrag presenteras förslag till ändringar i bolagsordningar och 
ägardirektiv för moderbolaget Ulricehamns Stadshus AB och dotterbolagen Ulricehamns 
Energi AB, STUBO AB och Näringsliv Ulricehamn AB. I bolagspolicyn har endast mindre 
revideringar gjorts.  
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2023-01-27 från kommunchef/VD 

Ulricehamns Stadshus AB 
2 Bolagsordning Näringsliv Ulricehamn AB för beslut 
3 Bolagsordning STUBO AB för beslut 
4 Bolagsordning Ulricehamns Energi AB för beslut 
5 Bolagsordning Ulricehamns Stadshus AB för beslut 
6 Bolagspolicy för beslut 
7 Ägardirektiv Näringsliv Ulricehamn AB för beslut 
8 Ägardirektiv STUBO AB för beslut 
9 Ägardirektiv Ulricehamns Energi AB för beslut 
10 Ägardirektiv Ulricehamns Stadshus AB för beslut 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Bolagsordningar och ägardirektiv för Ulricehamns Stadshus AB, Ulricehamns Energi AB, 
STUBO AB och Näringsliv Ulricehamn AB samt gemensam bolagspolicy antas.  
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2023-01-27 

Tjänsteskrivelse Revidering av bolagsordning, 
ägardirektiv och bolagspolicy - Stadshus AB och 
dotterbolag 
Diarienummer 2023/37, löpnummer 89/2023 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Bolagsordningar och ägardirektiv för Ulricehamns Stadshus AB, Ulricehamns Energi AB, 
STUBO AB och Näringsliv Ulricehamn AB samt gemensam bolagspolicy antas.  
 
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.  

  
Med anledning av detta uppdrag presenteras förslag till ändringar i bolagsordningar och 
ägardirektiv för moderbolaget Ulricehamns Stadshus AB och dotterbolagen Ulricehamns 
Energi AB, STUBO AB och Näringsliv Ulricehamn AB. I bolagspolicyn har endast mindre 
revideringar gjorts.  

 
 
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. 
Till hjälp i detta arbete har Håkan Ahlström, Progressive Partner, anlitats som upprättat en 
rapport av sin översyn av bolagspolicy samt ägardirektiv och bolagsordningar för 
Ulricehamns Stadshus AB, Ulricehamns Energi AB, STUBO AB samt Näringsliv Ulricehamn 
AB.  Enligt rapporten håller bolagsdokumenten god kvalitet, men vissa mindre tillägg och 
revideringar föreslås. Rapporten har diskuterats vid koncernledningsmöten och förslag till 
revideringar har godkänts av Ulricehamns Stadshus AB. 
 
I förslag till bolagsordningar har skrivningen av firmateckningsrätt utformats på ett likartat 
sätt för samtliga bolag, någon ändring i sak är inte gjord. Begrepp suppleant har ändrats till 
ersättare i samtliga dokument. Utseende av ersättare för styrelseledamot i dotterbolagen har 
tagits bort som ärende vid årsstämman eftersom styrelserna i dotterbolagen inte har 
ersättare. Näringsliv Ulricehamn AB äger inte längre några fastigheter och ska därmed inte 
längre ha som ändamål att tillhandahålla ändamålsenliga fastigheter och lokaler.  
Avkastningskraven har omformulerats och förtydligats i ägardirektiven för STUBO AB och 
Ulricehamns Energi AB. Vidare ska det särskilt framgå om riktlinjer och policys som antas av 
kommunfullmäktige även ska gälla för bolagen. I bolagspolicyn har gjorts ett tillägg om att 
översyn av ägardirektiven ska ske regelbundet, dock senast inför varje ny mandatperiod. I 
övrigt har endast vissa redaktionella förändringar gjorts i dokumenten. 
 
I 10 kap. 1-3 §§ kommunallagen (2017:725) 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. Vidare 
representerar de kommunalt ägda bolagen 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 
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kommunstyrelsen enligt 6 kap. 9–10 §§ kommunallagen. De föreslagna revideringarna 
bedöms inte strida mot någon bestämmelse i kommunallagen. 
 Avkastningskraven för STUBO AB och Ulricehamns Energi AB har omformulerats och 
förtydligats i ägardirektiven. Detta bedöms dock inte ha några ytterligare ekonomiska 
konsekvenser för bolagen. De reviderade bolagsordningarna ska registreras hos Bolagsverket 
efter att de antagits på respektive bolagsstämma. För detta utgår en ansökningsavgift. 
Beslutsunderlag 
1 Bolagsordning Näringsliv Ulricehamn AB för beslut 
2 Bolagsordning STUBO AB för beslut 
3 Bolagsordning Ulricehamns Energi AB för beslut 
4 Bolagsordning Ulricehamns Stadshus AB för beslut 
5 Bolagspolicy för beslut 
6 Ägardirektiv Näringsliv Ulricehamn AB för beslut 
7 Ägardirektiv STUBO AB för beslut 
8 Ägardirektiv Ulricehamns Energi AB för beslut 
9 Ägardirektiv Ulricehamns Stadshus AB för beslut 

 
 
Beslut lämnas till 
Kommunchef/VD Ulricehamns Stadshus AB 
Ulricehamns Energi AB 
STUBO AB 
Näringsliv Ulricehamn AB 
Författningshandboken 
 
 
 

Gustaf Olsson Agneta Isacsson 
Kommunchef/VD Ulricehamns Stadshus 
AB 

Kommunjurist 

   
  

 



 

Regler 

Styrdokument 

Bolagsordning 
Näringsliv Ulricehamn 
AB 

Antaget av: Kommunfullmäktige
Datum: Datum
Gäller från och med: Datum
Ansvar uppföljning/uppdatering: Kommunchef

         



 

Våra styrdokument 

[Normerande] 

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

[Aktiverande] 

Strategi – Avgörande vägval och strategiområden från 
fullmäktigeberedningar 
Program – Avgörande vägval och programområden från andra än 
fullmäktigeberedningar 
Plan – Uppdrag, tidsram och ansvar 
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Bolagsordning för Näringsliv Ulricehamn 
AB  (NUAB)    
 

Antagen av kommunfullmäktige den xx månad 2023, § .   

     

§ 1 Firma    
    
Bolagets firma är Näringsliv Ulricehamn AB.    

    
    
§ 2 Styrelsens säte    
    
Bolagets styrelse har sitt säte i Ulricehamn, Västra Götalands län    

    
 
§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet    
    
NUAB ska huvudsakligen ha till föremål för sin verksamhet att utveckla och 
samordna näringslivsservice, besöksnäring-, landsbygds- och 
handelsutveckling med syfte att främja tillväxten i hela Ulricehamns 
kommun.   

    
Bolaget ska även inom Ulricehamns kommun enskilt eller gemensamt, 
dock ej rörelsedrivande, med annan juridisk person äga, förvalta, bebygga, 
förvärva, utarrendera samt avyttra kommersiella fastigheter och lokaler.    

    
Bolaget är ett helägt dotterbolag till Ulricehamns Stadshus AB.  

 

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet    

    
Ändamålet med bolagets verksamhet är att utveckla och samordna 
bedrivna verksamheter med syftet att stärka Ulricehamns kommuns 
attraktionskraft för boende och näringslivsetableringar.    

Bolagets verksamhet ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. 
kommunallagen (2017:725), såvida inte lag eller rättspraxis för viss 
verksamhet eller åtgärd anger undantag. 
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Inom ramen för den kommunala kompetensen ska bolaget främja 
näringslivets utveckling inom Ulricehamns kommun genom att 
tillhandahålla ändamålsenliga fastigheter och lokaler.    

     
Målgrupper för åtgärder inom det angivna ändamålet ska i första hand vara 
nya företag eller företag som befinner sig i en etableringsfas och som 
bedriver eller avser att bedriva verksamhet inom Ulricehamns kommun.    

    
 
§ 5 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning    
    
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun att ta 
ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell 
betydelse eller annars av större vikt fattas.    

    
      

§ 6 Aktiekapitalet    
    
Aktiekapitalet ska vara lägst 300 000 kr och högst 900 000 kr.    

    
    

§ 7 Antalet aktier    
    
Antalet aktier ska vara lägst 3 000 st och högst 9 000 st.    

    

 
§ 8 Styrelse    
    
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter.     

    
Styrelseledamöter utses av kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun för 
tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till 
kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer 
efter nästa val till kommunfullmäktige.  Kommunfullmäktige utser bland 
ledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.    
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§ 9 Revisorer    
    
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman 
en revisor med en ersättare.    

    
Revisorns och ersättarens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som 
hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.    

  

 
§ 10 Lekmannarevisorer    
    
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska 
kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun utse en lekmannarevisor med 
en ersättare.     

 
 
§ 11 Kallelse till bolagsstämma    
    
Kallelse till bolagsstämma sker genom brev med posten till aktieägarna, 
tidigast fyra och senast två veckor före stämman.     

    

    
§ 12 Utomståendes närvarorätt vid årsstämman    
    
Allmänheten har rätt att närvara på årsstämman.    

    
  

§ 13 Ärenden på årsstämma    
    

1. Stämmans öppnande.    

2. Val av ordförande vid stämman.    

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.    

4. Val av en eller två justeringsmän.    

5. Godkännande av dagordning.    

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.    

7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och 
lekmannarevisorns granskningsrapport.    
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8. Beslut om    

a) fastställelse av resultat- och balansräkningen    

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 
fastställda balansräkningen    

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande 
direktören.    
 

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och 
lekmannarevisorn med ersättare.    

10. Anmälan av Ulricehamns kommunfullmäktige utsedda 
styrelseledamöter och ersättare.    

11. Anmälan av Ulricehamns kommunfullmäktige utsedd 
lekmannarevisor och ersättare.    

12. Val av revisor med personlig revisorsersättare eller i 
förekommande fall registrerat revisionsbolag.    

13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt 
aktiebolagslagen eller bolagsordningen.    

    
    

§ 14 Räkenskapsår    
    
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.    

 
 

§ 15 Firmateckning    
    
Bolagets firma tecknas av styrelsen i sin helhet. Styrelsen får bemyndiga 
styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. 
Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.  

Verkställande direktören har rätt att ensam teckna bolagets firma för den 
löpande förvaltningen. 
 

  

§ 16 Insynsrätt 

 
Kommunstyrelsen i Ulricehamns kommun äger rätt att ta del av bolagets 
handlingar och räkenskaper samt i övrigt granska bolaget och dess 
verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund 
av författningsreglerad sekretess.    
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§ 17 Ändring av bolagsordning    
    
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av 
kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun.    

   



 

Regler 

Styrdokument 

Bolagsordning STUBO 
AB 

Antaget av: Kommunfullmäktige 
Datum:  
Gäller från och med: Datum
Ansvar uppföljning/uppdatering: Kommunchef

         



 

Våra styrdokument 

[Normerande] 

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

[Aktiverande] 

Strategi – Avgörande vägval och strategiområden från 
fullmäktigeberedningar 
Program – Avgörande vägval och programområden från andra än 
fullmäktigeberedningar 
Plan – Uppdrag, tidsram och ansvar 
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Bolagsordning för STUBO AB     
 

Antagen av kommunfullmäktige den xx månad 2023, §.   

     
  
§ 1 Firma    
    
Bolagets firma är STUBO AB.    

     
   

§ 2 Styrelsens säte     
    
Styrelsen ska ha sitt säte i Ulricehamn, Västra Götalands län.    

 

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet    

    
Bolaget är ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag enligt lagen 
(2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.    

    
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvärva, avyttra, äga, 
bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, 
lokallägenheter och kollektiva anordningar. Bolaget ska vidare ha möjlighet 
att tillhandahålla serviceverksamhet för bolagets hyresgäster samt erbjuda 
hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande i bolaget.    

    
Bolaget äger på motsvarande sätt förvärva, förvalta och försälja aktier och 
andelar i bolag som har anknytning till fastighetssektorn.    

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Ulricehamns Stadshus AB.   

 

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet    

    
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens 
lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Ulricehamns kommun. 
Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. 

    
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Ulricehamns 
kommun.    
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§ 5 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning    

    
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun att ta 
ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell 
betydelse eller annars av större vikt fattas.    

 

§ 6 Aktiekapital    

    
Aktiekapitalet ska utgöra lägst två miljoner femhundratusen (2 500 000) 
och högst tio miljoner (10 000 000) kronor.    

    
    

§ 7 Antal aktier    
    
I bolaget ska finnas lägst tvåhundrafemtio (250) och högst tusen (1 000) 
aktier.    

 

§ 8 Styrelse    

    
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter.    

    
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun för tiden 
från den årsstämma som följer närmast efter det val till 
kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer 
efter nästa val till kommunfullmäktige.  Kommunfullmäktige utser bland 
ledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.    

    
    
 § 9 Revisorer    
    
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman 
en revisor med en ersättare.    

    
Revisorns och ersättarens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som 
hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.    
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§ 10 Lekmannarevisorer    
    
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska 
kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun utse en lekmannarevisor med 
en ersättare.     

 
 
§ 11 Kallelse till bolagsstämma    
    
Kallelse till bolagsstämma sker genom brev med posten till aktieägarna, 
tidigast fyra och senast två veckor före stämman.     

    

    
§ 12 Utomståendes närvarorätt vid årsstämman    
    
Allmänheten har rätt att närvara på årsstämman.    

    
  

§ 13 Ärenden på årsstämma    
    

1. Stämmans öppnande.    

2. Val av ordförande vid stämman.    

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.    

4. Val av en eller två justeringsmän.    

5. Godkännande av dagordning.    

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.    

7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och 
lekmannarevisorns granskningsrapport.    

8. Beslut om    

a) fastställelse av resultat- och balansräkningen  

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 
fastställda balansräkningen    

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande 
direktören.    
 

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och 
lekmannarevisorn med ersättare.    

10. Anmälan av Ulricehamns kommunfullmäktige utsedda 
styrelseledamöter och ersättare.    
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11. Anmälan av Ulricehamns kommunfullmäktige utsedd 
lekmannarevisor och ersättare.    

12. Val av revisor med personlig revisorsersättare eller i 
förekommande fall registrerat revisionsbolag.    

13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt 
aktiebolagslagen eller bolagsordningen.    

    
    

§ 14 Räkenskapsår    
    
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.    

 
 

§ 15 Firmateckning    
 
Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande 
direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två 
personer i förening.    

    
Bolagets firma tecknas av styrelsen i sin helhet. Styrelsen får bemyndiga 
styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. 
Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.  

Verkställande direktören har rätt att ensam teckna bolagets firma för den 
löpande förvaltningen. 
 
 

§ 16 Granskningsrätt  Insynsrätt 

 
Kommunstyrelsen i Ulricehamns kommun äger rätt att ta del av bolagets 
handlingar och räkenskaper samt i övrigt granska bolaget och dess 
verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund 
av författningsreglerad sekretess.    
    
 
§ 17 Ändring av bolagsordning    
    
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av 
kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun.   



 

Regler 

Styrdokument 
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Bolagsordning för Ulricehamns Energi AB 
(UEAB)    
 

Antagen av kommunfullmäktige den xx månad 2023 §.   

     
  
 § 1 Firma    
    
Bolagets firma är Ulricehamns Energi AB.    

      

§ 2 Styrelsens säte    
    
Styrelsen ska ha sitt säte i Ulricehamns kommun, Västra Götalands län.    

 

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet    

    
Bolaget, som är ett tekniskt bolag, har till föremål för sin verksamhet att 
producera och distribuera energi, svara för vatten- och 
avloppsförsörjningen, svara för väghållning inklusive gång- och cykelvägar, 
svara för avfallsverksamheten, svara för utbyggnaden av ett fibernät, vara 
transportcentral inom kommunkoncernen, utföra andra närliggande 
tjänster och entreprenader, anskaffa, äga och förvalta fastigheter, 
anläggningar och utrustningar för produktion och distribution av energi, 
vatten och avlopp och datakommunikation samt att i förenlig omfattning 
äga aktier och andelar i företag inom sitt verksamhetsområde.    

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Ulricehamns Stadshus AB. 

  

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet    

    
Ändamålet med bolagets verksamhet är att erbjuda kommuninvånarna en 
heltäckande service inom energi- och renhållningsområdena samt trygga 
infrastrukturen inom väg, data, energi och enligt god teknisk praxis och 
med optimalt resursutnyttjande främja en god försörjning inom berörda 
områden samt tillgodose kommuninvånares behov av energi och 
datakommunikation till konkurrenskraftiga villkor.    

Bolagets verksamhet ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. 
kommunallagen (2017:725), såvida inte lag eller rättspraxis för viss 
verksamhet eller åtgärd anger undantag.   
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Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Ulricehamns 
kommun.    

 

§ 5 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning    

    
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun att ta 
ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell 
betydelse eller annars av större vikt fattas.    

 
 
§ 6 Aktiekapital 
    
Aktiekapitalet ska utgöra lägst femtio (50 000 000) miljoner och högst 
etthundrafemtio (150 000 000) miljoner kronor.    

    
    

§ 7 Antal aktier    
    
I bolaget ska finnas lägst femtusen (5 000) och högst femtontusen (15 000) 
aktier.    

 
    
§ 8 Styrelse    
    
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter.     

    
Styrelsen, utöver arbetstagarrepresentanter, utses av kommunfullmäktige i 
Ulricehamns kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast 
efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den 
årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och vice 
ordförande i bolagets styrelse.    

    
§ 9 Revisorer    
    
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman 
en revisor med en ersättare.    
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Revisorns och ersättarens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som 
hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.    

  

 
§ 10 Lekmannarevisorer    
    
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska 
kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun utse en lekmannarevisor med 
en ersättare.     

 
 
§ 11 Kallelse till bolagsstämma    
    
Kallelse till bolagsstämma sker genom brev med posten till aktieägarna, 
tidigast fyra och senast två veckor före stämman.     

    

    
§ 12 Utomståendes närvarorätt vid årsstämman    
    
Allmänheten har rätt att närvara på årsstämman.    

    
  

§ 13 Ärenden på årsstämma    
    

1. Stämmans öppnande.    

2. Val av ordförande vid stämman.    

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.    

4. Val av en eller två justeringsmän.    

5. Godkännande av dagordning.    

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.    

7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och 
lekmannarevisorns granskningsrapport.    

8. Beslut om    

a) fastställelse av resultat- och balansräkningen   

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 
fastställda balansräkningen    

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande 
direktören.    
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9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och 

lekmannarevisorn med ersättare.    

10. Anmälan av Ulricehamns kommunfullmäktige utsedda 
styrelseledamöter och ersättare.    

11. Anmälan av Ulricehamns kommunfullmäktige utsedd 
lekmannarevisor och ersättare.    

12. Val av revisor med personlig revisorsersättare eller i 
förekommande fall registrerat revisionsbolag.    

13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt 
aktiebolagslagen eller bolagsordningen.    

    
    

§ 14 Räkenskapsår    
    
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.    

 
 

§ 15 Firmateckning    
 
Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande 
direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två 
personer i förening.    

 
Bolagets firma tecknas av styrelsen i sin helhet. Styrelsen får bemyndiga 
styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. 
Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.  

Verkställande direktören har rätt att ensam teckna bolagets firma för den 
löpande förvaltningen. 
 

 

 

§ 16 Granskningsrätt  Insynsrätt 

 
Kommunstyrelsen i Ulricehamns kommun äger rätt att ta del av bolagets 
handlingar och räkenskaper samt i övrigt granska bolaget och dess 
verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund 
av författningsreglerad sekretess.    
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§ 17 Ändring av bolagsordning    
    
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av 
kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun.    

   



 

Regler 

Styrdokument 

Bolagsordning 
Ulricehamns Stadshus 
AB 

Antaget av: Kommunfullmäktige 
Datum: 2018-03-22
Gäller från och med: Datum
Ansvar uppföljning/uppdatering: Kommunchef

         



 

Våra styrdokument 

[Normerande] 

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

[Aktiverande] 

Strategi – Avgörande vägval och strategiområden från 
fullmäktigeberedningar 
Program – Avgörande vägval och programområden från andra än 
fullmäktigeberedningar 
Plan – Uppdrag, tidsram och ansvar 

 

 



3

Bolagsordning för Ulricehamns Stadshus 
AB     
 

Antagen av kommunfullmäktige den xx månad 2023 §.   

     
  
 § 1 Firma    
    
Bolagets firma är Ulricehamns Stadshus AB.    

   
    
§ 2 Styrelsens säte    
    
Styrelsen ska ha sitt säte i Ulricehamns kommun, Västra Götalands län.    

  
   
§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet    
    
Föremålet för bolagets intresse är att som moderbolag i en av Ulricehamns 
kommun ägd koncern direkt och genom innehav av aktier eller andelar i 
andra företag driva och utveckla verksamheter av allmänt intresse som har 
anknytning till kommunen eller dess invånare.    

 
    

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet    
    
Kommunen ska äga bolaget för att samordna ägaransvaret för företagen 
som ingår i Ulricehamns Stadshus AB bland annat i syfte att uppnå ett 
optimalt resursutnyttjande samt genom ekonomisk styrning utifrån ett 
helhetsperspektiv säkra det kommunala uppdraget för medborgarna i 
Ulricehamns kommun.       

   
Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. kommunallagen 
(2017:725), såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd 
anger undantag   
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§ 5 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning      
    
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun att ta 
ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell 
betydelse eller annars av större vikt fattas.    

    
 
§ 6 Aktiekapital    
    
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 
kronor.    

 
    
§ 7 Antal aktier    
    
I bolaget ska finnas lägst 10 000 och högst 40 000 aktier.    

    
    
§ 8 Styrelse    
    
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst nio ledamöter med högst fem 
ersättare.     

    
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun för tiden 
från den årsstämma som följer närmast efter det val till 
kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer 
efter nästa val till kommunfullmäktige.  Kommunfullmäktige utser bland 
ledamöterna en ordförande och en eller flera vice ordförande i bolagets 
styrelse.    

 
    
 § 9 Revisorer    
    
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman 
en revisor med en ersättare.    

    
Revisorns och ersättarens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som 
hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.    
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§ 10 Lekmannarevisorer    
    
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska 
kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun utse en lekmannarevisor med 
en ersättare.     

 
 
§ 11 Kallelse till bolagsstämma    
    
Kallelse till bolagsstämma sker genom brev med posten till aktieägarna, 
tidigast fyra och senast två veckor före stämman.     

    

    
§ 12 Utomståendes närvarorätt vid årsstämman    
    
Allmänheten har rätt att närvara på årsstämman.    

    
  

§ 13 Ärenden på årsstämma    
    

1. Stämmans öppnande.    

2. Val av ordförande vid stämman.    

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.    

4. Val av en eller två justeringsmän.    

5. Godkännande av dagordning.    

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.    

7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och 
lekmannarevisorns granskningsrapport.    

8. Beslut om    

a) fastställelse av resultat- och balansräkningen    

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 
fastställda balansräkningen    

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande 
direktören.    
 

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och 
lekmannarevisorn med ersättare.    

10. Anmälan av Ulricehamns kommunfullmäktige utsedda 
styrelseledamöter och ersättare.    
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11. Anmälan av Ulricehamns kommunfullmäktige utsedd 
lekmannarevisor och ersättare.    

12. Val av revisor med personlig revisorsersättare eller i 
förekommande fall registrerat revisionsbolag.    

13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt 
aktiebolagslagen eller bolagsordningen.    

    
    

§ 14 Räkenskapsår    
    
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.    

 
 

§ 15 Firmateckning    
 
Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande 
direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två 
personer i förening.    

    
Bolagets firma tecknas av styrelsen i sin helhet. Styrelsen får bemyndiga 
styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. 
Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.  

Verkställande direktören har rätt att ensam teckna bolagets firma för den 
löpande förvaltningen. 
 

§ 16 Granskningsrätt  Insynsrätt 

 
Kommunstyrelsen i Ulricehamns kommun äger rätt att ta del av bolagets 
handlingar och räkenskaper samt i övrigt granska bolaget och dess 
verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund 
av författningsreglerad sekretess.    
    
 
§ 17 Ändring av bolagsordning    
    
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av 
kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun.   
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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 dvs. 
   

 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 (2017:725). 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 bolagspolicy är 
aktuella och föreslår eventuella förändringar för beslut i kommunfullmäktige. Översyn av 
ägardirektiven ska ske regelbundet, dock senast inför varje ny mandatperiod. 
 
 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.  
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Styrelsen ska utforma en särskild VD-instruktion. I arbetsordningen för styrelsen ingår även 
att utforma ett årligt program för styrelsearbetet.  

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 och korruption 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 (1949:105) 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 (2009:400). 
 
 

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 inte uppnås, 
rekommenderas parterna utan onödigt dröjsmål hänskjuta frågan till kommunstyrelsen för 
särskilt förlikningsförfarande.  

   



 

Regler 

Styrdokument 

Ägardirektiv Näringsliv 
Ulricehamn AB 

Antaget av: Kommunfullmäktige 
Datum: Datum
Gäller från och med: Datum
Ansvar uppföljning/uppdatering: Kommunchef

         



 

Våra styrdokument 

[Normerande] 

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

[Aktiverande] 

Strategi – Avgörande vägval och strategiområden från 
fullmäktigeberedningar 
Program – Avgörande vägval och programområden från andra än 
fullmäktigeberedningar 
Plan – Uppdrag, tidsram och ansvar 
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Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Näringsliv Ulricehamn AB, 
nedan kallat bolaget, och är antagna av kommunfullmäktige den xx mars 
2023, § och fastställda av årsstämman den 13 april 2023.   

1. Bolaget som del i den kommunala organisationen 

Bolaget ingår som en del i den kommunala organisationen. Bolaget ska 
utföra sin verksamhet så att den långsiktigt bidrar till att främja tillväxten i 
kommunen.    

Bolaget står i sin verksamhet under uppsikt av moderbolaget i dess 
egenskap av ägare och av kommunstyrelsen enligt 6 kap. 9 – 10 §§ i 
kommunallagen (2017:725). Förutom genom lag och författning regleras 
bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom   

- gällande bolagsordning 

- gällande gemensam bolagspolicy 

- gällande ägardirektiv 

- av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och/eller moderbolaget 
utfärdade särskilda direktiv 

- eventuella förekommande avtal mellan kommunen och bolaget eller 
moderbolaget och bolaget. 

I händelse av bristande överensstämmelse mellan i föregående stycke 
angivna dokument, ska dokumenten tillämpas med företräde i angiven 
ordning.    

Det åligger bolagets styrelse att följa utfärdade direktiv, under förutsättning 
att dessa inte strider mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller 
annan författning.    

1.1 Moderbolagets roll   

Moderbolaget Ulricehamns Stadshus AB ska svara för beredning och 
samordning av strategiska frågor. Moderbolaget utövar kommunens 
styrfunktion över bolaget i de avseenden som följer av lag och utfärdade 
ägardirektiv och övriga, särskilda direktiv. Styrfunktionen ska i första hand 
utövas i samförstånd och bygga på acceptans.    
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1.2 Kommunstyrelsens roll   

Kommunstyrelsen har i uppgift enligt 6 kap. 9-10 §§ kommunallagen att ha 
uppsikt över verksamheten i bolaget. Kommunstyrelsen har också en 
beredande funktion i ärenden som berör bolaget och där 
kommunfullmäktige har att fatta beslut.   

 

1.3  Samverkan inom bolagskoncernen och med andra 
verksamheter    

Den kommunala verksamheten såväl i förvaltningsform som i bolagsform 
ska präglas av helhetssyn och princip avseende koncernnytta. Kommunen 
och bolaget ska i samråd söka lösningar som tillgodoser kommunens 
samlade intresse.    

 

2. Bolagets syfte    

    
Bolaget har enligt bolagsordningen huvudsakligen till föremål för sin 
verksamhet att utveckla och samordna näringslivsservice, besöksnäring-, 
landsbygds- och handelsutveckling med syfte att främja tillväxten i 
kommunen inom berörda områden, såväl i centralorten som på 
landsbygden. Bolaget ska arbeta för att öka attraktionskraften för 
inflyttning gällande såväl boende som näringslivsetableringar. Bolaget ska 
äga, förvalta, bebygga, förvärva, utarrendera samt att avyttra fastigheter 
och lokaler i Ulricehamns kommun.   

   
Målen för bolagets verksamhet är följande       

- skapa goda förutsättningar för utveckling/tillväxt genom 
marknadsföring och profilering av Ulricehamns kommun   

- arbeta för fler företagsetableringar och en ökad inflyttning  

- Att främja näringslivet i kommunen genom en effektiv och rationell 
fastighetsförvaltning     

- ansvara för och samordna destinationsmarknadsföringen av 
Ulricehamns kommun i samarbete med berörda intressenter   

- arbeta för samverkan mellan kommun och andra aktörer i de delar 
som ligger i linje med bolagets uppdrag att förstärka engagemanget 
för näringslivet, besöksnäring, evenemang, landsbygds- och 
handelsutveckling i hela kommunen  
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- bedriva auktoriserad turistbyråverksamhet   

- planera och initiera utvecklingen av turist- och besöksprodukter.    
    

Bolaget ska i samverkan med kommunen arbeta för att realisera 
Ulricehamns kommuns kommunalpolitiska handlingsprogram som 
antagits av kommunfullmäktige.    

 
 
3. Grundläggande principer för bolagets verksamhet    
    
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen (2005:551) 
bolagets styrelse. Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa 
förutsättningarna för bolagets syfte och mål tillgodoses.    

    
Bolagets verksamhet ska drivas enligt affärsmässiga principer under 
iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de 
kommunalrättsliga principer enligt kommunallagen som framgår av 
bolagsordningen och detta ägardirektiv.    

    
Riktlinjer och policys som beslutas av kommunfullmäktige och som kan 
vara relevanta för bolagets verksamhet ska vara vägledande för bolaget.    

Bolaget ska följa de riktlinjer och policys som kommunfullmäktige särskilt 
beslutat ska gälla för bolagen.  
 
 
4. Kommunens insyn i bolagets verksamhet    
    
Bolaget ska hålla moderbolaget väl underrättad om sin verksamhet. 
Informationsskyldigheten innefattar följande.    

    
Det åligger bolaget att till moderbolaget snarast översända    

- protokoll från bolagsstämma    

- protokoll från styrelsesammanträde    

- bolagets hel- och delårsrapporter    

- revisionsberättelse    

- granskningsrapport    

- bolagets investeringsplaner.               
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Härutöver ska löpande ekonomisk och verksamhetsmässig rapportering ske 
till moderbolaget i den omfattning som moderbolaget bestämmer. 
Händelser av större vikt för bolagets verksamhet ska rapporteras 
omedelbart.    

    
Innehåller protokoll som ska översändas till moderbolaget uppgift av 
sådant slag att sådana uppgifter som bolaget på grund av offentlighet och 
sekretess inte kan lämna ut, ska uppgifterna uteslutas. Av det översända 
materialet ska framgå att sådan åtgärd vidtagits.    

    
Styrelse och VD har skyldighet att besvara frågor om sekretess inte råder.    

    
VD ska delta i de ledningsmöten och chefskonferenser som kommunens 
ledning kallar till.     

    
Efter kallelse av kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller moderbolaget 
ska bolaget lämna information och rapporter om händelser och planer i 
dess verksamhet. Bolagets styrelseordförande och VD ska fortlöpande 
informera styrelseordförande och VD i moderbolaget om bolagets 
verksamhet.    

    
Utöver vad aktiebolagslagen stadgar i detta avseende ska bolagets styrelse i 
förvaltningsberättelserna redovisa hur verksamheten bedrivits och 
utvecklats mot bakgrund av det kommunala ändamålet med verksamheten.     

 
 
4.1 Informationssammanträden    
    
Moderbolagets styrelse ska regelbundet sammanträffa med bolagets 
styrelse för utbyte av information och diskussion. Vidare ska fortlöpande 
utbyte ske om aktuella händelser och planer mellan bolagets ledning och 
moderbolagets ledning.    

    
     

5. Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning    
    
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun att ta 
ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell 
betydelse eller annars av större vikt fattas.    

           
Kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas såvitt avser  
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- bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag    

- planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 

- stora investeringar.      

    
Skulle olika meningar uppkomma i bolagets styrelse om fråga är av sådant 
slag att kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, ska 
samråd ske med kommunstyrelsen. Frågor som exemplifieras ovan ska 
alltid underställas kommunfullmäktige.    

   
    

6. Ekonomi    
    
Verksamheten ska bedrivas utifrån affärsmässiga och långsiktigt 
ekonomiskt hållbara principer. Bolaget måste skapa de ekonomiska 
utrymmen som behövs för att man ska kunna fullfölja ägarens intentioner 
avseende den strategiska kommunnyttan av ägandet.    

    
Ekonomiska styrprinciper fastställda av kommunfullmäktige gäller för 
bolaget.     

    
Projektstyrning ska tillämpas i verksamheten med tidsbaserat system och 
uppföljning.         

6.1 Avkastning       
    
Verksamheten ska bedrivas utifrån affärsmässiga och långsiktigt 
ekonomiskt hållbara principer. Bolaget måste skapa de ekonomiska 
utrymmen som behövs för att kunna fullfölja ägarens syfte med bolaget och 
att det ur en ekonomisk synpunkt sker på ett tillfredsställande sätt.        

6.2 Lån och borgen    
    
Marknadsmässigt påslag på räntan för lån upptagna genom kommunen 
uttas med belopp som fastställts årligen i samband med kommunens 
budgetprocess. Vid borgen från Ulricehamns kommun uttas motsvarande 
marknadsmässig avgift.    
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7. Medelsförvaltning    
    
Bolagets penningflöde ska samordnas med kommunens internbank. 
Bolaget ska följa kommunfullmäktiges fastställda riktlinjer för 
medelsförvaltningen.    

    
Finansieringsfrågor ska samordnas inom koncernen.    

    
 

8. Lekmannarevisorer    
    
Lekmannarevisorerna har rätt att anlita biträde och har rätt till ersättning 
för sitt eget och för biträdets arbete. Årsstämman fastställer varje år 
ersättning för lekmannarevisorn och dess biträde.       

9. Personalpolitik    
    
De personalpolitiska riktlinjer som fastställts för kommunen gäller också 
för bolaget.    

    
Bolaget ska teckna branschspecifika kollektivavtal.    

    
Rekrytering och upphörande av anställning av verkställande direktör sker 
efter samråd med moderbolagets ledning.    

    
Samråd med kommunens HR-funktion ska ske i samband med 
förhandlingar om nya löneavtal.    

    
Löne- och anställningsvillkor för verkställande direktören och annan 
ledande personal fastställs efter samråd med moderbolagets verkställande 
direktör.     

    
 

10. Styrelsearbetet    
    
Ersättning till förtroendevalda styrelseledamöter utgår enligt beslut på 
årsstämman.     
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Styrelsen ges möjlighet att ha öppna styrelsesammanträden. 
 

Styrelsen ska för sitt arbete ha en aktuell och för verksamheten anpassad 
arbetsordning. Denna ska fastställas årligen enligt 8 kap. 5 § 
aktiebolagslagen.   

     



 

Regler 

Styrdokument 

Ägardirektiv STUBO AB 

Antaget av: Kommunfullmäktige 
Datum:  
Gäller från och med: Datum
Ansvar uppföljning/uppdatering: Kommunchef
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Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i STUBO AB, nedan kallat 
bolaget, och är antagna av kommunfullmäktige den xx mars 2023, §  och 
fastställda av årsstämman den 13 april 2023.     

1. Bolaget som del i den kommunala organisationen 

Bolaget ingår som en del i den kommunala organisationen. Bolaget ska 
därför utföra sin verksamhet så att den långsiktigt bidrar till att främja 
tillväxten i kommunen.     

Bolaget står i sin verksamhet under uppsikt av moderbolaget i dess 
egenskap av ägare och av kommunstyrelsen enligt 6 kap 9-10 §§ i 
kommunallagen. Förutom genom lag och författning regleras bolagets 
verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom    
 

- gällande bolagsordning 

- gällande gemensam bolagspolicy 

- gällande ägardirektiv 

- av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och/eller moderbolaget 
utfärdade särskilda direktiv 

- eventuella förekommande avtal mellan kommunen och bolaget eller 
moderbolaget och bolaget. 

I händelse av bristande överensstämmelse mellan i föregående stycke 
angivna dokument, ska dokumenten tillämpas med företräde i angiven 
ordning.     

Det åligger bolagets styrelse att följa utfärdade direktiv, under förutsättning 
att dessa inte strider mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller 
annan författning.     

1.1 Moderbolagets roll      

Moderbolaget Ulricehamns Stadshus AB ska svara för beredning och 
samordning av strategiska frågor. Moderbolaget utövar kommunens 
styrfunktion över bolaget i de avseenden som följer av lag och utfärdade 
ägardirektiv och övriga, särskilda direktiv. Styrfunktionen ska i första hand 
utövas i samförstånd och bygga på acceptans.     

1.2 Kommunstyrelsens roll    

Kommunstyrelsen har i uppgift enligt 6 kap. 9 - 10 §§ kommunallagen att 
ha uppsikt över verksamheten i bolaget. Kommunstyrelsen har också en 
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beredande funktion i ärenden som berör bolaget och där 
kommunfullmäktige har att fatta beslut.     

1.3 Samverkan inom bolagskoncernen och med andra 
verksamheter    

Den kommunala verksamheten såväl i förvaltningsform som i bolagsform 
ska präglas av helhetssyn och princip avseende koncernnytta. Kommunen 
och bolaget ska i samråd söka lösningar som tillgodoser kommunens 
samlade intresse.     

     
      

2. Bolagets syfte     
     
Bolaget är ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag enligt lagen 
(2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.     

     
Kommunen ska äga bolaget bland annat för att     

- främja bostadsförsörjningen i kommunen      

- främja integration och social sammanhållning    

- skapa trygga och hållbara boendemiljöer.     

     
Bolaget ska     

- ha till föremål för sin verksamhet att förvärva, avyttra, äga, bebygga 
och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, 
lokallägenheter och kollektiva anordningar. Bolaget ska vidare ha 
möjlighet att tillhandahålla serviceverksamhet för bolagets 
hyresgäster samt erbjuda hyresgästerna möjlighet till 
boendeinflytande i bolaget    

- ha rätt att förvärva, förvalta och försälja aktier och andelar i bolag 
som har anknytning till fastighetssektorn    

- möta människors behov i olika skeenden i livet vid planering av 
bostäder    

- aktivt arbeta för energieffektivisering av beståndet och fokusera på 
klimatsmarta bostäder, till exempel genom installation av solceller 
på tak    

- medverka, i förhållande till sin marknadsandel av 
bostadslägenheter i Ulricehamns kommun, till anskaffning av 
bostäder för de behov som finns inom kommunens förvaltning  
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- medverka till brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder.    

     
Bolaget ska i samverkan med kommunen arbeta för att realisera 
Ulricehamns kommuns kommunalpolitiska handlingsprogram som antagits 
av kommunfullmäktige.     

     

2.1 Miljö     
     
Bolaget ska verka för en miljömässigt bra verksamhet. Vid investeringar och 
reinvesteringar samt vid drift av fastigheter ska miljöaspekterna beaktas i 
syfte att nå ett miljömässigt uthålligt samhälle.     

      
     

3. Grundläggande principer för bolagets verksamhet     
     
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen (2005:551) 
bolagets styrelse. Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa 
förutsättningarna för bolagets syfte och mål tillgodoses.     

     
Bolagets verksamhet ska drivas enligt affärsmässiga principer under 
iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de 
kommunalrättsliga principer som framgår av bolagsordningen och detta 
ägardirektiv.     

     
Riktlinjer och policys som beslutas av kommunfullmäktige och som kan 
vara relevanta för bolagets verksamhet ska vara vägledande för bolaget.     

Bolaget ska följa de riktlinjer och policys som kommunfullmäktige särskilt 
beslutat ska gälla för bolagen.  
 
 
     

4. Kommunens insyn i bolagets verksamhet     
     
Bolaget ska hålla moderbolaget väl underrättad om sin verksamhet. 
Informationsskyldigheten innefattar följande.     

     
Det åligger bolaget att till moderbolaget snarast översända         

- protokoll från bolagsstämma    

- protokoll från styrelsesammanträde    

- bolagets hel- och delårsrapporter     
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- revisionsberättelse     

- granskningsrapport     

- bolagets investeringsplaner.                   
      

Härutöver ska löpande ekonomisk och verksamhetsmässig rapportering 
ske till moderbolaget i den omfattning som moderbolaget bestämmer. 
Händelser av större vikt för bolagets verksamhet ska rapporteras 
omedelbart.     
     
Innehåller protokoll som ska översändas till moderbolaget uppgift av 
sådant slag att sådana uppgifter som bolaget på grund av offentlighet och 
sekretess inte kan lämna ut, ska uppgifterna uteslutas. Av det översända 
materialet ska framgå att sådan åtgärd vidtagits.     

     
Styrelse och VD har skyldighet att besvara frågor om sekretess inte råder.     

     
VD ska delta i de ledningsmöten och chefskonferenser som kommunens 
ledning kallar till.      

     
Efter kallelse av kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller moderbolaget 
ska bolaget lämna information och rapporter om händelser och planer i 
dess verksamhet. Bolagets styrelseordförande och VD ska fortlöpande 
informera moderbolagets ledning om bolagets verksamhet.     

      
Utöver vad aktiebolagslagen stadgar i detta avseende ska bolagets styrelse i 
förvaltningsberättelserna redovisa hur verksamheten bedrivits och 
utvecklats mot bakgrund av det kommunala ändamålet med verksamheten.       

   
4.1 Informationssammanträden     
     
Moderbolaget ska regelbundet sammanträffa med bolagets styrelse för 
utbyte av information och diskussion. Vidare ska fortlöpande utbyte ske om 
aktuella händelser och planer mellan bolagets ledning och moderbolagets 
ledning.     

     
      

5. Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning     
     
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning innan 
sådana beslut fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt.     
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Kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas såvitt avser   
 

- bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
- planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet  
- stora investeringar.       

     
Skulle olika meningar uppkomma i bolagets styrelse om fråga är av sådant 
slag att kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, ska 
samråd ske med kommunstyrelsen. Frågor som exemplifieras ovan ska 
alltid underställas kommunfullmäktige.     

     
    

6. Ekonomi       
     
Verksamheten ska bedrivas utifrån affärsmässiga och långsiktigt 
ekonomiskt hållbara principer. Bolaget måste skapa de ekonomiska 
utrymmen som behövs för att man ska kunna fullfölja ägarens intentioner 
avseende den strategiska kommunnyttan av ägandet.     

     
Ekonomiska styrprinciper fastställda av kommunfullmäktige gäller för 
bolaget.      

     
Lokaliserings- och likställighetsprincipen enligt kommunallagen gäller för 
bolagets verksamhet.      

     

6.1 Avkastning     
     
Bolaget ska över tid generera en avkastning om fem procent på 
fastighetsinnehavets marknadsvärde.     

     
Med avkastning på fastighetsinnehavets marknadsvärde avses årets 
resultat, exklusive ränte- och avskrivningskostnader, i relation till det 
genomsnittliga marknadsvärdet under perioden.     

Bolaget ska över en löpande femårsperiod generera en marknadsmässig 
avkastning på fastighetsinnehavets marknadsvärde. Avkastningskravet 
fastställs årligen i samband med kommunens budgetprocess.   

    
Med avkastning på fastighetsinnehavets marknadsvärde avses årets 
resultat, exklusive räntekostnader och avskrivnings-
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/nedskrivningskostnader, i relation till det genomsnittliga marknadsvärdet 
under innevarande år. Med nedskrivningskostnader jämställs även 
utrangeringskostnader. 

    
Med marknadsvärde avses det beräknade marknadsvärde som kan 
motiveras med utgångspunkt från bolagets faktiska driftnetto. Det 
beräknade marknadsvärdet har bedömts uppgå till motsvarande nivå som 
det bokförda värdet på fastighetsinnehavet. Bedömningen vad gäller nivån 
på marknadsvärdet bör prövas löpande.     

        

   

6.2 Lån och borgen     
     
Marknadsmässigt påslag på räntan för lån upptagna genom kommunen 
uttas med belopp som fastställts årligen i samband med kommunens 
budgetprocess. Vid borgen från Ulricehamns kommun uttas motsvarande 
marknadsmässig avgift.     

       
       

6.3 Medelsförvaltning     
     
Bolagets penningflöde ska samordnas med kommunens internbank. 
Bolaget ska följa kommunfullmäktiges fastställda riktlinjer för 
medelsförvaltningen.     

     
Finansieringsfrågor ska samordnas inom koncernen.     

     
     

   7. Lekmannarevisorer     

     
Lekmannarevisorerna har rätt att anlita biträde och har rätt till ersättning 
för sitt eget och för biträdets arbete. Bolagsstämman fastställer varje år 
ersättning för lekmannarevisorn och dess biträde.     

     
     

8. Personalpolitik     
     
De personalpolitiska riktlinjer som fastställts för kommunen gäller också 
för bolaget.     
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Bolaget ska teckna branschspecifika kollektivavtal.     

     
Rekrytering och upphörande av anställning av verkställande direktör sker 
efter samråd med moderbolagets ledning.     

     
Samråd med kommunens HR-funktion ska ske i samband med 
förhandlingar om nya löneavtal.     

     
Löne- och anställningsvillkor för verkställande direktören och annan 
ledande personal fastställs efter samråd med moderbolagets verkställande 
direktör.     

     
     

9. Styrelsearbetet     
     
Ersättning till förtroendevalda styrelseledamöter utgår enligt beslut på 
årsstämman.      

     
Styrelsen ges möjlighet att ha öppna styrelsesammanträden.       

     
Styrelsen ska för sitt arbete ha en aktuell och för verksamheten anpassad 
arbetsordning. Denna ska fastställas årligen enligt 8 kap. 5 § 
aktiebolagslagen.   
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Ägardirektiv för Ulricehamns Energi AB 
(UEAB)  

Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Ulricehamns Energi AB, nedan 
kallat bolaget, och är antagna av kommunfullmäktige den xx mars 2023, §  
och fastställda av årsstämman den 13 april 2023.    

1. Bolaget som del i den kommunala organisationen 

Bolaget ingår som en del i den kommunala organisationen. Bolaget ska 
därför utföra sin verksamhet så att den långsiktigt bidrar till att främja 
tillväxten i kommunen.    

Bolaget står i sin verksamhet under uppsikt av moderbolaget i dess 
egenskap av ägare och av kommunstyrelsen enligt 6 kap 9 - 10 §§ i 
kommunallagen (2017:725). Förutom genom lag och författning regleras 
bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom    

- gällande bolagsordning 

- gällande gemensam bolagspolicy 
- gällande ägardirektiv 

- av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och/eller moderbolaget 
utfärdade särskilda direktiv 

- eventuella förekommande avtal mellan kommunen och bolaget eller 
moderbolaget och bolaget. 

I händelse av bristande överensstämmelse mellan i föregående stycke 
angivna dokument, ska dokumenten tillämpas med företräde i angiven 
ordning.    

Det åligger bolagets styrelse att följa utfärdade direktiv, under förutsättning 
att dessa inte strider mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller 
annan författning.    

1.1 Moderbolagets roll     

Moderbolaget Ulricehamns Stadshus AB ska svara för beredning och 
samordning av strategiska frågor. Moderbolaget utövar kommunens 
styrfunktion över bolaget i de avseenden som följer av lag och utfärdade 
ägardirektiv och övriga, särskilda direktiv.  
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Styrfunktionen ska i första hand utövas i samförstånd och bygga på 
acceptans.    

1.2 Kommunstyrelsens roll   

Kommunstyrelsen har i uppgift enligt 6 kap 9 - 10 §§ kommunallagen att ha 
uppsikt över verksamheten i bolaget. Kommunstyrelsen har också en 
beredande funktion i ärenden som berör bolaget och där 
kommunfullmäktige har att fatta beslut.    

 
     

1.3  Samverkan inom bolagskoncernen och med andra 
verksamheter    

Den kommunala verksamheten såväl i förvaltningsform som i bolagsform 
ska präglas av helhetssyn och princip avseende koncernnytta. Kommunen 
och bolaget ska i samråd söka lösningar som tillgodoser kommunens 
samlade intresse.        

2. Bolagets syfte    
    
Kommunens ska äga bolaget bland annat för att bolaget på ett 
kostnadsoptimalt sätt ska tillhandahålla en god infrastruktur så att 
människor, näringsliv och organisationer kan bo, verka och utvecklas i 
Ulricehamns kommun.    

    
Bolaget ska    

- producera och distribuera energi med hög miljöprioritering    

- svara för vatten- och avloppsförsörjningen   

- svara för väghållning inklusive gång- och cykelvägar     

- svara för avfallsverksamheten    

- vara transportcentral inom kommunkoncernen samt utföra andra 
närliggande tjänster och entreprenader   

- svara för utbyggnaden av ett fibernät dvs. infrastruktur för 
datakommunikation  

- anskaffa, äga och förvalta fastigheter, anläggningar och 
utrustningar för produktion och distribution av energi, va och 
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datakommunikation samt att i förenlig omfattning äga aktier och 
andelar i företag inom sitt verksamhetsområde.    

    
Bolaget ska i samverkan med kommunen arbeta för att realisera 
Ulricehamns kommuns kommunalpolitiska handlingsprogram som antagits 
av kommunfullmäktige. Bolaget ska verka för målet att 
kommunkoncernens verksamheter inte ska konkurrera med privat 
verksamhet.     

2.1 Miljö    
    
Bolaget ska verka för en miljömässigt bra verksamhet. Vid investeringar 
och reinvesteringar samt vid drift av fastigheter ska miljöaspekterna 
beaktas i syfte att nå ett miljömässigt uthålligt samhälle.         

3. Grundläggande principer för bolagets verksamhet    
    
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen (2005:551) 
bolagets styrelse. Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa 
förutsättningarna för bolagets syfte och mål tillgodoses.    

    
Bolagets verksamhet ska drivas enligt affärsmässiga principer under 
iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de 
kommunalrättsliga principer som framgår av bolagsordningen och detta 
ägardirektiv.    

    
Riktlinjer och policys som beslutas av kommunfullmäktige och som kan 
vara relevanta för bolagets verksamhet ska vara vägledande för bolaget.    

Bolaget ska följa de riktlinjer och policys som kommunfullmäktige särskilt 
beslutat ska gälla för bolagen.  
 
    

  

4. Kommunens insyn i bolagets verksamhet    
    
Bolaget ska hålla moderbolaget väl underrättad om sin verksamhet. 
Informationsskyldigheten innefattar följande.    

    
Det åligger bolaget att till moderbolaget snarast översända  
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- protokoll från bolagsstämma   

- protokoll från styrelsesammanträde   

- bolagets hel- och delårsrapporter  

- revisionsberättelse    

- granskningsrapport,   

- bolagets investeringsplaner.               
     

    
Härutöver ska löpande ekonomisk och verksamhetsmässig rapportering ske 
till moderbolaget i den omfattning som moderbolaget bestämmer. 
Händelser av större vikt för bolagets verksamhet ska rapporteras 
omedelbart.    

    
Innehåller protokoll som ska översändas till moderbolaget uppgift av 
sådant slag att sådana uppgifter som bolaget på grund av offentlighet och 
sekretess inte kan lämna ut, ska uppgifterna uteslutas. Av det översända 
materialet ska framgå att sådan åtgärd vidtagits.    

    
Styrelse och VD har skyldighet att besvara frågor om sekretess inte råder.    

    
VD ska delta i de ledningsmöten och chefskonferenser som kommunens 
ledning kallar till.     

    
Efter kallelse av kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller moderbolaget 
ska bolaget lämna information och rapporter om händelser och planer i 
dess verksamhet. Bolagets styrelseordförande och VD ska fortlöpande 
informera styrelseordförande och VD i moderbolaget om bolagets 
verksamhet.    

     
Utöver vad aktiebolagslagen stadgar i detta avseende ska bolagets styrelse i 
förvaltningsberättelserna redovisa hur verksamheten bedrivits och 
utvecklats mot bakgrund av det kommunala ändamålet med verksamheten.      

    

4.1 Informationssammanträden    
    
Moderbolagets styrelse ska regelbundet sammanträffa med bolagets 
styrelse för utbyte av information och diskussion. Vidare ska fortlöpande 
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utbyte ske om aktuella händelser och planer mellan bolagets ledning och 
moderbolagets ledning.         

5. Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning    
    
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning innan 
sådana beslut fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt.    

    
Kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas såvitt avser    

- bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag   

- planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet   

- stora investeringar.      
    
Skulle olika meningar uppkomma i bolagets styrelse om fråga är av sådant 
slag att kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, ska 
samråd ske med kommunstyrelsen. Frågor som exemplifieras ovan ska 
alltid underställas kommunfullmäktige.         

6. Ekonomi      
    
Verksamheten ska bedrivas utifrån affärsmässiga och långsiktigt 
ekonomiskt hållbara principer. Bolaget måste skapa de ekonomiska 
utrymmen som behövs för att man ska kunna fullfölja ägarens intentioner 
avseende den strategiska kommunnyttan av ägandet.    

    
Ekonomiska styrprinciper fastställda av kommunfullmäktige gäller för 
bolaget.     

Lokaliserings-, självkostnads- och likställighetsprincipen gäller inte för 
energibolag. För bolagets övriga verksamheter gäller dessa principer.   

Fjärrvärme- och elnätsverksamhet samt försäljning av biogas ska bedrivas 
på affärsmässig grund. Bolagets övriga verksamheter ska bedrivas med 
beaktande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip enligt 
kommunallagen om inte annat följer av lag. 
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6.1 Avkastningskrav      
 

Bolaget ska ha ett marknadsmässigt avkastningskrav baserat på totalt eget 
kapital. Avkastningskravet samt utdelning/koncernbidrag fastställs årligen 
i samband med kommunens budgetprocess.       

Bolaget ska ha ett marknadsmässigt avkastningskrav baserat på årets 
justerade egna kapital. Med justerat eget kapital menas: 

Eget kapital +((1 – aktuell skattesats) x obeskattade reserver) i utgående 
balans för räkenskapsåret 

Avkastningskravet samt utdelning/koncernbidrag fastställs årligen i 
samband med kommunens budgetprocess 

6.2 Lån och borgen    
    
Marknadsmässigt påslag på räntan för lån upptagna genom kommunen 
uttas med belopp som fastställts årligen i samband med kommunens 
budgetprocess. Vid borgen från Ulricehamns kommun uttas motsvarande 
marknadsmässig avgift.        

7. Medelsförvaltning    
    
Bolagets penningflöde ska samordnas med kommunens internbank. 
Bolaget ska följa kommunfullmäktiges fastställda riktlinjer för 
medelsförvaltningen.    

    
Finansieringsfrågor ska samordnas inom koncernen.        

8. Lekmannarevisorer    
    
Lekmannarevisorerna har rätt att anlita biträde och har rätt till ersättning 
för sitt eget och för biträdets arbete. Bolagsstämman fastställer varje år 
ersättning för lekmannarevisorn och dess biträde.       
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9. Personalpolitik    
    
De personalpolitiska riktlinjer som fastställts för kommunen gäller också 
för bolaget.    

    
Bolaget ska teckna branschspecifika kollektivavtal.    

    
Rekrytering och upphörande av anställning av verkställande direktör sker 
efter samråd med moderbolagets ledning.    

    
Samråd med kommunens HR-organ ska ske i samband med förhandlingar 
om nya löneavtal.    

    
Löne- och anställningsvillkor för verkställande direktören och annan 
ledande personal fastställs efter samråd med moderbolagets verkställande 
direktör.      

    

10. Styrelsearbetet    
    
Ersättning till förtroendevalda styrelseledamöter utgår enligt beslut på 
årsstämman.     

Styrelsen ges möjlighet att ha öppna styrelsesammanträden 
 
Styrelsen ska för sitt arbete ha en aktuell och för verksamheten anpassad 
arbetsordning. Denna ska fastställas årligen enligt 8 kap. 5 § 
aktiebolagslagen.   

      



 

Regler 

Styrdokument 

Ägardirektiv 
Ulricehamns Stadshus 
AB 

Antaget av: Kommunfullmäktige 
Datum: Datum
Gäller från och med: Datum
Ansvar uppföljning/uppdatering: Kommunchef

         



 

Våra styrdokument 

[Normerande] 

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

[Aktiverande] 

Strategi – Avgörande vägval och strategiområden från 
fullmäktigeberedningar 
Program – Avgörande vägval och programområden från andra än 
fullmäktigeberedningar 
Plan – Uppdrag, tidsram och ansvar 
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Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Ulricehamns Stadshus AB, 
antagna av kommunfullmäktige den xx mars 2023, § och fastställda av 
årsstämman den 13 april 2023.    

   
1. Allmänt   

   
Bolaget är en organisatorisk enhet i kommunens verksamhet och således 
underordnat kommunfullmäktige. Bolaget står i sin verksamhet under 
kommunstyrelsens uppsikt enligt 6 kap. 9 – 10 §§ i kommunallagen 
(2017:725) och har att följa av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen 
utfärdade direktiv för verksamheten.   

   
Förutom genom lag eller författning regleras bolagets verksamhet och 
förhållande till kommunen genom    

- gällande bolagsordning   
- gällande bolagspolicy    
- gällande ägardirektiv eller av kommunen utfärdade särskilda 

direktiv samt  

- förekommande avtal mellan kommunen och bolaget.   
   
Det åligger bolagets styrelse att följa utfärdade direktiv, under 
förutsättning att dessa inte strider mot tvingande bestämmelser i 
aktiebolagslagen eller annan författning.   

   
   

2. Ändamålet med bolagets verksamhet   
   
I Ulricehamns Stadshus AB ingår de helägda rörelsedrivande bolagen 
Ulricehamns Energi AB, STUBO AB och Näringsliv Ulricehamn AB.   

    
Kommunen ska äga bolaget för att samordna ägaransvaret för företagen 
som ingår i Ulricehamns Stadshus AB bland annat i syfte att uppnå ett 
optimalt resursutnyttjande samt genom ekonomisk styrning utifrån ett 
helhetsperspektiv säkra det kommunala uppdraget för medborgarna i 
Ulricehamns kommun.   
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3. Grundläggande principer för bolagets verksamhet   
      
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen 
(2005:551) bolagets styrelse. Styrelsen ska utforma organisationen så att 
de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål tillgodoses.   

   
Bolagets verksamhet ska drivas enligt affärsmässiga principer under 
iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de 
kommunalrättsliga principer enligt kommunallagen som styr de 
kommunala bolagen.   

   
Riktlinjer och policys som beslutas av kommunfullmäktige och som kan 
vara relevanta för bolagets verksamhet ska vara vägledande för bolaget.   

Bolaget ska följa de riktlinjer och policys som kommunfullmäktige särskilt 
beslutat ska gälla för bolagen.  
 
Bolaget ska ta initiativ till och genomföra samordningsåtgärder som ger 
bästa kostnadseffektivitet på både kort och lång sikt så att kommunens 
samlade resurser genom dessa åtgärder nyttjas på bästa sätt.   

  
     

4. Kommunens insyn i bolagets verksamhet   
   
Bolagets styrelse 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.       

   
Styrelse och VD har skyldighet att besvara frågor.   

    
Protokoll för styrelsemöten, protokoll från bolagsstämmor och 
revisionsberättelser ska överlämnas till kommunstyrelsen.   

    
Innehåller protokoll som ska överlämnas till kommunstyrelsen, sådana 
uppgifter som bolaget på grund av offentlighet och sekretess inte kan 
lämna ut, ska uppgifterna uteslutas. Av det översända materialet ska 
framgå att sådan åtgärd vidtagits.   

   
Styrelsen i bolaget ska regelbundet informera kommunstyrelsen om 
aktuella händelser och utveckling inom den kommunala bolagskoncernen.  
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5. Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning   
   
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning innan 
sådana beslut fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt.   

   
Kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas såvitt avser   

- bildande, förvärv eller avyttring av hel- eller delägda bolag 

- planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet  

- stora investeringar     

- förändring av aktiekapitalet 

- förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar.   
   
Skulle olika meningar uppkomma i bolagets styrelse om fråga är av sådant 
slag att kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, ska 
samråd ske med kommunstyrelsen. Frågor som exemplifieras ovan ska 
alltid underställas kommunfullmäktige.   

   
   

  
6. Ekonomi, budget och årsredovisning     

   
Verksamheten ska bedrivas utifrån affärsmässiga och långsiktigt 
ekonomiskt hållbara principer. Bolaget måste skapa de ekonomiska 
utrymmen som behövs för att man ska kunna fullfölja ägarens intentioner 
avseende den strategiska kommunnyttan av ägandet.   

   
Den kommunala självkostnadsprincipen utgör inte hinder för uttag av 
skälig avkastning från bolaget.   

   
Bolagets styrelse ska till kommunstyrelsen lämna in budget, 
årsredovisning och andra för ägaren relevanta handlingar.   

   
 
 
 
 
    

7. Medelsförvaltning   
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Bolagets penningflöde ska samordnas med kommunens 
koncernkontosystem. Bolaget ska följa kommunfullmäktiges fastställda 
riktlinjer för medelsförvaltningen samt finanspolicy.   

   
   

8. Lekmannarevisorer   
   
Lekmannarevisorerna har rätt att anlita biträde och har rätt till ersättning 
för sitt eget och för biträdets arbete. Bolagsstämman fastställer varje år 
ersättning för lekmannarevisorn och dess biträde.   

   
    

9. Styrelsearbetet   
   
Ersättning till förtroendevalda styrelseledamöter utgår enligt beslut på 
årsstämman.    

   
Styrelsen ges möjlighet att ha öppna styrelsesammanträden.     

   
Styrelsen ska för sitt arbete ha en aktuell och för verksamheten anpassad 
arbetsordning. Denna ska fastställas årligen enligt 8 kap. 5 § 
aktiebolagslagen.   

   
   

 



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2023-02-21 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§  
 

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 4, 2022, 
SoL och LSS 
Dnr 2023/47 
 
 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 4, 2022 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 2023-01-30 från socialchef  
2 Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 4 2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 4, 2022 lämnas till 
kommunens revisorer och läggs till handlingarna. 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2023-01-30 

Tjänsteskrivelse Rapportering av ej verkställda 
beslut kvartal 4, 2022, SoL och LSS 
Diarienummer 2023/47, löpnummer 370/2023 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 4, 2022 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 2022, det vill säga beslut som fattades under perioden 2022-07-01 – 
2022-09-30 har 19 nya beslut fattats som inte har verkställts inom tre månader. Besluten 
avser insatserna kontaktfamilj SoL, kontaktperson SoL, hemtjänst SoL, 
korttidsboende/växelboende SoL, kontaktperson LSS och ledsagning SoL. 
 
6 beslut återrapporteras som fortfarande inte verkställda. 1 av dessa beslut avser 
kontaktperson SoL, personen har fått erbjudande men brukaren har tackat nej och återtagit 
ansökan. 3 beslut avser särskilt boende SoL, samtliga har erbjudits plats men valt att tacka 
nej. 1 beslut avser korttidsvistelse LSS, personen har fått erbjudande men anhöriga vill 
avvakta med insatsen och har därefter återkallat ansökan. 1 beslut avser kontaktperson LSS, 
brukaren har tidigare haft insatsen men insatsen har avbrutits och arbete fortlöper med att 
hitta ny lämplig kontaktperson. 
 
 



  2023/47, 370/2023 2(2) 

 
8 beslut har verkställts efter tre månader. 1 beslut avser kontaktperson SoL, 1 beslut avser 
kontaktfamilj SoL. 1 beslut avser särskilt boende SoL, där personen tidigare har fått 
erbjudande men har valt att avvakta. 5 beslut avser kontaktperson LSS. 
 
Totalt under kvartalet, perioden 2022-07-01 – 2022-09-30 har 3 275 beslut fattats: 
 

Verksamhet Lag Antal beslut 
Funktionsnedsättning LSS 207 
Funktionsnedsättning SoL 128 
Individ- och familjeomsorg SoL 611 
Äldreomsorg SoL 2329 

 
 
Beslutsunderlag 
1 Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 4 2022 

 
 
 
Beslut lämnas till 
Socialchef 
Kommunens revisorer 
 
 
 

Nina Landström Simon Hägglund 
Socialchef Verksamhetschef funktionsnedsättning 
Sektor välfärd Sektor välfärd 
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Sektor välfärd

Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 
Kvartal: 4, 2022 

 

 

Nya ärenden 

Typ av insats Verksamhe
t/lagrum 

Besluts-
datum 

Datum 
för 
avbrott 

Skäl för dröjsmål                       Kön Födelseår 

Kontaktfamilj IFO/SoL 2022-09-09  Ingen lämplig 
kontaktfamilj som 
matchar behoven har 
ännu hittats. 

K 2010 

Kontaktfamilj IFO/SoL 2022-09-29  Ingen lämplig 
kontaktfamilj som 
matchar behoven har 
ännu hittats. 

K 2015 

Kontaktfamilj IFO/SoL 2022-09-29  Ingen lämplig 
kontaktfamilj som 
matchar behoven har 
ännu hittats. 

M 2018 

Kontaktperson IFO/SoL 2022-09-23  Erbjuds kontaktperson 
2022-11-21 men tackar 
nej till erbjuden 
kontaktperson. Är 
införstådd om att det 
kan dröja innan lämplig 
kontaktperson kan 
hittas. 

M 2012 

Hemtjänst HH/SoL 2022-08-04  Gäller städ. Orsak: 
Brukaren ansökte om 
städ 220804 men tog 
tillbaka ansökan 
220808 innan beslutet 
verkställdes. 

M 1930 

Hemtjänst HH/SoL 2022-07-05  Gäller hemtjänst. Orsak: 
Blev beviljad hemtjänst 
220705 men tog tillbaka 
ansökan 220708 innan 
beslutet verkställdes 

M 1938 
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Sektor välfärd

Hemtjämst HH/SoL 2022-07-14  Gäller hemtjänst. Orsak: 
Var på korttid och skulle 
planeras hem 220719 
men blev inlagd på SÄS 
220716. Ny bedömning 
gjordes och det blev en 
ny korttid efter 
sjukhusvistelsen. 
Hemtjänstbeslutet 
verkställdes aldrig. 

M 1938 

Hemtjänst HH/SoL 2022-09-01  Gäller hemtjänst. Orsak: 
Blev beviljad hjälp efter 
sjukhusvistelse gick hem 
220905, blev inlagd igen 
220908 på SÄS. Var 
kvar på SÄS och kom 
sen till korttiden 
220922. 
Hemtjänstbeslutet blev 
aldrig verkställt. 

M 1940 

Hemtjänst HH/SoL 2022-07-22  Gäller hemtjänst. Orsak 
Blev beviljad hjälp 
220722 inför en 
planerad behandling på 
SÄS. Tog tillbaka sin 
ansökan 220726. 
Beslutet verkställdes 
aldrig 

K 1947 

Hemtjänst HH/SoL 2022-08-08  Gäller matdistribtuion. 
Åtgärd: Ansökte om 
matdistribtuion och tog 
sen tillbaka ansökan 
samma dag 220808 fick 
hjälp ifrån anhöriga 
istället. 

K 1947 

Hemtjänst HH/SoL 2022-08-24  gäller inköp : Orsak: 
Utförare har inte 
verkställt förberedelse 
insatsen och insatsen 
avslutades 221003 
Brukaren fick ett nytt 
beslut på hemtjänst 
220830  Åtgärd: . 
Brukaren avled 2022-11-
15 

K 1947 

Hemtjänst HH/SoL 2022-08-29  gäller hemtjänst: Orsak: 
Utförare har inte 
verkställt förberedelse 

K 1947 
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Sektor välfärd

insatsen och insatsen 
avslutades 220829 
Brukaren fick ett nytt 
beslut på hemtjänst 
220830  Åtgärd: . 
Brukaren avled 2022-11-
15 

Hemtjänst HH/SoL 2022-07-04  Gäller hemtjänst. Orsak: 
Brukaren ville avvakta 
med att verkställa 
beslutet och tog sen 
tillbaka ansökan 
220908 

K 1992 

Korttidsboend
e/växelvård 

HH/SoL 2022-08-17 2022-
08-25 

Tackat nej till 
korttidsvistelse över 
sommaren. 

K 1939 

Kontaktperson FN/LSS 2022-08-04  Det fanns ett förslag på 
kontaktperson och ett 
presentationsmöte var 
bokat 2022-12-01. På 
grund av brukarens 
mående har hon önskat 
skjuta mötet framåt vid 
några tillfällen så det 
har ännu inte blivit av. 

K 2000 

Kontaktperson FN/LSS 2022-08-09  Brukaren hade ett eget 
förslag på 
kontaktperson vilken 
efter bedömning inte 
tillsattes då personen 
bodde för långt bort. 
Brukaren hade då 
ytterligare ett förslag på 
en kontaktperson, men 
denna hade inte 
möjlighet. Brukaren 
valde då att avvakta ett 
tag, med hänvisning till 
att hon har svårt för nya 
personer. Vid ny kontakt 
2023-01-09 tackade 
brukaren ja till att träffa 
en möjlig 
kontaktperson. 
Presentationsmöte finns 
inbokat. 

K 1966 

Kontaktperson FN/LSS 2022-09-01  Rekryteringsarbete för 
att hitta lämplig kp 

M 2003 
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Sektor välfärd

pågår. Än har lämplig 
KP ej hittats. 

Kontaktperson  FN/LSS 2022-07-01  Rekryteringsarbete för 
att hitta lämplig KP 
pågår. Än har lämplig 
KP ej hittats. 

M 2012 

Ledsagning FN/SoL 2022-07-01  Har presenterats förslag 
på ledsagare 2022-10-11 
och 2022-12-14 men 
som brukaren ej 
accepterat pga 
personkemi. Brukaren 
har också blivit erbjuden 
förslag på ledsagare för 
att verkställa del av 
uppdrag 2022-09-20, 
men som brukaren valt 
att tacka nej till då han 
velat invänta att hitta 
"rätt" ledsagare som 
både stämmer med 
personkemi och som 
kan ta sig an hela 
uppdraget. 

M 1964 

 

 

Återrapportering av tidigare rapporterade ärenden som inte verkställts 

Typ av  

insats 
 

Verksamhe
t/  lagrum  

Beslutsdat
um 

Datum 
för 
avbrott 

Skäl för dröjsmål Kön Födelseår 

Kontaktperson IFO/SoL 2022-03-16  Har blivit erbjuden 
kontaktperson 220610 
och 220718 men tackat 
nej till båda. Ansökan 
återtagen och ärendet 
avslutat 221104 

K 2007 

Särskilt 
boende 

VÅBO/SoL 2021-07-24  Bor på boende i annan 
kommun och vill inte 
flytta 

K 1930 

Särskilt 
boende 

VÅBO/SoL 2021-07-28  Har fått erbjudande 
men tackat nej. Vill 
stå kvar i kö. 

M 1944 
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Sektor välfärd

Särskilt 
boende 

VÅBO/SoL 2021-08-03  Har fått erbjudande 
men tackat nej.  

M 1924 

Korttidsvistels
e utanför det 
egna hemmet 

FN/LSS 2020-06-18  Har erbjudits plats 
men vårdnadshavare 
har tackat nej vid 
upprepade tillfällen. 

M 2009 

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

Avbrott då Kp inte 
hade hälsan och pga 
pandemin. Avvaktade 
då pandemin ökade 
och planerade att 
fortsätta arbetet 
framåt. Än har 
lämplig KP ej hittats, 
arbete fortlöper. 

K 1968 

 
 

 

Verkställda först efter tre månader 

Typ av insats 
 

Verksa
mhet/ 
lagrum 

Besluts-
datum 

Datum 
för 
avbrott 

Datum för 
verkställ-
ande 

Skäl för 
dröjsmål 

Kön Födelse-år 

Kontaktperson IFO/SoL 2022-03-30  2022-11-17 Två 
kontaktperson
er har 
tillfrågats men 
valt att avstå. 
2022-08-
22:Har hittat 
lämplig 
uppdragstagar
e under 
sommaren. 
Verkställt 
genom 
personal från 
HVB Ungbo 

M 2008 

Kontaktfamilj IFO/SoL 2022-06-20  2022-11-18 Har själv velat 
fundera över 
sommaren om 

K 2000 
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Sektor välfärd

hon vill ha 
insatsen. 

Särskilt 
boende 

ÄO/SoL 2021-07-23  2022-11-25 Har inte velat 
flytta tidigare, 
erbjudande 
har getts men 
har tidigare 
tackat nej. 

K 1936 

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

2022-12-20 2022-10-17 
Kontaktperson 
har ej kunnat 
tillsättas på 
grund av 
Covid, 
svårighet att 
hitta lämplig 
kontaktperson 
samt att 
brukaren har 
haft sviktande 
hälsa under 
perioden. 
Insatserna har 
avbrutits.Uppd
raget avbrutit 
tidigare då 
brukaren inte 
önskade ha 
kontaktperson. 
Vid 
uppföljning 
201221 med 
fråga om 
kontaktperson 
uppgav 
brukaren att 
hon nu gärna 
ville ha 
kontaktperson 
och arbete 
med att finna 
lämplig KP 
pågår. 

K 1963 

Kontaktperson FN/LSS 2021-10-19  2022-12-14 Har ej funnits 
lämplig 

M 1998 
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Sektor välfärd

kontaktperson 
att tillsätta. 

Kontaktperson FN/LSS 2021-10-13  2022-11-14 Har ej funnits 
lämplig 
kontaktperson 
att tillsätta. 

M 2001 

Kontaktperson  FN/SoL 2022-03-28  2022-11-25 Har ej funnits 
lämplig 
kontaktperson 
att tillsätta. 

K 1995 

Kontaktperson FN/LSS 2022-02-03  2022-11-07 Har ej funnits 
lämplig 
kontaktperson 
att tillsätta. 

M 1992 
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§  
 

Utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten 
- Mogdens fritidshusområde 
Dnr 2015/175 
 
 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Verksamhetsområdet för vatten och spillvatten utökas i enlighet med bifogad karta och 
fastighetsförteckning. 
 
Sammanfattning 
För att följa LAV 6§ (lagen om allmänna vattentjänster), där kommunens skyldighet att 
ordna vattentjänster slås fast, krävs en utvidgning av Ulricehamns kommuns 
verksamhetsområde för vatten och spillvatten inom Mogdens fritidshusområde. Utvidgning 
av verksamhetsområdet för vatten- och spillvatten sker i samband med detaljplaneläggning 
av ovan nämnt område.   
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2023-01-23 från samhällsbyggnadschef  
2 Kartbilaga utökat verksamhetsområde - Mogdens Fritidshusområde 
3 Fastighetsförteckning utökat verksamhetsområde - Mogdens Fritidshusområde 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Verksamhetsområdet för vatten och spillvatten utökas i enlighet med bifogad karta och 
fastighetsförteckning. 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2023-01-23 

Tjänsteskrivelse Utökat verksamhetsområde för 
vatten och spillvatten - Mogdens fritidshusområde 
Diarienummer 2015/175, löpnummer 292/2023 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Verksamhetsområdet för vatten och spillvatten utökas i enlighet med bifogad karta och 
fastighetsförteckning. 
 
Sammanfattning 
För att följa LAV 6§ (lagen om allmänna vattentjänster), där kommunens skyldighet att 
ordna vattentjänster slås fast, krävs en utvidgning av Ulricehamns kommuns 
verksamhetsområde för vatten och spillvatten inom Mogdens fritidshusområde. Utvidgning 
av verksamhetsområdet för vatten- och spillvatten sker i samband med detaljplaneläggning 
av ovan nämnt område.   
 
 
Ärendet 
För att följa LAV 6§ (lagen om allmänna vattentjänster), där kommunens skyldighet att 
ordna vattentjänster slås fast, krävs en utvidgning av Ulricehamns kommuns 
verksamhetsområde för vatten och spillvatten inom Mogdens fritidshusområde. Utvidgning 
av verksamhetsområdet för vatten- och spillvatten sker i samband med detaljplaneläggning 
av ovan nämnt område.   
 
Beslutsunderlag 
1 Kartbilaga utökat verksamhetsområde - Mogdens Fritidshusområde 
2 Fastighetsförteckning utökat verksamhetsområde - Mogdens Fritidshusområde 

 
 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
Ulricehamns energi AB 
 
 
 

Fredrik Linusson Linus Cedervärn 
Samhällsbyggnadschef Planarkitekt 
Sektor miljö och samhällsbyggnad Planenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 





 
 
 

 
 

Register på fastigheter berörda av utökat 
verksamhetsområde för vatten och spillvatten 
 
Fastighetsbeteckning Berör del av 
Hökerum 7:7 Berör del av 
Hökerum 7:9  

Hökerum 7:10  

Hökerum 7:11  

Hökerum 7:12  

Hökerum 7:13  

Hökerum 7:14  

Hökerum 7:15  

Hökerum 7:16  

Hökerum 7:17  

Hökerum 7:18  

Hökerum 7:19  

Hökerum 7:20  

Hökerum 7:21  

Hökerum 7:22  

Hökerum 7:23  

Hökerum 7:24  

Hökerum 7:26                
Hökerum 7:27                
Hökerum 7:28                
Hökerum 7:29                
Hökerum 7:30                
Hökerum 7:31                
Hökerum 7:32                
Hökerum 7:33                
Hökerum 7:34                
Hökerum 7:35                
Hökerum 7:36                
Hökerum 7:37                
Hökerum 7:38                
Hökerum 7:39                
Hökerum 7:40                
Hökerum 7:41                
Hökerum 7:42                
Hökerum 7:43                
Hökerum 7:44                
 
 
 
 
 
 
 
 

               

 
Hökerum 7:45 
Hökerum 7:46                
Hökerum 7:47                
Hökerum 7:48                
Hökerum 7:49                
Hökerum 7:50                
Hökerum 7:51                
Hökerum 7:52  

Hökerum 7:53                
Hökerum 7:57                
Hökerum 7:58                
Hökerum 7:59                
Hökerum 7:60                
Hökerum 7:61                
Hökerum 7:62                
Hökerum 7:63                
Hökerum 7:64                
Hökerum 7:65                
Hökerum 7:66                
Hökerum 7:67                
Hökerum 7:68                
Hökerum 7:69                
Hökerum 7:70                
Hökerum 7:71                
Hökerum 7:72                
Hökerum 7:73                
Hökerum 7:74                
Hökerum 7:78                
Hökerum 1:65                
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§  
 

Ansökan om investeringsmedel för inventarier år 
2023 
Dnr 2023/65 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för inventarier Hemtjänst och hemsjukvård samt Vård och 
omsorgsboende år 2023, 7,0 mnkr, kan finansieras genom en utökning av 
investeringsbudgeten för 2023.  
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för inventarier till sektor välfärd på totalt 7,0 
miljoner kronor. Investeringen möjliggör ett ökat införande av välfärdsteknik, 
ändamålsenliga möbler för vårdtagare, kontorsmöbler som behöver kompletteras eller bytas 
ut, hjälpmedel till vårdtagare så som sängar med mera.  
 
Inga tillkommande driftskostnader förväntas. Framtida kapitalkostnader kompenseras 
utifrån att kommunen har mottagit ett prestationsbaserat statsbidrag i syfte att minska 
andelen timanställningar inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2023-02-01 från socialchef  
2 Investeringskalkyl inventarier HH & VÅBO 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för inventarier Hemtjänst och hemsjukvård samt Vård och 
omsorgsboende år 2023, 7,0 mnkr, kan finansieras genom en utökning av 
investeringsbudgeten för 2023.  
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2023-02-01 

Tjänsteskrivelse Ansökan om investeringsmedel för 
inventarier år 2023 
Diarienummer 2023/65, löpnummer 306/2023 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för inventarier Hemtjänst och hemsjukvård samt Vård och 
omsorgsboende år 2023, 7,0 mnkr, kan finansieras genom en utökning av 
investeringsbudgeten för 2023.  
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för inventarier till sektor välfärd på totalt 7,0 
miljoner kronor. Investeringen möjliggör ett ökat införande av välfärdsteknik, 
ändamålsenliga möbler för vårdtagare, kontorsmöbler som behöver kompletteras eller bytas 
ut, hjälpmedel till vårdtagare så som sängar med mera.  
 
Inga tillkommande driftskostnader förväntas. Framtida kapitalkostnader kompenseras 
utifrån att kommunen har mottagit ett prestationsbaserat statsbidrag i syfte att minska 
andelen timanställningar inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre. 
 
 
Ärendet 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för inventarier, 7,0 mnkr. Investeringen 
möjliggör ett ökat införande av välfärdsteknik, ändamålsenliga möbler för vårdtagare, 
kontorsmöbler som behöver kompletteras eller bytas ut, hjälpmedel till vårdtagare så som 
sängar med mera.  
 
Vård och omsorgsboende ansöker om en total investering på 3,7 mnkr. Investeringarna 
består bland annat av inköp av fåtöljer, anpassade gungstolar och ersättning av utslitna 
möbler till vård och omsorgsboendena. Planen är också att utöka antalet hjälpmedel så som 
takliftar, vågar och vridsängar med mera samt välfärdsteknik så som informationsskärmar 
ute på enheterna för att informera om dagliga aktiviteter och nå ut med annan information 
till boende, anhöriga och personal. Dessutom behöver kontorsmöblerna till 
avdelningskontoren uppdateras utifrån arbetsmiljöhänsyn. 
 
Hemtjänst och hemsjukvård ansöker om en total investering på 3,3 mnkr. Dessa medel 
planeras att användas till hjälpmedel och grundutrustning till vårdtagare, bland annat 
sängar, madrasser och utbyten av hjälpmedel och träningsredskap på grund av slitage, till 
exempel transportrullstolar, takliftar och träningscyklar. Det behöver också finnas ett visst 
antal förråd med hjälpmedel ute på vård och omsorgsboendena där personal vid behov kan 
hämta hjälpmedel akut. Korttidsverksamheten behöver byta ut fåtöljer, tv-apparater, takliftar 
samt en luftvärmepump som gått sönder. Arbetsmiljöåtgärder för personalen såsom utbyte 
och utökning av kontorsutrustning samt uppdatering av tekniska mötesverktyg och 
konferensrum planeras också för investeringsmedlen. 
 
Inga tillkommande driftskostnader förväntas. Framtida kapitalkostnader kompenseras 
utifrån att kommunen har mottagit ett prestationsbaserat statsbidrag i syfte att minska 
andelen timanställningar inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre.  
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Ekonomichefens yttrande 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunfullmäktige. Det finns inga 
budgetmedel avsatta för ändamålet i investeringsbudgeten för 2023 utan den utökade 
investeringsutgiften får finansieras genom en utökning av investeringsbudgeten för 2023. 
Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering 
av budget för kapitalkostnader. Detta utifrån att kommunen har mottagit ett 
prestationsbaserat statsbidrag i syfte att minska andelen timanställningar inom kommunalt 
finansierad vård och omsorg om äldre. 
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 
Beslutsunderlag 
1 Investeringskalkyl inventarier HH & VÅBO 

 
 
Beslut lämnas till 
Sektorchef 
Ekonomichef  
 
 
 
 
 
 

Nina Landström Ulrica Fagerson 
Socialchef Ekonomichef 
Sektor välfärd Kommunledningsstaben 
  

 

 





                            eten.
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§  
 

Svar på motion om kontinuitet inom äldreomsorgen 
Dnr 2021/323 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att det inte bedöms nödvändigt med någon 
handlingsplan då kommunfullmäktige 2022-11-24 § 240 beslutat om ett verksamhetsmål för 
att uppnå en god kontinuitet inom äldreomsorgens hemtjänst. Därmed har det satts ett 
riktmärke som följer motionens intentioner och som regelbundet kommer att följas upp av 
kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Klas Redin (S), Inga Kersti Skarland (S) och 
Adela Brkic Carlsson (L) att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att 
stärka kontinuiteten i hemtjänsten och på särskild boende samt att handlingsplanen ska 
fastställas och följas upp av kommunstyrelsen. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-11-24 § 240 om ett verksamhetsmål för att uppnå en 
god kontinuitet inom äldreomsorgens hemtjänst. Därmed har det satts ett riktmärke som 
följer motionens intentioner och som regelbundet kommer att följas upp av 
kommunstyrelsen. Förvaltningen bedömer därför att det inte är nödvändigt med någon 
politiskt antagen handlingsplan och föreslår att motionen avslås. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2023-01-25 från socialchef  
2 Motion om kontinuitet inom äldreomsorgen 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att det inte bedöms nödvändigt med någon 
handlingsplan då kommunfullmäktige 2022-11-24 § 240 beslutat om ett verksamhetsmål för 
att uppnå en god kontinuitet inom äldreomsorgens hemtjänst. Därmed har det satts ett 
riktmärke som följer motionens intentioner och som regelbundet kommer att följas upp av 
kommunstyrelsen. 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2023-01-25 

 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om kontinuitet inom 
äldreomsorgen 
Diarienummer 2021/323, löpnummer 1907/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att det inte bedöms nödvändigt med någon 
handlingsplan då kommunfullmäktige 2022-11-24 § 240 beslutat om ett verksamhetsmål för 
att uppnå en god kontinuitet inom äldreomsorgens hemtjänst. Därmed har det satts ett 
riktmärke som följer motionens intentioner och som regelbundet kommer att följas upp av 
kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Klas Redin (S), Inga Kersti Skarland (S) och 
Adela Brkic Carlsson (L) att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att 
stärka kontinuiteten i hemtjänsten och på särskild boende samt att handlingsplanen ska 
fastställas och följas upp av kommunstyrelsen. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-11-24 § 240 om ett verksamhetsmål för att uppnå en 
god kontinuitet inom äldreomsorgens hemtjänst. Därmed har det satts ett riktmärke som 
följer motionens intentioner och som regelbundet kommer att följas upp av 
kommunstyrelsen. Förvaltningen bedömer därför att det inte är nödvändigt med någon 
politiskt antagen handlingsplan och föreslår att motionen avslås. 
 
 
Ärendet 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Klas Redin (S), Inga Kersti Skarland (S) och 
Adela Brkic Carlsson (L) att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att 
stärka kontinuiteten i hemtjänsten och på särskild boende samt att handlingsplanen ska 
fastställas och följas upp av kommunstyrelsen. 
 
Motionärerna beskriver bland annat att inom äldreomsorgen i Ulricehamns kommun 
behöver förändringar och förbättringar ständigt pågå. Det lyfts ofta fram att det som äldre 
värderar högt när det gäller kvaliteten i hemtjänsten är att det är samma personer som 
kommer, att de dyker upp på samma tider och att hjälpen utförs på samma eller liknande 
sätt. Inom hemtjänsten kallas detta för kontinuitet. Motionärerna konstaterar vidare att 
Ulricehamns resultat avseende kontinuitet inom hemtjänsten har försämrats de senaste åren 
från att tidigare ha legat bättre till än medelvärdet i riket. En god personalkontinuitet inom 
äldreomsorgen handlar om att omsorgstagare ska möta så få olika personal som möjligt. Med 
kontinuitet skapas lugn och förtroende och bäddar för en god kvalitet.  
 
Hemtjänst  
Förvaltningen arbetar ständigt med att stärka kontinuiteten i hemtjänsten och på särskilt 
boende. Inom hemtjänsten har personalgrupperna tidigare gjorts mindre för att stärka 
kontinuiteten, men över tid har personalgrupperna succesivt ökat igen i takt med att antalet 
hemtjänsttagare blivit fler. Planerarna inom hemtjänsten försöker alltid i den mån det går att 
planera för samma personal för samma brukare under dagen. Men personalens arbetstider 
varierar och det medför att det inte alltid går att uppfylla önskvärd kontinuitet.  
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Inom verksamhetsområde hemtjänst anser förvaltningen att det behövs ett nytt tag gällande 
kontinuiteten. Det kontinuitetsmål som satts upp av kommunfullmäktige ligger i linje med 
både motionärernas intentioner och förvaltningens uppfattning om god kontinuitet.  
 
Kommunfullmäktiges mål är högt satt och utmanande för verksamheten och formuleras som 
ett långsiktigt mål för ökad kontinuitet i hemtjänsten med maximalt 12 medarbetare per 
hemtjänsttagare på en 14-dagarsperiod. 2022 var utfallet 16, vilket är detsamma som snittet i 
riket. 2019 var utfallet 14, vilket innebär att resultatet försämrats något de senaste åren.  
 
Målet är ett mål enligt KKiK (Kommunens kvalitet i korthet), vilket är en fördel då det mäts 
varje år på samma sätt och det går att göra enkla jämförelser med andra kommuner. Detta 
gör att den politiska nivån – vad – har beslutat om ett mål som förvaltningen – hur – har att 
arbeta mot för att nå upp till det politiska målet. Kommunstyrelsen kan följa utvecklingen 
inom hemtjänsten genom att följa upp målet regelbundet och efterfråga resultat.  
 
De valda revisorerna gjorde under 2022 en revisionsrapport ”Granskning av kvalitet och 
effektivitet inom hemtjänsten”. Där rekommenderar revisorerna bland annat att 
kommunstyrelsen borde besluta om mål avseende kvaliteten inom hemtjänsten och/eller för 
hela äldreomsorgen. Revisorernas bedömning är att kommunstyrelsen inte i tillräcklig 
omfattning har konkretiserat ambitionsnivån och målen för kvaliteten i hemtjänsten då 
kommunstyrelsen inte har antagit något mål för hemtjänstverksamheten. De anser att 
hemtjänsten är en för stor och betydelsefull verksamhet för att helt sakna politiskt antagna 
mål. Med det av kommunfullmäktige antagna målet om kontinuitet inom hemtjänsten så 
möts även revisorernas rekommendation upp om en bättre politisk styrning och ledning av 
hemtjänsten. 
 
Särskilt boende 
Inom särskilt boende har personalen sina respektive hemavdelningar, men vid sjukfrånvaro 
kan personalen behöva gå till annan avdelning och då avser samarbetet ett begränsat antal 
avdelningar. På särskilt boende finns det alltid ordinarie personal på avdelningen på plats, 
vilket medför att kontinuiteten inte blir lika sårbar som inom hemtjänsten. Planering av 
personalens arbete sker utifrån vårdtagarens behov och en strävan är alltid att få en god 
kontinuitet genom att begränsa antalet personal runt varje boende. Med 
genomförandeplanerna som grund utarbetas arbetssätt kring vårdtagarna som planeras in i 
planeringsverktyget TES (tryggare-enklare-säkrare). Detta innebär att arbetet kring den 
boende sker på samma sätt oavsett vilken personal som arbetar. Eftersom individerna bor på 
särskilt boende och därmed har omfattande vård- och omsorgsbehov är det särskilt viktigt 
med ett relationsbaserat arbetssätt och därför eftersträvas så få personal som möjligt kring 
varje boende.  
 
Förvaltningens bedömning 
I och med kommunfullmäktiges beslut 2022-11-24 § 240 om ett verksamhetsmål för att 
uppnå en god kontinuitet inom äldreomsorgens hemtjänst finns nu ett riktmärke som följer 
motionens intentioner och som regelbundet kommer att följas upp av kommunstyrelsen. 
Förvaltningens bedömning blir därför att det inte är nödvändigt med någon politiskt antagen 
handlingsplan och föreslår att motionen avslås. 
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om kontinuitet inom äldreomsorgen 
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Beslutet lämnas till 
Socialchef 
 
 

Nina Landström Annika Svensson 
Socialchef 
Sektor välfärd 

Tf Verksamhetschef hemtjänst och 
hemsjukvård 

 Sektor välfärd 
  

 
Anna-Karin Asp Berg Magnus Andersson Neumann 
Verksamhetschef vård-och äldreboende Särskild utredare  
Sektor välfärd Kommunledningsstaben  

 



   
 
 

     Ulricehamn 2021-05-25 

Kontinuitet inom äldreomsorgen 
 
Strategin för att bekämpa Coronaviruset och dess effekter har misslyckats på en viktig punkt – att 
skydda våra allra sköraste, äldsta medborgare. Det finns olika uppfattningar om anledningarna till 
detta, men flera av bekymren inom äldreomsorgen var kända långt innan pandemin. 
 
Verksamheten inom äldreomsorgen i Ulricehamns kommun har givetvis starkt påverkats av 
pandemin men kanske inte i riktigt lika stor omfattning drabbat våra omsorgstagare som på andra 
håll i landet. Men även utan pandemi behöver förändringar och förbättringar ständigt pågå. 
 
Det lyfts ofta fram att det som äldre värderar högt när det gäller kvaliteten i hemtjänsten är att 
det är samma personer som kommer, att de dyker upp på samma tider och att hjälpen utförs på 
samma eller liknande sätt. Inom hemtjänsten kallas detta för kontinuitet.  
 
Ulricehamns kommun har sedan flera år tillbaka deltagit i Sveriges Kommuner och Regioners 
undersökning Kommunens kvalitet i korthet (KKiK). Ett av nyckeltalen handlar om antalet personer 
i medeltal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar. För 2020 var det talet 17. Medelvärdet 
för alla kommuner var 15. Ulricehamns resultat har försämrats de senaste åren från att tidigare ha 
legat under medelvärdet Vi måste få ner det antalet. Vi behöver ta itu med personalkontinuiteten 
för de äldre med hemtjänst. Hur många personer ska de behöva få besök av i sitt hem?  
 
För de som bor på särskilt boende görs inte motsvarande mätningar som inom hemtjänsten. Att 
bo på ett särskilt boende innebär tillgång till personal varje dag, under dygnets alla timmar. Vi 
anser att kommunen även här ska sträva efter att den boende möter så få olika personal som 
möjligt när de beviljade insatserna ska utföras.    
 
En god personalkontinuitet inom äldreomsorgen handlar om att omsorgstagare ska möta så få 
olika personal som möjligt. Med kontinuitet skapas lugn och förtroende och bäddar för en god 
kvalitet.  
 

Vi föreslår: 

Att  förvaltningen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att stärka kontinuiteten i 

hemtjänsten och på särskilt boende. 

Att  handlingsplanen ska fastställas och följas upp av kommunstyrelsen. 

 

Klas Redin (S)   Inga-Kersti Skarland (S) 

 

Adela Brkic Carlsson (L) 
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§  
 

Svar på motion om att ta tillvara på äldre 
medarbetares kompetens 
Dnr 2022/242 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionens första förslag antas genom att efterfrågad rutin införs i det årliga 
utvecklingssamtalet.  
 
Motionens andra förslag anses vara tillgodosett genom de uppdrag som kommunfullmäktige 
tilldelat förvaltningen inom ramen för handlingsplanen för ”Sjuhärads mest attraktiva 
offentliga arbetsgivare.” 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Inga-Kersti Skarland (S) och Tommy 
Mårtensson (S) förvaltningen att: 
- ta fram rutiner för att all personal som uppnår pensionsåldern tillfrågas om de vill jobba 
kvar. 
- i samverkan med de fackliga organisationerna, utreda villkor och anpassningar för att få fler 
att vilja arbeta även efter att de uppnått pensionsåldern. 
 
Förvaltningen ställer sig positiv till motionens första förslag där rutinen kommer att införas 
som en del av det årliga utvecklingssamtalet. Förvaltningen anser att motionens andra 
förslag redan är tillgodosett genom den handlingsplan för "Sjuhärads mest attraktiva 
offentliga arbetsgivare” som kommunfullmäktige tilldelat förvaltningen.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2023-01-11 från HR-chef  
2 Motion om att ta tillvara på äldre medarbetares kompetens 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionens första förslag antas genom att efterfrågad rutin införs i det årliga 
utvecklingssamtalet.  
 
Motionens andra förslag anses vara tillgodosett genom de uppdrag som kommunfullmäktige 
tilldelat förvaltningen inom ramen för handlingsplanen för ”Sjuhärads mest attraktiva 
offentliga arbetsgivare.” 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2022-01-11 

 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om att ta tillvara på 
äldre medarbetares kompetens 
Diarienummer 2022/242, löpnummer 66/2023 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionens första förslag antas genom att efterfrågad rutin införs i det årliga 
utvecklingssamtalet.  
 
Motionens andra förslag anses vara tillgodosett genom de uppdrag som kommunfullmäktige 
tilldelat förvaltningen inom ramen för handlingsplanen för ”Sjuhärads mest attraktiva 
offentliga arbetsgivare.” 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Inga-Kersti Skarland (S) och Tommy 
Mårtensson (S) förvaltningen att: 
- ta fram rutiner för att all personal som uppnår pensionsåldern tillfrågas om de vill jobba 
kvar. 
- i samverkan med de fackliga organisationerna, utreda villkor och anpassningar för att få fler 
att vilja arbeta även efter att de uppnått pensionsåldern. 
 
Förvaltningen ställer sig positiv till motionens första förslag där rutinen kommer att införas 
som en del av det årliga utvecklingssamtalet. Förvaltningen anser att motionens andra 
förslag redan är tillgodosett genom den handlingsplan för "Sjuhärads mest attraktiva 
offentliga arbetsgivare” som kommunfullmäktige tilldelat förvaltningen.  
 
 
Ärendet 
Ärendet initierades genom en motion från Inga-Kersti Skarland (S) och Tommy Mårtensson 
(S). Kontakt togs med motionärerna den 4 maj 2022 i syfte att klarlägga att uppdraget 
uppfattats korrekt. I den inledande kontakten menar motionärerna att det redan idag finns 
en brist på kompetent personal inom olika yrkesgrupper i kommunal verksamhet och att 
kommunen kommer att få rekryteringsproblem. De ser att det finns särskilt stora behov för 
framtiden inom vård och omsorg samt förskola och skola. Ulricehamns kommun behöver se 
över hur de ska kunna locka fler anställda att stanna kvar i jobb efter att de normalt skulle ha 
gått i pension. 
 
Avseende den del av motionen som föreslår att alla som uppnått pensionsåldern ska tillfrågas 
om de vill jobba kvar i organisation efter att de kan gå i pension så menar förvaltningen att 
detta ska införas som en del av det årliga utvecklingssamtalet. Det innebär att den som håller 
utvecklingssamtalet ska föra en dialog med medarbetaren avseende dennes avsikter och 
förutsättningar för ett långt arbetsliv med alla som har fyllt 60 och fram till dess att 
medarbetaren de facto väljer att gå i pension.    
 
Förvaltningen menar att de behov motionärerna framför i motionens andra frågeställning 
kan tillgodoses genom arbetet med genomförandet av den i kommunfullmäktige antagna 
handlingsplanen för ”Sjuhärads mest attraktiva offentliga arbetsgivare” (kommunfullmäktige 
2022-02-24 § 47). I handlingsplanen framgår att förvaltningen ska;  
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1. Utarbeta ett förslag till att motivera äldre medarbetare att förlänga arbetslivet genom 

ekonomisk stimulans och/eller anpassade arbetstider eller arbetsuppgifter. 
2. Utarbeta ett förslag som tillvaratar äldre medarbetares kompetens genom att tilldela 

dessa särskilda arbetsuppgifter, t.ex. handledaruppdrag eller olika former av 
mentorskap och därmed skapar förutsättningar för ett längre arbetsliv. 

 
Då uppdragen enligt ovan berör förhållandet mellan arbetsgivare och medarbetare kommer 
de att genomföras i samverkan med de fackliga organisationerna.    

 
Laglighet 
Ett genomförande av motionen bedöms inte strida mot gällande kollektivavtal eller 
lagstiftning.  
 
Ekonomi 
Förvaltningen bedömer inte att motionen kommer att medföra några ökade kostnader, 
utöver de kostnader som kommer att uppstå genom förverkligandet av handlingsplanen för 
”Sjuhärads mest attraktiva offentliga arbetsgivare”. De kostnader som uppstår i detta 
sammanhang kommer att hanteras i förvaltningens ordinarie budgetprocess.   
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om att ta tillvara på äldre medarbetares kompetens 
 
Beslutet lämnas till 
HR-chef 
 
 
 
 
 

Roland Ödh Christina Ström 
HR-chef HR-konsult 
HR-funktionen HR-funktionen 
Kommunledningsstaben Kommunledningsstaben 

 

 



 
 

Motion om att ta tillvara äldre medarbetares kompetens   

Stora pensionsavgångar och ökad efterfrågan på tjänster inom välfärdssektorn gör att 

kommunerna behöver rekrytera många nya medarbetare de kommande åren. Bristen på 

kompetent personal inom olika yrkesgrupper i kommunal verksamhet är stor redan idag. 

Ulricehamns kommun är inget undantag. Särskilt stora behov för framtiden ser vi inom vård 

och omsorg samt förskola och skola.  

Det sker ett aktivt arbete med att öka både andelen som är anställda på heltid och som 

också jobbar heltid. Vi behöver fler sätt, förutom nyrekrytering, för att fylla luckorna. Vi 

Socialdemokrater anser därför att Ulricehamns kommun behöver se över hur de ska kunna 

behålla 65-plussare i arbete i kommunen. Det finns en stor erfarenhet och kompetens bland 

äldre medarbetare som det är angeläget att ta till vara så länge det går.  

”Det finns en stor grupp människor i pensionsåldern som är fysiskt och kognitivt 
vitala och som har förmåga att arbeta i högre åldrar”, enligt Delegationen för 
senior arbetskraft.  

Även om normen att gå i pension vid 65 fortfarande är stark håller det på att 
förändras. Från 2023 kan den som vill stanna kvar till 69 års ålder. Efter 
överenskommelse med arbetsgivaren går det att jobba ännu längre. Naturligtvis 
är det ingen hållbar långsiktig lösning på kommunens rekryteringsproblem, men 
det är viktigt att friska och vitala seniorer som vill och har möjlighet kan få 
fortsätta och göra en viktig samhällsinsats.  

Vad kan arbetsgivaren göra för att locka fler anställda att stanna kvar i jobb efter 
att de normalt skulle gått i pension? Handlar det om att skapa ett gott 
arbetsklimat som gör att äldre känner sig uppskattade och efterfrågade? Behövs 
anpassningar av arbetsmiljön och/eller arbetsvillkor? Exempel på områden är 
lön, frihet och möjlighet att påverka sin arbetssituation samt att vissa 
arbetsuppgifter kan lyftas bort. Många vill säkert också kunna påverka när och 
hur mycket de vill arbeta.   

Arbetarpartiet Socialdemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta 

- Att ta fram rutiner för att all personal som uppnår pensionsåldern tillfrågas om de vill 

jobba kvar.  

 

- Att, i samverkan med de fackliga organisationerna, utreda villkor och anpassningar 

för att få fler att vilja arbeta även efter att de uppnått pensionsåldern.  

 

För den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen 

 

Inga-Kersti Skarland (s)  Tommy Mårtensson (s)   
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§  
 

Svar på motion om att skapa en fysisk plats som 
informerar om historien hur Ulricehamn fick sitt 
namn och varför 
Dnr 2022/437 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen antas genom att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en informationsskylt om 
Ulricehamns historia och placera denna så den bli tillgänglig för allmänheten. 
 
Investeringsmedel för informationsskylt samt framtagandet av information till denna, 
150tkr, kan finansieras via kommunstyrelsens oförutsett. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Rickard Hallifax (M) att Ulricehamns kommun 
skapar en fysisk plats, förslagsvis Ulrikaparken, som informerar om historien om hur 
Ulricehamn fick sitt namn och varför. Av motionen framgår även att en genomtänkt 
presentation, som är gjord på ett unikt sätt, skulle uppskattas av kommuninvånare och 
besökare.  
 
Förvaltningen anser att förslaget är bra och att det skulle vara ett positivt inslag för 
kommunen. Dock finns inte medel avsatta för detta i befintlig budget. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2023-01-13 från servicechef  
2 Motion om att skapa en fysisk plats som informerar om historien hur Ulricehamn fick 

sitt namn och varför 
3 Rapport - Motion om att skapa en fysisk plats som informerar om historien hur 

Ulricehamn fick sitt namn och varför 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen avslås med anledning av att det inte finns avsatta medel i befintlig budget.  
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2023-01-13 

 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om att skapa en 
fysisk plats som informerar om historien hur 
Ulricehamn fick sitt namn och varför 
Diarienummer 2022/437, löpnummer 4999/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen avslås med anledning av att det inte finns avsatta medel i befintlig budget.  
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Richard Hallifax (M) att Ulricehamns kommun 
skapar en fysisk plats, förslagsvis Ulrikaparken, som informerar om historien om hur 
Ulricehamn fick sitt namn och varför. Av motionen framgår även att en genomtänkt 
presentation, som är gjord på ett unikt sätt, skulle uppskattas av kommuninvånare och 
besökare.  
 
Förvaltningen anser att förslaget är bra och att det skulle vara ett positivt inslag för 
kommunen. Dock finns inte medel avsatta för detta i befintlig budget. 
 
 
Ärendet 
Richard Hallifax (M) har i en motion föreslagit att Ulricehamns kommun skapar en fysisk 
plats, förslagsvis Ulrikaparken, som informerar om historien om hur Ulricehamn fick sitt 
namn och varför. Han skriver även i sin motion att en genomtänkt presentation som är gjord 
på ett unikt sätt skulle uppskattas av kommuninvånare och besökare.  
 
I samtal med motionären framkommer en önskan om att lyfta kulturen och vikten av att 
belysa den lokala historien. Att det kan göras som ett första steg med en enkel 
informationsskylt, men att motionärens önskan är att det ska ses i ett större sammanhang 
och satsning. 
 
Laglighet 
Det finns ingen lagstiftning som är applicerbar på motionen. 
 
Barnkonventionen 
FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) slår fast alla barns rätt till 
kultur. Lokalt, regionalt och nationellt har kommuner, regioner och myndigheter ansvar för 
att se till att barnkonventionen efterlevs inom sina respektive områden. Barnen i 
Ulricehamns kommun är en del av stadens nutid och kommande historia. För barnen är 
kunskap om stadens utveckling genom tiden en viktig del för att skapa förståelse och intresse 
för samhället. Det gör dem bättre rustade att delta och verka i det demokratiska samhället 
 
Ekonomi 
Beroende på vilken ambitionsgrad som hade kunnat bli aktuell, för att skildra Ulricehamns 
historia, varierar kostnadsbilden. 
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Den enklaste formen – en informationsskylt i till exempel Ulricaparken– innebär en mindre 
kostnad. Kostnad för skylt beräknas ligga runt 25 tkr, och att ta fram en historiskt korrekt 
text ungefär samma summa. Totalt runt 50 tkr. 
 
Att ta fram digitalt material som på olika sätt skildrar stadens historia, är svårare att 
prissätta. Det beror på storlek på satsningen. Det krävs även att man tar fram adekvat 
information och den måste vara historiskt vederhäftig. Att ta fram en modern version av den 
lokala historien kräver insatser av en historiker. Det krävs också att man är tydlig i urvalet 
och vad som ska skildras. Det finns externa medel att söka för olika projekt så som det 
gjordes med Gränsbygds projektet, men det krävs även att det avsätts kommunala medel för 
att kunna arbeta med det, i form av en extern konsult. Bedömning från förvaltningen 100 tkr. 

 
Förvaltningen har beräknat att detta skulle uppnå en kostnad av 150 tkr. Kostnad beräknad 
för material till en informationsskylt och anlitande av en extern konsult. En konsult för att ta 
fram förslag på ambitionsnivå för det lokalhistoriska arbetet samt förslag på vad som ska 
lyftas fram. 
 
Dock finns inte medel för detta i befintlig budget. Förslaget anses därför inte ekonomiskt 
genomförbart. 
 
Förvaltningens bedömning 
Sammantaget ser förvaltningen att motionärens önskan, på olika sätt, skulle lyfta staden och 
bygdens historia på ett positivt sätt. Bland annat genom ökad kunskap både för alla 
kommunens invånare och turister. Dock finns inte medel avsatta för detta i befintlig budget, 
därav föreslår förvaltningen att motionen avslås. 
 
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om att skapa en fysisk plats som informerar om historien hur Ulricehamn fick 

sitt namn och varför 
2 Rapport - Motion om att skapa en fysisk plats som informerar om historien hur 

Ulricehamn fick sitt namn och varför 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Servicechef 
Verksamhetschef kultur och fritid 
 
 
 

Anna-Lena Johansson Lena Moritz 
Servicechef Verksamhetschef kultur och fritid 
Sektor service Verksamhet kultur och fritid 
 Sektor service 



   

 

   

           

               

   

           

           

     

              

          

  

           

           

            

   

        

           

        

   



 

Rapport

                                              

MOTION OM ATT SKAPA EN 
FYSISK PLATS SOM INFORMERAR 
OM HISTORIEN HUR ULRICEHAMN 
FICK SITT NAMN OCH VARFÖR 
  

2022-12-13



Motion om att skapa en fysisk plats som informerar om historien hur Ulricehamn fick sitt 
namn och varför

2

Ulricehamns kommun 
[Klicka och skriv verksamhet] 

[Klicka och skriv ditt namn] 
[Klicka och skriv din titel] 

[Klicka och skriv ditt namn] 
[Klicka och skriv din titel] 



Motion om att skapa en fysisk plats som informerar om historien hur Ulricehamn fick sitt 
namn och varför

3

Innehåll 
1 Ärendet .......................................................................................................4 

2 Bakgrund ....................................................................................................4 

3 Omvärld ......................................................................................................5 

4 Laglighet .....................................................................................................5 

5 Barnkonventionen .....................................................................................6 

6 Ekonomi .....................................................................................................6 

7 Sammanfattning och analys ......................................................................6 

8 Förvaltningens bedömning ........................................................................7 

 



Motion om att skapa en fysisk plats som informerar om historien hur Ulricehamn fick sitt namn och varför

4

1 Ärendet 
Richard Hallifax (M) har i en motion föreslagit att Ulricehamns kommun skapar en 
fysisk plats som informerar om historien om hur Ulricehamn fick sitt namn och 
varför. 

Han skriver även i sin motion att en genomtänkt presentation som är gjord på ett 
unikt sätt skulle uppskattas av kommuninvånare och besökare. Han skriver att en 
tänkbar plats skulle kunna vara Ulrikaparken.  

2 Bakgrund 
Ulricehamn är en gammal stad med en lång historia. Staden Bogesund, som den 
tidigare hette, omnämns i bevarade skriftliga källor redan år 1307 i Eriks krönikan i 
samband med striderna mellan danske kung Erik Menved och hertigarna Erik och 
Valdemar. Det finns inga bevarade stadsprivilegier men köpebrev och andra 
dokument från 1300- och 1400-talen visar att det på platsen levde och verkade både 
hantverkare och borgare under denna tid. Det äldsta bevarade sigillet med 
stadsvapen är från tiden kring 1470 och därmed kan konstateras att Bogesund var en 
stad redan på medeltiden. 

Tack vare de fornfynd som upptäckts i området kring nuvarande Ulricehamn är det 
även belagt att människor bott i trakten sedan tusentals år tillbaka. Kvarlevorna efter 
den så kallade Bredgårdsmannen, som levde för nästan tio tusen år sedan, hittades i 
en mosse i Marbäck utanför Ulricehamn år 1994. 

1741, under Fredrik I:s regenttid, byter Bogesund namn till Ulricehamn. Detta 
troligen för att hedra hans gemål, drottning Ulrika Eleonora, som dog av smittkoppor 
samma år. Namnbytet var föranlett av att staden ett par år tidigare förlorat rätten till 
resehandel med boskap. Ett namnbyte till drottningens ära kanske kunde säkra 
handelsprivilegierna framöver? Det är det troliga skälet till namnbytet. 

Ulricehamn har präglats av en stor stadsbrand 1788, av knallarnas gårdfarihandel 
och inte minst av industrialiseringen, och då särskilt textiltillverkningen. 
Sanatorieverksamheten var omfattande redan från slutet på 1800-talet och stod på 
sin kulmen då det storståtliga Vintersanatoriet invigdes 1910. 

Ulricehamns kommuns museisamling består av cirka 8 000 föremål. En 
förvaltningsplan för samlingen antogs av Kommunstyrelsen 2019. I den fastslås att 
museisamlingen är en tillgång och föremålen ska vara tillgängliga för allmänheten. 
Våren 2021 eldhärjades den del av samlingen som tillfälligt förvarades i Borås och 
cirka 30 procent av föremålen där gick inte att rädda. Större delen av kvarvarande 
samling är registrerad i en museidatabas men mycket arbete kvarstår för att göra 
samlingen sökbar och därmed till viss del tillgänglig för allmänheten. Till samlingen 
hör även ett antal äldre byggnader, främst belägna i Stadsparken. Dessa hus, och de 
föremål som var placerade där, utgör grunden till det som utgjorde tidigare 
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Ulricehamns museum och bör också uppmärksammas bättre än vad som är möjligt i 
dagsläget. Förutom fysiska föremål och byggnader så ingår även foton, filmer och en 
del digitala dokument i museisamlingen. Ovärderliga dokument om stadens historia 
som kommunens invånare bör kunna ta del av. 

Kommunen har inte tagit något helhetsgrepp över den lokala historien och det skulle 
behövas för att skapa tydlighet. Det skulle kunna göras på en rad olika sätt, främst 
genom digitalt arbete, men även aktiviteter som då kopplas till besöksnäringen.  

 

3 Omvärld 
Det finns en mängd olika sätt att berätta sin stads historia, och paketera den. Inte 
sällan kopplar man det till något ur historian. Exempel på det är Borås stadsvapen i 
form av ullsaxarna som anknyter till stadens textila historia. Ett annat exempel är 
Sola i Karlstad, som egentligen inte anspelar på att det är mycket sol i Karlstad, utan 
anspelar på en person ur stadens historia. Eva Lisa Holtz, som serverade på ett 
värdshus i staden och som var känd för sitt soliga humör. Hon står numera som staty 
utanför Stadshotellet.  

Det finns även olika sätt att presentera och tillgängliggöra sin historia, och idag sker 
det ofta digitalt. Många museer, både nationella och internationella, har valt att 
presentera sina samlingar virtuellt. 

https://sverigesmuseer.se/nyheter/besok-museer-digitalt/ 

https://goteborgsstadsmuseum.se/digiseum/ 

https://www.louvre.fr/en/online-tours 

https://louvrekids.louvre.fr 

Projektet Gränsbygds i Sjuhärad som var ett projekt mellan Ulricehamn, Tranemo 
och Svenljunga kommuner drevs under 2019–2020. Projektet bedrevs med medel 
från Boråsregionen. I projektet belyste en historisk period och slaget på Åsunden som 
den centrala punkten. Det var en rad aktiviteter som genomfördes med föreläsningar 
om perioden, det togs fram digitala berättelser som finns tillgängliga på Story spot 
med mera. Erfarenheten från projektet var bland annat att det finns stort intresse 
kring historia, då gärna med lokal prägel.  
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4 Laglighet 
Det finns ingen lagstiftning som är applicerbar på motionen.  

5 Barnkonventionen 
FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) slår fast alla barns rätt 
till kultur. Lokalt, regionalt och nationellt har kommuner, regioner och myndigheter 
ansvar för att se till att barnkonventionen efterlevs inom sina respektive områden. 
Barnen i Ulricehamns kommun är en del av stadens nutid och kommande historia. 
För barnen är kunskap om stadens utveckling genom tiden en viktig del för att skapa 
förståelse och intresse för samt kunskap om samhället. Det gör dem bättre rustade att 
delta och verka i det demokratiska samhället. 

6 Ekonomi 
Beroende på ambitionsgrad för att skildra kommunens historia varierar därmed 
kostnadsbilden. 

Den enklaste formen, en informationsskylt i till exempel Ulricaparken, är en mindre 
kostnad. Kostnad för skylt beräknas ligga runt 25 tkr, och att ta fram en historiskt 
korrekt text ungefär samma summa. Totalt runt 50 tkr. 

Om kommunen skulle uppmärksamma namnbytet i form av en konstnärlig 
gestaltning på plats är 500 tkr en rimlig uppskattad summa. 

Att ta fram digitalt material som på olika sätt skildrar stadens historia, är svårare att 
prissätta. Det beror på storlek på satsningen. Det krävs även att man tar fram adekvat 
information och den måste vara historiskt vederhäftig. Att ta fram en modern version 
av den lokal historien kräver insatser av en historiker. Det krävs också att man är 
tydlig i urvalet och vad som ska skildras. 

Det finns externa medel att söka för olika projekt så som det gjordes med Gränsbygds 
projektet, dock krävs även att det avsätts kommunala medel för att kunna arbeta med 
det.  
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7 Sammanfattning och analys 
I samtal med motionären så framkom det en önskan om att lyfta kulturen och vikten 
av att belysa den lokala historien. Det kan göras som ett första steg med en enkel 
informationsskylt, men motionären har en önskan att det ska ses i ett större 
sammanhang och satsning.  

Utifrån lagstiftning så finns det inga krav på en kommun att lyfta fram den lokala 
historian. Enligt FN:s barnkonvention så har barn rätt till kultur. Detta går även att 
fördjupa genom att ge barn och unga en korrekt historisk fakta / berättelse och i 
förlängningen ge dem gedigen grund att stå på. Det är viktigt i tider där det talas om 
”fake news”, alternativa sanningar med mera. 

Ulricehamn har en lång historia, och den har beskrivits i olika lokala skrifter. Det 
lyfts även fram på kommunens webb, på bibliotekets webb med Ulricehamns bygdens 
forskarrum.  

https://www.ulricehamn.se/uppleva/bibliotek/ulricehamnsbygdens-forskarrum/ 

Där omnämns viktiga händelser, platser och personer som betytt något för staden och 
bygdens utveckling genom århundraden. Verksamheten för kultur och fritid har även 
föreslagit till Miljö och samhällsbyggnad att ta fasta på det när Storgatan görs om. En 
tidslinje utmed den dagvatten ränna som ska anläggas kan man även lägga en 
tidslinje som börjar 10 000 år tillbaka i tiden. Här skulle även namnbyten från 
Bogesund till Ulricehamn kunna tas med. Det måste då inrymmas i det projektet. 
Även en informationsskylt, eller tillägg på webben kring namnbyten kan tas med. 
Detta innebär inga större kostnader. Det som däremot kostar är att ta fram en korrekt 
historiks beskrivning. En trolig kostnad för att arvodera en historiker är cirka 25 000 
kr, framtagande av en skylt cirka 25 000 kr. 

En större satsning med att göra en konstnärlig gestaltning kring namnbytet skulle 
uppskattas bli cirka 500 000 kr, en trolig summa som behöver avsättas. Möjligt 
skulle det kunna inlemmas i arbetet som görs med 1% pott varje år som följer den 
politiskt antagna riktlinjerna för konstnärlig gestaltning.   

Under 2019 och 2020 genomfördes ett projekt tillsammans med grannkommunerna 
Tranemo och Svenljunga att lyfta slaget på Åsunden och det gemensamma 
kulturarvet och historian. Detta var ett uppskattat projekt och det var många 
intresserade som kom på de föreläsningar och aktiviteter som erbjöds i projektet. 
Tjänstepersoner i kommunerna startade även en hel del samarbeten, bland annat 
togs det fram ett antal berättelser som finns att ta del av på Story spot. Att skapa 
intresse för en plats utifrån historian och kultur är viktigt och det skapar även 
effekter för besöksnäringen. 

Sammantaget så ser förvaltningen positivt på motionärens önskan, att på olika sätt 
lyfta staden och bygdens historia. Då med kulturella förtecken är något som skulle 
kunna fördjupas betydligt, och att det behöver ses över i ett fördjupat arbete, men det 
behövs då ett förtydligande kring ambitionsnivå från politik. Till detta behöver medel 
för utredning tillföras, en kostnad på 100 tkr. 
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8 Förvaltningens bedömning 
Sammantaget ser förvaltningen att motionärens önskan, på olika sätt, skulle lyfta 
staden och bygdens historia på ett positivt sätt. Bland annat genom ökad kunskap 
både för alla kommunens invånare och turister.  

I motionen så skriver Rickard Hallifax (M) att historien om Ulricehamn är viktig. 
Utifrån barnkonventionen så finns stöd för att göra en satsning i den riktning som 
motionen pekar. Placering som förslås i motionen är Ulrikaparken, men efter 
avstämning med motionären så finns det fler platser. Att förvaltningen skulle ta fram 
en vederhäftig historiks beskrivning kring namnbytet samt skyltkostnad, skulle 
innebära en uppskattad kostnad av 150 tkr.  

Med anledning av att medel inte finns i befintlig budget, anses inte förslaget som 
ekonomiskt genomförbart. Därav beslut om avslag. 
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Svar på motion gällande en cykelväg på gammal 
banvall från Pinebo till Kinnared 
Dnr 2022/565 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen antas genom att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda projektets 
genomförbarhet, främst med hänsyn till möjligheten att träffa överenskommelser med 
berörda fastighetsägare. I samband med nästa revidering av kommunens cykelplan kan 
kommunstyrelsen ta ställning till om sträckan ska prioriteras för utbyggnad i förhållande till 
andra angelägna objekt. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Arne Fransson MP att kommunen gör en 
cykelväg på gammal banvall från Pinebo till Kinnared och formar ett avtal med markägare 
om att anlägga en hårt packad grusväg till Kinnared från Pinebo. 
 
Sträckan utgjorde tidigare del av Borås-Jönköpings Järnväg som var i drift från 1940 till 
1960. Den tidigare banvallen används idag som skogsbilväg för att nå kringliggande 
fastigheter. Vägen används flitigt för det rörliga friluftslivet. Åsundenleden och Lassalyckans 
milspår går delvis på vägen. Vintertid prepareras även skidspår på delar av sträckan. Utbyggd 
gång- och cykelväg finns utmed Grönahögsvägen från Ulricehamn fram till Pinebo.  
 
Sträckan mellan Pinebo och Kinnared är ca 4,7 km lång och berör ca 15 fastigheter. Ca 1,0 km 
av sträckan ägs av kommunen. För iordningställande av övriga delar behöver avtal träffas 
med berörda fastighetsägare. 
 
Utbyggnad av sträckan är inte upptagen i kommunens cykelplan för 2022-2026. Nästa 
ordinarie revidering av planen planeras ske 2026. I samband med planrevideringen kan 
prövas om sträckan ska prioriteras i förhållande till andra angelägna cykelvägar. Innan 
sträckan blir aktuell att prioritera bör genomförbarheten utredas i samråd med berörda 
fastighetsägare.    
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2023-01-12 från samhällsbyggnadschef  
2 Motion gällande en cykelväg på gammal banvall från Pinebo till Kinnared 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen antas genom att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda projektets 
genomförbarhet, främst med hänsyn till möjligheten att träffa överenskommelser med 
berörda fastighetsägare. I samband med nästa revidering av kommunens cykelplan kan 
kommunstyrelsen ta ställning till om sträckan ska prioriteras för utbyggnad i förhållande till 
andra angelägna objekt. 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2023-01-12 

 

Tjänsteskrivelse Svar på motion gällande en cykelväg 
på gammal banvall från Pinebo till Kinnared 
Diarienummer 2022/565, löpnummer 4805/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen antas genom att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda projektets 
genomförbarhet, främst med hänsyn till möjligheten att träffa överenskommelser med 
berörda fastighetsägare. I samband med nästa revidering av kommunens cykelplan kan 
kommunstyrelsen ta ställning till om sträckan ska prioriteras för utbyggnad i förhållande till 
andra angelägna objekt. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Arne Fransson MP att kommunen gör en 
cykelväg på gammal banvall från Pinebo till Kinnared och formar ett avtal med markägare 
om att anlägga en hårt packad grusväg till Kinnared från Pinebo. 
 
Sträckan utgjorde tidigare del av Borås-Jönköpings Järnväg som var i drift från 1940 till 
1960. Den tidigare banvallen används idag som skogsbilväg för att nå kringliggande 
fastigheter. Vägen används flitigt för det rörliga friluftslivet. Åsundenleden och Lassalyckans 
milspår går delvis på vägen. Vintertid prepareras även skidspår på delar av sträckan. Utbyggd 
gång- och cykelväg finns utmed Grönahögsvägen från Ulricehamn fram till Pinebo.  
 
Sträckan mellan Pinebo och Kinnared är ca 4,7 km lång och berör ca 15 fastigheter. Ca 1,0 km 
av sträckan ägs av kommunen. För iordningställande av övriga delar behöver avtal träffas 
med berörda fastighetsägare. 
 
Utbyggnad av sträckan är inte upptagen i kommunens cykelplan för 2022-2026. Nästa 
ordinarie revidering av planen planeras ske 2026. I samband med planrevideringen kan 
prövas om sträckan ska prioriteras i förhållande till andra angelägna cykelvägar. Innan 
sträckan blir aktuell att prioritera bör genomförbarheten utredas i samråd med berörda 
fastighetsägare.    
 
 
Ärendet 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Arne Fransson MP att kommunen gör en 
cykelväg på gammal banvall från Pinebo till Kinnared och formar ett avtal med markägare 
om att anlägga en hårt packad grusväg till Kinnared från Pinebo. 
 
Sträckan utgjorde tidigare del av Borås-Jönköpings Järnväg som var i drift från 1940 till 
1960. Järnvägsrälsen revs kring 1965. Den tidigare banvallen används idag som skogsbilväg 
för att nå kringliggande fastigheter. Vägen används flitigt för det rörliga friluftslivet. 
Åsundenleden och Lassalyckans milspår går delvis på vägen. Vintertid prepareras även 
skidspår på delar av sträckan. Utbyggd gång- och cykelväg finns utmed Grönahögsvägen från 
Ulricehamn fram till Pinebo.  
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Sträckan mellan Pinebo och Kinnared är ca 4,7 km lång och berör ca 15 fastigheter. Ca 1,0 km 
av sträckan ägs av kommunen. För iordningställande av övriga delar behöver avtal träffas 
med berörda fastighetsägare. 
 
Vägen är idag ojämn med kraftigt utvecklad spårbildning. Bitvis tränger grövre material fram 
och vägmitt och kanter är gräsbevuxen. För att höja standarden i enlighet med motionens 
intentioner behöver inträngande vegetation avlägsnas. Bitvis behöver diken rensas för att 
förbättra vattenavrinningen. Sträckan behöver förses med ny grusöverbyggnad som både ger 
ett jämnt underlag för cyklister och tillräcklig bärighet för tyngre skogstransporter.  
 
För att inte stänga ute berörda fastighetsägare från sina marker eller skapa onödigt dyra 
lösningar med nya alternativvägar bör fordonstrafik till och från dessa fastigheter tillåtas på 
vägen. Vid avstämning med Arne Franson bekräftar han att detta är i enlighet med 
motionens intention. 
 
Utbyggnad av sträckan är inte upptagen i kommunens cykelplan för 2022-2026. Nästa 
ordinarie revidering av planen planeras ske 2026. I samband med planrevideringen kan 
prövas om sträckan ska prioriteras i förhållande till andra angelägna cykelvägar. Innan 
sträckan blir aktuell att prioritera bör genomförbarheten utredas i samråd med berörda 
fastighetsägare.    
 
Anläggningskostnaden för att iordningställa cykelvägen i enlighet med motionen är 
översiktligt bedömd till ca 1,2 mkr. Till detta ska läggas intrångsersättning till berörda 
fastighetsägare. Driftkostnaden för vägen kommer fördelas efter nyttan för respektive part.  
 
Enigt artikel 12 i FN:s barnkonvention har barn rätt att få sina åsikter beaktade i alla frågor 
som berör dem. Förvaltningen har bedömt att det i nuläget inte är aktuellt att ta in barnens 
synpunkter då genomförbarheten i projektet ännu inte utretts. Förvaltningen gör ändå 
bedömningen att en cykelväg i enlighet med motionen upplevs som positiv för de barn som 
har möjlighet att nyttja den då framkomlighet, trygghet och säkerhet för cyklister ökar. 
 
Beslutsunderlag 

1 Motion gällande en cykelväg på gammal banvall från Pinebo till Kinnared 
 
 
Beslutet lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
 
 
 

Fredrik Linusson Johan Persson 
Samhällsbyggnadschef Infrastruktur- och trafikplanerare 
 Exploateringsenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 

 



 

 

Motion  gällande en cykelväg på gammal banvall från 
Pinebo till Kinnared. 

Det finns en gång och cykelväg sedan många år från 
Ulricehamns stad till Pinebo.   Nu är det dags att kommunen 
anlägger en cykelväg på en gammal banvall från Pinebo till 
Kinnared.Då kan man  få en cykelled till Kinnared  utan 
biltrafik. Det måste påpekas att hundklubben är  mycket aktiv 
i Kinnared och varför inte  göra det lite  lättare  att ta cykel än 
bil till denna aktivitet.Vissa sträckor ägs av Ulricehamn 
kommun .Hela sträckan är ca 4,7 km. 

Av ovanstående  skäl yrkas att: 

- Kommunen gör en cykelväg på gammal banvall från 
Pinebo  till Kinnared och formar  ett avtal med 
markägare om att anlägga en hårt packad grusväg till 
Kinnared från Pinebo. 

 

Ulricehamn den 15 september 2022 

 

Arne Fransson,MP 
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Svar på motion om energisystem vid byggnation av 
förskolor och skolor 
Dnr 2021/538 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att budgetuppdrag 2023 om utredning av lämpliga 
platser för vätgasproduktion och eventuell tankstation för fordon ska slutföras innan 
ställning tas till att använda vätgas enligt motionens mening. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Arne Fransson (MP) att kommunen alltid vid 
ny- och ombyggnation av förskolor och skolor tar med sig möjligheten att göra skolan 
självförsörjande på el och värme med hjälp av solceller, vätgasproduktion och bergvärme. 
 
Kommunen behöver samarbetspartners som har erfarenhet av användning av vätgas och 
produktion av denna. Både verksamhet fastighet och kommunens miljö- och byggenheten 
behöver mer kunskap om vätgas innan ett projekt med en förskola inleds. Utvecklingen av 
vätgasanvändningen får bevakas innan kommunen bestämmer sig för att bygga en förskola 
som är självförsörjande på energi. Att skaffa sig erfarenhet kan vara att först bygga en 
solcellspark för produktion av vätgas till fordon, på det sättet har Mariestads kommun gjort. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2023-01-25 från servicechef  
2 Motion om energisystem vid byggnation av förskolor och skolor 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att budgetuppdrag 2023 om utredning av lämpliga 
platser för vätgasproduktion och eventuell tankstation för fordon ska slutföras innan 
ställning tas till att använda vätgas enligt motionens mening. 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2023-01-25 

 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om energisystem vid 
byggnation av förskolor och skolor 
Diarienummer 2021/538, löpnummer 4922/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att budgetuppdrag 2023 om utredning av lämpliga 
platser för vätgasproduktion och eventuell tankstation för fordon ska slutföras innan 
ställning tas till att använda vätgas enligt motionens mening. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Arne Fransson (MP) att kommunen alltid vid 
ny- och ombyggnation av förskolor och skolor tar med sig möjligheten att göra skolan 
självförsörjande på el och värme med hjälp av solceller, vätgasproduktion och bergvärme. 
 
Kommunen behöver samarbetspartners som har erfarenhet av användning av vätgas och 
produktion av denna. Både verksamhet fastighet och kommunens miljö- och byggenheten 
behöver mer kunskap om vätgas innan ett projekt med en förskola inleds. Utvecklingen av 
vätgasanvändningen får bevakas innan kommunen bestämmer sig för att bygga en förskola 
som är självförsörjande på energi. Att skaffa sig erfarenhet kan vara att först bygga en 
solcellspark för produktion av vätgas till fordon, på det sättet har Mariestads kommun gjort. 
 
 
Ärendet 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Arne Fransson (MP) att kommunen alltid vid 
ny- och ombyggnation av förskolor och skolor tar med sig möjligheten att göra skolan 
självförsörjande på el och värme med hjälp av solceller, vätgasproduktion och bergvärme. 
 
Förvaltningen har ett budgetuppdrag 2023 att utreda placering av vätgasstation och 
produktion. Det kommer ställas högre krav på lokal energiproduktion för att möta 
framtidens energibehov. Där kan vätgas mycket väl att bli en del av den fossilfria 
produktionen i kommunen. Politiken vill att förvaltningen utreder lämpliga platser för 
vätgasproduktion och tankstation för fordon. 
 
Vätgas produceras med överskottsel eller med hjälp av solceller för att det skall vara 
miljövänligt. Det behövs en stor solcellsanläggning där tankstationen lämpligtvis placeras 
intill. Säkerhetsfrågorna är av central betydelse. Myndighetskraven är höga. Läckagerisker 
finns och en potentiellt farlig verksamhet bör ligga på betryggande avstånd från bebyggelse. 
Hittar man en lämplig placering av en solcellspark och en vätgasstation är det en bra början 
att skaffa sig erfarenhet av vätgas. 
 
Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen bedömer att aktuellt budgetuppdraget först bör utredas och genomföras. Detta 
innan kommunen börjar bygga förskolor och skolor som är självförsörjande på el och värme 
med hjälp av solceller, vätgasproduktion och bergvärme. 
 
Kommunen behöver samarbetspartners som har erfarenhet av användning av vätgas och 
produktion av denna. Både verksamhet fastighet och kommunens miljö- och byggenhet, 
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behöver mer kunskap om vätgas innan ett projekt med en förskola inleds. Utvecklingen av 
vätgasanvändningen får bevakas innan kommunen bestämmer sig för att bygga en förskola 
som är självförsörjande på energi.  
 
Att skaffa sig erfarenhet kan vara att först bygga en solcellspark för produktion av vätgas till 
fordon, exempelvis på det sättet som Mariestads kommun har gjort. 
Ärendet har ingen negativ påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om energisystem vid byggnation av förskolor och skolor 
 
Beslutet lämnas till 
Sektorchef service 
Verksamhetschef fastighet 
 
 
 
 
 

Anna-Lena Johansson Crister Dahlgren 
Servicechef Verksamhetschef fastighet 
Sektor service Sektor service 

 

 



2021-09-29

Motion till kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun gällande

Energisystem vid byggnation av förskolor och skolor.
I Mariestad kommer en ny förskola att invigas i januari 2022. Energisystemet på denna skola för
el och värme byggs upp av solceller, vätgasproduktion och bergvärme.

Varför gör man detta? Jo, kommunen vill visa att man bygger en klimathållbar förskola för sina
barns framtid. Kommunen vill tidigt få barnen att förstå vikten av hållbarhet och detta kommer
att genomsyra såväl byggnationen som miljön och pedagogiken på förskolan.
Vätgasproduktionen sker säkert på behörigt avstånd från skolan.

Därför yrkas att:

-       Ulricehamn kommun alltid vid ny- och ombyggnation av förskolor och skolor tar
med sig möjligheten att göra skolan självförsörjande på el och värme med hjälp av
solceller, vätgasproduktion och bergvärme.

 

Arne Fransson, Mp
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§  
 

Öppna sammanträden för kommunstyrelsen, 
mandatperioden 2023-2026 
Dnr 2023/78 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens sammanträden under mandatperioden 2023–2026 är öppna för 
allmänheten från kl. 15.00. 
 
Kommunstyrelsens ordförande ges möjlighet att korrigera tidpunkten för när sammanträdet 
öppnas för allmänheten. 
 
I ärenden som avser myndighetsutövning eller där det förekommer uppgifter som omfattas 
av sekretess hos styrelsen hålls sammanträdet inom stängda dörrar. 
 
Sammanfattning 
I kommunallagen, (2017:725), KL, 6 kap § 25, anges att en nämnds sammanträden ska hållas 
inom stängda dörrar, men nämnden får besluta att dess sammanträden ska vara offentliga, 
om fullmäktige medgett detta. 2007-09-27 § 122 gav kommunfullmäktige nämnderna 
möjlighet att ha öppna sammanträden. I kommunstyrelsens reglemente § 7 står det att 
kommunstyrelsen ska besluta om kommunstyrelsens sammanträden helt eller delvis ska vara 
öppna för allmänheten. 
 
En nämnds sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden som avser 
myndighetsutövning eller där det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess hos 
nämnden (KL 6 kap § 25). 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-01-30 från kanslichef  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens sammanträden under mandatperioden 2023–2026 är öppna för 
allmänheten från kl. 15.00. 
 
Kommunstyrelsens ordförande ges möjlighet att korrigera tidpunkten för när sammanträdet 
öppnas för allmänheten. 
 
I ärenden som avser myndighetsutövning eller där det förekommer uppgifter som omfattas 
av sekretess hos styrelsen hålls sammanträdet inom stängda dörrar. 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2023-01-30 

Tjänsteskrivelse Öppna sammanträden för 
kommunstyrelsen, mandatperioden 2023-2026 
Diarienummer 2023/78, löpnummer 377/2023 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens sammanträden under mandatperioden 2023–2026 är öppna för 
allmänheten från kl. 15.00. 
 
Kommunstyrelsens ordförande ges möjlighet att korrigera tidpunkten för när sammanträdet 
öppnas för allmänheten. 
 
I ärenden som avser myndighetsutövning eller där det förekommer uppgifter som omfattas 
av sekretess hos styrelsen hålls sammanträdet inom stängda dörrar. 
 
Sammanfattning 
I kommunallagen, (2017:725), KL, 6 kap § 25, anges att en nämnds sammanträden ska hållas 
inom stängda dörrar, men nämnden får besluta att dess sammanträden ska vara offentliga, 
om fullmäktige medgett detta. 2007-09-27 § 122 gav kommunfullmäktige nämnderna 
möjlighet att ha öppna sammanträden. I kommunstyrelsens reglemente § 7 står det att 
kommunstyrelsen ska besluta om kommunstyrelsens sammanträden helt eller delvis ska vara 
öppna för allmänheten. 
 
En nämnds sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden som avser 
myndighetsutövning eller där det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess hos 
nämnden (KL 6 kap § 25). 
 
 
Ärendet 
I kommunallagen, (2017:725), KL, 6 kap § 25, anges att en nämnds sammanträden ska hållas 
inom stängda dörrar, men nämnden får besluta att dess sammanträden ska vara offentliga, 
om fullmäktige medgett detta. 2007-09-27 § 122 gav kommunfullmäktige nämnderna 
möjlighet att ha öppna sammanträden. I kommunstyrelsens reglemente § 7 står det att 
kommunstyrelsen ska besluta om kommunstyrelsens sammanträden helt eller delvis ska vara 
öppna för allmänheten. 
 
En nämnds sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden som avser 
myndighetsutövning eller där det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess hos 
nämnden (KL 6 kap § 25). 
 
Varje nytillträdd kommunstyrelse har att ta ställning i frågan. 
 
Beslutsunderlag 
 
 
Beslut lämnas till 
Kanslichef  
kommunsekreterare 
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Lena Brännmar Linnéa Svensson 
Kanslichef  Kommunsekreterare 
Kommunledningsstaben Kanslifunktionen 
 Kommunledningsstaben 
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§  
 

Ansökan om omställningsstöd och pension för 
förtroendevald 
Dnr 2022/810 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ansökan angående aktivt omställningsstöd avslås med hänvisning till att den sökande har en 
anställning i förvaltningen och bedöms kunna återgå till denna utan åtgärder.   
 
Sammanfattning 
Mikael Levander (NU) har den 23 december 2022 inkommit med ansökan om  
omställningsstöd samt aktiva omställningsinsatser enligt OPF-KL-18. Ansökan gäller från  
och med den 1 januari.   
  
Kommunfullmäktige har fattat beslut om bestämmelser för omställningsstöd och pension för  
förtroendevalda, OPF-KL-18 (2019-12-19 §219). Bestämmelserna gäller för förtroendevald  
som avses i 4 kap. 1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen,  
landstinget/regionen eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av heltid, med  
sammanlagt minst 40% av heltid. 
 
Syftet med OPF-KL är att underlätta den förtroendevaldas övergång/återgång till arbetslivet. 
Då den sökande har en anställning i förvaltningen och att en återgång till denna kan ske 
omgående utan behov av stödåtgärder bedömer förvaltningen att det saknas förutsättningar 
att bevilja ansökan.   
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2023-01-31 från HR-chef 
2 Ansökan om omställningsstöd 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan angående aktivt omställningsstöd avslås med hänvisning till att den sökande har en 
anställning i förvaltningen och bedöms kunna återgå till denna utan åtgärder.   
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2023-01-31 

Tjänsteskrivelse Ansökan om omställningsstöd och 
pension för förtroendevald 
Diarienummer 2022/810, löpnummer 387/2023 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan angående aktivt omställningsstöd avslås med hänvisning till att den sökande har en 
anställning i förvaltningen och bedöms kunna återgå till denna utan åtgärder.   
 
Sammanfattning 
Mikael Levander (NU) har den 23 december 2022 inkommit med ansökan om  
omställningsstöd samt aktiva omställningsinsatser enligt OPF-KL-18. Ansökan gäller från  
och med den 1 januari.   
  
Kommunfullmäktige har fattat beslut om bestämmelser för omställningsstöd och pension för  
förtroendevalda, OPF-KL-18 (2019-12-19 §219). Bestämmelserna gäller för förtroendevald  
som avses i 4 kap. 1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen,  
landstinget/regionen eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av heltid, med  
sammanlagt minst 40% av heltid. 
 
Syftet med OPF-KL är att underlätta den förtroendevaldas övergång/återgång till arbetslivet. 
Då den sökande har en anställning i förvaltningen och att en återgång till denna kan ske 
omgående utan behov av stödåtgärder bedömer förvaltningen att det saknas förutsättningar 
att bevilja ansökan.   
 
 
Ärendet 
Mikael Levander (NU) har den 23 december 2022 inkommit med ansökan om  
omställningsstöd samt aktiva omställningsinsatser enligt OPF-KL-18. Ansökan gäller från  
och med den 1 januari.   
  
Kommunfullmäktige har fattat beslut om bestämmelser för omställningsstöd och pension för  
förtroendevalda, OPF-KL-18 (2019-12-19 §219). Bestämmelserna gäller för förtroendevald  
som avses i 4 kap.1§ kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen,  
landstinget/regionen eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av heltid, med  
sammanlagt minst 40% av heltid.   
  
Omställningsstöd syftar till att under en begränsad tid underlätta övergången eller 
återgången till arbetslivet när en förtroendevald lämnat sitt uppdrag. Omställningsstöd kan 
bestå av aktiva omställningsinsatser, ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt  
omställningsstöd.   
  
Vad gäller aktivt omställningsstöd har respektive kommun utifrån den förtroendevaldes  
individuella förutsättningar att ta ställning till lämpliga aktiva omställningsinsatser samt  
vilken kostnadsram som ska gälla. De åtgärder som erbjuds kan exempelvis bestå av  
rådgivningsinsatser och kompletterande utbildning.   
 
Kommunstyrelsen är enligt reglementet utsedd till pensionsmyndighet och har till uppgift att  
tolka och tillämpa bestämmelserna i OPF-KL-18. 
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Omställningsstödet förutsätter att den sökande själv aktivt verkar för att få ett nytt arbete 
eller medverkar till att skapa förutsättningar för att denne ska kunna återgå till sitt tidigare 
arbete. OPF-KL ger ingen vägledning till vilka aktiva insatser den som söker kan få eller hur 
mycket det får kosta. Inte heller finns någon upparbetad praxis som till exempel SKR kan 
bidra med. I förvaltningens dialog med SKR så hänvisar de till de system för omställning som 
finns på arbetsmarknaden för att hitta vägledning i våra bedömningar. I detta fall ligger 
”Omställningsfonden” – det omställningsavtal som gäller för anställda i välfärden - närmast 
till hands, särskilt som den sökande redan är anställd på förvaltningen. 
 
I vårt omställningsavtal (KOM-KR) så framgår att vi kan stödja oss på avtalet för att 
genomföra förebyggande insatser eller för att göra aktiva insatser när anställda sägs upp på 
grund av arbetsbrist, ingår i turordningskrets eller på grund av nedsatt arbetsförmåga blir av 
med sin anställning. De förebyggande insatserna ska underförstått syfta till att hålla 
medarbetarens kompetens på en så hög nivå så att risken för en framtida arbetslöshet 
undviks.  
 
Förvaltningens bedömning är att den sökandes kompetens och pågående anställning i 
förvaltningen innebär att denne kan återgå till sitt ordinarie arbete med omedelbar verkan 
utan att riskera att bli arbetslös på varken kort eller lång sikt.  Det är mot denna bakgrund 
svårt att se att de förutsättningar för stöd som framkommer i omställningsavtalet, som ovan 
beskrivet, kan sättas i tillämpning.  Det är däremot rimligt att sektor lärande planerar för att 
återintroducera den sökande i verksamheten utifrån det faktum att denne har varit 
frånvarande i fyra år.  
 
Då det ytterst är upp till kommunstyrelsen att tolka de bestämmelser som framgår av OPF-
KL och att det finns ett utrymme för lokala tolkningar så pekar förvaltningen på att 
kommunstyrelsen kan göra en annan lokal tolkning än förvaltningen utan att vara i konflikt 
med de bestämmelser som framkommer i OPF-KL.      
 
Beslutsunderlag 
1 Ansökan om omställningsstöd  

 
 
 
Beslut lämnas till 
Mikael Levander 
HR-chef 
 
 
 

Gustaf Olsson Roland Ödh 
Kommunchef HR-chef 
 HR-funktionen 
 Kommunledningsstaben 

 



Från: Levander Mikael[Mikael.Levander@fv.ulricehamn.se]
Skickat: 23.12.2022 11:55:19
Till: Ulricehamns Kommun[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Omställningsstöd m.m.

Hejsan!
 
Jag söker omställningsstöd och pension för förtroendevalda enligt (OPF‐KL18) samt aktiva omställningsinsatser
från och med den 1 januari 2023 samt 
ev. medel från omställningsfonden. Önskar också att omställningsstödet hanteras skyndsamt och att en
utbetalning
görs i slutet av januari.
 
Med vänlig hälsning
Mikael Levander (NU)
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
Kommunalråd
Ulricehamns kommun
Mail: mikael.levander@fv.ulricehamn.se
Telefon: 0321 – 59 67 84
Mobil: 0766 – 43 67 84
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§  
 

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2022 - 
Elevhälsans medicinska insats (EMI) 
Dnr 2023/74 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2022 – Elevhälsans medicinska insats (EMI) läggs 
till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Enligt patientsäkerhetslagen (PSL 2010:659) ska vårdgivare dokumentera sitt arbete med 
patientsäkerheten i en så kallad patientsäkerhetsberättelse. I den ska det framgå hur arbetet 
med patientsäkerheten har bedrivits under föregående kalenderår. Det ska även framgå vilka 
åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som har uppnåtts. 
 
Vårdgivaren ska senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse och den 
ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den. 
 
Verksamhetschef för elevhälsans medicinska och psykologiska insats har upprättat en 
patientsäkerhetsberättelse för vårdgivaren 2022 gällande elevhälsans medicinska insats 
(EMI). 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2023-01-31 från barn- och utbildningschef  
2 Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats (EMI) 2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2022 – Elevhälsans medicinska insats (EMI) läggs 
till handlingarna. 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2023-01-31 

Tjänsteskrivelse Patientsäkerhetsberättelse för 
vårdgivare 2022 - Elevhälsans medicinska insats (EMI) 
Diarienummer 2023/74, löpnummer 383/2023 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2022 – Elevhälsans medicinska insats (EMI) läggs 
till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Enligt patientsäkerhetslagen (PSL 2010:659) ska vårdgivare dokumentera sitt arbete med 
patientsäkerheten i en så kallad patientsäkerhetsberättelse. I den ska det framgå hur arbetet 
med patientsäkerheten har bedrivits under föregående kalenderår. Det ska även framgå vilka 
åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som har uppnåtts. 
 
Vårdgivaren ska senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse och den 
ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den. 
 
Verksamhetschef för elevhälsans medicinska och psykologiska insats har upprättat en 
patientsäkerhetsberättelse för vårdgivaren 2022 gällande elevhälsans medicinska insats 
(EMI). 
 
 
Ärendet 
Enligt patientsäkerhetslagen (PSL 2010:659) ska vårdgivare dokumentera sitt arbete med 
patientsäkerheten i en så kallad patientsäkerhetsberättelse. 
 
Vårdgivaren ska senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse och den 
ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den. 
 
Socialstyrelsens allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOFS 
2011:9) klargör bland annat att patientsäkerhetsberättelsen är en del av det ledningssystem 
som vårdgivaren är skyldig att inrätta. 
 
I den ska det framgå hur arbetet med patientsäkerheten har bedrivits under föregående 
kalenderår. Det ska även framgå vilka åtgärder som har vidtagits för att öka 
patientsäkerheten och vilka resultat som har uppnåtts. 
 
Vårdgivaren ska beskriva vad verksamheten har gjort för att identifiera, analysera och så 
långt möjligt reducera risker, tillbud och negativa händelser i vården. En beskrivning ska 
också ges kring hur och när vårdgivaren ska fullfölja de åtgärder som vårdgivaren inte kunna 
genomföra direkt. 
 
Verksamhetschef för elevhälsans medicinska och psykologiska insats har upprättat en 
patientsäkerhetsberättelse för vårdgivaren 2022 gällande elevhälsans medicinska insats 
(EMI). 
 
Beslutsunderlag 
1 Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats (EMI) 2022 
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Beslut lämnas till 
Barn- och utbildningschef 
Verksamhetschef för elevhälsans medicinska och psykologiska insats 
 
 
 
 

Gülsen Özdenkos Gunnar Scorénius 
Barn- och utbildningschef Utredare 
Sektor lärande Sektor lärande 

 



 

 

 

 

 

Patientsäkerhetsberättelse 

Elevhälsans medicinska insats (EMI) 

Ulricehamns kommun 

År 2022 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevhälsa 2023-03-01 

Ulrika Englund, verksamhetschef EMI för grund- och gymnasieskola 

Susanne Larsson, medicinskt ledningsansvarig skolsköterska EMI 
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Inledning 

PSL 2010:659, SOSFS 2011:9 7 kap. 3 § 
 
Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren varje år upprätta en 
patientsäkerhetsberättelse. Syftet med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och 
tydligt redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra 
patientsäkerheten.  
 
Patientsäkerhetsberättelsen ska vara färdig senast den 1 mars varje år, finnas 
tillgänglig för den som vill ta del av del av den och den bör utformas så att den kan 
ingå i vårdgivarens ledningssystem för patientsäkerhet. 

 

Källa:  
Socialstyrelsen ”Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och 
sjukvården 2020–2024” 
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SAMMANFATTNING 

 
Fokus inom EMI har varit att erbjuda alla elever de lagstadgade hälsobesök och 
hälsosamtal de har rätt till, att erbjuda vaccinationer enligt det nationella 
vaccinationsprogrammet och på alla sätt upprätthålla patientsäkerheten trots de yttre 
förändringarna. Utöver detta har elevhälsans medicinska personal deltagit i 
elevstödjande verksamheter i så stor utsträckning som möjligt till exempel 
elevhälsoteam och SIP-möten. 

Egenkontroll, riskhantering och avvikelserapportering har fungerat tillfredsställande 
och man ser inte behov av större, strukturella åtgärder utifrån de analyser som gjorts 
av de rapporter som inhämtats. 

Pandemin har på olika sätt påverkat arbetet i elevhälsans medicinska insats, EMI. 

Under perioder av hög smittspridning har man fått hitta nya sätt att utföra arbetet, 
vilket ibland varit utmanande, men som trots allt fungerat väl. 

Sedan 1 april 2022 klassas covid-19 inte längre som en samhällsfarlig och 
allmänfarlig sjukdom. Smittskydd i Västra Götaland fortsätter att informera om 
smittläget och vad som är viktigt att tänka på för att minska smittspridning av covid-
19 i förskolor och skolor. 
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GRUNDLÄGGANDE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SÄKER VÅRD 

 

Engagerad ledning och tydlig styrning                     

 

Övergripande mål och strategier 

PSL 2010:659, 3 kap. 1 §, SOSFS 2011:9, 3 kap. 1–3 § 
 

Elevhälsans uppdrag är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande och att stödja 
eleverna utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsans medicinska insats i 
Ulricehamns kommun arbetar fortlöpande för att upprätthålla en så hög grad av 
patientsäkerhet som möjligt. 
Målet är att bedriva en god och säker vård, där risker elimineras genom tidig 
identifiering och förebyggande arbete. Vi arbetar också för att så många elever som 
möjligt skall ta del av de hälsofrämjande och förebyggande insatser som vi erbjuder i 
form av hälsosamtal och vaccinationer. 
För att minimera risken för vårdskada är det viktigt att bemanningen är fullgod och 
att personalen har den kompetens som krävs för att bedriva en säker vård. 
Arbetsmiljön måste vara tillfredsställande och det måste finnas tid för planering och 
kvalitetsarbete. De lokaler som används i verksamheten måste vara ändamålsenliga 
och uppfylla grundläggande krav på hygien och sekretess. 

 
Strategier för att uppnå dessa mål är att: 

 
* Skolsköterska finns tillgänglig på alla skolor och att dessa har ansvar för ett rimligt 
antal elever för att kunna erbjuda elever hälsofrämjande och förebyggande insatser. 
 
* Skolsköterskor/Skolläkare har den kompetens som krävs och ges möjlighet till 
utbildning och kompetensutveckling. 
 
* Riktlinjer och rutiner följs genom systematisk egenkontroll. 
 
* En fungerande avvikelserapportering finns och att den leder till åtgärder som sedan 
följs upp. 
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* Det finns ett system för att ta till vara synpunkter, klagomål och förbättringsförslag 
både från EMI-personal, annan skolpersonal, elever och vårdnadshavare. 
 
Under 2022 hade verksamheten som mål att fortsätta bedriva en god och säker vård 
inom elevhälsans medicinska insats och att vid behov göra förbättringar löpande 
utifrån avvikelserapporter och synpunkter som inkom under året.  
 

 

Organisation och ansvar 

PSL 2010:659, 3 kap. 1 § och 9 §, SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1 

Vårdgivaren skall dokumentera hur ansvaret är organiserat och fördelat i 
verksamheten. 

Under januari 2022 har Ann-Christine Barsjö Stomberg varit verksamhetschef för 
EMI grundskola och gymnasieskola.  Verksamhetschef Ulrika Englund ersatte Barsjö-
Stomberg i mars. Susanne Larsson har under det gångna året varit medicinskt 
ledningsansvarig skolsköterska (MLA) för grundskola och gymnasieskola. 

 

Vårdgivare 

Ulricehamns kommun är genom kommunfullmäktige vårdgivare för all hälso- och 
sjukvårdsverksamhet som bedrivs i kommunens regi. Kommunstyrelsen är därmed 
vårdgivare för Elevhälsans medicinska insats och ytterst ansvarig. Kommunstyrelsen 
uppdrag är att utse verksamhetschef, anmälningsansvarig för lex Maria samt 
informationssäkerhetssansvarig. Verksamhetschef enligt HSL § 29 är utsedd och är 
Ulrika Englund. 

 

Verksamhetschef enligt Hälso- och sjukvårdslagen § 29 

Verksamhetschefen ansvarar för ledning, planering och utveckling av verksamheten 
och att god vård bedrivs. Genom att medarbetare har rätt kompetens, får 
fortutbildning och möjlighet att bedriva en god vård av hög kvalitet. 
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I arbetet med elever kan vissa organisatoriska uppgifter delegeras av rektor. 
Verksamhetschefen är den person som såväl tillsynsmyndighet IVO, Inspektion för 
Vård och Omsorg, elever, föräldrar och personal ska kunna vända sig till när det 
gäller frågor som rör verksamheten.  Verksamhetschef som inte har medicinsk 
utbildning måste överlåta det medicinska ledningsansvaret till annan person. 
Verksamhetschefen har uppdragit det medicinska ansvaret samt bestämt om-
fattningen till medicinskt ledningsansvarig skolsköterska genom skriftlig överlåtelse 
av enskilda arbetsuppgifter enligt Hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) 4 kap. 
4§.    

Omfattningen av MLA uppdraget för EMI är från och med läsår 2021/2022 åtta 
timmar per vecka på ca 3 300 elever i Ulricehamns kommun. 

Verksamhetschefen kvarhåller det samlade ledningsansvaret och denna överlåtelse 
kan återkallas helt eller delvis. 

 

Medicinskt ledningsansvarig (MLA)  

MLA ansvarar för kvalitet och säkerhet inom EMI. MLA skall vara uppdaterad och väl 
förtrogen med gällande regelverk inom området. MLA ansvarar för att rutiner och 
egenkontroll upprättats och följs, att avvikelser och risker analyseras och följs upp. 

 

Legitimerad hälso-och sjukvårdspersonal 

All hälso- och sjukvårdspersonal d.v.s. skolläkare och skolsköterska, har ett eget 
yrkesansvar för att arbetet skall utföras med god kvalité och hög patientsäkerhet och 
skall medverka och bidra till att detta upprätthålls. Varje medarbetare ansvarar för 
att avvikelser och risker identifieras och rapporteras. 
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Samverkan för att förebygga vårdskador 

SOSFS 2011:9 4 kap. 6 § och 7 kap. 2 § p 3 
 
 Intern samverkan: 
 
* Elevhälsoteam där skolans personal och elevhälsans personal gemensamt 
identifierar elever som är i behov av elevhälsans insatser. 
 
* Samordning av insatser inom elevhälsan. 
 
* Information om nya elever på skolorna så att dessa får ta del av elevhälsans 
rutinmässiga insatser som görs i hälsofrämjande och förebyggande syfte. 
 
* Regelbundna EMI-EPI (elevhälsans psykologiska insats) ledningsmöten med 
verksamhetschef. 
 
* Uppstartsdag med skolsköterskor, skolläkare samt verksamhetschef inför nytt läsår. 
 
* Regelbundna skolsköterskemöten med verksamhetschef varje månad under läsåret. 

 
 
Extern samverkan: 
 
* Fungerande rutin för remittering till och samverkan med annan vårdgivare när 
behov av detta finns. 
 
* EMI har samverkansparter såsom barnhälsovården (primärvården), socialtjänsten, 
barn- och ungdomsmedicin, ungdomsmottagningen, barn- och ungdomspsykiatrin, 
flyktingteamet Boda i Borås, regionens smittskydd, Närhälsans vårdcentral och 
Hälsobrunnens vårdcentral. 
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Informationssäkerhet 

HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1 § 
 

Datajournalsystemet PMO genomgår fortlöpande förbättringar i syfte att förbättra 
kvaliteten och säkerheten. En gång per månad görs loggkontroller, där man 
kontrollerar öppnade journaler och samkör dessa med behörighet på de aktuella 
enheterna.  

 
Journalgranskning kommer att genomföras på sikt. Risker gällande 
informationsöverföring identifieras via avvikelsehanteringssystemet och åtgärdas vid 
behov. 
 

En god säkerhetskultultur   

Inom EMI i Ulricehamns kommun arbetar vi ständigt för att 
upprätthålla en god säkerhetskultur. Vi strävar efter ett 
arbetsklimat där alla öppet kan lyfta patientsäkerhetsfrågor, 
rapportera och uppmärksamma varandra på risker, diskutera 
arbetsmetoder utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv och komma med idéer och 
förslag på sådant som kan öka säkerheten. Vi analyserar avvikelser utifrån ett icke 
skuldbeläggande perspektiv, där vi identifierar strukturella risker och brister i 
rutiner. 

Vi strävar efter en god arbetsmiljö som främjar ett patientsäkert arbetssätt. 
Arbetsbelastningen måste vara anpassad så att tid finns för eftertanke och reflektion 
kring säkerhet och risker i varje arbetsmoment. 

Utvärderingen av verksamheten sker löpande och innefattar hantering av 
avvikelserapporter och av inkomna synpunkter (från egen personal, övrig 
skolpersonal, elever, vårdnadshavare och andra intressenter). 

Genomgång av inkomna avvikelserapporter och rapporterade synpunkter sker 
löpande så att akuta åtgärder kan vidtas vid behov. Genomgång och analys av de 
aktuella avvikelserapporterna sker vid regelbundna EMI-/EPI ledningsmöten en 
gång per månad. Analys av avvikelser dokumenteras. Verksamhetschefen vidtar 
lämplig åtgärd beroende på avvikelsens karaktär och gör vid behov anmälan enligt 
Lex Maria. 
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Bemanning, kunskap och kompetens                        

En grundläggande förutsättning för en säker vård är att det finns tillräckligt 
med personal som har adekvat kompetens och goda förutsättningar för att utföra sitt 
arbete. Grunden för att bedriva patientsäkert arbete är att skolsköterska finns 
tillgänglig på alla skolor och att dessa har ansvar för ett rimligt antal elever. 

Under 2022 har en skolskötersketjänst på heltid inte varit tillsatt på grund av 
rekryteringsproblem från januari till och med september. Det har inneburit att 
belastningen på några skolsköterskor varit hög, då de fått ta ett större ansvar för att 
hinna med att träffa elever och vårdnadshavare även på dessa skolor. Skolsköterskor 
och MLA har även fått stötta upp kring ny skolsköterska från och med oktober och 
framåt, för att få till en så bra introduktion som möjligt för alla berörda på skolorna. 

Detta har också inneburit att vissa arbetsuppgifter skjutits upp och att vissa insatser 
försenats. 

Situationen har också påverkat tillgängligheten till skolsköterska på berörda skolor 
och medfört en ökad risk för vårdskador och en negativ påverkan på 
patientsäkerheten.  

 

Skolsköterske-möten, utvecklingsdagar och handledning 

Det anordnas utbildningsinsatser för kompetensutveckling för SSK dels på 
uppstartsdagen inför varje läsår men också löpande under varje pågående läsår. 
Skolsköterskor får också tillfälle för kvalitetsdiskussioner på SSK-möten en gång per 
månad. 

 

Deltagande i kurser och konferenser 

Samtliga skolsköterskor fick möjlighet i maj att åka på den årliga 
skolsköterskekongressen i Karlstad. Syftet med detta är att säkerställa att 
skolsköterskorna bibehåller och utvecklar sin kompetens, då det är en mycket viktig 
faktor för att kunna bedriva ett patientsäkert arbete. 
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Delaktighet i vården 

PSL 2010:659, 3 kap. 4 § 

En grundläggande förutsättning för en säker vård är patientens och de närståendes 
delaktighet. 

Elevhälsans medicinska insats bedriver frivillig vård och samtycke från elev och 
vårdnadshavare är en förutsättning för insatser. Elever har rätt att själva söka 
elevhälsans personal och kontakt tas med vårdnadshavare i de fall där man bedömer 
att detta är lämpligt eller nödvändigt. Eleverna informeras om att skolsköterskor, 
skolläkare och skolpsykologer har tystnadsplikt och om vad detta innebär. De får 
också information om att tystnadsplikten kan brytas i vissa situationer till exempel 
vid misstanke om att barn far illa. 

 

Information till och samverkan med elever och vårdnadshavare är en viktig del av 
elevhälsans arbete. Information skall vara anpassad efter elevens behov, ålder, 
kunskap och situation och kan till exempel beröra följande områden: 

 Beskrivning av elevhälsans medicinska insats, roll och uppdrag 
 Information inför vaccinering 
 Information inför hälsobesök och inför eventuell uppföljning av hälsobesök 
 Information om vidtagna åtgärder vid symtom eller skada 

Det är viktigt att elevhälsans personal uppmärksammar faktorer som kan medföra 
svårigheter i informationsöverföringen till exempel behov av tolk. 

 

Elever eller vårdnadshavare som har synpunkter på vården eller vill framföra 
klagomål kan göra det genom att kontakta skolsköterskan. Skolsköterskan 
rapporterar sedan synpunkt eller klagomål till verksamhetschef som hanterar dessa 
och tar ställning till eventuell åtgärd. Rapporterade synpunkter lyft sedan i 
skolsköterskegruppen. 

Synpunkter och klagomål kan också framföras via Ulricehamns kommuns 
rapporteringssystem. Inkomna klagomål och synpunkter gällande verksamheten 
behandlas löpande i kommunen. 
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AGERA FÖR SÄKER VÅRD 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 2 §, 7 §, 8 §, 7 kap. 2 § p 2, PSL 2010:659, 3 kap. 10 §  
 
Verksamheten mål är att bedriva en god och säker vård där risker elimineras genom 
tidig identifiering och förebyggande arbete. Vi arbetar också för att så många elever 
som möjligt skall ta del av de hälsofrämjande och förebyggande insatser som vi 
erbjuder i form av bland annat hälsosamtal och vaccinationer. För att följa upp dessa 
mål görs egenkontroller enligt nedan: 
 

 Inrapportering till nationella vaccinationsregistret, NVR sker löpande. 
 Avvikelser - bedöms och analyseras löpande och sammanställs en gång per år. 
 Synpunkter och förbättringsförslag - bedöms och analyseras löpande. 

 

Vårdgivaren skall utföra egenkontroll i syfte att säkra verksamhetens kvalitét. 

Egenkontroll  Omfattning  Källa  
Temperatur i medicinskt 
kylskåp. Lägsta och högsta 
under dygnet samt återställ.  

Kollas varje 
arbetsdags morgon.  

Manuell kontroll och 
registrering på varje skola av 
skolsköterska.  

Blodtrycksmanschett  1 gång/ år  

(Juni)  

Manuell registrering och 
kontroll av varje enskild 
skolsköterska.  

Testapparat för hörsel, 
audiometer.  

1 gång/år 

(Juni)  

Skickas till:   

Hörselverksamheten, Box 310, 
Vänerparken, 462 24 
VÄNERSBORG  

Risk- och avvikelserapportering  Fortlöpande  Risk- och 
avvikelsehanteringssystemet  

Basapotek  Kontroll av 
basapotek.  

(oktober) 

Varje enskild skolsköterska 
ansvarar för att endast 
tillhandahålla det som ska 
finnas i basapoteket.  

Loggranskning i 
Datajournalsystemet PMO  

1 gång/månad Loggranskning utförs av 
systemförvaltare och 
verksamhetschef. 

Dokumentationsgranskning  

(Kommer att bli aktuellt längre 
fram) 

 
Genomförs gemensamt i 
skolsköterskegruppen.  

Journalsystemet PMO 
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Våg  1 gång/år  

(Juni)  

Kalibreras och kontrolleras av 
skolsköterska  

Medicinteknisk utrustning på 
skolsköterskemottagningarna 

1 gång/år  

(Maj)  

MLA tillsammans med 
verksamhetschef och varje 
enskild skolsköterska.  

 
 

Under 2022 har hälsosamtal och hälsobesök erbjudits enligt föreskrifter i skollagen 
det berör samtliga elever i förskoleklass, årskurs 2, årskurs 4, årskurs 6, och årskurs 8 
samt elever som går 1:a året på gymnasiet. 
 
Samtliga elever i årskurs 2, årskurs 5 och årskurs 8 har erbjudits vaccinationer enligt 
nationellt vaccinationsprogram. 
 
Avvikelserapportering har skett enligt de rutiner som finns för detta och en rad 
rapporter har inkommit gällande skilda områden. Slutsatsen av detta är att större, 
strukturella organisationsförändringar inte är aktuella eller nödvändiga i nuläget. 
 
Inga synpunkter har inkommit under det gångna året. 
 
Kontroll av medicinteknisk utrustning och av läkemedelsförråd har skett enligt rutin. 
 
 
 

Öka kunskap om inträffade vårdskador 

SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 § sista stycket. HSLF-FS 2017:40, 3 kap. 1 §, 
PSL 2010:659, 3 kap. 3§ 

Identifiering och utredning av händelser, risker och vårdskador ger underlag för 
utformning av åtgärder och prioritering av insatser. Genomgång av inkomna 
avvikelserapporter sker löpande så att akuta åtgärder kan vidtas vid behov. 

Avvikelsehanteringen sker löpande under året och analyseras av verksamhetschef och 
MLA enligt SOSFS 2011:9. Även utvecklingsfrågor som t.ex. digitala lösningar och 
övergångar inom EMI diskuteras kontinuerligt. Under året har det genomförts 
egenkontroll av verksamheten. Verksamhetschef vidtar lämplig åtgärd beroende på 
avvikelsens karaktär och gör vid behov anmälan enligt lex Maria. 
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Tillförlitliga och säkra system och processer 
 
De rutiner och processer som säkerställer att arbetet bedrivs enligt lagar och 
föreskrifter och med hög kvalitet och säkerhet finns samlade i elevhälsans medicinska 
insats metodstöd. Metodstödet revideras löpande av MLA och vid behov för att 
säkerställa att processer och rutiner är aktuella och att eventuella ändringar av lagar 
och förordningar uppmärksammas. 

Pandemin har på olika sätt påverkat arbetet i elevhälsans medicinska insats, EMI. 
Under perioder av hög smittspridning har man fått hitta nya sätt att utföra arbetet, 
vilket ibland varit utmanande, men som trots allt fungerat väl. Skolsköterskorna har 
arbetat med skyddsutrustning och man har också haft hälsosamtal, där 
vårdnadshavare och elever deltagit via telefon för att minimera risken för 
smittspridning. I perioder har det varit svårt att få till planerade besök på grund av 
sjukfrånvaro både hos elevhälsopersonal och elever och återbud från sjuka 
vårdnadshavare. Sammanfattningsvis har pandemin inneburit många utmaningar 
men arbetet har trots detta kunnat utföras på ett patienskort sätt. Lagstadgade 
hälsobesök, nödvändiga uppföljningar och vaccinationer har prioriterats och utförts 
planenligt. 

Sedan 1 april 2022 klassas covid-19 inte längre som en samhällsfarlig och 
allmänfarlig sjukdom. Smittskydd i Västra Götaland fortsätter att informera om 
smittläget och vad som är viktigt att tänka på för att minska smittspridning av covid-
19 i förskolor och skolor. 
 

 

Säker vård här och nu  

Riskhantering 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 1 §, 7 kap. 2 § p 4 

Att identifiera risker för vårdskador och att rapportera dessa är ett ansvar som alla 
inom elevhälsans medicinska delar. Det finns rutiner för hur elevhälsans medicinska 
personal går till väga för att rapportera risksituationer och avvikelser inom 
verksamheten och för hur dessa rapporter sedan hanteras. 
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Inkomna rapporter sammanställs löpande och akuta åtgärder vidtas vid behov. 
Identifiera risker i verksamheten diskuteras och analyseras vid återkommande SSK-
möten så att alla som arbetar inom organisationen blir medvetna om dessa och vid 
behov kan förändra sitt arbetssätt för att minimera riskerna. Vid behov görs även 
förändringar i rutiner och metoder. Riskanalyser dokumenteras och förmedlas till 
alla som arbetar inom organisationen. 

 

 

Stärka analys, lärande och utveckling                           

Under 2022 har arbetet kring risk- och avvikelserapportering uppdaterats 
och tydligare processer tagits fram. 

 

Avvikelser 

PSL 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS 2011:9, 5 kap. 5 §, 7 kap. 2 § p 5 

Alla medarbetare uppmanas och påminns om att skriva avvikelserapporter så fort de 
ser något som de uppfattar som en risk eller när något händer som leder till eller 
skulle kunna leda till en vårdskada. Alla rapporterade händelser och avvikelser 
analyseras enskilt av verksamhetschef och medicinskt ledningsansvarig och även 
gemensamt återför händelser och analyser till SSK-gruppen. På så vis kan hela 
gruppen dra lärdom av det inträffade och identifiera liknande risker i det egna 
arbetet. Hela gruppen bidrar då till att verksamhetens säkerhet och kvalitet ökar. 
Avvikelserapport och analys sammanfattas skriftligt så att alla medarbetare kan ta del 
av dokumentationen. Vid behov görs förändringar av de processer och rutiner som 
finns beskrivna i metodstödet för SSK. Om annan verksamhet är inblandad i 
händelsen kontaktas ansvarig där för information. Om det rör sig om allvarlig 
vårdskada eller risk för allvarlig vårdskada så gör verksamhetschef anmälan till IVO 
enligt lex Maria. 

Under år 2022 har 37 avvikelserapporter inkommit rörande olika områden inom 
verksamheten, se bilaga 1. 

Ingen av de inträffade händelserna har medfört allvarlig vårdskada och ingen 
anmälan enligt lex Maria har gjorts.  
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Klagomål och synpunkter 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 §, 3 a § och 6 §, 7 kap. 2 § p 6 

Klagomål och synpunkter som kommer till verksamheten tas emot av 
verksamhetschefen och lyfts i SSK-gruppen så att alla kan ta del av dem. Efter 
gemensam bedömning och analys vidtas lämplig åtgärd. Det kan handla om att 
arbeta med förändring och förbättring av verksamheten och att återkoppla till den 
som lämnar synpunkten. 

 

 

Öka riskmedvetenhet och beredskap                     

Elevhälsans medicinska insats arbetar med att öka medvetenheten kring risker och 
avvikelser på nätverksträffar en gång per månad. Har en risk- och 
avvikelserapportering lämnats in till verksamhetschef för elevhälsans medicinska 
insats behandlas den tillsammans med MLA och tas upp på nästkommande 
närverksträff, för att göra en allvarlighetsbedömning gemensamt. Elevhälsans 
medicinska insats genomför egenkontroll en gång per läsår och utifrån 
egenkontrollen görs de förändringar som behövs, för att säkra patientsäkerheten och 
minska risken för vårdskada. 

För att minimera risken att elev och vårdnadshavare skall utsättas för vårdskada, 
arbetar MLA aktivt med att revidera och uppdatera metodstödet på Teams 
samarbetsyta för skolsköterskorna. 

 

MÅL OCH STRATEGIER FÖR KOMMANDE ÅR 

Elevhälsans uppdrag är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande och att stödja 
elevernas utveckling mot utbildningens mål. Målet är att ge en god patientsäker vård 
utifrån uppdraget. 

Under 2023 kommer EMI att fortsätta att arbeta mot målet och bedriva ett 
systematiskt patientsäkerhetsarbete. Det innebär också att alla rapporterade risker, 
händelser, synpunkter, klagomål och förslag på förbättringar skall bedömas och 
analyseras på ett systematiskt vis. 
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Ulricehamn 2023-03-01 

Ulrika Englund, Verksamhetschef 

Susanne Larsson, MLA, Leg. sjuksköterska      
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BILAGA 1 

2022-12-31 

 

Risk- och avvikelserapportering 

Sammanställning 2022 

Elevhälsans medicinska insats, EMI, Ulricehamns kommun 

 

Totalt har 37 avvikelserapporter inkommit under kalenderåret 2022. 

 

Avvikelser: 

 Sabotageförsök på arkivskåp, någon har stoppat in ett gem i låset så det inte 
gick att öppna på SSK-mottagningen. (1). 

 Skolbyte från annan aktör, rekvisition med påskrift av vårdnadshavare skickas 
den 29/9 2021 till tidigare skola. Inte förrän den 17/1 2022 ankom EMI-journal 
efter flera påminnelser (1).   

 EHT-personal har dokumenterat i ”fel” EMI-journal/elevakt på elev med 
skyddad identitet. Eleven har pga. av skyddad identitet två EMI-
journaler/elevakter i PMO, en med rätt personnummer och namn och en EMI-
datajournal med 6 siffror och med ett påhittat namn (4). 

 Från VT-22 har elever i årskurs 8 erbjudits hälsosamtal i något förkortad 
version (1). 

 Hälsosamtal som berör 28 elever på gymnasiet har inte genomförts på grund av 
tidsbrist (1). 

 Vid genomgång av EMI-journal inför överlämning upptäcker mottagande SSK 
att dokumentation av given vaccination diTeki Booster ej finns noterad i PMO- 
datajournal. Ser i journalen att tidigare SSK skannat in samtyckesblankett på 
vaccinationsdagen (1). 
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 Elev som inte blivit klassplacerad i PMO-datajournal, men som är inlagd i 
infomentor (1). 

 

 Elev med sekretessmarkering finns inte med i journalsystemet PMO. Då det 
inte funnits någon EMI-journal/elevakt har inte specped på skolan kunnat 
dokumentera (1). 

 

 SSK har manuellt skapat datajournal i PMO för elever som saknar EMI-
journal/elevakt gäller elever som är utlandsfödda med TF:nr, detta ska 
egentligen ske digitalt i systemet (berör 9 elever). 

 

 Elev med skyddad identitet finns inte med i PMO-datajournal varken med 
fullständigt personnummer och namn eller med påhittat namn och 
personnummer (TF:nr) gäller även klasslistor (berör 4 elever). 

 

 I samband med överlämning uppmärksammades att SSK glömt att erbjuda elev 
på grundsärskolan vaccin diTeKi Booster i årskurs 8 (1). 

 

 I samband med överlämning uppmärksammas att SSK glömt att efterfråga 
BHV-journal gäller elev som går i årskurs 8 enligt gällande rutin (1). 

 

 9 elever med fullständigt personnummer och namn saknar EMI-journal i PMO 
i samband med skolstart och även flera veckor in på terminen 2022 (9). 

 

 Ny elev började tidigare under hösten på grundskolan, SSK har inte fått någon 
information från ansvarig rektor om att ny elev börjat på skolan, inget 
rektorsbeslut eller elevkort. Fick information från annan rektor att eleven finns 
och deltar på viss lektion med sin klass i grundskolan. Eleven har skyddad 
identitet. 

Detta har inneburit att SSK inte fått någon identitet på eleven och ej kunnat 
registrera EMI-journal, vilket försenat dokumentation även i elevakt samt ej 
kunnat rekvirera EMI-journal från tidigare skola. Rutinen är att SSK:or i 
kommunen på respektive skola behöver ha rätt identitet på eleven för att kunna 
registrera EMI-journal manuellt. Rutinen var inte känd denna gången. 
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Påtalat att personuppgifter behövs. Pratat med skoladministratör. Fått 
kontaktuppgifter från specped och IFO och därigenom fått personuppgifter. 
Informerat om SSK-uppdrag dvs. att upprätta / registrera EMI-journal (1). 

 I samband med skolstart saknades EMI-datajournal i PMO på en elev med 
skyddad identitet. Senare på terminen fick eleven via systemen en EMI-
datajournal med TF:nummer. SSK har uppmärksammat att eleven har 
fullständigt personnummer. Oklart varför inte elevens uppgifter läses över till 
PMO? Finns därför ingen EMI-datajournal med fullständigt personnummer att 
dokumentera i för SSK. (1).
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Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2022 - 
Elevhälsans psykologiska insats (EPI) 
Dnr 2023/75 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2022 – Elevhälsans psykologiska insats (EPI) läggs 
till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Enligt patientsäkerhetslagen (PSL 2010:659) ska vårdgivare dokumentera sitt arbete med 
patientsäkerheten i en så kallad patientsäkerhetsberättelse. I den ska det framgå hur arbetet 
med patientsäkerheten har bedrivits under föregående kalenderår. Det ska även framgå vilka 
åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som har uppnåtts. 
 
Vårdgivaren ska senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse och den 
ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den. 
 
Verksamhetschef för elevhälsans medicinska och psykologiska insats har upprättat en 
patientsäkerhetsberättelse för vårdgivaren 2022 gällande elevhälsans psykologiska insats 
(EPI). 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2023-01-31 från barn- och utbildningschef  
2 Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans psykologiska insats (EPI) 2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2022 – Elevhälsans psykologiska insats (EPI) läggs 
till handlingarna. 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2023-01-31 

Tjänsteskrivelse Patientsäkerhetsberättelse för 
vårdgivare 2022 - Elevhälsans psykologiska insats 
(EPI) 
Diarienummer 2023/75, löpnummer 384/2023 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2022 – Elevhälsans psykologiska insats (EPI) läggs 
till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Enligt patientsäkerhetslagen (PSL 2010:659) ska vårdgivare dokumentera sitt arbete med 
patientsäkerheten i en så kallad patientsäkerhetsberättelse. I den ska det framgå hur arbetet 
med patientsäkerheten har bedrivits under föregående kalenderår. Det ska även framgå vilka 
åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som har uppnåtts. 
 
Vårdgivaren ska senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse och den 
ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den. 
 
Verksamhetschef för elevhälsans medicinska och psykologiska insats har upprättat en 
patientsäkerhetsberättelse för vårdgivaren 2022 gällande elevhälsans psykologiska insats 
(EPI). 
 
 
Ärendet 
Enligt patientsäkerhetslagen (PSL 2010:659) ska vårdgivare dokumentera sitt arbete med 
patientsäkerheten i en så kallad patientsäkerhetsberättelse. 
 
Vårdgivaren ska senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse och den 
ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den. 
 
Socialstyrelsens allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOFS 
2011:9) klargör bland annat att patientsäkerhetsberättelsen är en del av det ledningssystem 
som vårdgivaren är skyldig att inrätta. 
 
I den ska det framgå hur arbetet med patientsäkerheten har bedrivits under föregående 
kalenderår. Det ska även framgå vilka åtgärder som har vidtagits för att öka 
patientsäkerheten och vilka resultat som har uppnåtts. 
 
Vårdgivaren ska beskriva vad verksamheten har gjort för att identifiera, analysera och så 
långt möjligt reducera risker, tillbud och negativa händelser i vården. En beskrivning ska 
också ges kring hur och när vårdgivaren ska fullfölja de åtgärder som vårdgivaren inte kunna 
genomföra direkt. 
 
Verksamhetschef för elevhälsans medicinska och psykologiska insats har upprättat en 
patientsäkerhetsberättelse för vårdgivaren 2022 gällande elevhälsans psykologiska insats 
(EPI). 
 
 



  2023/75, 384/2023 2(2) 

Beslutsunderlag 
1 Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans psykologiska insats (EPI) 2022 

 
 
Beslut lämnas till 
Barn- och utbildningschef 
Verksamhetschef för elevhälsans medicinska och psykologiska insats 
 
 
 

Gülsen Özdenkos Gunnar Scorénius 
Barn- och utbildningschef Utredare 
Sektor lärande Sektor lärande 
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1 Patientsäkerhetsberättelse för 
elevhälsans psykologiska insats (EPI) 

Skolpsykologen är en del av elevhälsan. Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och 
förebyggande. Elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot målen. 

Elevhälsan är inte en vårdinrättning, utan ett sätt att göra hälsans betydelse för lärandet 
tydlig. Så psykologens insats i elevhälsan följer i första hand skollagen. Skolpsykologen är 
dock legitimerad enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och vissa arbetsuppgifter är att 
betrakta som hälso- och sjukvård. Dessa ska mynna ur det pedagogiska. Skolpsykologen i 
elevhälsan är alltså inte ett ”mini-BUP” eller ens första linjens psykiatri. 

Huvuddelen av skolpsykologens arbete utgår från skollagen. I den sägs att huvudmannen har 
skyldighet att tillse att eleverna har tillgång till skolpsykolog. Detta innebär alltså inte att 
skolpsykologen är ett ”mini-BUP” på skolan. Skolpsykologen har ju inte ett vårduppdrag. 
”Tillgång” måste tolkas utifrån vad det finns för syfte att ha psykologisk kompetens i skolan. 

Yrkesföreningen för psykologer i skola och förskola (Psifos) beräknar att en bemanningsnivå 
som möjliggör tillgänglighet i lagens syfte är en (1) heltidstjänst per 500 elever. En lägre 
bemanningsnivå riskerar förutom tillgänglighet även kvalitén i det arbete som faller under 
HSL genom stressen som hamnar på den enskilde psykologen. I Ulricehamns kommun finns 
två heltidstjänster som täcker förskola, grundskola och gymnasium, både kommunala och 
fristående samt alla i kommunen förekommande skolformer. Se vidare under bemanning 
nedan. 

1.1 Psykologarbete i elevhälsan 

1.1.1 Psykologarbete i skolan som lyder under Hälso- och 
sjukvårdslagen 

När en skola har svårt att skapa en undervisningssituation som är gynnande för en enskild 
elev så kan det ibland underlätta om man gör en skolpsykologisk utredning. Denna kan 
betraktas som hälso- och sjukvård. 

Skolpsykologiskt arbete som är att beteckna som vård bör mynna ur uppdraget att främja 
elevernas utveckling mot målen. 

Att utreda enskilda elever med psykologiska metoder och ev diagnosticera utgör vård, det vill 
säga lyder under HSL. Att remittera till vård utgör i sig också vård. Alltså finns det arbete 
som skolpsykolog gör som faller under HSL. För detta krävs en verksamhetsledning och en 
lagreglerad kvalitetsstyrning. 
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1.2 Sammanfattning av året 

1.2.1 Bemanningssituation och nivå 
Under hela 2022 har en av psykologtjänsterna varit vakant. Det har delvis kunnat täckas av 
inhyrd psykolog och inköpta utredningar. Den bemannade tjänsten är dock sen september 
2021 bara halvt bemannad. Därmed har den faktiska bemanningsnivån varit ungefär 20 
procent av den rekommenderade. Det i sig utgör en stor risk. Ur ett vårdperspektiv innebär 
det att elever i behov av vård (i psykologiskt hänseende) riskerar att få avsevärt försenad eller 
utebliven vård. Även om all tid ägnades åt vård skulle det inte räcka.  Det skulle samtidigt 
innebära att inget arbete av det som tjänsten är till för skulle bli. Så har det inte varit, utan 
ordinarie skolpsykologiskt arbete har utgjort merparten av arbete. Dock har vårddelen varit 
oproportionerligt stor. 

Under året har skolpsykologiska utredningar köpts in av extern psykolog. Extern psykolog 
förutsätts ha eget ledningssystem. Inhyrd psykolog lyder däremot under vårt ledningssystem. 

1.2.2 Ledning 
Även om också 2022 är kraftigt påverkat av covid-19 har EMI-EPI-ledningen träffats 
någorlunda regelbundet. MLA och PLA har haft en del arbetsmöten utan Verksamhetschef. 

1.2.3 Effekter på patientsäkerheten av Covid-19 
Även 2022 har en del möten förts över till digitala mötesformer. Dessa är inte anpassade för 
möten med hög sekretess. Därför har en del möten skett fysiskt, vilket inneburit risk för 
smitta. En del möte har skett digitalt trots bristerna i sekretess. De system kommunen har 
haft tillgång till under 2022 är alla proprietära, vilket betyder att oberoende granskning av 
källkoden är omöjlig. Därmed kan vi inte veta vad programmen egentligen gör, utan tvingas 
lita på leverantören. Det är ytterst otillfredsställande ur en ansvarssynpunkt. 

1.2.4 Samverkan med BUP 
Arbete med att förbättra samverkan med Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) har fortsatt 
under året. En Väg In (EVI) på VGR har öppnat under året. Vi har också lagt om våra rutiner 
så att skolsköterskor tar hand om en hel del remissarbete. Det har därför under året skett en 
minskning i flödet av remisser från skolpsykolog. Det är för tidigt att bedöma om eleverna 
genom dessa förändringar får sina behov av utredning tillfredsställda tidigare. Vi har fått 
indikationer från regionen att så kallade egenremisser (där vårdnadshavare själva kontaktar 
BUP) i hög grad avvisas, medan remisser från skola tas emot i hög grad. 

1.2.5 Framtagande av rutiner med mera 
Framtagande av rutiner för skolpsykologarbete har fortsatt under året. De rutiner som 
funnits tidigare gäller främst utredningar. Även dessa behöver ses över. 

Rutin för avvikelsehantering är framtagen. 
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1.2.6 Ledningssystem 
Under 2021 har ett sammanhållet ledningssystem för elevhälsans insatser enligt HSL tagits 
fram. Det är inte aktuellt att revidera ännu. 

1.2.7 Avvikelser 
Under året har tjugo avvikelser hanterats. Några av dessa rörde sig post med sekretess som 
av olika anledningar hamnat fel hos oss (de skulle inte till oss). Händelserna är åtgärdade. 
Orsaken till avvikelserna ligger utanför vår kontroll. Vi har dock haft kommunikation med 
berörda parter. I ett fall har vår MAS hanterat avvikelsen i samverkan. 

Ungefär hälften av avvikelserna rör avvisade remisser. Dessa kan ha lett till fördröjd insats 
från sjukvården för berörda elever. Avvikelserna är kommunicerade med berörda instanser i 
vården. 

Den andra hälften av avvikelserna kom sig av att externt anlitad psykolog (underleverantör) 
blev sjuk och därför inte lyckades leverera journalhandlingar i rimlig tid. Utredningarna är 
dock muntligen återkopplade till berörda. Avvikelserna har dock i en del fall lett till att insats 
från ordinarie skolpsykolog som grundar sig i utredningarna blivit fördröjda. 

1.2.8 Egenkontroll 
Strukturerad egenkontroll har inte förekommit under 2022, då vi ännu inte har utarbetad 
rutin för det. 

1.3 Att förbättra 

1.3.1 Bemanning 
Bemanningssituationen är fortsatt mycket otillfredsställande. I nuläget köps utredningar in 
och 40% av tjänst tillsätts genom inhyrd bemanning. Den inhyrda bemanningen lyder under 
vårt ledningssystem för de 40 procenten. 

1.3.2 Ledningssystem 
Rutin och intervall för återkommande revidering och uppdatering behöver bestämmas. 

1.3.3 Rutiner – avvikelsehantering 
Rutin för avvikelsehantering är färdig. Rutin för hantering av externa avvikelser (både ut och 
in) behöver fastställas. 

1.3.4 Rutiner – journalföring och arkivering 
Journal förs idag i PMO. Rutiner för journalföring behöver komma på pränt. 

PMO är ett proprietärt system och dras alltså med samma problematik som nämnts ovan. 
Företaget bakom har visserligen gott renommé, men den principiella problematiken kvarstår. 

Övergången till digital journalföring innebär att en stor mängd pappersjournaler behöver 
digitaliseras och resten arkiveras i kommunarkivet. 
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1.3.5 Rutiner – kommunikation 
System för kommunikation som kommunen tillhandahåller är telefoni (fast och mobil, 
inklusive sms), e-post och digitala möten över Teams eller Skype. Därtill finns 
kommunikationsmöjlighet inom PMO (för lokalt anslutna). Samtliga av dessa system, utom 
möjligen PMO och Skype har brister vad gäller sekretess. För sekretesskyddad 
kommunikation med elever, anhöriga och externa vårdgivare borde kommunen kunna 
erbjuda ett antal fria alternativ. Proprietära lösningar är oetiskt att tvinga på andra. 

I slutet av året tar kommunen Skype ur drift och ersätter med en egen Jisti-server. Jitsi har i 
sig hög säkerhet. Med egen server kan den bli än högre. Jitsi är också byggd av fri och öppen 
källkod. Ett arbete med att se över möjligheten till fler vägar för sekretesskyddad 
kommunikation med elever, anhöriga och externa vårdgivare har påbörjats. EMI-EPI-
ledningen har träffat företrädare för ansvariga för detta i kommunen. 

1.3.6 Rutiner – skolpsykologisk utredning och vårdhänvisning 
Utredning och vårdhänvisning är att betrakta som insatser som delvis regleras av hälso- och 
sjukvårdslagen. Därför behövs rutiner i ledningssystemet för EPI för dessa. 
Vårdhänvisningsrutinerna är i princip klara, men behöver revideras med hänsyn till att BUP 
gjort om hur de vill få remisser, samt att rutiner kring hur elev med skyddad identitet kan 
remitteras. 

Annorlunda är det med skolpsykologisk utredning. Den regleras bara delvis av HSL och 
nästan inte alls av skollagen. Men den har sin naturliga plats i den pedagogiska 
verksamheten och är inte att betrakta som en sjukvårdsinsats i första hand.  Våra rutiner 
måste därför utarbetas så att båda perspektiven (det pedagogiska perspektivet och 
vårdperspektivet) tillfredsställs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLA Skolpsykolog, Mikael Odhage 

Verksamhetschef,  EPI Ulrika Englund 



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2023-02-21 

 Sida 1 av 2 

  
 
 
§  
 

Bidrag 2023 till studieförbund verksamma i 
Ulricehamns kommun 
Dnr 2023/15 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Bevilja bidrag om totalt 500 650 kr till studieförbund för 2023 enligt förvaltningens förslag 
om fördelning. Bidragen föreslås fördelas enligt följande: 
 
ABF  120 217,00 kr    
Studieförbundet Bilda Väst  17 262,00 kr    
Folkuniversitetet  11 534,00 kr    
Studiefrämjandet  68 287,00 kr    
Studieförbundet Vuxenskolan  244 268,00 kr    
NBV Borås  5 022,00 kr    
Medborgarskolan  10 396,00 kr    
Sensus  23 121,00 kr    
Ibn Rushd  0,00 kr   
Kulturens  543,00 kr   
 
Sammanfattning 
Folkbildningsrådet fastställde i december 2015 en ny fördelningsmodell för det statliga 
bidraget till studieförbundens verksamhet. Merparten av kommuner i Västra Götaland 
stödjer studieförbundens verksamhet med ett kommunalt bidrag. Västra Götalands 
Bildningsförbunds styrelse beslutar varje år en rekommendation för beräkning av 
kommunala anslag till de lokala studieförbundsavdelningarna i Västra Götaland. 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-05 § 125 att Ulricehamns kommun ska följa den 
fördelningsmodell som Västra Götalands Bildningsförbund utarbetat med utgångspunkt från 
den statliga modellen. 2023 års anslag beräknas på ett genomsnitt av verksamheten under 
två år, med en eftersläpning på ett år.  
 
På grund av Coronapandemin är inte 2020 och 2021 års verksamhetsbidragsgrundande. Det 
innebär att även 2023 års anslag beräknas på snittet av verksamheten år 2018 och år 2019, 
samma beräkning används i alla tre verksamhetsformerna. 
 
Utifrån den fördelningsmodell som Västra Götalands Bildningsförbund utarbetat föreslår 
förvaltningen att bidrag till studieförbunden om 500 650 kr för år 2023 fördelas enligt tabell 
ovan. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2023-01-09 från servicechef  
2 VGB-70-10-20-Kommunbidragsverktyg-2023 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Bevilja bidrag om totalt 500 650 kr till studieförbund för 2023 enligt förvaltningens förslag 
om fördelning. Bidragen föreslås fördelas enligt följande: 
 
ABF  120 217,00 kr    
Studieförbundet Bilda Väst  17 262,00 kr    
Folkuniversitetet  11 534,00 kr    
Studiefrämjandet  68 287,00 kr    
Studieförbundet Vuxenskolan  244 268,00 kr    
NBV Borås  5 022,00 kr    
Medborgarskolan  10 396,00 kr    
Sensus  23 121,00 kr    
Ibn Rushd  0,00 kr   
Kulturens  543,00 kr   
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2023-01-09 

Tjänsteskrivelse Bidrag 2023 till studieförbund 
verksamma i Ulricehamns kommun 
Diarienummer 2023/15, löpnummer 29/2023 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Bevilja bidrag om totalt 500 650 kr till studieförbund för 2023 enligt förvaltningens förslag 
om fördelning. Bidragen föreslås fördelas enligt följande: 
 
ABF  120 217,00 kr    
Studieförbundet Bilda Väst  17 262,00 kr    
Folkuniversitetet  11 534,00 kr    
Studiefrämjandet  68 287,00 kr    
Studieförbundet Vuxenskolan  244 268,00 kr    
NBV Borås  5 022,00 kr    
Medborgarskolan  10 396,00 kr    
Sensus  23 121,00 kr    
Ibn Rushd  0,00 kr   
Kulturens  
 

543,00 kr   

 
Sammanfattning 
Folkbildningsrådet fastställde i december 2015 en ny fördelningsmodell för det statliga 
bidraget till studieförbundens verksamhet. Merparten av kommuner i Västra Götaland 
stödjer studieförbundens verksamhet med ett kommunalt bidrag. Västra Götalands 
Bildningsförbunds styrelse beslutar varje år en rekommendation för beräkning av 
kommunala anslag till de lokala studieförbundsavdelningarna i Västra Götaland. 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-05 § 125 att Ulricehamns kommun ska följa den 
fördelningsmodell som Västra Götalands Bildningsförbund utarbetat med utgångspunkt från 
den statliga modellen. 2023 års anslag beräknas på ett genomsnitt av verksamheten under 
två år, med en eftersläpning på ett år.  
 
På grund av Coronapandemin är inte 2020 och 2021 års verksamhetsbidragsgrundande. Det 
innebär att även 2023 års anslag beräknas på snittet av verksamheten år 2018 och år 2019, 
samma beräkning används i alla tre verksamhetsformerna. 
 
Utifrån den fördelningsmodell som Västra Götalands Bildningsförbund utarbetat föreslår 
förvaltningen att bidrag till studieförbunden om 500 650 kr för år 2023 fördelas enligt tabell 
ovan. 
  
 
Ärendet 
Folkbildningsrådet fastställde i december 2015 en ny fördelningsmodell för det statliga 
bidraget till studieförbundens verksamhet. Merparten av kommuner i Västra Götaland 
stödjer studieförbundens verksamhet med ett kommunalt bidrag. Västra Götalands 
Bildningsförbunds styrelse beslutar varje år en rekommendation för beräkning av 
kommunala anslag till de lokala studieförbundsavdelningarna i Västra Götaland. 
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Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-05 § 125 att Ulricehamns kommun ska följa den 
fördelningsmodell som Västra Götalands Bildningsförbund utarbetat med utgångspunkt från 
den statliga modellen.  
 
Fördelningsmodellen bygger på att anslaget fördelas mellan verksamhetsformerna på 
följande sätt: 
70 % studiecirklar, (50 % deltagare och 50 % studietimmar) 
10 % annan folkbildningsverksamhet (50 % deltagare och 50 % studietimmar) 
20 % kulturarrangemang (antal kulturprogram) 
2023 års anslag beräknas på ett genomsnitt av verksamheten under två år, med en 
eftersläpning på ett år.  
 
På grund av Coronapandemin är inte 2020 och 2021 års verksamhetsbidragsgrundande. Det 
innebär att även 2023 års anslag beräknas på snittet av verksamheten år 2018 och år 2019, 
samma beräkning används i alla tre verksamhetsformerna. 
 
Utifrån den fördelningsmodell som Västra Götalands Bildningsförbund utarbetat föreslår 
förvaltningen att bidrag till studieförbunden om 500 650 kr för år 2023 fördelas enligt 
följande: 
 
    
ABF  120 217,00 kr    
Studieförbundet Bilda Väst  17 262,00 kr    
Folkuniversitetet  11 534,00 kr    
Studiefrämjandet  68 287,00 kr    
Studieförbundet Vuxenskolan  244 268,00 kr    
NBV Borås  5 022,00 kr    
Medborgarskolan  10 396,00 kr    
Sensus  23 121,00 kr    
Ibn Rushd  0,00 kr   
Kulturens  
 

543,00 kr   

Totalt        500 650 kr   
    
Beslutsunderlag 
1 VGB-70-10-20-Kommunbidragsverktyg-2023 

 
 
 
Beslut lämnas till 
Servicechef 
Verksamhetschef kultur och fritid 
Studieförbunden 
 
 
 
 

Anna-Lena Johansson Lena Moritz 
Servicechef Verksamhetschef kultur och fritid 
Sektor service Verksamhet kultur och fritid 
 Sektor service 
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Fördelning av kommunbidrag i Ulricehamns kommun kommun 2023

500 650 kr
350 455 kr
50 065 kr

 Därav för kulturprogram 100 130 kr

Kultur Summa bidrag
Unika + 

funktionshindrade Timmar
Unika + 

funktionshindrade Timmar Antal
ABF 44 234 kr 50 727 kr 5 348 kr 6 710 kr 13 197 kr 120 217 kr
Bilda 5 128 kr 6 197 kr 2 508 kr 3 316 kr 112 kr 17 262 kr
FU 2 256 kr 2 056 kr 139 kr 175 kr 6 907 kr 11 534 kr
SFR 30 219 kr 22 683 kr 7 038 kr 2 956 kr 5 391 kr 68 287 kr
SV 83 751 kr 77 723 kr 5 940 kr 6 263 kr 70 591 kr 244 268 kr
NBV 0 kr 0 kr 1 847 kr 2 558 kr 618 kr 5 022 kr
Mbsk 547 kr 9 593 kr 122 kr 78 kr 56 kr 10 396 kr
Sensus 8 888 kr 5 966 kr 2 090 kr 2 976 kr 3 201 kr 23 121 kr
IR 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
KBV 205 kr 282 kr 0 kr 0 kr 56 kr 543 kr
Summa 175 228 kr 175 228 kr 25 033 kr 25 033 kr 100 130 kr 500 650 kr

Annan folkbildningsverksamhet

Totalt kommunbidrag
 Därav för studiecirklar
 Därav för annan folkbildning

Studiecirkel
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Ansökan om bidrag för kostnadskrävande projekt för 
kulturföreningar år 2023 
Dnr 2023/26 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Bidrag beviljas med 113 170 kr till kostnadskrävande projekt för kulturföreningar fördelat 
enligt nedan. 
 
Förening:    Bidragsförslag: 
Gällstads hembygdsförening   51 650 kr 
Härna hembygdsförening  18 870 kr 
Kölaby hembygdsförening       18 650 kr 
Släktföreningen Björkman Marbäck   24 000 kr 
 
Sammanfattning 
Utifrån fastställda bestämmelser kan bidrag årligen delas ut till kostnadskrävande projekt för 
kulturföreningar. Bidraget avser att ge stöd vid t ex renovering av fastigheter, bevarande av 
hembygdsgårdar eller andra utvecklingssatsningar som gagnar skötsel, visningar och 
bevarande av kulturmiljön. 
 
Verksamhet kultur och fritid föreslår att bevilja fördelning av bidrag för kostnadskrävande 
projekt för kulturföreningar med 113 170 kr enligt bilagd sammanställning. Bilaga 1. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2023-01-26 från servicechef  
2 Sammanställning ansökningar 2023, Hembygdsföreningar 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Bidrag beviljas med 113 170 kr till kostnadskrävande projekt för kulturföreningar fördelat 
enligt nedan. 
 
Förening:    Bidragsförslag: 
Gällstads hembygdsförening   51 650 kr 
Härna hembygdsförening  18 870 kr 
Kölaby hembygdsförening       18 650 kr 
Släktföreningen Björkman Marbäck   24 000 kr 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2023-01-26 

Tjänsteskrivelse Ansökan om bidrag för 
kostnadskrävande projekt för kulturföreningar år 
2023 
Diarienummer 2023/26, löpnummer 327/2023 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Bidrag beviljas med 113 170 kr till kostnadskrävande projekt för kulturföreningar fördelat 
enligt nedan. 
 
Förening:    Bidragsförslag: 
Gällstads hembygdsförening   51 650 kr 
Härna hembygdsförening   18 870 kr 
Kölaby hembygdsförening       18 650 kr 
Släktföreningen Björkman Marbäck                           24 000 kr 
 
Sammanfattning 
Utifrån fastställda bestämmelser kan bidrag årligen delas ut till kostnadskrävande projekt för 
kulturföreningar. Bidraget avser att ge stöd vid t ex renovering av fastigheter, bevarande av 
hembygdsgårdar eller andra utvecklingssatsningar som gagnar skötsel, visningar och 
bevarande av kulturmiljön. 
 
Verksamhet kultur och fritid föreslår att bevilja fördelning av bidrag för kostnadskrävande 
projekt för kulturföreningar med 113 170 kr enligt bilagd sammanställning. Bilaga 1. 
 
 
Ärendet 
Utifrån fastställda bestämmelser kan bidrag årligen delas ut till kostnadskrävande projekt för 
kulturföreningar. Bidraget avser att ge stöd vid till exempel renovering av fastigheter, 
bevarande av hembygdsgårdar eller andra utvecklingssatsningar som gagnar skötsel, 
visningar och bevarande av kulturmiljön. Bidraget avser vårdinsatser för byggnader av 
kulturhistoriskt värde som förvaltas av ideella organisationer och representerar lokal 
byggnadskultur samt används i publik verksamhet. 
 
Verksamhet kultur och fritid har analyserat och bedömt de inkomna ansökningarna utifrån 
gällande kriterier som finns i riktlinjer för föreningsbidrag. Verksamhet kultur och fritid 
föreslår att bevilja fördelning av bidrag för kostnadskrävande projekt för kulturföreningar 
med 113 170 kr enligt bilagd sammanställning. Bilaga 1.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-12-15 § 262 om revidering av riktlinjer för föreningsbidrag 
vilka är vägledande vid bidragsgivningen. Bidragsnivån uppgår enligt huvudregeln till 50 % 
av kostnaden. 
 
Projektet ska slutföras senast tre år efter att bidrag beviljats, i annat fall har 
kommunen rätt att ompröva beslutet i det enskilda fallet. Utbetalning sker när respektive 
projekt är genomfört och redovisning lämnats in till kultur och fritid. 
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Sista ansökningsdag var 2022-11-30. Fyra föreningar har lämnat in ansökningar för år 2023 
för fyra olika projekt. Den totala kostnaden för projektens ansökningar för kulturföreningar 
år 2023 uppgår till 226 341 kr och 50% av beloppet blir då 113 170 kr. 
Ärendet har ingen negativ påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 
 
Beslutsunderlag 
1 Sammanställning ansökningar 2023, Hembygdsföreningar 

 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Servicechef 
Verksamhetschef kultur och fritid 
Gällstads hembygdsförening 
Härna hembygdsförening 
Kölaby hembygdsförening 
Släktföreningen Björkman Marbäck 
 
 
 
 

Anna-Lena Johansson Michael Jensen 
Servicechef Kultursekreterare 
Sektor service Verksamhet kultur och fritid 
 Sektor service 
Lena Moritz 
Verksamhetschef kultur och fritid 
Sektor service 



Kostnadskrävande projekt 2023 Hembygdsföreningar
Bilaga 1 sammanställning

A:nr Förening Projekt Kostnad Bidrag 50 % Övrigt
1 Gällstads Hembygdsförening Renovera Prästkvarnen 103 300 51 650
2 Härna Hembygdsförening Nytt yttertak på  förråd 37 741 18 870
3 Kölaby Hembygdsförening Renovering tak 37 300 18 650
4 Släktföreningen Björkman Marbäck Reparationer Bäckagården 48 000 24 000

Totalt: 226 341 113 170
Budget 150 000
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§  
 

Ansökan om bidrag för kostnadskrävande projekt, 
fritidsföreningar år 2023 
Dnr 2023/24 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Bidrag beviljas med 598 600 kr till kostnadskrävande projekt för fritidsföreningar, fördelat 
enligt nedan. 
 
Gällstads Fotbollsklubb   105 538 kr 
Gällstads Fotbollsklubb     18 788 kr 
Ulricehamns Dansförening  140 690 kr 
Timmele GoIF    50 000 kr 
Equmenia Timmele   33 400 kr 
Grönahögs Idrottsklubb  137 184 kr 
Ulricehamns Kanotsällskap  25 500 kr 
Ulricehamns Fritidsfiskare  87 500 kr  
 
Sammanfattning 
Utifrån fastställda bestämmelser kan bidrag utdelas till kostnadskrävande projekt till 
fritidsföreningar. Ansökningar till 13 projekt från 11 föreningar har inkommit. Förvaltningen 
har med beaktande av kriterierna, aktuella behov samt reglerna i övrigt för bidragsformen 
sammanställt ett förslag till fördelning av årets anslag 600 000 kr i enlighet med bilaga 2. 
Detta till en kostnad av 598 600 kr, varav ett projekt tvåårs finansieras. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2023-01-25 från servicechef  
2 Sammanställning ansökningar 2023 Fritidsföreningar 
3 Bidragsförslag 2023, Fritidsföreningar 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Bidrag beviljas med 598 600 kr till kostnadskrävande projekt för fritidsföreningar, fördelat 
enligt nedan. 
 
Gällstads Fotbollsklubb   105 538 kr 
Gällstads Fotbollsklubb     18 788 kr 
Ulricehamns Dansförening  140 690 kr 
Timmele GoIF    50 000 kr 
Equmenia Timmele   33 400 kr 
Grönahögs Idrottsklubb  137 184 kr 
Ulricehamns Kanotsällskap  25 500 kr 
Ulricehamns Fritidsfiskare  87 500 kr  
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2023-01-25 

Tjänsteskrivelse Ansökan om bidrag för 
kostnadskrävande projekt, fritidsföreningar år 2023 
Diarienummer 2023/24, löpnummer 290/2023 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Bidrag beviljas med 598 600 kr till kostnadskrävande projekt för fritidsföreningar, fördelat 
enligt nedan. 
 
Gällstads Fotbollsklubb   105 538 kr 
Gällstads Fotbollsklubb     18 788 kr 
Ulricehamns Dansförening 140 690 kr 
Timmele GoIF  50 000 kr 
Equmenia Timmele  33 400 kr 
Grönahögs Idrottsklubb  137 184 kr 
Ulricehamns Kanotsällskap 25 500 kr 
Ulricehamns Fritidsfiskare  87 500 kr  
 
Sammanfattning 
Utifrån fastställda bestämmelser kan bidrag utdelas till kostnadskrävande projekt till 
fritidsföreningar. Ansökningar till 13 projekt från 11 föreningar har inkommit. Förvaltningen 
har med beaktande av kriterierna, aktuella behov samt reglerna i övrigt för bidragsformen 
sammanställt ett förslag till fördelning av årets anslag 600 000 kr i enlighet med bilaga 2. 
Detta till en kostnad av 598 600 kr, varav ett projekt tvåårs finansieras. 
 
 
Ärendet 
Utifrån fastställda bestämmelser kan bidrag utdelas till kostnadskrävande projekt. Detta till 
fritidsföreningar för ekonomiskt stödja inköp, om och tillbyggnader samt underhåll. 
Ansökningar skall vara inlämnade senast 30 november och inom denna tid hade ansökningar 
till 13 projekt från 11 föreningar inkommit. Samtliga ansökningar framgår av 
sammanställningen i bilaga 1.  
 
Förvaltningen har med beaktande av kriterierna, aktuella behov samt reglerna i övrigt för 
bidragsformen sammanställt ett förslag till fördelning av årets anslag, 600 000 kr. Detta i 
enlighet med bilaga 2, till en kostnad av 598 600 kr, varav ett projekt tvåårs finansieras. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-12-15 § 262 om revidering av riktlinjer för stöd och 
bidrag till civilsamhället vilket är vägledande vid bidragsgivningen. Bidragsnivån uppgår 
enligt huvudregeln till 50 % av kostnaden. Projektet skall slutföras senast tre år efter att det 
beviljats bidrag, i annat fall förbehåller sig kommunen rätten att ompröva beslutet i det 
enskilda fallet. Utbetalning ska ske när respektive projekt är genomfört, varvid föreningen i 
fråga har att anmäla detta till kommunen. 
Ärendet har ingen negativ påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 
 
Beslutsunderlag 
1 Sammanställning ansökningar 2023 Fritidsföreningar 
2 Bidragsförslag 2023, Fritidsföreningar 
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Beslut lämnas till 
Föreningarna som sökt  
Servicechef  
Verksamhetschef kultur och fritid 
 
 
 

Anna-Lena Johansson Tomas Dahl 
Servicechef Fritidsintendent 
Sektor service Verksamhet kultur och fritid 
 Sektor service 

 

Lena Moritz  
Verksamhetschef kultur och fritid  
Sektor Service



Kostnadskrävande Projekt 2023 Fritidsföreningar
Bilaga 1 Sammanställning

A.nr Förening Projekt Kostnad Bidrag 50% Övrigt
1 Gällstads Fotbollsklubb Inköp av automower 211 075 105 538
2 Åsundens Båtsällskap Renovering på tvärön 230 000 115 000
3 Gällstads Fotbollsklubb Inköp hjärtstartare 37 575 18 788
4 Ulricehamns Dansförening Inköp av mikrofoner 281 380 140 690
5 Timmele GoIF Inköp av rotorklippare 100 000 50 000
6 Equmenia Timmele Ljuddämpande åtgärd 66 800 33 400
7 Grönahögs Idrottsklubb Discgolfbana i Grönahög 274 367 137 184
8 Redvägs Fotbollsklubb Renovering duschutrymme 344 625 172 312
9 Ulricehamns Kanotsällskap Inköp och installation av en trappa 51 000 25 500

10 Timmele GoIF Inköp fotbollsmål 44 391 22 196
11 Ulricehamns Fritidsfiskare Renovering "Fiskestugan" 350 000 175 000
12 Ulricehamnsbygdens Ridklubb LED belysning ridhus 110 553 55 276
13 Åsundsholm Golfklubb Uppgradering av golfrange. 394 925 197 462

Totalt: 2 496 691 1 248 346
Budget: 600 000



Bidragsförslag fritidsföreningar 2023 Bilaga 2 

 

Gällstads Fotbollsklubb 105 538 kr 
 
Gällstads Fotbollsklubb   18 788 kr 
 
Ulricehamns Dansförening 140 690 kr 
 
Timmele GoIF    50 000 kr 
 
Equmenia Timmele   33 400 Kr 
 
Grönahögs Idrottsklubb 137 184 kr 
 
Ulricehamns Kanotsällskap   25 500 kr 
 
Ulricehamns Fritidsfiskare    87 500 kr år 1 av 2 
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§  
 

Ansökan om bidrag för kostnadskrävande projekt, 
allmänna samlingslokaler år 2023 
Dnr 2023/25 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Bidrag beviljas med 344 398 kr till kostnadskrävande projekt för allmänna samlingslokaler 
fördelat enligt nedan. 
 
Brunns Hembygdsförening   23 506 kr 
Boarp-Närarp Bygdegårdsförening  14 492 kr 
Handikapprörelsens Fastighetsförening 250 000 kr   
Blidsbergs Bygdegårdsförening  44 000 kr 
Byalaget för Möneskolan   12 400 kr  
 
Sammanfattning 
Utifrån fastställda bestämmelser kan bidrag utdelas till kostnadskrävande projekt för 
allmänna samlingslokaler. Ansökningar till 7 projekt från 7 föreningar har inkommit. 
Förvaltningen har med beaktande av kriterierna, aktuella behov samt reglerna i övrigt för 
bidragsformen sammanställt ett förslag till fördelning av årets anslag 350 000 kr i enlighet 
med bilaga 2, till en kostnad av 344 398 kr. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2023-01-25 från servicechef  
2 Sammanställning ansökningar 2023 Allmänna samlingslokaler 
3 Bidragsförslag 2023, Allmänna samlingslokaler 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Bidrag beviljas med 344 398 kr till kostnadskrävande projekt för allmänna samlingslokaler 
fördelat enligt nedan. 
 
Brunns Hembygdsförening   23 506 kr 
Boarp-Närarp Bygdegårdsförening  14 492 kr 
Handikapprörelsens Fastighetsförening 250 000 kr   
Blidsbergs Bygdegårdsförening  44 000 kr 
Byalaget för Möneskolan   12 400 kr  
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2023-01-25 

Tjänsteskrivelse Ansökan om bidrag för 
kostnadskrävande projekt, allmänna samlingslokaler 
år 2023 
Diarienummer 2023/25, löpnummer 291/2023 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Bidrag beviljas med 344 398 kr  till kostnadskrävande projekt för allmänna samlingslokaler  
fördelat enligt nedan. 
 
Brunns Hembygdsförening  23 506 kr 
Boarp-Närarp Bygdegårdsförening  14 492 kr 
Handikapprörelsens Fastighetsförening                       250 000 kr   
Blidsbergs Bygdegårdsförening  44 000 kr 
Byalaget för Möneskolan   12 400 kr  
 
Sammanfattning 
Utifrån fastställda bestämmelser kan bidrag utdelas till kostnadskrävande projekt för 
allmänna samlingslokaler. Ansökningar till 7 projekt från 7 föreningar har inkommit. 
Förvaltningen har med beaktande av kriterierna, aktuella behov samt reglerna i övrigt för 
bidragsformen sammanställt ett förslag till fördelning av årets anslag 350 000 kr i enlighet 
med bilaga 2, till en kostnad av 344 398 kr. 
 
 
Ärendet 
Utifrån fastställda bestämmelser kan bidrag utdelas till kostnadskrävande projekt för 
allmänna samlingslokaler för ekonomiskt stödja inköp, om och tillbyggnader samt underhåll. 
Ansökningar skall vara inlämnade senast 30 november och inom denna tid hade ansökningar 
till 7 projekt från 7 föreningar inkommit. Samtliga ansökningar framgår av 
sammanställningen i bilaga 1.  
 
Förvaltningen har med beaktande av kriterierna, aktuella behov samt reglerna i övrigt för 
bidragsformen sammanställt ett förslag till fördelning av årets anslag 350 000 kr. Detta i 
enlighet med bilaga 2, till en kostnad av 344 398 kr.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-12-15 § 262 om revidering av riktlinjer för stöd och 
bidrag till civilsamhället vilket är vägledande vid bidragsgivningen. Bidragsnivån uppgår 
enligt huvudregeln till 50 % av kostnaden. Projektet skall slutföras senast tre år efter att det 
beviljats bidrag, i annat fall förbehåller sig kommunen rätten att ompröva beslutet i det 
enskilda fallet. Utbetalning ska ske när respektive projekt är genomfört, varvid föreningen i 
fråga har att anmäla detta till kommunen. 
 
Ärendet har ingen negativ påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 
Beslutsunderlag 
1 Sammanställning ansökningar 2023 Allmänna samlingslokaler 
2 Bidragsförslag 2023, Allmänna samlingslokaler 
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Beslut lämnas till 
Föreningarna som sökt  
Servicechef  
Verksamhetschef kultur och fritid 
 
 
 

Anna-Lena Johansson Tomas Dahl 
Servicechef Fritidsintendent 
Sektor service Verksamhet kultur och fritid 
 Sektor service 

 

Lena Moritz  
Verksamhetschef kultur och fritid  
Sektor Service 



Kostnadskrävande projekt 2023 allmänna samlingslokaler
Bilaga 1 sammanställning

A:nr Förening Projekt Kostnad Bidrag 50 % Övrigt
1 Brunns Hembygdsförening Installera reningsfilter 47 163 23 506
2 Boarp-Närarps Bygdegårdsförening Åtgärd gårdsplanen 28 983 14 492

3 Handikapprörelsens Fastighetsförening
Renovering av
parkeringsplats 500 000 250 000

4 Blidsbergs Bygdegårdsförening Ombyggnad Bygdegården 88 000 44 000
5 Byalaget för Möneskolan Inköp värmepump 24 800 12 400
6 Folkets Hus  Åtgärd entrétrappan 268 656 134 328
7 Strängsereds Bygdegårdsförening Automover mm 55240 27 620

Totalt: 936 696 506 346
Budget 350 000



Bidragsförslag allmänna samlingslokaler 2023 Bilaga 2 

 

Brunns Hembygdsförening    23 506 kr 

Boarp-Närarp Bygdegårdsförening    14 492 kr 

Handikapprörelsens Fastighetsförening  250 000 kr 

Blidsbergs Bygdegårdsförening    44 000 kr 

Byalaget för Möneskolan     12 400 kr 
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§  
 

Ombudgetering av investeringsanslag 2022 till 2023 
Dnr 2023/73 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ombudgetering av investeringsanslag från 2022 till 2023 fastställs enligt redovisat underlag. 
Av ej förbrukade medel från 2022 ombudgeteras totalt 68,2 mnkr till 2023 års 
investeringsbudget. 
 
Sammanfattning 
De investeringsanslag som upptagits i investeringsplan, men där projekten inte slutförts, 
föreslås ombudgeteras till 2023 med återstående belopp eller efter det behov som föreligger. 
Ombudgetering föreslås ske med totalt 68,2 mnkr till 2023 års investeringsbudget.  
 
Den totala investeringsbudgeten 2022 har uppgått till 486,3 mnkr. Av detta har 203,0 mnkr 
förbrukats. Ej förbrukade medel per 2022-12-31 uppgår till 283,3 mnkr.  
 
Beslut enligt förvaltningens förslag innebär att det totala investeringsanslaget 2023 kommer 
att uppgå till 712,1 mnkr. I investeringsbudget för 2023 ligger sedan tidigare 643,9 mnkr 
enligt kommunfullmäktiges budgetbeslut. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2023-01-26 från ekonomichef  
2 Ombudgetering investeringar 2022 till 2023 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ombudgetering av investeringsanslag från 2022 till 2023 fastställs enligt redovisat underlag. 
Av ej förbrukade medel från 2022 ombudgeteras totalt 68,2 mnkr till 2023 års 
investeringsbudget. 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2023-01-26 

Tjänsteskrivelse Ombudgetering av 
investeringsanslag 2022 till 2023 
Diarienummer 2023/73, löpnummer 349/2023 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ombudgetering av investeringsanslag från 2022 till 2023 fastställs enligt redovisat underlag. 
Av ej förbrukade medel från 2022 ombudgeteras totalt 68,2 mnkr till 2023 års 
investeringsbudget. 
 
Sammanfattning 
De investeringsanslag som upptagits i investeringsplan, men där projekten inte slutförts, 
föreslås ombudgeteras till 2023 med återstående belopp eller efter det behov som föreligger. 
Ombudgetering föreslås ske med totalt 68,2 mnkr till 2023 års investeringsbudget.  
 
Den totala investeringsbudgeten 2022 har uppgått till 486,3 mnkr. Av detta har 203,0 mnkr 
förbrukats. Ej förbrukade medel per 2022-12-31 uppgår till 283,3 mnkr.  
 
Beslut enligt förvaltningens förslag innebär att det totala investeringsanslaget 2023 kommer 
att uppgå till 712,1 mnkr. I investeringsbudget för 2023 ligger sedan tidigare 643,9 mnkr 
enligt kommunfullmäktiges budgetbeslut. 
 
 
Ärendet 
Se sammanfattning. 
 
Beslutsunderlag 
1 Ombudgetering investeringar 2022 till 2023 

 
 
Beslut lämnas till 
Ekonomichef 
Sektorschefer 
 
 
 

Ulrica Fagerson 
Ekonomichef 
Ekonomifunktionen 
Kommunledningsstaben 
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§  
 

Ansökan om investeringsmedel för offentlig 
gestaltning 2023 
Dnr 2022/697 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om investeringsmedel för offentlig gestaltning 2023 beviljas.  
 
Investeringsmedel för offentlig gestaltning, 2,4 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för 
ändamålet i investeringsbudgeten för 2023. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för offentlig gestaltning, 2,4 mnkr. 
Investeringen möjliggör att de fyra konstprojekten, Ryttershov, Skolan i skogen, Lassalyckan 
konstprojekt och gruppboende Karlslätt, kan genomföras.  
 
Budgetmedel för ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2023. Kompensation för 
kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för 
kapitalkostnader. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2023-01-09 från servicechef  
2 Investeringskalkyl pott offentlig gestaltning 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel för offentlig gestaltning 2023 beviljas.  
 
Investeringsmedel för offentlig gestaltning, 2,4 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för 
ändamålet i investeringsbudgeten för 2023. 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2023-01-09 

Tjänsteskrivelse Ansökan om investeringsmedel för 
offentlig gestaltning 2023 
Diarienummer 2022/697, löpnummer 4422/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel för offentlig gestaltning 2023 beviljas.  
 
Investeringsmedel för offentlig gestaltning, 2,4 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för 
ändamålet i investeringsbudgeten för 2023. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för offentlig gestaltning, 2,4 mnkr. 
Investeringen möjliggör att de fyra konstprojekten, Ryttershov, Skolan i skogen, Lassalyckan 
konstprojekt och gruppboende Karlslätt, kan genomföras.  
 
Budgetmedel för ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2023. Kompensation för 
kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för 
kapitalkostnader. 
 
 
Ärendet 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för offentlig gestaltning 2023 på 2,4 mnkr. 
Investeringen möjliggör att konst gestaltas på fyra olika ställen i kommunen; 
 

- Ryttershov 1 000 000 kr 
- Skolan i skogen, F-6 skola 825 000 kr 
- Lassalyckan konstprojekt i samarbete med TG Wärenstams stiftelse 500 000 kr. 
- Gruppboende Karlslätt 75 000 kr. 

 
På kommunstyrelsens arbetsgrupp för samhällsutveckling har arbetet och placering 
presenterats. Förslaget och de avsatt medlen följer den riktlinje som finns för konstnärlig 
gestaltning i offentlig miljö. 
 
Investeringen kan finansieras via avsatta medel för offentlig gestaltning i 
investeringsbudgeten för 2023.  
 
Ekonomichefens yttrande 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2023. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 
Beslutsunderlag 
1 Investeringskalkyl offentlig gestaltning 
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Beslut lämnas till 
Sektorchef 
Ekonomichef  
Verksamhetschef kultur- och fritid 
 
 
 
 
 

Anna-Lena Johansson Ulrica Fagerson 
Servicechef Ekonomichef 
Sektor service Kommunledningsstaben 
  

 

Lena Moritz 
Verksamhetschef kultur och fritid 
Verksamhet kultur och fritid 
Sektor service 

 





Länk till guiden: Tjänsteskrivelse för investeringsansökan



                            eten.



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2023-02-21 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§  
 

Ansökan om investeringsmedel för byggnation av 
personalutrymmen i räddningsvärnet i Liared 
Dnr 2020/458 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för byggnation av personalutrymmen i räddningsvärnet i Liared, 0,7 
mnkr, kan finansieras via avsatta medel för Räddningsvärn Liared i investeringsbudgeten för 
2023. 
 
Inga övriga driftskostnader förväntas. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för byggnation av personalutrymmen i 
räddningsvärnet i Liared, 0,7 mnkr. Investeringen möjliggör installation av vatten och avlopp 
samt bygga dusch och toalett. En luftvärmepump avses installeras för att sänka 
driftskostnaden. 
 
Byggnaden uppfördes för ungefär tjugo år sedan utan funktioner som vatten och avlopp samt 
dusch och toalett. Detta är ett arbetsmiljöproblem som enligt räddningstjänsten måste 
åtgärdas. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2023. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
Inga övriga driftkostnader förväntas. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2023-01-30 från servicechef  
2 Investeringskalkyl till ansökan om investeringsmedel för byggnation av 

personalutrymmen i räddningsvärnet i Liared 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för byggnation av personalutrymmen i räddningsvärnet i Liared, 0,7 
mnkr, kan finansieras via avsatta medel för Räddningsvärn Liared i investeringsbudgeten för 
2023. 
 
Inga övriga driftskostnader förväntas. 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2023-01-30 

Tjänsteskrivelse Ansökan om investeringsmedel för 
byggnation av personalutrymmen i räddningsvärnet i 
Liared 
Diarienummer 2020/458, löpnummer 372/2023 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för byggnation av personalutrymmen i räddningsvärnet i Liared, 0,7 
mnkr, kan finansieras via avsatta medel för Räddningsvärn Liared i investeringsbudgeten för 
2023. 
 
Inga övriga driftskostnader förväntas. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för byggnation av personalutrymmen i 
räddningsvärnet i Liared, 0,7 mnkr. Investeringen möjliggör installation av vatten och avlopp 
samt bygga dusch och toalett. En luftvärmepump avses installeras för att sänka 
driftskostnaden. 
 
Byggnaden uppfördes för ungefär tjugo år sedan utan funktioner som vatten och avlopp samt 
dusch och toalett. Detta är ett arbetsmiljöproblem som enligt räddningstjänsten måste 
åtgärdas. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2023. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
Inga övriga driftkostnader förväntas. 
 
 
Ärendet 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för byggnation av personalutrymmen i 
räddningsvärnet i Liared, 0,7 mnkr. Investeringen möjliggör installation av vatten och avlopp 
samt bygga dusch och toalett. En luftvärmepump avses installeras för att sänka 
driftskostnaden. 
 
Byggnaden uppfördes för ungefär tjugo år sedan utan funktioner som vatten och avlopp samt 
dusch och toalett. Detta är ett arbetsmiljöproblem som enligt räddningstjänsten måste 
åtgärdas. 
 
Lokalen värms idag med elvärmefläkt vilken bör bytas ut mot luftvärmepump för att sänka 
driftkostnaden. En detaljprojektering behöver först genomföras för att få fram detaljerade 
underlag inför ett genomförande. Investeringen är tänkt att betalas av räddningstjänsten som 
ett standardhöjande tillägg till befintligt avtal.  
 
Investeringen kan finansieras via avsatta medel för Räddningsvärn Liared i 
investeringsbudgeten för 2023. Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
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Ekonomichefens yttrande 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2023. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Inga övriga driftskostnader förväntas. 
 
Beslutsunderlag 
1 Investeringskalkyl till ansökan om investeringsmedel för byggnation av 

personalutrymmen i räddningsvärnet i Liared 
 
 
Beslut lämnas till 
Sektorchef 
Ekonomichef  
Verksamhetschef fastighet 
 
 
 
 
 

Anna-Lena Johansson Ulrica Fagerson 
Sektorchef service Ekonomichef 
 Kommunledningsstaben 
  

 

Crister Dahlgren 
Verksamhetschef fastighet 
Verksamhet fastighet 
Sektor service 
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§  
 

Ansökan om investeringsmedel för tillfälliga bryggor i 
småbåtshamn 
Dnr 2023/84 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas. Inköp av tillfälliga bryggor görs endast förutsatt att 
upphandlingen av trä/betongbryggor inte hinner bli klar till säsongen 2023.   
 
Investeringsmedel för tillfälliga bryggor i småbåtshamn, 0,9 mnkr, kan finansieras via 
avsatta medel för ej kända projekt i investeringsbudgeten för 2023.  
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas.  
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för tillfälliga bryggor i småbåtshamnen, 0,9 
mnkr. Investeringen möjliggör att erbjuda samtliga befintliga båtplatsinnehavare en plats 
2023 om upphandling för åretruntbryggor inte är klar och godkänd. När upphandling av 
åretruntbryggor godkänts, används de tillfälliga bryggorna för en tänkbar expandering av 
småbåtshamnen samt förbättring vid åmynningen. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns inte avsatt i investeringsbudgeten för 2023 men investeringen kan 
finansieras genom avsatta medel för ej kända projekt. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2023-02-01 från servicechef  
2 Investeringskalkyl tillfälliga båtbryggor 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för tillfälliga bryggor i småbåtshamn, 0,9 mnkr, kan finansieras via 
avsatta medel för ej kända projekt i investeringsbudgeten för 2023. 
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2023-02-01 

Tjänsteskrivelse Ansökan om investeringsmedel för 
tillfälliga bryggor i småbåtshamn 
Diarienummer 2023/84, löpnummer 398/2023 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för tillfälliga bryggor i småbåtshamn, 0,9 mnkr, kan finansieras via 
avsatta medel för ej kända projekt i investeringsbudgeten för 2023. 
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för tillfälliga bryggor i småbåtshamnen, 0,9 
mnkr. Investeringen möjliggör att erbjuda samtliga befintliga båtplatsinnehavare en plats 
2023 om upphandling för åretruntbryggor inte är klar och godkänd. När upphandling av 
åretruntbryggor godkänts, används de tillfälliga bryggorna för en tänkbar expandering av 
småbåtshamnen samt förbättring vid åmynningen. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns inte avsatt i investeringsbudgeten för 2023 men investeringen kan 
finansieras genom avsatta medel för ej kända projekt. 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 tillfälliga bryggor i småbåtshamnen, 0,9 
mnkr. Investeringen möjliggör att säkerställa att kommunen kan erbjuda befintliga 
båtkunder en plats 2023 om upphandlingen av åretruntbryggor i småbåtshamnen inte blir 
klar i tid. När upphandling av åretruntbryggor godkänts används de tillfälliga bryggorna för 
en tänkbar expandering av småbåtshamnen samt förbättring vid åmynningen. 
 
Investeringen kan finansieras via avsatta medel för ej kända projekt i investeringsbudgeten 
för 2023. Inga övriga driftkostnader för investeringen tillkommer. 
 
Ekonomichefens yttrande 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns inte avsatt i investeringsbudgeten för 2023 men investeringen kan 
finansieras genom avsatta medel för ej kända projekt. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 
Beslutsunderlag 
1 Investeringskalkyl tillfälliga båtbryggor 
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Beslut lämnas till 
Sektorchef service  
Ekonomichef  
Kultur och fritidschef 
 
 
 
 
 

Anna-Lena Johansson Ulrica Fagerson 
Servicechef Ekonomichef 
Sektor service Kommunledningsstaben 
  

 

 

Lena Moritz 
Verksamhetschef 
Verksamhet kultur och fritid 
Sektor service 

 

 

Erik Johansson 
Fritidskonsulent 
Verksamhet kultur och fritid 
Sektor service 

 





              eten.



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2023-02-21 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§  
 

Budgetuppdrag invasiva växter 2022 
Dnr 2022/788 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Budgetuppdraget anses som återrapporterat och godkänt. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen har fått i uppdrag att presentera en plan och en kostnad för att inventera och 
bekämpa invasiva arter. Budgetuppdraget anger ingen avgränsning för arter, geografiskt 
område, bekämpningsmetoder och inte heller någon form av målsättning/ambitionsnivå för 
arbetet/planen. 
 
En bekämpning av invasiva arter utan begränsningar bedöms därför resursmässigt inte som 
genomförbart. Arbetet med att hitta möjligheter att bekämpa invasiva arter har dock fortsatt 
via framtagande av riktlinjer. Fokus i riktlinjerna har varit att hitta någon form av 
begränsning där skattemedel kan användas på ett kostnadseffektivt sätt. Riktlinjer kommer 
att begränsas till lagstadgade invasiva växter och beräknas klar för beslut under 2023. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-01-12 från servicechef  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Budgetuppdraget anses som återrapporterat och godkänt. 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2023-01-12 

Tjänsteskrivelse Budgetuppdrag invasiva växter 2022 
Diarienummer 2022/788, löpnummer 4944/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Budgetuppdraget anses som återrapporterat och godkänt. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen har fått i uppdrag att presentera en plan och en kostnad för att inventera och 
bekämpa invasiva arter. Budgetuppdraget anger ingen avgränsning för arter, geografiskt 
område, bekämpningsmetoder och inte heller någon form av målsättning/ambitionsnivå för 
arbetet/planen. 
 
En bekämpning av invasiva arter utan begränsningar bedöms därför resursmässigt inte som 
genomförbart. Arbetet med att hitta möjligheter att bekämpa invasiva arter har dock fortsatt 
via framtagande av riktlinjer. Fokus i riktlinjerna har varit att hitta någon form av 
begränsning där skattemedel kan användas på ett kostnadseffektivt sätt. Riktlinjer kommer 
att begränsas till lagstadgade invasiva växter och beräknas klar för beslut under 2023. 
 
 
Ärendet 
Invasiva främmande arter räknas som ett av de absolut största hoten mot biologisk mångfald. 
De kan också orsaka stora negativa effekter på jord‐ och skogsbruk samt människors och 
djurs hälsa. Främmande arter är djur, växter eller svampar som tagit sig till Sverige med 
hjälp av människan. Några av dessa främmande arter trivs för bra i sin nya miljö. De kan öka 
kraftigt och på så sätt påverka den biologiska mångfalden. 
 
Sektor service har i en enkel utredning till kommunstyrelsens arbetsgrupp redovisat 
uppdragets komplexitet samt hur omfattande och resurskrävande uppdraget är. Utredningen 
visar att det i Sverige finns ett stort antal arter innefattande bland annat däggdjur, insekter, 
fåglar, svampar och växter. Arter indelas i två grupper, a) arter som enligt lag (EU-direktiv) 
måste bekämpas och b) arter som är frivilligt att bekämpa.  
 
All bekämpning måste vara långsiktig (upp till 10 år), ofta med flera, arbetsintensiva insatser 
varje år. I områden där förekomsten är på flera fastigheter måste samordning mellan flera 
markägare ske, vilket kan komplicera bekämpning. 
 
Sektor service har kompetens vad gäller invasiva landväxter. För övriga arter som ingår i 
budgetuppdraget som insekter, svampar och däggdjur, skulle kompetens behöva upphandlas. 
Kommunen bör samordna bekämpningen vilket kräver resursförstärkning i form av tjänster. 
Bekämpningen är resurskrävande och förstärkning behövs av driftsbudget. Detta för att täcka 
ytterligare egen bekämpningspersonal samt att upphandla bekämpning.  
 
Någon exakt beräkning av kostnaderna har inte gjorts men sammantaget torde 
förstärkningarna avseende kompetens- och personal kosta ett par miljoner kronor och 
bekämpningsinsatser ett antal miljoner kronor årligen. En bekämpning av invasiva arter utan 
begränsningar bedöms därför resursmässigt inte som genomförbart. 
 
Arbetet med att hitta möjligheter att bekämpa invasiva arter har dock fortsatt via 
framtagande av riktlinjer. Fokus i riktlinjerna har varit att hitta någon form av begränsning 
där skattemedel kan användas på ett kostnadseffektivt sätt. Riktlinjer kommer att begränsas 
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till lagstadgade invasiva växter och beräknas klar för beslut under 2023. Detta arbete är en 
åtgärd i den nyligen antagna handlingsplanen för kommunens miljöarbete, KF 2022-05-19 § 
122. 
 
Budgetuppdraget anger ingen avgränsning för arter, geografiskt område, 
bekämpningsmetoder eller någon form av målsättning/ambitionsnivå för arbetet/planen. 
Bedömningsgrunden för kostnader och möjligheter att genomföra uppdraget, får därför utgå 
från ett uppdrag utan gränser.Kommunen bör samordna bekämpningen vilket kräver 
resursförstärkning i form av tjänster. Bekämpningen är resurskrävande och förstärkning 
behövs av driftsbudget för att täcka både ytterligare egen bekämpningspersonal samt att 
upphandla bekämpning.  
 
Någon exakt beräkning av kostnaderna har inte gjorts men sammantaget torde 
förstärkningarna avseende kompetens- och personal kosta uppskattningsvis 2 miljoner 
kronor och bekämpningsinsatser ett antal miljoner kronor årligen. 
Beslutsunderlag 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Sektorchef 
Verksamhetschef kommunservice 
Enhetschef park och skog  
 
 
 

Anna-Lena Johansson Ulf Meijer 
Servicechef Verksamhetschef kommunservice 
Sektor service Verksamhet kommunservice 
 Sektor service 
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§  
 

Svar på medborgarförslag om försäljning av Eva 
Larssons utsmyckning till nya biblioteket i mindre 
format 
Dnr 2022/50 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att försäljning av konst inte finns med i det 
uppdrag som stadsbiblioteket har. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Tobias Andreasson att inför invigning 
av Ulricehamns nya stadsbibliotek och i samråd med konstnären Eva Larsson tillverka 
mindre versioner av konstverket ”Resa i tid och rum” för försäljning till allmänheten. 
 
En symbol för det nya stadsbiblioteket är för tidigt att ta fram. Bibliotekets symboliska värde 
vet vi ännu inte något om. Vad som kan komma att bli det som man anser är symbolen för 
biblioteket återstår att visa sig i framtiden. Försäljning av konst finns inte med i det uppdrag 
som stadsbiblioteket har. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2023-01-12 från servicechef  
2 Medborgarförslag om försäljning av Eva Larssons utsmyckning till nya biblioteket i 

mindre format 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att en symbol för det nya stadsbiblioteket är 
för tidigt att ta fram och försäljning av konst finns inte med i det uppdrag som 
stadsbiblioteket har. 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2023-01-12 

 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om 
försäljning av Eva Larssons utsmyckning till nya 
biblioteket i mindre format 
Diarienummer 2022/50, löpnummer 1506/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att en symbol för det nya stadsbiblioteket är 
för tidigt att ta fram och försäljning av konst finns inte med i det uppdrag som 
stadsbiblioteket har. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Tobias Andreasson att inför invigning 
av Ulricehamns nya stadsbibliotek och i samråd med konstnären Eva Larsson tillverka 
mindre versioner av konstverket ”Resa i tid och rum” för försäljning till allmänheten. 
 
En symbol för det nya stadsbiblioteket är för tidigt att ta fram. Bibliotekets symboliska värde 
vet vi ännu inte något om. Vad som kan komma att bli det som man anser är symbolen för 
biblioteket återstår att visa sig i framtiden. Försäljning av konst finns inte med i det uppdrag 
som stadsbiblioteket har. 
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Tobias Andreasson att inför invigning 
av Ulricehamns nya stadsbibliotek och i samråd med konstnären Eva Larsson tillverka 
mindre versioner av konstverket ”Resa i tid och rum” för försäljning till allmänheten.  
 
En symbol för det nya stadsbiblioteket är för tidigt att ta fram. Bibliotekets symboliska värde 
vet vi ännu inte något om. Vad som kan komma att bli det som man anser är symbolen för 
biblioteket återstår att visa sig i framtiden. Försäljning av konst finns inte med i det uppdrag 
som stadsbiblioteket har. Allmänheten hänvisas till konstnärens hemsida där försäljning av 
hennes konst finns att köpa.  
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om försäljning av Eva Larssons utsmyckning till nya biblioteket i 

mindre format 
 
Beslutet lämnas till 
Tobias Andreasson 
Servicechef 
Verksamhetschef kultur och fritid 
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Anna-Lena Johansson Victoria Klaiber Svensson 
Servicechef Kulturstrateg 
Sektor service Verksamhet kultur och fritid 
 Sektor service 
Lena Moritz 
Verksamhetschef kultur och fritid 
Sektor service 

 

 



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 20.01.2022 07:38:39
Till: Ulricehamns Kommun[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Inkommet medborgarförslag

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

Medborgarförslag

Skriv ditt
medborgarförslag:

Jag såg på kommunens Facebook-sida ett inlägg om det kommande biblioteket
och utsmyckning som skall finnas inne i och i anslutning till entrén, verket av Eva
Larsson där en person ligger på en trave böcker är ett fantastiskt val som fångar
nyfikenheten hos läsare.
Precis den känslan ett bibliotek ska förmedla och uppskatta.

Mitt förslag/önskemål är att inför invigning av biblioteket och i samråd med
konstnären tillverka mindre versioner av konstverket för försäljning till allmänheten.
Det vore ett fint sätt att fira invigningen och en möjlighet att få ett memorabilia för
de som önskar.

Förnamn: Tobias
Efternamn: Andreasson
E-post:
Adress:
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§  
 

Svar på medborgarförslag om garage till ungdomar 
med epatraktorer mm. 
Dnr 2022/573 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till konkurrenslagstiftningen. Att kommunen 
skulle starta ett garage där lättare reparationer går att genomföra, är inte lämpligt utifrån 
lagstiftning, och skulle kunna ses som att det strider mot konkurrenslagstiftning. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Michael Vigren att kommunen ska 
hjälpa med att ordna ett garage, där ungdomar kan göra lättare reparationer och umgås. 
Detta efter att ha pratat med några ungdomar som kör EPA-traktor. 
 
Fritidsenheten finns idag för ungdomar som är intresserade av att starta förening och kan då 
även vara behjälpliga att se på möjliga lokaler. Utifrån detta så finns det alla möjligheter för 
unga att gå samman i någon form av sammanslutning, eller gå med i en redan befintlig, för 
att uppfylla önskemålet i medborgarförslaget. 
 
Att kommunen själva startar ett garage, där lättare reparationer går att genomföra, är inte 
lämpligt utifrån lagstiftning och skulle kunna ses som att det strider mot 
konkurrenslagstiftning. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2023-01-12 från servicechef  
2 Medborgarförslag om garage till ungdomar med epatraktorer mm. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till konkurrenslagstiftningen. Att kommunen 
skulle starta ett garage där lättare reparationer går att genomföra, är inte lämpligt utifrån 
lagstiftning, och skulle kunna ses som att det strider mot konkurrenslagstiftning. 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2023-01-12 

 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om garage 
till ungdomar med epatraktorer mm. 
Diarienummer 2022/573, löpnummer 4421/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till konkurrenslagstiftningen. Att kommunen 
skulle starta ett garage där lättare reparationer går att genomföra, är inte lämpligt utifrån 
lagstiftning, och skulle kunna ses som att det strider mot konkurrenslagstiftning. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Michael Vigren att kommunen ska 
hjälpa med att ordna ett garage, där ungdomar kan göra lättare reparationer och umgås. 
Detta efter att ha pratat med några ungdomar som kör EPA-traktor. 
 
Fritidsenheten finns idag för ungdomar som är intresserade av att starta förening och kan då 
även vara behjälpliga att se på möjliga lokaler. Utifrån detta så finns det alla möjligheter för 
unga att gå samman i någon form av sammanslutning, eller gå med i en redan befintlig, för 
att uppfylla önskemålet i medborgarförslaget. 
 
Att kommunen själva startar ett garage, där lättare reparationer går att genomföra, är inte 
lämpligt utifrån lagstiftning och skulle kunna ses som att det strider mot 
konkurrenslagstiftning.  
  
 
Ärendet 
I ett medborgaförslag föreslår Michael Vigren att kommunen ska hjälpa med att ordna med 
ett garage där ungdomar kan göra lättare reparationer och umgås. Detta efter att ha pratat 
med några ungdomar som köra EPA traktor. 
 
Det finns föreningar och hembygdsföreningar som håller på med motorsport, som har eller 
har haft aktiviteter med ungdomar och äldre som mekat med motorer. Fritidsenheten finns 
även för ungdomar som är intresserade av att starta förening och kan då vara behjälpliga att 
se på möjliga lokaler. Utifrån detta så finns det alla möjligheter för unga att gå samman i 
någon form av sammanslutning, eller gå med i en redan befintlig, för att uppfylla förslaget i 
medborgarförslaget. 
 
Att kommunen själva startar ett garage där lättare reparationer går att genomföras är inte 
lämpligt utifrån lagstiftning och skulle kunna ses som att det strider mot 
konkurrenslagstiftning.   
 
Lagstiftning 
Det finns inga krav på kommunen att starta garage för lättare reparationer. Kommunen ska 
heller inte konkurrera med privata aktörer som exempelvis bilreparatörer, garageinnehavare 
med mera.  
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Barnkonventionen 
Ur ett barnperspektiv är medborgarförslaget positivt då det är viktigt att barn/ungdomar har 
en aktiv fritid. Utifrån detta så kan förvaltningen se att förslaget är viktigt då det når en 
målgrupp som inte så många arbetar med. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om garage till ungdomar med epatraktorer mm. 

 
 
 
Beslutet lämnas till 
Michael Vigren 
Servicechef 
Kultur- och fritidschef 
 
 
 

Anna-Lena Johansson Lena Moritz 
Sektorchef Verksamhetschef kultur och fritid 
Sektor service Verksamhet kultur och fritid 
 Sektor service 
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§  
 

Svar på medborgarförslag om friidrottsbana på 
Lassalyckan eller på annan plats 
Dnr 2021/680 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till höga kostnader för att anlägga en 
friidrottsbana någonstans på Lassalyckan. För att undersöka annan placering i Ulricehamn 
krävs ett politiskt uppdrag till förvaltningen.  
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Malte Palmér att det borde byggas en 
friidrottsbana på Lassalyckan eller någon annanstans i Ulricehamn. 
 
Förvaltningen bedömer att det skulle bli svårt att anlägga en friidrottsbana på Lassalyckan. 
Det beror på bland annat att eventuella fjärrvärmeledningar kan behöva flyttas beroende på 
placering, berg kommer eventuellt också att behöva sprängas. Det krävs enorma mängder 
utfyllnad för friidrottsplatsen då höjdskillnaderna på Lassalyckan är mycket stora. Arbetet 
och utgifterna skulle bli för höga. 
 
För undersöka alternativ placering i centralorten krävs ett politiskt uppdrag till 
förvaltningen.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-11-22 från servicechef  
2 Medborgarförslag om friidrottsbana på Lassalyckan eller på annan plats 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till höga kostnader för att anlägga en 
friidrottsbana någonstans på Lassalyckan. För att undersöka annan placering i Ulricehamn 
krävs ett politiskt uppdrag till förvaltningen.  
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2022-11-22 

 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om 
friidrottsbana på Lassalyckan eller på annan plats 
Diarienummer 2021/680, löpnummer 1561/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till höga kostnader för att anlägga en 
friidrottsbana någonstans på Lassalyckan. För att undersöka annan placering i Ulricehamn 
krävs ett politiskt uppdrag till förvaltningen.  
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Malte Palmér att det borde byggas en 
friidrottsbana på Lassalyckan eller någon annanstans i Ulricehamn. 
 
Förvaltningen bedömer att det skulle bli svårt att anlägga en friidrottsbana på Lassalyckan. 
Det beror på bland annat att eventuella fjärrvärmeledningar kan behöva flyttas beroende på 
placering, berg kommer eventuellt också att behöva sprängas. Det krävs enorma mängder 
utfyllnad för friidrottsplatsen då höjdskillnaderna på Lassalyckan är mycket stora. Arbetet 
och utgifterna skulle bli för höga. 
 
För undersöka alternativ placering i centralorten krävs ett politiskt uppdrag till 
förvaltningen.  
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Malte Palmér att det borde byggas en 
friidrottsbana på Lassalyckan eller någon annanstans i Ulricehamn. 
 
Förvaltningen bedömer att det skulle bli svårt att anlägga en friidrottsbana på Lassalyckan. 
Det beror på bland annat att eventuella fjärrvärmeledningar kan behöva flyttas beroende på 
placering, berg kommer eventuellt också att behöva sprängas. Det krävs enorma mängder 
utfyllnad för friidrottsplatsen då höjdskillnaderna på Lassalyckan är mycket stora. Arbetet 
och utgifterna skulle bli för höga. 
 
För undersöka alternativ placering i centralorten krävs ett politiskt uppdrag till 
förvaltningen.  
 
Laglighet 
Det finns inga krav på kommunen att anlägga löparbanor. 
 
 
Barnkonventionen 
Utifrån Barnkonventionen så finns det stöd för medborgarförslaget. Det är viktigt att barn 
och unga har goda möjligheter till fritidsaktiviteter.  
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Ekonomi 
Trots att det finns stöd utifrån barnkonventionen så bör detta ställas mot ekonomiska 
konsekvenser. Det skulle innebära stora kostnader för att iordningsställa löparbanor, samt 
årligt återkommande driftskostnader. 
 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om friidrottsbana på Lassalyckan eller på annan plats 

 
 
 
Beslutet lämnas till 
Malte Palmér 
Sektorchef service  
Kultur- och fritidschef 
 
 
 
 

Anna-Lena Johansson Tomas Dahl 
Sektorschef service  Fritidsintendent 
Sektor Service Verksamhet kultur och fritid 
 Sektor service 

 

Lena Moritz 
Verksamhetschef 
Verksamhet Kultur- och fritid 
Sektor Service



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 29.12.2021 20:22:45
Till: Ulricehamns Kommun[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Inkommet medborgarförslag

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

Medborgarförslag

Skriv ditt
medborgarförslag:

Jag tycker att kommunen borde bygga en friidrottsbana på lassalyckan eller någon
annan stans i Ulricehamn. Detta kan vara väldigt bra för friidrottsföreningen och för
Ulricehamns folkhälsa.

Förnamn: Malte
Efternamn: Palmér
E-post:
Adress:
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§  
 

Svar på medborgarförslag gällande tillgänglighet vid 
försäljning av kommunal mark 
Dnr 2021/234 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till att kommunen i samband 
med markförvärv och markförsäljning alltid har kommunens och kommuninvånarnas 
intressen i fokus.  
 
Förslaget gällande ny parkering i anslutning till Pinebo avslås med hänvisning till att 
kommunen inte har tillgång till mark i området som är lämplig för parkeringsändamål.  
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Lotta Bohman att tänka till ordentligt 
innan eventuell försäljning av kommunal mark och att anlägga en ny parkering på kommunal 
mark i anslutning till Pinebo. Förslagsställaren skriver att vid försäljning av kommunal mark 
är det av stor vikt att man inför försäljningen funderar över hur detta kommer att påverka 
invånarna, ex. att det kan bli svårare att nå populära friluftsområden. Ett sådant exempel är 
Brukshundsklubbens tidigare område vid Pinebo. Området såldes för längesedan men 
parkeringen har ändå kunnat nyttjas av andra än hundägare. Här borde kommunen gått in 
och köpt en avstyckad del för parkering. 
 
Vid försäljning av kommunal mark försöker kommunen alltid att ta hänsyn till om det finns 
områden som antingen bör undantas från försäljningen alternativt säkras med någon form av 
nyttjanderätt/servitut för att säkerställa kommunens behov. 
 
Kommunen äger ingen mark i anslutning till Pinebo som lämpar sig för parkering. Kontakt 
har däremot tagits med nuvarande ägare till området som tidigare varit Brukshundsklubbens 
parkeringsyta, främst för att underlätta skötseln av befintlig gång- och cykelväg. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-11-01 från samhällsbyggnadschef  
2 Medborgarförslag gällande tillgänglighet vid försäljning av kommunal mark 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till att kommunen i samband 
med markförvärv och markförsäljning alltid har kommunens och kommuninvånarnas 
intressen i fokus.  
 
Förslaget gällande ny parkering i anslutning till Pinebo avslås med hänvisning till att 
kommunen inte har tillgång till mark i området som är lämplig för parkeringsändamål.  
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2022-11-01 

 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag gällande 
tillgänglighet vid försäljning av kommunal mark 
Diarienummer 2021/234, löpnummer 698/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till att kommunen i samband 
med markförvärv och markförsäljning alltid har kommunens och kommuninvånarnas 
intressen i fokus.  
 
Förslaget gällande ny parkering i anslutning till Pinebo avslås med hänvisning till att 
kommunen inte har tillgång till mark i området som är lämplig för parkeringsändamål.  
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Lotta Bohman att tänka till ordentligt 
innan eventuell försäljning av kommunal mark och att anlägga en ny parkering på kommunal 
mark i anslutning till Pinebo. Förslagsställaren skriver att vid försäljning av kommunal mark 
är det av stor vikt att man inför försäljningen funderar över hur detta kommer att påverka 
invånarna, ex. att det kan bli svårare att nå populära friluftsområden. Ett sådant exempel är 
Brukshundsklubbens tidigare område vid Pinebo. Området såldes för längesedan men 
parkeringen har ändå kunnat nyttjas av andra än hundägare. Här borde kommunen gått in 
och köpt en avstyckad del för parkering. 
 
Vid försäljning av kommunal mark försöker kommunen alltid att ta hänsyn till om det finns 
områden som antingen bör undantas från försäljningen alternativt säkras med någon form av 
nyttjanderätt/servitut för att säkerställa kommunens behov. 
 
Kommunen äger ingen mark i anslutning till Pinebo som lämpar sig för parkering. Kontakt 
har däremot tagits med nuvarande ägare till området som tidigare varit Brukshundsklubbens 
parkeringsyta, främst för att underlätta skötseln av befintlig gång- och cykelväg. 
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Lotta Bohman att tänka till ordentligt 
innan eventuell försäljning av kommunal mark och att anlägga en ny parkering på kommunal 
mark i anslutning till Pinebo. Förslagsställaren skriver att vid försäljning av kommunal mark 
är det av stor vikt att man inför försäljningen funderar över hur detta kommer att påverka 
invånarna, ex. att det kan bli svårare att nå populära friluftsområden. Ett sådant exempel är 
Brukshundsklubbens tidigare område vid Pinebo. Området såldes för längesedan men 
parkeringen har ändå kunnat nyttjas av andra än hundägare. Detta är inte längre möjligt då 
nuvarande ägare har stängt av. Här borde kommunen gått in och köpt en avstyckad del för 
parkering. Ett annat exempel är parkeringen till Skotteks badplats som ägaren håller 
avspärrad dygnet runt trots att skyltar uppger något annat. 
 
Vid försäljning av kommunal mark försöker kommunen alltid att ta hänsyn till om det finns 
områden som antingen bör undantas från försäljningen alternativt säkras med någon form av 
nyttjanderätt/servitut för att säkerställa kommunens behov. Det är tyvärr inte alltid man 
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lyckas att förutspå de önskemål som kan aktualiseras i framtiden, uppgiften blir svårare ju 
längre tidshorisont man försöker täcka. 
 
Kommunen äger ingen mark i anslutning till Pinebo som lämpar sig för parkering. Kontakt 
har däremot tagits med nuvarande ägare till området som tidigare varit Brukshundsklubbens 
parkeringsyta, främst för att underlätta skötseln av befintlig gång- och cykelväg. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag gällande tillgänglighet vid försäljning av kommunal mark 

 
 
Beslutet lämnas till 
Lotta Bohman 
Samhällsbyggnadschef 
 
 
 

Fredrik Linusson Edward Isaksson 
Samhällsbyggnadschef Exploateringsingenjör 
Sektor miljö och samhällsbyggnad Exploateringsenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 

 



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 13.04.2021 15:54:12
Till: kommun@ulricehamn.se[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Inkommet medborgarförslag

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

Medborgarförslag

Skriv ditt
medborgarförslag:

Vid försäljning av kommunal mark är det av stor vikt att man inför försäljningen
funderar över hur detta kommer att påverka invånarna, ex. att det kan bli svårare att
nå populära friluftsområden. Ett sådant exempel är Brukshundsklubbens tidigare
område vid Pinebo. Området såldes för längesedan men parkeringen har ändå
kunnat nyttjas av andra än hundägare. Detta är inte längre möjligt då nuvarande
ägare har stängt av. Här borde kommunen gått in och köpt en avstyckad del för
parkering. Ett annat exempel är parkeringen till Skotteks badplats som ägaren
håller avspärrad dygnet runt trots att skyltar uppger något annat.
Mitt medborgarförslag är:
1. Tänk till ordentligt innan ev. försäljning.
2. Anlägg en ny parkering på kommunal mark (om det finns sådan) i anslutning till
Pinebo.

Förnamn: Lotta
Efternamn: Bohman
E-post:
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Svar på medborgarförslag om fler farthinder på 
Sträckåsvägen 
Dnr 2022/496 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att medelhastigheten är lägre än 
hastighetsgränsen samt att kommunmedborgare kan hyra trafiköar av Ulricehamns kommun 
för att reducera hastigheten vid villagator. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Julia Sjö att Sträckåsvägen ska få fler 
farthinder av någon form. Det är 30km/h men det är inte ovanligt att det kommer bilar som 
kör alldeles för fort. Det är mycket barn, cyklister, gångtrafikanter löpare och rullskidsåkare 
som rör sig på vägen. 
 
Ulricehamns kommun har i flera år erbjudit kommunmedborgare att hyra trafiköar i stället 
för blomlådor. Blomlådorna har i vissa fall inte skötts av medborgarna, varav de ibland 
utgjort en fara i trafiken. Ett villkor för att hyra öarna är att minst fem intilliggande 
fastighetsägare har gett sitt medgivande för utplacering på den aktuella vägen eller gatan. 
 
Förvaltningen har mätt hastigheterna på Sträckåsvägen i november 2022. 
Medelhastigheten vid korsningen till Gullrisvägen var 31 km/h. 91% av trafiken körde under 
hastighetsgränsen 40 km/h.  Även vid en punkt mellan Akleja- och Astervägen mättes 
trafiken med motsvarande resultat. Medelhastigheten var 30 km/h och 92% av trafiken körde 
under 40 km/h. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2023-01-03 från samhällsbyggnadschef   
2 Medborgarförslag om fler farthinder på Sträckåsvägen 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att medelhastigheten är lägre än 
hastighetsgränsen samt att kommunmedborgare kan hyra trafiköar av Ulricehamns kommun 
för att reducera hastigheten vid villagator. 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2023-01-03 

 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om fler 
farthinder på Sträckåsvägen 
Diarienummer 2022/496, löpnummer 4154/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att medelhastigheten är lägre än 
hastighetsgränsen samt att kommunmedborgare kan hyra trafiköar av Ulricehamns kommun 
för att reducera hastigheten vid villagator. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Julia Sjö att Sträckåsvägen ska få fler 
farthinder av någon form. Det är 30km/h men det är inte ovanligt att det kommer bilar som 
kör alldeles för fort. Det är mycket barn, cyklister, gångtrafikanter löpare och rullskidsåkare 
som rör sig på vägen. 
 
Ulricehamns kommun har i flera år erbjudit kommunmedborgare att hyra trafiköar i stället 
för blomlådor. Blomlådorna har i vissa fall inte skötts av medborgarna, varav de ibland 
utgjort en fara i trafiken. Ett villkor för att hyra öarna är att minst fem intilliggande 
fastighetsägare har gett sitt medgivande för utplacering på den aktuella vägen eller gatan. 
 
Förvaltningen har mätt hastigheterna på Sträckåsvägen i november 2022. 
Medelhastigheten vid korsningen till Gullrisvägen var 31 km/h. 91% av trafiken körde under 
hastighetsgränsen 40 km/h.  Även vid en punkt mellan Akleja- och Astervägen mättes 
trafiken med motsvarande resultat. Medelhastigheten var 30 km/h och 92% av trafiken körde 
under 40 km/h. 
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Julia Sjö att Sträckåsvägen ska få fler 
farthinder av någon form. Det är 30km/h men det är inte ovanligt att det kommer bilar som 
kör alldeles för fort. Det är mycket barn, cyklister, gångtrafikanter löpare och rullskidsåkare 
som rör sig på vägen och Julia har bevittnat både en och två gånger bilar som kör alldeles för 
fort som måste tvärnita för gångtrafikanter vid gatans enda övergångsställe (som också är 
gatans enda farthinder). Det här övergångsstället/farthindret ligger ganska högt upp på gatan 
och det skulle därför vara bra med ytterligare farthinder, till exempel blomlådor, som tvingar 
folk att hålla lägre hastighet. Det har även varit mycket byggtrafik och lastbilar körandes på 
vägen den senaste tiden och det är oroande hur fort många av dessa tunga lastbilar kör. 
Någonting behöver göras! 
 
Trafiköar 
Ulricehamns kommun har i flera år erbjudit kommunmedborgare att hyra trafiköar i stället 
för blomlådor. Blomlådorna har i vissa fall inte skötts av medborgarna, varav de ibland 
utgjort en fara i trafiken. 
 
Trafiköarna har en basplatta i betong på 120 x 90 cm och vägmärke A14 (lekande barn) 
anslaget i båge enligt vägmärkesförordningen (SFS 2007:90). 
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Trafiköarna placeras ut efter att vägarna sopas på våren, och tas in inför vinterväghållningen 
av Ulricehamns Energi AB. De placeras så att ett räddningsfordon eller större lastbil kan ta 
sig igenom. Och beroende på vägbredd sänks hastigheten till cirka 20 km/h. 
Öarna ställs ut parvis, men kompletteras ibland med flera då hastigheten önskas reduceras 
över en längre sträcka. Ett villkor för att hyra öarna är att minst fem intilliggande 
fastighetsägare har gett sitt medgivande för utplacering på den aktuella vägen eller gatan. 
 
Statistik 
Förvaltningen har mätt hastigheterna på Sträckåsvägen i november 2022. 
Medelhastigheten vid korsningen till Gullrisvägen var 31 km/h. 91% av trafiken körde under 
hastighetsgränsen 40 km/h.  Även vid en punkt mellan Akleja- och Astervägen mättes 
trafiken med motsvarande resultat. Medelhastigheten var 30 km/h och 92% av trafiken körde 
under 40 km/h. 
 
Av inrapporterade olyckor från polis och sjukvård i STRADA (Swedish Traffic Accident Data 
Acqusition) finns tre olyckor förekommande 2003, 2006 och 2016 på Sträckåsvägen med 
omnejd. 2016 halkade en person på en isfläck och skadade höger handled. 2006 körde två 
ungdomar på en motocross in i en bil som kom körande på Sträckåsvägen. Ungdomarna hade 
inte hjälm, varav en skadades svårt i olyckan. 2003 genar en 8-årig cyklist i korsningen till 
Gullrisvägen (varav han kommer ut i motsatt körriktning) ut på Sträckåsvägen. En bil som 
kör på Sträckåsvägen blir påkörd av cyklisten och hade ingen möjlighet att undvika 
kollisionen. Cyklisten får en lindrig skada. 
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag om fler farthinder på Sträckåsvägen 
 
 
Beslutet lämnas till 
Julia Sjö 
Samhällsbyggnadschef 
 
 
 

Fredrik Linusson Viktor Bodin 
Samhällsbyggnadschef trafikhandläggare 
Sektor miljö & samhällsbyggnad Exploateringsenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 
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Svar på medborgarförslag om blomlådor/farthinder 
småvägarna i byarna 
Dnr 2022/485 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till att kommunmedborgare kan 
hyra trafiköar för placering på vägar inom kommunalt väghållaransvar. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Caroline Johansson att blomlådor 
eller farthinder kan uppföras på småvägarna i byarna. 
 
Ulricehamns kommun erbjuder till självkostnadspris trafiköar som placeras ut som 
hastighetsreducerande åtgärd på de platser medborgare anser att hastigheten behöver 
dämpas. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2022-11-01 från samhällsbyggnadschef  
2 Medborgarförslag om blomlådor/förhinder småvägarna i byarna 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till att kommunmedborgare kan 
hyra trafiköar för placering på vägar inom kommunalt väghållaransvar. 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2022-11-01 

 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om 
blomlådor/farthinder småvägarna i byarna 
Diarienummer 2022/485, löpnummer 4210/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till att kommunmedborgare kan 
hyra trafiköar för placering på vägar inom kommunalt väghållaransvar. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Caroline Johansson att blomlådor 
eller farthinder kan uppföras på småvägarna i byarna. 
 
Ulricehamns kommun erbjuder till självkostnadspris trafiköar som placeras ut som 
hastighetsreducerande åtgärd på de platser medborgare anser att hastigheten behöver 
dämpas. 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Caroline Johansson att blomlådor 
eller farthinder kan uppföras på småvägarna i byarna. Caroline bor på Villagatan i Dalum, 
och där kör bilisterna otroligt fort ut till riksväg 46. Men även på Skolgatan kör bilisterna 
snabbare än de 40 km/h som är bestämt på vägarna. 
 
Trafiköar 
Ulricehamns kommun har i flera år erbjudit kommunmedborgare att hyra trafiköar i stället 
för blomlådor. Blomlådorna har i vissa fall inte skötts av medborgarna, varav de ibland 
utgjort en fara i trafiken. 
 
Trafiköarna har en basplatta i betong på 120 x 90 cm och vägmärke A14 (lekande barn) 
anslaget i båge enligt vägmärkesförordningen (SFS 2007:90). 
 
Trafiköarna placeras ut efter att vägarna sopas på våren, och tas in inför vinterväghållningen 
av Ulricehamns Energi AB. De placeras så att ett räddningsfordon eller större lastbil kan ta 
sig igenom. Och beroende på vägbredd sänks hastigheten till cirka 20 km/h. 
Öarna ställs ut parvis, men kompletteras ibland med flera då hastigheten önskas reduceras 
över en längre sträcka. 
 
Trafiköarna kan endast placeras ut på kommunal väg, men även enskilda väghållare kan hyra 
öarna. Ett villkor för att hyra öarna är att minst fem fastighetsägare har givit sitt medgivande 
för utplacering på den aktuella vägen eller gatan. 
 
Statistik 
Förvaltningen har mätt hastigheterna på Skolgatan i Dalum under september 2021 innan 
hastighetsförändringen från 50 till 40 km/h. 
 
Medelhastigheten vid Skolgatan 15 var 29 km/h. 92% av trafiken körde under 40 km/h varav 
förvaltningen bedömde en god anpassning till 40 km/h som framtida hastighetsgräns. Någon 
ny mätning av hastigheten har därefter inte genomförts vid Skolgatan. 
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Ekonomi 
Att hyra ett par öar kostar 1620 kr inklusive moms (enligt Ulricehamns kommuns taxebilaga 
2022), samt 540 kr per extra ö. Utplacering och intagning ingår och hyran är baserad på ett 
självkostnadspris. 
 
Förvaltningen bedömer att hyra behöver kvarstå för att täcka de kostnaderna för inköp, 
underhåll och hantering förvaltningen har.  
 
Hade trafiköar erbjudits gratis bedömer förvaltningen att efterfrågan hade blivit mycket stor 
och kostnadskrävande. Bedömt i större omfattning hade trafiköar äskats där medborgares 
önskemål snarare än behov finns. 
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag om blomlådor/förhinder småvägarna i byarna 
 
 
Beslutet lämnas till 
Caroline Johansson 
Samhällsbyggnadschef 
 
 
 

Andreas Ekman Viktor Bodin 
Chef Exploateringsenheten trafikhandläggare 
Sektor Miljö & samhällsbyggnad Exploateringsenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 

 



Från: Ulricehamns kommun
Till: Ulricehamns Kommun
Ärende: Inkommet medborgarförslag
Datum: den 29 juli 2022 19:26:57

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

Medborgarförslag

Skriv ditt
medborgarförslag:

Blomlådor/förhinder småvägarna i byarna.
Vi bor på Villagatan i Dalum och där kör bilisterna otroligt fort ut
till riksvägen.
Men även Skolgatan i Dalum kör bilisterna snabbare än de 40 som
är bestämt på vägarna.

Förnamn: Caroline
Efternamn: Johansson
E-post:
Adress:



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2023-02-21 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§  
 

Svar på medborgarförslag om ändrade regler för 
arvode till mäklare vid försäljning av kommunala 
tomter 
Dnr 2022/454 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det inte finns några regler för arvode till 
mäklare vid försäljning av kommunala tomter. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Göran Bodenhem att ändra regler för 
arvode till mäklare vid försäljning av kommunala tomter. 
 
Förslagsställaren skriver att mäklaren anger idag arvodet i upphandlingen och kommunen 
väljer den som är ”billigast”. I stället skall det bestå av dels marknadsföring/annonsering, 
dels arvode. Marknadsföringen/annonseringen på Hemnet med flera lämpliga medier skall 
då vara betydligt större/aktivare än idag från mäklarhåll. Idag finns till exempel bara ett fåtal 
av kommunens tomter på Hemnet. 
 
Kommunen har inga regler för arvoden till mäklare vid försäljning av kommunala tomter. 
Arvodet till mäklaren sätts av mäklarna själva i samband med en upphandling. Från och med 
1 november 2022 har kommunen en nya upphandlade mäklare. Gällande att det bara funnits 
ett fåtal tomter annonserade på Hemnet beror på att avtalet med tidigare mäklare gick ut i 
maj 2022. Sedan dess har kommunen inte haft möjlighet skicka fler uppdragsbeställningar 
för försäljning av bostadstomter. Ett uppstartsmöte med de nya upphandlade mäklarna har 
resulterar i en strategi för hur tomterna ska marknadsföras på ett bra sätt framöver.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-11-03 från samhällsbyggnadschef  
2 Medborgarförslag om ändrade regler för arvode till mäklare vid försäljning av 

kommunala tomter 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det inte finns några regler för arvode till 
mäklare vid försäljning av kommunala tomter. 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2022-11-03 

 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om 
ändrade regler för arvode till mäklare vid försäljning 
av kommunala tomter 
Diarienummer 2022/454, löpnummer 4277/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det inte finns några regler för arvode till 
mäklare vid försäljning av kommunala tomter. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Göran Bodenhem att ändra regler för 
arvode till mäklare vid försäljning av kommunala tomter. 
 
Förslagsställaren skriver att mäklaren anger idag arvodet i upphandlingen och kommunen 
väljer den som är ”billigast”. I stället skall det bestå av dels marknadsföring/annonsering, 
dels arvode. Marknadsföringen/annonseringen på Hemnet med flera lämpliga medier skall 
då vara betydligt större/aktivare än idag från mäklarhåll. Idag finns till exempel bara ett fåtal 
av kommunens tomter på Hemnet. 
 
Kommunen har inga regler för arvoden till mäklare vid försäljning av kommunala tomter. 
Arvodet till mäklaren sätts av mäklarna själva i samband med en upphandling. Från och med 
1 november 2022 har kommunen en nya upphandlade mäklare. Gällande att det bara funnits 
ett fåtal tomter annonserade på Hemnet beror på att avtalet med tidigare mäklare gick ut i 
maj 2022. Sedan dess har kommunen inte haft möjlighet skicka fler uppdragsbeställningar 
för försäljning av bostadstomter. Ett uppstartsmöte med de nya upphandlade mäklarna har 
resulterar i en strategi för hur tomterna ska marknadsföras på ett bra sätt framöver.  
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Göran Bodenhem att ändra regler för 
arvode till mäklare vid försäljning av kommunala tomter. 
 
Förslagsställaren skriver att mäklaren anger idag arvodet i upphandlingen och kommunen 
väljer den som är ”billigast”. I stället skall det bestå av dels marknadsföring/annonsering, 
dels arvode. Marknadsföringen/annonseringen på Hemnet med flera lämpliga medier skall 
då vara betydligt större/aktivare än idag från mäklarhåll. I gengäld är då arvodet 
till mäklaren större, framförallt andel av köpeskilling vid försåld tomt. Idag finns till exempel 
bara ett fåtal av kommunens tomter på Hemnet. 
 
Kommunen har inga regler för arvoden till mäklare vid försäljning av kommunala tomter. 
Arvodet till mäklaren sätts av mäklarna själva i samband med en upphandling. Från och med 
1 november 2022 har kommunen en nya upphandlad mäklare. Precis som tidigare ingår inte 
kostnaden för Hemnet annonsering i mäklararvodet utan är en kostnad som kommunen 
betalar för separat. Gällande att det bara funnits ett fåtal tomter annonserade på Hemnet 
beror på att avtalet med tidigare mäklare gick ut i maj 2022. Sedan dess har kommunen inte 
haft möjlighet skicka fler uppdragsbeställningar för försäljning av bostadstomter.  
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Ett uppstartsmöte med de nya upphandlade mäklarna har resulterar i en strategi för hur 
tomterna ska marknadsföras på ett bra sätt framöver.  
 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om ändrade regler för arvode till mäklare vid försäljning av 

kommunala tomter 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Göran Bodenhem 
Samhällsbyggnadschef 
 
 
 

Fredrik Linusson Angelica Härnstrand 
Samhällsbyggnadschef Mark- och exploateringsingenjör 
Sektor miljö och samhällsbyggnad Exploateringsenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 

 



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 28.06.2022 11:38:10
Till: Ulricehamns Kommun[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Inkommet medborgarförslag

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

Medborgarförslag

Skriv ditt
medborgarförslag:

Förslag att ändra regler för arvode till mäklare vid försäljning av kommunala tomter.
Idag anger mäklaren arvodet i upphandlingen och kommunen väljer den som är
”billigast”. I stället skall det bestå av dels marknadsföring/annonsering, dels arvode.
Och marknadsföringen/annonseringen på Hemnet m.fl lämpliga medier skall då
vara betydligt större/aktivare än idag från mäklarhåll. Och i gengäld är då arvodet
till mäklaren större, framförallt andel av köpeskilling vid försåld tomt. Idag finns t.ex.
bara ett fåtal av kommunens tomter på Hemnet

Förnamn: Göran
Efternamn: Bodenhem
E-post:
Adress:
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§  
 

Svar på medborgarförslag om att kommunen bör köpa 
Sanatorieskogen 1:24-27, 1:29 och 1:50 
Dnr 2022/600 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget anses vara under genomförande gällande förslaget att köpa in 
Sanatorieskogen 1:24-27, då kommunen har undertecknat ett köpekontrakt. 
 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att kommunen förlorade budgivningen för 
fastigheterna Stadsskogen 1:29 och 1:50.   
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Stefan Jalderyd att kommunen köper 
in Sanatorieskogen 1:24-27 samt 1:29 och 1:50 som just nu ligger ute till försäljning. Det har 
tidigare varit aktuellt med markköp för kommunen för att säkra upp friluftsområdet. 
Kommunen har skidspår, cykelstigar, leder och möjligen en minimal del av 
konstsnöspåret/elljusspåret på den mark Sanatorieskogen 1:24-27 som ligger ute till 
försäljning. Vore en bra investering för kommunen att göra då man samtidigt säkrar upp 
friluftsområdet. 
 
Redan innan medborgarförslaget inkommit till kommunen hade förvaltningen tagit fram en 
värdering av fastigheterna av en oberoende auktoriserad värderare, i syfte att lägga bud på 
fastigheterna Sanatorieskogen 1:24-27 och Stadsskogen 1:29 och 1:50. Kommunen vann 
sedan budgivningen av Sanatorieskogen 1:24-27 medan säljaren valde att gå vidare med en 
annan budgivare i försäljningen av Stadsskogen 1:29 och 1:50. Ett köpekontrakt för 
Sanatorieskogen 1:24-27 är undertecknat. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-11-25 från samhällsbyggnadschef  
2 Medborgarförslag om att kommunen bör köpa Sanatorieskogen 1 24-27, 1 29 och 1 50 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget anses vara under genomförande gällande förslaget att köpa in 
Sanatorieskogen 1:24-27, då kommunen har undertecknat ett köpekontrakt. 
 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att kommunen förlorade budgivningen för 
fastigheterna Stadsskogen 1:29 och 1:50.   
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2022-11-25 

 

Tjänsteskrivelse svar på medborgarförslag om att 
kommunen bör köpa Sanatorieskogen 1:24-27, 1:29 
och 1:50 
Diarienummer 2022/600, löpnummer 4381/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget anses vara under genomförande gällande förslaget att köpa in 
Sanatorieskogen 1:24-27, då kommunen har undertecknat ett köpekontrakt. 
 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att kommunen förlorade budgivningen för 
fastigheterna Stadsskogen 1:29 och 1:50.   
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Stefan Jalderyd att kommunen köper 
in Sanatorieskogen 1:24-27 samt 1:29 och 1:50 som just nu ligger ute till försäljning. Det har 
tidigare varit aktuellt med markköp för kommunen för att säkra upp friluftsområdet. 
Kommunen har skidspår, cykelstigar, leder och möjligen en minimal del av 
konstsnöspåret/elljusspåret på den mark Sanatorieskogen 1:24-27 som ligger ute till 
försäljning. Vore en bra investering för kommunen att göra då man samtidigt säkrar upp 
friluftsområdet. 
 
Redan innan medborgarförslaget inkommit till kommunen hade förvaltningen tagit fram en 
värdering av fastigheterna av en oberoende auktoriserad värderare, i syfte att lägga bud på 
fastigheterna Sanatorieskogen 1:24-27 och Stadsskogen 1:29 och 1:50. Kommunen vann 
sedan budgivningen av Sanatorieskogen 1:24-27 medan säljaren valde att gå vidare med en 
annan budgivare i försäljningen av Stadsskogen 1:29 och 1:50. Ett köpekontrakt för 
Sanatorieskogen 1:24-27 är undertecknat. 
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Stefan Jalderyd att kommunen köper 
in Sanatorieskogen 1:24-27 samt 1:29 och 1:50 som just nu ligger ute till försäljning. Det har 
tidigare varit aktuellt med markköp för kommunen för att säkra upp friluftsområdet. 
Kommunen har skidspår, cykelstigar, leder och möjligen en minimal del av 
konstsnöspåret/elljusspåret på den mark Sanatorieskogen 1:24-27 som ligger ute till 
försäljning. Vore en bra investering för kommunen att göra då man samtidigt säkrar upp 
friluftsområdet. 
 
Redan innan medborgarförslaget inkommit till kommunen hade förvaltningen tagit fram en 
värdering av fastigheterna av en oberoende auktoriserad värderare, i syfte att lägga bud på 
fastigheterna Sanatorieskogen 1:24-27 och Stadsskogen 1:29 och 1:50. Kommunen vann 
sedan budgivningen av Sanatorieskogen 1:24-27 medan säljaren valde att gå vidare med en 
annan budgivare i försäljningen av Stadsskogen 1:29 och 1:50. 
 
Ett köpekontrakt för Sanatorieskogen 1:24-27 är undertecknat.  
 



 
 
 
 
  2022/600, 4381/2022 2(2) 

För att en kommun ska få förvärva skogsmark krävs att kommunen får ett förvärvstillstånd 
enligt jordförvärvslagen, där det står att en kommun inte får nekas förvärvstillstånd av sådan 
fast egendom som med hänsyn till den framtida utvecklingen till någon del krävs för 
tätbebyggelse eller därmed sammanhängande anordning. Förvaltningen har ansökt om 
förvärvstillstånd och skulle förvärvstillstånd inte beviljas får kommunen inte förvärva 
marken och köpet förfaller och marken återgår till säljaren.   
 
Ekonomi 
För genomförande av förslaget har en ansökan om investeringsmedel inlämnats för 
behandling om 3,8 mnkr. För drift av skogen tillkommer en kostnad om 25 tkr per år.  
 
Om förslaget inte genomförs kommer kommunen att ha en kostnad för ansökan om 
förvärvstillstånd om 7,1 tkr och kostnad för värdering om ca 45 tkr.  
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om att kommunen bör köpa Sanatorieskogen 1 24-27, 1 29 och 1 50 

 
 
Beslutet lämnas till 
Stefan Jalderyd 
Samhällsbyggnadschef 
 
 
 

Fredrik Linusson Angelica Härnstrand 
Samhällsbyggnadschef Mark- och exploateringsingenjör 
Sektor miljö och samhällsbyggnad Exploateringsenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 

 



Från: Ulricehamns kommun (no-reply@ulricehamn.se)
Skickat: 08.10.2022 07:16:06
Till: Ulricehamns Kommun
Kopia: 

Ämne: Inkommet medborgarförslag
Bifogad fil: 

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

Medborgarförslag

Skriv ditt
medborgarförslag:

Föreslår att kommunen köper in Sanatorieskogen 1:24-27 samt 1:29 & 1:50 som just nu
ligger ute till försäljning

Det har tidigare varit aktuellt med markköp för kommunen för att säkra upp friluftsområdet.
Kommunen har skidspår, cykelstigar, leder och
möjligen en minimal del av
konstsnöspåret/elljusspåret på den mark Sanatorieskogen 1:24-27 som ligger ute till
försäljning.
Vore en bra investering för kommunen att göra då man samtidigt säkrar upp friluftsområdet

Förnamn: Stefan
Efternamn: Jalderyd
E-post:
Adress:
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§  
 

Svar på medborgarförslag om farthinder på väg 46 
genom Trädet 
Dnr 2022/618 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning att det ligger utanför den kommunala 
kompetensen att bygga något på eller förändra en statlig väg. 
 
Förvaltningen får i uppdrag att ta upp synpunkten i kommande dialog med Trafikverket. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Magnus von Brömsen att en 
förträngning eller fartgupp byggs på väg 46 i Trädet. 
 
Väg 46 är statlig väg som Trafikverket är ansvarig väghållare. Ulricehamns kommun får inte 
bygga något på eller inom ett vägområde som inte är kommunalt. 
 
Under oktober 2021 har dialog med Trafikverket och Ulricehamns kommun skett angående 
planer på utbyggnad av ATK-nätet (fartkameror) på väg 46 då det saknas mellan Timmele 
och Kinnarp. Som svar fanns inga planer på fler ATK-kameror eller andra fysiska åtgärder på 
väg 46. 
 
Trafikverket utvärderar dock alltid vad som behövs inom sitt väghållaransvar. Och Magnus 
får lämna sitt önskemål till Trafikverket. 
 
Av Ulricehamns kommuns tillgängliga mätunderlag förekommer hastighetsöverträdelser på 
väg 46 i Trädet.  
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2022-11-16 från samhällsbyggnadschef  
2 Medborgarförslag om farthinder på väg 46 genom Trädet 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning att det ligger utanför den kommunala 
kompetensen att bygga något på eller förändra en statlig väg. 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2022-11-16 

 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om 
farthinder på väg 46 genom Trädet 
Diarienummer 2022/618, löpnummer 4468/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning att det ligger utanför den kommunala 
kompetensen att bygga något på eller förändra en statlig väg. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Magnus von Brömsen att en 
förträngning eller fartgupp byggs på väg 46 i Trädet. 
 
Väg 46 är statlig väg som Trafikverket är ansvarig väghållare. Ulricehamns kommun får inte 
bygga något på eller inom ett vägområde som inte är kommunalt. 
 
Under oktober 2021 har dialog med Trafikverket och Ulricehamns kommun skett angående 
planer på utbyggnad av ATK-nätet (fartkameror) på väg 46 då det saknas mellan Timmele 
och Kinnarp. Som svar fanns inga planer på fler ATK-kameror eller andra fysiska åtgärder på 
väg 46. 
 
Trafikverket utvärderar dock alltid vad som behövs inom sitt väghållaransvar. Och Magnus 
får lämna sitt önskemål till Trafikverket. 
 
Av Ulricehamns kommuns tillgängliga mätunderlag förekommer hastighetsöverträdelser på 
väg 46 i Trädet.  
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige önskar Magnus von Brömsen ett fartgupp 
eller en förträngning på väg 46 i Trädet. 
 
Laglighet 
Väg 46 är statlig och inte kommunal väg. Trafikverket är väghållare av vägen och är den 
myndighet som panerar, åtgärdar och förvaltar väg 46. 
 
Ulricehamns kommun får inte bygga något fartgupp eller förträngning på väg 46, även inom 
tättbebyggt område. 
 
Ulricehamns kommun beslutade 2021 om att förändra hastigheten i Trädet till 40 km/h inom 
tättbebyggt område, det innefattade då även enskilda som statliga vägar. 
 
I möten som genomförs två gånger per år med Trafikverket och Ulricehamns kommun förde 
kommunen frågan om ATK-kameror (fartkameror) eller andra åtgärder utmed väg 46 efter 
hastighetsförändringen. 
 
Svaret som erhölls från Trafikverket att några planer inte fanns då eller låg inom nära 
framtid. Trafikverket är dock inte passiva i frågan utan utvärderar ständigt vad som behövs 
inom sitt väghållaransvar. 



 
 
 
 
  2022/618, 4468/2022 2(2) 

 
Magnus får ställa sin önskan till Trafikverket om en förträngning eller fartgupp. 
 
Statistik 
Ulricehamns kommun har mätt hastigheten på väg 46 före hastighetsförändringen i Trädet.  
I södra delen vid Centralvägen 3 var medelhastigheten 49 km/h under delar av september till 
oktober 2021.  
 
0,9% av trafiken körde snabbare än 70 km/h, 7,6% snabbare än 60 km/h, och 41,7% 
snabbare än 50 km/h. 
 
I norra delen vid Centralvägen 24 var medelhastigheten under samma tidsperiod något lägre, 
45 km/h. 1,5% körde snabbare än 70 km/h, 9,9% snabbare än 60 km/h, och 19,7% över 50 
km/h. 
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag om farthinder på väg 46 genom Trädet 
 
 
Beslutet lämnas till 
Magnus von Brömsen 
Samhällsbyggnadschef 
 
 

Andreas Ekman Viktor Bodin 
Plan- & exploateringschef trafikhandläggare 
Sektor miljö och samhällsbyggnad Exploateringsenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 

 



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

Medborgarförslag

Skriv ditt 
medborgarförslag:

Önskan om farthinder i Trädet.
Som boende i Trädet så reagerar jag på hur lite hänsyn bilisterna på 46:an 
visar mot boende längs vägen.

Efter den senaste hastighetsändringen så är det blandat 40 och 50 km/h 
genom Trädet. Att ha flera hastighetsbegränsningar på denna korta sträcka är 
också förvillande.

Dock, en majoritet av bilisterna håller betydligt högre hastighet - och en 
uppskattning är att de flesta kör 60, 70, 80 eller t.o.m snabbare (jag har 
personligen blivit omkörd när jag höll den lagliga hastigheten) - bland t.o.m 
över 100 km/h.

Så min önskan är något form av fysiskt farthinder - förträngning eller 
fartgupp. Ingen bryr sig om fartkamera.

Förnamn: Magnus
Efternamn: von Brömsen
E-post:
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§  
 

Svar på medborgarförslag om att sänka hastigheten 
mellan Hemrydsgatan och Parkgatan 
Dnr 2022/596 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till genomförd utredning i förarbeten till 
Hastighetsplan för Ulricehamns kommun. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Peter Larsson Lundh att hastigheten 
på Parkgatan sänks till 40 km/h 
 
I mars 2020 beslutade kommunfullmäktige att anta Hastighetsplan för Ulricehamns 
kommun. Hastighetsplanen hade utarbetats med hjälp av Sveriges kommuner och regioners 
handbok ”Rätt fart i staden”, som även är författad med Trafikverket.  
 
Parkgatan har ingen direkt intilliggande gång eller cykelbana, utan denna är lokaliserad och 
förskjuten cirka 10 meter i sida. Det finns heller inga platser där oskyddade trafikanter ska 
korsa Parkgatan där 60 km/h råder. Oskyddade trafikanter anses inte vara i risk för 
fordonstrafiken. 
 
På och inom vägområdet Parkgatan löper har ingen trafik- eller viltolycka rapporterats 
någonsin i STRADA. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2022-12-21 från samhällsbyggnadschef 
2 Medborgarförslag om att sänka hastigheten mellan Hemrydsgatan 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till genomförd utredning i förarbeten till 
Hastighetsplan för Ulricehamns kommun. 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2022-12-21 

 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om att 
sänka hastigheten mellan Hemrydsgatan och 
Parkgatan 
Diarienummer 2022/596, löpnummer 4554/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till genomförd utredning i förarbeten till 
Hastighetsplan för Ulricehamns kommun. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Peter Larsson Lundh att hastigheten 
på Parkgatan sänks till 40 km/h 
 
I mars 2020 beslutade kommunfullmäktige att anta Hastighetsplan för Ulricehamns 
kommun. Hastighetsplanen hade utarbetats med hjälp av Sveriges kommuner och regioners 
handbok ”Rätt fart i staden”, som även är författad med Trafikverket.  
 
Parkgatan har ingen direkt intilliggande gång eller cykelbana, utan denna är lokaliserad och 
förskjuten cirka 10 meter i sida. Det finns heller inga platser där oskyddade trafikanter ska 
korsa Parkgatan där 60 km/h råder. Oskyddade trafikanter anses inte vara i risk för 
fordonstrafiken. 
 
På och inom vägområdet Parkgatan löper har ingen trafik- eller viltolycka rapporterats 
någonsin i STRADA. 
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Peter Larsson Lundh att hastigheten 
på Parkgatan sänks till 40 km/h. 
 
Hastighetsplan för Ulricehamns kommun 
I mars 2020 beslutade kommunfullmäktige att anta Hastighetsplan för Ulricehamns 
kommun. Hastighetsplanen hade utarbetats med hjälp av Sveriges kommuner och regioners 
handbok ”Rätt fart i staden”, som även är författad med Trafikverket.  
 
I förarbeten till hastighetsplanen för Ulricehamns kommun 2020 värderades stadens vägnät i 
sin helhet, ner till enskilda vägpartier utefter lämplig hastighet. Gator och vägars utformning 
och olycksstatistik har även värderats och skattats efter handbokens analysmetoder.  
 
Inom tätbebyggt område i Ulricehamn är hastigheten 40 km/h med undantag från ett antal 
gator och vägar. Parkgatan och bland annat delar av Tre Rosors väg har 60 km/h som 
hastighetsgräns, huvudsakligen som optimering av trafiknätet i sin helhet och attrahera trafik 
till de gator som är bäst lämpade för högre trafikmängder. Attraktiviteten syftar på att 
trafiken inte ska gena i staden över mindre lokalgator med andra negativa effekter som följd. 
 



 
 
 
 
  2022/596, 4554/2022 2(2) 

Parkgatan har ingen direkt intilliggande gång eller cykelbana, utan denna är lokaliserad och 
förskjuten cirka 10 meter i sida. Det finns heller inga platser där oskyddade trafikanter ska 
korsa Parkgatan där 60 km/h råder. Oskyddade trafikanter anses inte vara i risk för 
fordonstrafiken. 
 
Ingen bostadsbebyggelse ligger så nära Parkgatan att de finner sig i risk för skadligt buller 
enligt 2018 års bullerkartläggning. 
 
Parkgatan lämpar sig väl för 60 km/h enligt förarbeten till hastighetsplanen och handboken. 
 
Statistik 
Polisen och sjukvårdens rapporteringssystem STRADA (Swedish Traffic Accident Data 
Acquisition) har sedan 2003 rapporterat de tillbud som skett i trafiken. På och inom 
vägområdet Parkgatan löper har ingen trafik- eller viltolycka rapporterats någonsin i 
STRADA. 
 
Barnkonventionen 
Inget barn bedöms påverkas av nuvarande kontra förändrad hastighetsgräns. 
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag om att sänka hastigheten mellan Hemrydsgata 
 
 
Beslutet lämnas till 
Peter Larsson Lundh 
Samhällsbyggnadschef 
 
 
 

Fredrik Linusson Viktor Bodin 
Samhällsbyggnadschef trafikhandläggare 
Sektor miljö & samhällsbyggnad Exploateringsenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 

 



Från: Ulricehamns kommun (no-reply@ulricehamn.se)
Skickat: 07.10.2022 12:52:09
Till: Ulricehamns Kommun
Kopia: 

Ämne: Inkommet medborgarförslag
Bifogad fil: 

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

Medborgarförslag

Skriv ditt
medborgarförslag:

Som boende mellan Hemrydsgatan och Parkgatan har vi noterat att sträckan tidvis används som
fartsträcka med hastigheter betydligt över 60km/H. Detta medför högre bullernivåer vid uteplatser
samt då trafiken kommer från coop hållet ner mot stan så har väldigt många svårt att gå ner till
40km/H vid stadsparken vid övergångsstället där.
Mitt förslag är att här att på denna sträckan sänka hastigheten till 40 km/H.
Har fått förklaringen från kommunen att anledningen till att hastigheten här höjdes från 50 - 60
km/H var att man ändå körde för fort, så höjning för att anpassa hastighetsgränsen till hur folk kör
var tanken. Resultatet är då nu att många kör betydligt fortare än 60 nu. Här är även ett
rådjursstråk med ett antal olyckor till följd.
Så som sagt sänk hastigheten till 40 km/h på denna sträckan så kanske man åtminstone kör i 50
km/H här.

Förnamn: Peter
Efternamn: Larsson Lundh
E-post:
Adress:
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Svar på medborgarförslag om ställplatser och 
servicehus vid Lassalyckan 
Dnr 2022/482 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget anses vara under utredning med hänvisning till befintlig 
ställplatsutredning som är ställd till förvaltningen i motion 2021/521. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Peter Sturesson att det blir 
ställplatser uppe vid Lassalyckan med servicehus och vad som behövs för att locka turister 
både sommartid och kanske vintertid också. 
 
I motion 2021/521 till kommunfullmäktige föreslog Moderaterna en marknadsanpassad 
avgift för kommunens ställplatser för husbilar. Enligt dess nuvarande placering av 
ställplatser var det inte möjligt att avgiftsbelägga alla platser, men att förvaltningen fick i 
utredningsuppdrag att planera hur ställplatserna ska placeras i framtiden. Detta arbete pågår 
inom förvaltningen. 
 
Förvaltningen har genomfört en enkätundersökning som besvarats av totalt 265 
husbilsturister under hösten 2022 i Ulricehamn. Intresset för att parkera i naturmiljö nära 
ett friluftsområde cirka 2 km från Ulricehamns centrum var det minst attraktiva alternativet. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-12-01 från samhällsbyggnadschef  
2 Medborgarförslag om ställplatser och servicehus vid Lassalyckan 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget anses vara under utredning med hänvisning till befintlig 
ställplatsutredning som är ställd till förvaltningen i motion 2021/521. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2022-12-01 

 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om 
ställplatser och servicehus vid Lassalyckan 
Diarienummer 2022/482, löpnummer 4694/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget anses vara under utredning med hänvisning till befintlig 
ställplatsutredning som är ställd till förvaltningen i motion 2021/521. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Peter Sturesson att det blir 
ställplatser uppe vid Lassalyckan med servicehus och vad som behövs för att locka turister 
både sommartid och kanske vintertid också. 
 
I motion 2021/521 till kommunfullmäktige föreslog Moderaterna en marknadsanpassad 
avgift för kommunens ställplatser för husbilar. Enligt dess nuvarande placering av 
ställplatser var det inte möjligt att avgiftsbelägga alla platser, men att förvaltningen fick i 
utredningsuppdrag att planera hur ställplatserna ska placeras i framtiden. Detta arbete pågår 
inom förvaltningen. 
 
Förvaltningen har genomfört en enkätundersökning som besvarats av totalt 265 
husbilsturister under hösten 2022 i Ulricehamn. Intresset för att parkera i naturmiljö nära 
ett friluftsområde cirka 2 km från Ulricehamns centrum var det minst attraktiva alternativet. 
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Peter Sturesson att det blir 
ställplatser uppe vid Lassalyckan med servicehus och vad som behövs för att locka turister 
både sommartid och kanske vintertid också. 
 
Motion 2021/521 
I motion 2021/521 till kommunfullmäktige föreslog Moderaterna en marknadsanpassad 
avgift för kommunens ställplatser för husbilar. Enligt dess nuvarande placering av 
ställplatser var det inte möjligt att avgiftsbelägga alla platser, men att förvaltningen fick i 
utredningsuppdrag att planera hur ställplatserna ska placeras i framtiden. Detta arbete pågår 
inom förvaltningen. 
 
Enkätundersökning hösten 2022 
Förvaltningen har genomfört en enkätundersökning som besvarats av totalt 265 
husbilsturister under hösten 2022 i Ulricehamn. 
 
På en av frågorna, vilken plats de hade föredragit om Ulricehamns kommun etablerade nya 
ställplatsparkeringar, svarade mindre än 9% att de hade föredragit en ställplats i naturmiljö 
nära friluftsområde 2 km från centrum. 65% ville stå i parkmiljö nära sjön Åsunden cirka 1 
km från centrum, och 23% i centrum så nära till stadens utbud som möjligt. 
 
På en annan fråga i enkäten, hur ofta de besöker ett friluftsområde eller motsvarande vid 
besök i Ulricehamn, svarade 29% aldrig, 39% något enstaka tillfälle, 25% en eller flera 
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tillfällen, och 5% varje dag. 
 
I enkäten fanns även frågor om servicefunktioner. Cirka 38-52% var villig att betala för en 
servicefunktion som WC & dusch, markström etc., men att husbilen har en hög 
självförsörjningsgrad och inte är i något behov av servicefunktioner mer än sophantering. 
 
På frågor om vad de kräver för servicefunktioner av en avgiftsfri ställplats var det endast 4-
17% som krävde någon form av gratisservice utöver sophantering. Gråvattenhantering 
främst, men endast 10% erfordrade WC & dusch. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om ställplatser och servicehus vid Lassalyckan 

 
 
Beslutet lämnas till 
Peter Sturesson 
Samhällsbyggnadschef 
 
 
 

Fredrik Linusson Viktor Bodin 
Samhällsbyggnadschef Trafikhandläggare 
Sektor miljö och samhällsbyggnad Exploateringsenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 

 





Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2023-02-21 
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§  
 

Svar på medborgarförslag om ökad säkerhet vid 
övergångsställe på Boråsvägen, Ulricehamn 
Dnr 2022/693 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget anses vara under genomförande med hänvisning till att förvaltningen 
löpande ser över befintliga övergångställen och utvärderar om dessa ska kvarstå eller ej. De 
övergångsställen som bedöms ska kvarstå bör ha en så god trafiksäkerhetutformning som 
möjligt. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Kristiana Pepa att säkerheten vid 
övergångsstället på Boråsvägen i Ulricehamn höjs, förslagsvis via blinkande lampor eller 
ökad belysning.   
 
I nuläget finns en stor mängd övergångsställen anlagda inom Ulricehamns kommuns 
väghållaransvar. Dessa är av varierande standard i huvudsak utan varningslampor, men 
belysta av befintlig gatubelysning. Gatubelysningens standard höjs succesivt genom att de 
byts ut till mer energieffektiv LED-belysning. 
 
I trafikförordningen (lag 1998:1276) ska alla trafikanter vara försiktiga och försöka undvika 
olyckor, även om trafikförordningen även säger att fordon har väjningsplikt för 
gångtrafikanter på övergångsställen. 
 
Trafikverkets publikationer, som är frivilligt för Ulricehamns kommun att följa, 
rekommenderar att övergångsställen byggs av framkomlighetsskäl. 
Boråsvägen är tidvis mycket trafikintensiv att det är motiverat med övergångsställe, men i 
huvudsak finns det inga större begränsningar för en gångtrafikant att passera Boråsvägen. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2023-01-04 från samhällsbyggnadschef  
2 Medborgarförslag om ökad säkerhet vid övergångsställe på Boråsvägen, Ulricehamn 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget anses vara under genomförande med hänvisning till att förvaltningen 
löpande ser över befintliga övergångställen och utvärderar om dessa ska kvarstå eller ej. De 
övergångsställen som bedöms ska kvarstå bör ha en så god trafiksäkerhetutformning som 
möjligt. 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2023-01-04 

 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om ökad 
säkerhet vid övergångsställe på Boråsvägen, 
Ulricehamn 
Diarienummer 2022/693, löpnummer 4695/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget anses vara under genomförande med hänvisning till att förvaltningen 
löpande ser över befintliga övergångställen och utvärderar om dessa ska kvarstå eller ej. De 
övergångsställen som bedöms ska kvarstå bör ha en så god trafiksäkerhetutformning som 
möjligt. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Kristiana Pepa att säkerheten vid 
övergångsstället på Boråsvägen i Ulricehamn höjs, förslagsvis via blinkande lampor eller 
ökad belysning.  
 
I nuläget finns en stor mängd övergångsställen anlagda inom Ulricehamns kommuns 
väghållaransvar. Dessa är av varierande standard i huvudsak utan varningslampor, men 
belysta av befintlig gatubelysning. Gatubelysningens standard höjs succesivt genom att de 
byts ut till mer energieffektiv LED-belysning. 
 
I trafikförordningen (lag 1998:1276) ska alla trafikanter vara försiktiga och försöka undvika 
olyckor, även om trafikförordningen även säger att fordon har väjningsplikt för 
gångtrafikanter på övergångsställen. 
 
Trafikverkets publikationer, som är frivilligt för Ulricehamns kommun att följa, 
rekommenderar att övergångsställen byggs av framkomlighetsskäl. 
Boråsvägen är tidvis mycket trafikintensiv att det är motiverat med övergångsställe, men i 
huvudsak finns det inga större begränsningar för en gångtrafikant att passera Boråsvägen. 
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Kristiana Pepa att säkerheten vid 
övergångsstället på Boråsvägen (vid nummer 38) i Ulricehamn höjs, förslagsvis via blinkande 
lampor eller ökad belysning.  
 
Nuläge 
Ulricehamns kommun har under 2003-2004 inventerat alla övergångsställen inom 
kommunens väghållaransvar. 117 stycken finns i nuläget utöver gångpassager där fotgängare 
har väjningsplikt mot fordonstrafiken. 
 
Ett mindre antal är utrustade med ett integrerat trafiksystem – ITS, i form av 
varningslampor som aktiveras när en gångtrafikant närmar sig en passage. Dessa ITS-
varningslampor har en varierande funktionssäkerhet och nyttjas i mycket liten grad. 
Gatubelysning finns i stor grad inom tätorterna, och övergångsställen är i huvudsak belysta 
av befintlig belysningsarmatur. Kvalitén på dessa är varierande beroende på träd och annan 
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växtlighet. Ett succesivt utbyte av ljuskällor i befintlig armatur sker till en mer effektiv LED-
belysning som förstärker ljuset i trafiken. 
 
På Boråsvägen finns ett förhöjt hastighetssäkrat övergångsställe vid gamla banvallen 60 
meter norr om föreslaget övergångsställe. Övergångsstället har även ITS-varningslampor. 
Ett annat övergångsställe finns 270 meter söderut vid korsningen till Tegelbruksgatan. 
Övergångsstället är inte hastighetssäkrat, men har en avsmalning som sänker hastigheten vid 
de trafikintensivaste tidpunkterna för fordonen på Boråsvägen. 
Belysningen på Boråsvägen mellan Strandgatan och Norra stranden är under 2022 bytt till 
starkare och effektivare LED-belysning. 
 
Statistik 
Lars Ekman publicerade 1997 en uppmärksammad rapport ”Fotgängares situation vid 
övergångsställe”. I rapporten publicerades olycksstatistik från åren 1979-1984 som påvisade 
att risken för att skadas vid ett övergångsställe var dubbelt så stor som att passera en gata 
utan övergångsställe. Detta var före ”Zebralagen” som infördes år 2000 som medförde att 
fordonstrafiken ska lämna företräde för gående vid övergångsställen. 
Barn under 16 år och äldre vuxna över 60 år utgjorde över 70% av alla tillbud. 
 
I en rapport från Kristina Elmström Eurén och Johanna Stjernström vid Kungliga Tekniska 
Högskolan utvärderades ”Människors beteende vid övergångsställen 14 år efter Zebralagens 
införande”. 
 
I sina observationer på trafikmiljön i Tyresö väjde 70% av männen och 76% av de kvinnliga 
bilförarna för gångtrafikanter vid övergångsställen. Av gångtrafikanterna gjordes ett antal 
intressanta observationer. Personer äldre än 30 år är de som är mest uppmärksamma, och 
har även lägst tilltro till att fordonstrafiken ska lämna företräde. I åldersgruppen 12-30 år 
förväntar sig nästan alla gångtrafikanter att fordonstrafiken ska lämna företräde. Samma 
åldersgrupp har även lägst uppmärksamhet i trafiken enligt fältstudien i rapporten, ofta på 
grund av nyttjande av mobiltelefon eller musik i öronen.  
 
Laglighet 
Enligt Trafikförordningen (lag 1998:1276) 2 kap. Bestämmelser för alla trafikanter, 1§: 
För att undvika trafikolyckor ska en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet som krävs 
med hänsyn till omständigheterna. 
3 kap. Bestämmelser för trafik med fordon 61§: 
Vid ett obevakat övergångsställe har en förare väjningsplikt mot gående som gått ut på 
eller ska gå ut på övergångsstället. 
 
Även om Trafikförordningen gäller alla trafikanter, så är gång- och cykeltrafikanten den som 
har lägst eller obefintlig utbildning av trafikreglerna. De har heller sällan behövts pröva sin 
kunskap via ett prov eller motsvarande. Likaså att vissa förare av fordon sällan fått 
uppdaterad utbildning i regelverket, eller behövt på nytt visa sin färdighet som kan delvis gått 
förlorat. 
 
Trafikverkets guide Vägar och gators utformning 
Trafikverket har ett antal publikationer om vägbyggnation och allmänna råd kring hur vägar 
och gator bör byggas, Vägar och gator utformning - VGU. Dessa publikationer är i många fall 
krav för Trafikverket, men är frivilliga för kommuner och enskilda väghållare att följa. 



 
 
 
 
  2022/693, 4695/2022 3(3) 

Övergångställen och gångpassager anläggs främst av framkomlighets- och inte av 
säkerhetsskäl.  
 
I de fall trafikmängderna är höga att tidsluckorna är små finns skäl att anlägga 
övergångsställen för att gångtrafikanter ska ges möjlighet att passera en trafikerad väg. 
Delar av Boråsvägen är så trafikintensiv vissa tider av dygnet att över 800 fordon per timme 
passerar i båda riktningarna vid 16.00-17.00 vardagar. I övrigt dagtid vardagar cirka 450 
fordon per timme i genomsnitt. 
 
Vid de trafikintensivaste tidpunkterna är framkomligheten mindre god med en uppskattad 
väntetid på 20-40 sekunder enligt Trafikverkets beräkningsmodell, varav det finns skäl för 
att ett övergångsställe ska finnas på Boråsvägen. Alla övriga tider är väntetiden mindre än 20 
sekunder, och någon framkomlighetsbegränsning inte bör finnas för en gångtrafikant att 
passera Boråsvägen, med eller utan övergångsställe. 
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag om ökad säkerhet vid övergångsställe på Boråsvägen, Ulricehamn 
 
Beslutet lämnas till 
Kristiana Pepa 
Samhällsbyggnadschef 
 
 
 
 
 

Fredrik Linusson Viktor Bodin 
Samhällsbyggnadschef trafikhandläggare 
Sektor miljö & samhällsbyggnad Exploateringsenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 

 



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

Medborgarförslag

Skriv ditt 
medborgarförslag:

Hej,
Mitt medborgarförslag är kring trafiksäkerhet. Min barn går på U-dance vilket 
ligger vid Boråsvägen 38. Vi höll på bli överkörda av en bil. Belysningen är 
under all kritik där. Det mycket trafik, många små barn och föräldrar som 
hämtar och lämnar samt att själva vägen är väldigt trafikerad under vissa 
tider. Nu under vinterhalvåret så är det övergångsstället livsfarligt. Nått måste 
göras innan en riktigt hemsk olycka tar plats. Ett förslag kan vara ett 
blinkande övergångsställe eller ökad belysning. 

Tack i förhand! 
Förnamn: Kristiana
Efternamn: Pepa
E-post:



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2023-02-21 
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§  
 

Svar på medborgarförslag om att tillåta motorcyklar 
parkera vid sjönära parkeringar i Ulricehamn 
Dnr 2022/679 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget antas. Förvaltningen avser att tillskapa ett antal parkeringsplatser vid 
Ulrikaparken under våren 2023 innan eller i nära anslutning till att MC-säsongen börjar 
igen. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Christer Enander att motorcyklar ska 
tillåtas att parkera på de sjönära parkeringarna i Ulricehamn och inte hänvisas till 
parkeringar mer centralt eller ”trottarkantsparkering”. 
  
I dagsläget är många av de sjönära parkeringsplatserna reserverade för personbil. Detta 
enligt tidigare trafikplanering i syfte att förhindra tyngre fordon att parkera i Ulricehamns 
centrum. Denna bestämmelse kvarstår då det finns ett behov att fler ska kunna parkera på 
dessa platser, mer än att större fordon upptar flera bilplatser. 
 
Synpunkter på avsaknad av MC-parkeringsplatser har förvaltningen inte tidigare fått till sig 
eller behövt beakta. 
 
Att ordna parkeringar för MC är mindre kostnadskrävande än bilplatser och kan lösas inom 
befintlig budget. 
 
Förvaltningen avser att tillskapa ett antal parkeringsplatser vid Ulrikaparken under våren 
2023 innan eller i nära anslutning till att MC-säsongen börjar igen. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2022-12-08 från samhällsbyggnadschef  
2 Medborgarförslag om att tillåta motorcyklar parkera vid sjönära parkeringar i 

Ulricehamn 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget antas. Förvaltningen avser att tillskapa ett antal parkeringsplatser vid 
Ulrikaparken under våren 2023 innan eller i nära anslutning till att MC-säsongen börjar 
igen. 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2022-12-08 

 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om att 
tillåta motorcyklar parkera vid sjönära parkeringar i 
Ulricehamn 
Diarienummer 2022/679, löpnummer 4855/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget antas. Förvaltningen avser att tillskapa ett antal parkeringsplatser vid 
Ulrikaparken under våren 2023 innan eller i nära anslutning till att MC-säsongen börjar 
igen. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Christer Enander att motorcyklar ska 
tillåtas att parkera på de sjönära parkeringarna i Ulricehamn och inte hänvisas till 
parkeringar mer centralt eller ”trottarkantsparkering”.  
 
I dagsläget är många av de sjönära parkeringsplatserna reserverade för personbil. Detta 
enligt tidigare trafikplanering i syfte att förhindra tyngre fordon att parkera i Ulricehamns 
centrum. Denna bestämmelse kvarstår då det finns ett behov att fler ska kunna parkera på 
dessa platser, mer än att större fordon upptar flera bilplatser. 
 
Synpunkter på avsaknad av MC-parkeringsplatser har förvaltningen inte tidigare fått till sig 
eller behövt beakta. 
 
Att ordna parkeringar för MC är mindre kostnadskrävande än bilplatser och kan lösas inom 
befintlig budget. 
 
Förvaltningen avser att tillskapa ett antal parkeringsplatser vid Ulrikaparken under våren 
2023 innan eller i nära anslutning till att MC-säsongen börjar igen. 
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Christer Enander att motorcyklar ska 
tillåtas att parkera på de sjönära parkeringarna i Ulricehamn och inte hänvisas till 
parkeringar mer centralt eller ”trottarkantsparkering” 
 
Nuläge 
Inom det befintliga trafiksystemet i Ulricehamn har tidigare till stor del alla allmänna 
parkeringarna begränsats till att endast personbil får parkera, oftast med ett tidsvillkor. 
Tidigare trafikplanering avsåg att inga tyngre fordon skulle få plats i staden, varav denna 
reservation vidtogs, men inte på alla platser. 
 
Idag står denna reservation i konflikt mot skäl, som att till exempel att en bil som kan 
framföras med B-körkort ändå kan vara en lätt lastbil, med mera. Därför har allt eftersom en 
revision av Ulricehamns lokala trafikföreskrifter genomförts och denna bestämmelse tagits 
bort. 
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Förvaltningen har dock bevarat reservationen på vissa platser där tyngre fordon valt att 
parkera, och där möjlig brist på tillgänglig parkering kan uppstå. 
Lastbilar, husvagnar och släp har varit vanligt förekommande på vissa av de sjönära 
parkeringarna i Ulricehamn, varav skäl funnits att de tidigare begränsningarna ska kvarstå 
då brist på parkering har uppstått. 
 
Synpunkter på denna begränsning har förvaltningen haft löpande, men har varit motiverad i 
syfte att gynna så många trafikanter som möjligt mer än enstaka. Däremot har motorcyklister 
inte varit representerade bland dessa, varav förvaltningen ej planerat för någon särskild MC-
parkering då behovet till synes verkar varit obefintligt. 
 
Ekonomi 
Att ordna en särskild parkeringsplats för MC är mindre kostnadskrävande än en bilplats. 
Beroende på hur många MC-parkeringar som ordnas på en plats kostar linjemålning cirka 
100 kr per löpmeter. Parkeringsskyltar cirka 500 kr med stolpe och fästen per skyltsättning. 
Arbetskostnad cirka 590 kr/tim av UEAB att genomföra anläggningsarbetet (2022 års 
prissättning). Förvaltningen har budget att ordna eller förändra befintligt parkeringsbestånd. 
 
Övriga konsekvenser 
Att ta bort en begränsning av vilka fordonsklasser som får parkera på många av de populära 
sjönära parkeringarna kan innebära en kommande brist på tillgänglig parkering. 
 
Vid Fiskaregatan nås en beläggningsgrad i genomsnitt på 71% dagtid på vardagar, men 
parkeringen är ibland överbelagd dagtid på helger. Vid grusparkeringen på Strandgatan intill 
”Bryggan” nås en beläggningsgrad i genomsnitt på 73% dagtid på vardagar, men betydligt 
mindre kvällar och helger. I Ulrikaparken vid Bangårdsgatan nås en beläggningsgrad i 
genomsnitt på 16% dagtid på vardagar, men att dessa är något högre på helger. Dock är 
parkeringstillgängligheten kraftigt varierande beroende på väder och aktiviteter till 
Ulrikaparken.  
 
Att det även är populärt att parkera med husbilar på platsen, där det inte är parkering tillåten 
för husbilar, är dessa även undanträngande för andra fordon då en husbil kan uppta upp till 
fyra bilplatser. 
 
Förvaltningen bedömer bäst förutsättningar att ta i anspråk tre till fem av de 84 bilplatserna 
på denna plats och ordna dessa särskilt för MC. 
 
Löpande uppdrag till förvaltningen 
Sektor miljö och samhällsbyggnad har ett löpande uppdrag att utöka befintliga 
parkeringsplatser och cykelparkering inom befintliga anläggningar. 
 
Förvaltningen avser att tillskapa ett antal parkeringsplatser vid Ulrikaparken under våren 
2023 innan eller i nära anslutning till att MC-säsongen börjar igen. 
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag om att tillåta motorcyklar parkera vid sjönära parkeringar i 
Ulricehamn 
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Beslutet lämnas till 
Christer Enander 
Samhällsbyggnadschef 
 
 
 
 
 

Fredrik Linusson Viktor Bodin 
Samhällsbyggnadschef trafikhandläggare 
Sektor miljö och samhällsbyggnad Exploateringsenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 
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§  
 

Svar på medborgarförslag om övergångsställe mellan 
Götaplatsen och korset Sanatorievägen/Tre rosors 
väg 
Dnr 2022/513 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att den inte finns några framkomlighetsbrister 
att passera Sanatorievägen. Att anlägga ett övergångsställe är ingen trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd och kan till och med få motsatt effekt för barn och unga. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Malin Wengbrand att ett 
övergångsställe, utöver de befintliga, uppförs på Sanatorievägen mellan Götaplatsen och Tre 
Rosors väg. Allt för en säkrare och tryggare övergång för barn och ungdomar. 
 
Av Trafikverkets publikationer och handböcker kring vägar och gators utformning så anläggs 
övergångsställen främst av framkomlighet-, och inte säkerhetsskäl. Trafikmängderna på 
Sanatorievägen är dock inte så stora att det finns någon framkomlighetsbrist. 
 
Barn har rätt att på lika villkor kunna vistas i samhället och trafiken, men de ska även 
beskyddas. I tolvårsåldern når barn ofta en mognadsgrad att de kan vistas på egen hand i 
trafiken, och vara medveten på sin omgivning, och förstå risker. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2023-01-10 från samhällsbyggnadschef  
2 Medborgarförslag om övergångsställe mellan Götaplatsen och korset 

Sanatorievägen/Tre rosors väg 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att den inte finns några framkomlighetsbrister 
att passera Sanatorievägen. Att anlägga ett övergångsställe är ingen trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd och kan till och med få motsatt effekt för barn och unga. 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2023-01-10 

 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om 
övergångsställe mellan Götaplatsen och korset 
Sanatorievägen/Tre rosors väg 
Diarienummer 2022/513, löpnummer 58/2023 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att den inte finns några framkomlighetsbrister 
att passera Sanatorievägen. Att anlägga ett övergångsställe är ingen trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd och kan till och med få motsatt effekt för barn och unga. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Malin Wengbrand att ett 
övergångsställe, utöver de befintliga, uppförs på Sanatorievägen mellan Götaplatsen och Tre 
Rosors väg. Allt för en säkrare och tryggare övergång för barn och ungdomar. 
 
Av Trafikverkets publikationer och handböcker kring vägar och gators utformning så anläggs 
övergångsställen främst av framkomlighet-, och inte säkerhetsskäl. Trafikmängderna på 
Sanatorievägen är dock inte så stora att det finns någon framkomlighetsbrist. 
 
Barn har rätt att på lika villkor kunna vistas i samhället och trafiken, men de ska även 
beskyddas. I tolvårsåldern når barn ofta en mognadsgrad att de kan vistas på egen hand i 
trafiken, och vara medveten på sin omgivning, och förstå risker. 
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Malin Wengbrand att ett 
övergångsställe, utöver de befintliga, uppförs på Sanatorievägen mellan Götaplatsen och Tre 
Rosors väg. Allt för en säkrare och tryggare övergång för barn och ungdomar. 
 
Trafikverket guide Vägar och gators utformning 
Trafikverket har ett antal publikationer om vägbyggnation och allmänna råd kring hur vägar 
och gator bör byggas, Vägar och gator utformning - VGU. Dessa publikationer är i många fall 
krav för Trafikverket, men är frivilliga för kommuner och enskilda väghållare att följa. 
Övergångställen och gångpassager anläggs främst av framkomlighets- och inte av 
säkerhetsskäl.  
 
I de fall trafikmängderna är så höga att tidsluckorna är små finns skäl att anlägga 
övergångsställen för att gångtrafikanter ska ges möjlighet att passera en trafikerad väg. 
 
Förvaltningen har under en vecka i september 2022 mätt trafiken på Sanatorievägen. I 
genomsnitt färdas cirka 940 fordon per dygn. Historiskt under 1980 och 90-talet var dessa 
trafikmängder cirka 50% högre mellan 1200-1600 fordon per dygn, men att trafikmängderna 
har minskat succesivt på grund av att Lassalyckan inte nås från Sanatorievägen längre. 
 
De trafikintensivaste tidpunkterna vid Sanatorievägen är vardagar 16.00-17.00 då cirka 130 
fordon per timme färdas på vägen. Även 07.00-08.00 med cirka 80 fordon per timme. 
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Övrig dagtid vardag som helg cirka 40-60 fordon per timme, och kvällar och nätter 21.00-
06.00 mindre än 20 fordon per timme. 
 
Trafikverkets VGU-guide anger (figur 326 VGU-guiden - Stödjande kunskap 2022) med 
Sanatorievägens bredd på 8 meter, att fordonstrafiken kan uppgå till 250 fordon per timme 
innan framkomligheten att korsa vägen blir mindre god, och upp till 400 fordon per timme 
innan den är bristfällig. 
 
Något syfte att anlägga ett övergångsställe för att förbättra framkomligheten över 
Sanatorievägen finns inte med stöd av VGU-guiden. 
 
Statistik 
Lars Ekman publicerade 1997 en uppmärksammad rapport ”Fotgängares situation vid 
övergångsställe”. I rapporten publicerades olycksstatistik från åren 1979-1984 som påvisade 
att risken för att skadas vid ett övergångsställe var dubbelt så stor som att passera en gata 
utan övergångsställe. Detta var före ”Zebralagen” som infördes år 2000 som medförde att 
fordonstrafiken ska lämna företräde för gående vid övergångsställen. 
Barn under 16 år och äldre vuxna över 60 år utgjorde över 70% av alla tillbud. 
 
I en rapport från Kristina Elmström Eurén och Johanna Stjernström vid Kungliga Tekniska 
Högskolan utvärderades ”Människors beteende vid övergångsställen 14 år efter Zebralagens 
införande”. 
 
I sina observationer på trafikmiljön i Tyresö väjde 70% av männen och 76% av de kvinnliga 
bilförarna för gångtrafikanter vid övergångsställen. 
 
Av gångtrafikanterna gjordes ett antal intressanta observationer. Personer äldre än 30 år är 
de som är mest uppmärksamma, och har även lägst tilltro till att fordonstrafiken ska lämna 
företräde. I åldersgruppen 12-30 år förväntar sig nästan alla gångtrafikanter att 
fordonstrafiken ska lämna företräde. Samma åldersgrupp har även lägst uppmärksamhet i 
trafiken enligt fältstudien i rapporten, ofta på grund av nyttjande av mobiltelefon eller musik 
i öronen.  
 
Av tillgänglig olycksstatistik från polisen och sjukvårdens rapporteringssystem STRADA 
(Swedish Traffic Accident Data Acqusition) finns fem rapporterade olyckor vid 
Sanatorievägen 2003-2022. Fyra av dessa är singelolyckor på grund av halka, eller att som i 
ett fall att en cyklist kört in i en lycktstolpe. 
 
2021 kör en bil på en 4-årig flicka som lindrigt skadas i korsningen till Götavägen. I 
polisrapporten uppkom olyckan på grund av att flickan cyklade ut på Sanatorievägen och 
skymdes av en thujahäck som var planterad intill korsningen, som skymde sikten för bilisten. 
På Götavägen råder väjningsplikt för trafiken på Sanatorievägen. 
 
Förvaltningen bedömer att med stöd av tillgänglig olycksstatistik att trafiksäkerheten vid 
Sanatorievägen inte är bristande. Det finns få siktskymmande platser och inte några 
målpunkter som behöver sammanbindas mellan sidogatorna att ett övergångsställe kommer 
användas i hög omfattning.  
 
Barnkonventionen 
Det bästa för barn är om de får möjlighet att delta på lika villkor som alla andra i trafiken och 
inte begränsas i samhället. Barn bör också beskyddas. 
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Barn kan nå en trafikmognad i tolvårsåldern, som är den ålder förmågor kan ha utvecklats att 
barn kan uppfatta vad som händer runt omkring, på ett sätt som gör att de kan bedöma 
risker, eller sätta sig in i hur andra i trafiken tänker och reagerar. Syn, hörsel och andra 
orienteringssinnen påverkar mognadsgraden.  
 
Barn använder hela sin närmiljö till lek och samspel, och de tar med sig leken ut överallt, 
även i trafiken. 
 
I Ulricehamns vägnät klassificeras de flesta villagator som ”mjuktrafikrum” där alla 
trafikanter samspelar på något sätt. Det är vid dessa vägar som hastigheterna är som lägst, 
och med minst olyckor. 
 
På de lite äldre gatorna bedöms dessa som ”integrerat transportrum” där gångtrafikanter har 
en egen gångbana, medan cyklister samsas med fordonstrafiken på vägen. Alla har olika 
anspråk att korsa vägen och behöver samspela i viss grad. Det är när samspelet brister som 
olyckor oftast uppkommer. 
 
På våra större vägar finns ”transportrum” där de oskyddade trafikanterna helt är separerade 
från fordonstrafiken och har inga behov att samspela med varandra. Sanatorievägen är ett 
transportrum med en egen separerad gång- och cykelbana från fordonstrafiken, anslutande 
vägar är i många fall mjuktrafikrum av helt olika karaktär än Sanatorievägen. 
 
Att som barn eller ung passera Sanatorievägen kräver en viss trafikmognad för att inte 
onödigtvis utsätta sig för en risk att skadas. Ett övergångsställe kan vara en ”ledstång” för 
barn att välja plats för övergång, men bedömt finns många olika målpunkter för barn, varav 
nyttjandet av ett övergångsställe bedöms som lågt. 
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag om övergångsställe mellan Götaplatsen och korset 
Sanatorievägen/Tre rosors väg 

 
Beslutet lämnas till 
Malin Wengbrand 
Samhällsbyggnadschef 
 
 

Fredrik Linusson Viktor Bodin 
Samhällsbyggnadschef trafikhandläggare 
Sektor miljö & samhällsbyggnad Exploateringsenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 
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§  
 

Svar på medborgarförslag om 
inackorderingstillägg/resebidrag även för elever i 
årskurs 9 
Dnr 2022/532 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att Ulricehamns kommun inte är skyldig att 
lämna ekonomiskt stöd till elev i en fristående grundskola och där eleven studerar och bor i 
annan kommun. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Helena Hellqvist att rådande 
inackorderingstillägg som gäller för gymnasieskolan även gäller för elever i årskurs 9. 
 
Av skollagens 15 kapitlet, 32 §, framgår att hemkommunen ska lämna ekonomiskt stöd till 
elever i en gymnasieskola med offentlig huvudman som behöver inackordering på grund av 
skolgången. Denna skyldighet gäller dock inte  

1. Elever som har tagits emot i andra hand till ett nationellt program enligt 16 kap. 47 §, 
2. Elever som har tagits emot enligt 17 kap. 19 § tredje stycket, 
3. Elever i Rh-anpassad utbildning, eller 
4. Utlandssvenska elever som får studiehjälp i form av inackorderingstillägg enligt 

studiestödslagen 
 
Skyldigheten för hemkommunen att lämna ekonomiskt stöd gäller alltså elever i en 
gymnasieskola med offentlig huvudman, inte elever i en fristående gymnasieskola. En 
liknande skrivning finns inte för grundskolan. 
 
Prolympia är en fristående grundskola för elever i årskurserna 7 – 9. Det innebär att 
Ulricehamns kommun inte har någon skyldighet att lämna något ekonomiskt stöd för 
kostnader som är kopplade till elevens boende eller resor då eleven inte går i gymnasiet och 
inte heller i en skola med offentlig huvudman. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-12-13 från barn- och utbildningschef  
2 Medborgarförslag om inackorderingstillägg resebidrag även för elever i årskurs 9 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att Ulricehamns kommun inte är skyldig att 
lämna ekonomiskt stöd till elev i en fristående grundskola och där eleven studerar och bor i 
annan kommun. 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2022-12-23 

 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om 
inackorderingstillägg/resebidrag även för elever i 
årskurs 9 
Diarienummer 2022/532, löpnummer 5119/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att Ulricehamns kommun inte är skyldig att 
lämna ekonomiskt stöd till elev i en fristående grundskola och där eleven studerar och bor i 
annan kommun. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Helena Hellqvist att rådande 
inackorderingstillägg som gäller för gymnasieskolan även gäller för elever i årskurs 9. 
 
Av skollagens 15 kapitlet, 32 §, framgår att hemkommunen ska lämna ekonomiskt stöd till 
elever i en gymnasieskola med offentlig huvudman som behöver inackordering på grund av 
skolgången. Denna skyldighet gäller dock inte  

1. Elever som har tagits emot i andra hand till ett nationellt program enligt 16 kap. 47 §, 
2. Elever som har tagits emot enligt 17 kap. 19 § tredje stycket, 
3. Elever i Rh-anpassad utbildning, eller 
4. Utlandssvenska elever som får studiehjälp i form av inackorderingstillägg enligt 

studiestödslagen 
 
Skyldigheten för hemkommunen att lämna ekonomiskt stöd gäller alltså elever i en 
gymnasieskola med offentlig huvudman, inte elever i en fristående gymnasieskola. En 
liknande skrivning finns inte för grundskolan. 
 
Prolympia är en fristående grundskola för elever i årskurserna 7 – 9. Det innebär att 
Ulricehamns kommun inte har någon skyldighet att lämna något ekonomiskt stöd för 
kostnader som är kopplade till elevens boende eller resor då eleven inte går i gymnasiet och 
inte heller i en skola med offentlig huvudman. 
 
 
Ärendet 
Helena Hellqvist uppger att hon har en son som spelar ishockey med Frölunda U 16 elit och 
går i årskurs 9 vid Prolympia i Västra Frölunda. Då sonen är folkbokförd i Ulricehamn får 
han inget spårvagnskort från skolan. Sonen får inte heller någon ersättning för hemresor eller 
något inackorderingstillägg. 
 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Helena Hellqvist att rådande 
inackorderingstillägg som gäller för gymnasieskolan även gäller för elever i årskurs 9. 
 
Laglighet 
Av skollagens 15 kapitlet, 32 §, framgår att hemkommunen ska lämna ekonomiskt stöd till 
elever i en gymnasieskola med offentlig huvudman som behöver inackordering på grund av 
skolgången. Denna skyldighet gäller dock inte 



 
 
 
 
  2022/532, 5119/2022 2(3) 

1. Elever som har tagits emot i andra hand till ett nationellt program enligt 16 kap. 47 §, 
2. Elever som har tagits emot enligt 17 kap. 19 § tredje stycket, 
3. Elever i Rh-anpassad utbildning, eller 
4. Utlandssvenska elever som får studiehjälp i form av inackorderingstillägg enligt 

studiestödslagen 
 
Skyldigheten för hemkommunen att lämna ekonomiskt stöd gäller alltså elever i en 
gymnasieskola med offentlig huvudman, inte elever i en fristående gymnasieskola.  
 
En liknande skrivning finns inte för grundskolan och därmed finns det ingen skyldighet för 
hemkommunen att lämna ekonomiskt stöd för inackordering till elever i grundskolan. 
 
Den som bor och studerar i en annan kommun än hemkommunen har möjlighet att söka 
bidrag, lån eller studiestöd via Centrala studiestödsnämnden, CSN. Exempelvis är det möjligt 
att ansöka om inackorderingstillägg vid boende och studier i annan kommun. 
 
Elever som studerar vid en kommunal gymnasieskola eller kommunal vuxenutbildning 
ansöker vanligtvis om inackorderingstillägg hos hemkommunen. Elever vid en fristående 
gymnasieskola eller folkhögskola ansöker om inackorderingstillägg från CSN.  
 
Endast i vissa fall kan elever i grundskolan ansöka om inackorderingstillägg hos CSN. Det 
gäller elev i årskurs 4 – 9 och som går i förberedande dansarutbildning. Det gäller även elev i 
årskurs 7 – 9 där elevens föräldrar bor utomlands permanent och där minst en av dem är 
svensk medborgare, detta oavsett om eleven går i en kommunal eller fristående grundskola. 
 
Omvärld 
Information som inhämtats från kommunerna inom Sjuhäradsregionen visar inte på att 
kommunerna lämnar något ekonomiskt stöd till elever i grundskolan som studerar och bor i 
en annan kommun. 
 
Bedömning av ärendet 
Den aktuella frågan om inackorderingstillägg gäller en elev som går i årskurs 9 vid Prolympia 
i Västar Frölunda. Prolympia är en fristående grundskola för elever i årskurserna 7 – 9.  
 
Det innebär att Ulricehamns kommun inte har någon skyldighet att lämna något ekonomiskt 
stöd för kostnader som är kopplade till elevens boende eller resor då eleven inte går i 
gymnasiet och inte heller i en skola med offentlig huvudman. 
 
Möjligheten finns dock för Ulricehamns kommun att bevilja ersättning även i dessa 
situationer, men i så fall måste den så kallade likställighetsprincipen enligt kommunallagen 
beaktas. Det vill säga att Ulricehamns kommun då ska behandla alla elever i liknande 
situationer på ett likvärdigt sätt. Vad detta i så fall skulle medföra för kostnader går inte att 
säga. 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om inackorderingstillägg resebidrag även för elever i årskurs 9 

 
 
Beslutet lämnas till 
Helena Hellqvist 
Barn- och utbildningschef 
Verksamhetschef grundskola 
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Gülsen Özdenkos Gunnar Scorénius 
Barn- och utbildningschef Utredare 
Sektor lärande Sektor lärande 

 

 



Från:                                  Ulricehamns kommun
Skickat:                             den 31 augusti 2022 12:54
Til:                                      Ulricehamns Kommun
Ämne:                               Inkommet medborgarförslag

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

Medborgarförslag

Skriv ditt 
medborgarförslag:

MEDBORGARFÖRSLAG GÄLLANDE RESEBIDRAG OCH 
INACKORDERINGSTILLÄGG ÅRSKURS 9.
Mitt förslag är att Ulricehamns kommun ser till att rådande 
Inackorderingstillägg som gäller för gymnasieskolan även gäller för elever i 
årskurs 9.
Vi har full förståelse för att det är extraordinärt att elever i grundskolan byter 
studieort för att ta del av utbildning som inte finns att tillgå i Ulricehamns 
kommun.
I vårt fall är det vår son som spelar hockey med Frölunda U16 Elit och går 
årskurs 9 på Prolympia i Västra Frölunda.
Jacob får inte spårvagnskort från skolan då han är skriven i Ulricehamn, just 
nu får han ej heller någon ersättning för hemresor och ej heller 
inackorderingstillägg. Vi skulle vara ödmjukt tacksamma om Ulricehamns 
kommun vill bevilja inackorderingstillägg/reseersättning även för årskurs 9.

Förnamn: Helena
Efternamn: Hellqvist
E-post:
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§  
 

Svar på medborgarförslag om att få sälja 
chokladbollar på högstadieskola 
Dnr 2022/171 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till gällande beslut om att Ulricehamns kommun 
ska följa Livsmedelsverkets nationella riktlinjer för måltider i skolan, vilka även omfattar att 
söta produkter inte bör serveras i kafeteriorna vid skolorna. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Leo Rask att eleverna vid 
Ätradalsskolan ska få sälja chokladbollar och semlor i kafeterian. 
 
Inom Ulricehamns kommun har kommunstyrelsen den 25 november 2021, § 282, antagit 
riktlinjer för måltider. Dessa riktlinjer tar hänsyn till gällande lagar, förordningar och 
rekommendationer inom området och syftar till att måltiderna ska göra gästen nöjd, vara 
näringsriktig och hållbar ur ett miljöperspektiv. De ska även vara ett stöd för verksamheten 
vid upphandling av livsmedel, samt vid tillagning och servering. 
 
Ulricehamns kommuns riktlinjer för måltider gäller just måltider i form av frukost, lunch och 
mellanmål. Det anges dock inte vad som får säljas i kafeteriorna vid kommunens båda 
högstadieskolor.  
 
Verksamhet kost har, i de kafeterior som verksamheten ansvarar för, valt att inte servera 
några söta produkter. Beslutet grundar sig på Livsmedelsverkets nationella riktlinjer, men 
finns inte i Ulricehamns kommuns riktlinjer för måltider. I de kafeterior som finns i 
uppehållsrummen vid Ätradalsskolan och Stenbocksskolan, och som skolorna ansvarar för, 
följer man också de nationella riktlinjerna, men vissa dagar bakar skolpersonal bullar 
tillsammans med eleverna. Vad som bakas kan också följa de dagar som uppmärksammas i 
samhället, exempelvis kanelbullens dag och fettisdagen. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-12-23 från barn- och utbildningschef  
2 Medborgarförslag om att få sälja chokladbollar på högstadieskola 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till gällande beslut om att Ulricehamns kommun 
ska följa Livsmedelsverkets nationella riktlinjer för måltider i skolan, vilka även omfattar att 
söta produkter inte bör serveras i kafeteriorna vid skolorna. 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2022-12-23 

 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om att få 
sälja chokladbollar på högstadieskola 
Diarienummer 2022/171, löpnummer 5118/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till gällande beslut om att Ulricehamns kommun 
ska följa Livsmedelsverkets nationella riktlinjer för måltider i skolan, vilka även omfattar att 
söta produkter inte bör serveras i kafeteriorna vid skolorna. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Leo Rask att eleverna vid 
Ätradalsskolan ska få sälja chokladbollar och semlor i kafeterian. 
 
Inom Ulricehamns kommun har kommunstyrelsen den 25 november 2021, § 282, antagit 
riktlinjer för måltider. Dessa riktlinjer tar hänsyn till gällande lagar, förordningar och 
rekommendationer inom området och syftar till att måltiderna ska göra gästen nöjd, vara 
näringsriktig och hållbar ur ett miljöperspektiv. De ska även vara ett stöd för verksamheten 
vid upphandling av livsmedel, samt vid tillagning och servering. 
 
Ulricehamns kommuns riktlinjer för måltider gäller just måltider i form av frukost, lunch och 
mellanmål. Det anges dock inte vad som får säljas i kafeteriorna vid kommunens båda 
högstadieskolor.  
 
Verksamhet kost har, i de kafeterior som verksamheten ansvarar för, valt att inte servera 
några söta produkter. Beslutet grundar sig på Livsmedelsverkets nationella riktlinjer, men 
finns inte i Ulricehamns kommuns riktlinjer för måltider. I de kafeterior som finns i 
uppehållsrummen vid Ätradalsskolan och Stenbocksskolan, och som skolorna ansvarar för, 
följer man också de nationella riktlinjerna, men vissa dagar bakar skolpersonal bullar 
tillsammans med eleverna. Vad som bakas kan också följa de dagar som uppmärksammas i 
samhället, exempelvis kanelbullens dag och fettisdagen. 
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Leo Rask att eleverna vid 
Ätradalsskolan ska få sälja chokladbollar och semlor i kafeterian. Leo Rask menar att man, 
om man känner sig ledsen eller inte har så mycket energi, mår bättre och får mer energi om 
man exempelvis kan köpa en chokladboll. 
 
Laglighet 
Utifrån ett laglighetsperspektiv möter elevernas önskemål om att få sälja chokladbollar eller 
semlor i kafeterian inget hinder. 
 
Inom Ulricehamns kommun har kommunstyrelsen den 25 november 2021, § 282, antagit 
riktlinjer för måltider. Dessa riktlinjer tar hänsyn till gällande lagar, förordningar och 
rekommendationer inom området och syftar till att måltiderna ska göra gästen nöjd, vara 
näringsriktig och hållbar ur ett miljöperspektiv. De ska även vara ett stöd för verksamheten 
vid upphandling av livsmedel, samt vid tillagning och servering. 
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Verksamhet kost ansvarar för att det dagliga näringsbehovet uppfylls till  

 cirka 70 procent inom förskolan genom frukost, lunch och mellanmål 
 cirka 30 procent inom skolan genom lunch 
 cirka 30 procent inom fritidshemsverksamheten genom frukost och mellanmål 

 
Ulricehamns kommuns riktlinjer för måltider gäller just måltider i form av frukost, lunch och 
mellanmål. Det anges dock inte vad som får säljas i kafeteriorna vid kommunens båda 
högstadieskolor.  
 
I Livsmedelsverkets nationella riktlinjer för måltider i skolan anges under rubriken ”Bra 
utbud i skolans kafeteria” att kafeterian inte bör tillhandahålla söta drycker, godis, glass, 
bakverk eller snacks då utrymmet för dessa livsmedel är mycket litet om eleverna ska få den 
näring de behöver. 
 
I Livsmedelsverkets nationella riktlinjer anges vidare ”Riktlinjer för utbudet i kafeterian bör 
finnas oavsett om den drivs av skolpersonal, elever eller av en extern aktör. Riktlinjer kan 
arbetas fram av kommunen eller av rektor tillsammans med elever, måltidspersonal och 
pedagoger.” 
 
Verksamhet kost har, i de kafeterior som verksamheten ansvarar för, valt att inte servera 
några söta produkter. Beslutet grundar sig på Livsmedelsverkets nationella riktlinjer, men 
finns inte tydliggjort i Ulricehamns kommuns riktlinjer för måltider. I de kafeterior som finns 
i uppehållsrummen vid Ätradalsskolan och Stenbocksskolan, och som skolorna ansvarar för, 
följer man också de nationella riktlinjerna, men vissa dagar bakar skolpersonal bullar 
tillsammans med eleverna. Vad som bakas kan också följa de dagar som uppmärksammas i 
samhället, exempelvis kanelbullens dag och fettisdagen. 
 
Barnkonventionen 
Beslutet att inte servera några söta produkter i kafeteriorna vid högstadieskolorna berör de 
elever som går vid dessa skolor och där eleverna efterfrågar denna typ av produkter, 
exempelvis möjligheten att kunna köpa chokladbollar eller semlor. 
 
Någon barnkonsekvensanalys har inte gjorts. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om att få sälja chokladbollar på högstadieskola 

 
 
Beslutet lämnas till 
Leo Rask 
Barn- och utbildningschef 
Verksamhetschef grundskola 
Sektorchef service 
 
 
 

Gülsen Özdenkos Gunnar Scorénius 
Barn- och utbildningschef Utredare 
Sektor lärande Sektor lärande 



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 02.03.2022 11:59:55
Till: Ulricehamns Kommun[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Inkommet medborgarförslag

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

Medborgarförslag

Skriv ditt
medborgarförslag:

Vi elever på Ätradal har ett förslag om att vi skulle kunna sälja chokladbollar i
cafeterian. Det hade varit bra för att om man känner sig ledsen eller inte har så
mycket energi så kan man köpa en chokladboll och då mår man lite bättre och får
mer energi. Vi tycker också att det är orättvist att semlor säljs på Stenbocksskolan
och önskar också att få det.

Förnamn: Leo
Efternamn: Rask
E-post:
Adress:
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Informationsärenden till kommunstyrelsen 2023-03-
02 
Dnr 2022/717 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
1. Direktionsprotokoll 2023-01-27 §§ 1-18 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
2. Meddelande från styrelsen nr 2/2023, Överenskommelse – God och nära vård – En 
omställning av hälso- och sjukvården med primärvården som nav, Sveriges Kommuner och 
Regioner 
3. Direktionsprotokoll 2023-01-27 §§1-12 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
4. Protokoll styrelsemöte 2023-02-03 §§1-13 Förbundsstyrelsen för Sjuhärads 
Samordningsförbund 
5. Sammanträdesprotokoll miljö- och byggnämnden 2023-02-01 §12-13 Verksamhetsplaner 
för miljö- och bygg enheten, antagande av tillsyns- och kontrollplaner 
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Tjänsteskrivelse Informationsärenden till 
kommunstyrelsen 2023-03-02 
2022/717, löpnummer 393/2023 
 
Förslag till beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
1. Direktionsprotokoll 2023-01-27 §§ 1-18 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
2. Meddelande från styrelsen nr 2/2023, Överenskommelse – God och nära vård – En 
omställning av hälso- och sjukvården med primärvården som nav, Sveriges Kommuner och 
Regioner 
3. Direktionsprotokoll 2023-01-27 §§1-12 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
4. Protokoll styrelsemöte 2023-02-03 §§1-13 Förbundsstyrelsen för Sjuhärads 
Samordningsförbund 
5. Sammanträdesprotokoll miljö- och byggnämnden 2023-02-01 §12-13 Verksamhetsplaner 
för miljö- och bygg enheten, antagande av tillsyns- och kontrollplaner 
 
 
 
 
Beslutsunderlag 
 
 
 
 
 

Maria Winsten 
Kommunsekreterare 
Kommunstyrelsens förvaltning 
 

 




