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§ 71/2023 
 

Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2023-2026 
Dnr 2023/80 
 
 
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  
Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2023-2026 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Det kommunalpolitiska handlingsprogrammet för 2023-2026 antas. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Sebastian Gustavsson (M), Mikael Dahl (C), Mattias Bengtsson (SD), Sten Selin (L), Frida 
Edberg (KD) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.  
 
 
 



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 
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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. 
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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. 
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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 
 
 
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 med följande 
ändring och tillägg: 
 
Ändring i bolagsordning för UEAB och STUBO: 
  
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet. 
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna. 
 
Tillägg i bolagsordning för stadshus AB och NUAB: 
  
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet. 
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna. 
 
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 
 
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.  
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Förslag till beslut på mötet 
Mikael Dahl (C) yrkar som ändringsyrkande i bolagsordningen för UEAB och STUBO: 
  
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet. 
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna. 
  
Mikael Dahl (C) yrkar sedan som tilläggsyrkande i bolagsordning för stadshus AB och NUAB: 
  
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet. 
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar först om kommunstyrelsen bifaller eller avslår ändringsyrkandet, och 
finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla ändringsyrkandet.  
 
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen, med den ändringen gjord, beslutar enligt 
ordförandens förslag och finner att så är fallet.  
 
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen avser bifalla eller avslå tilläggsyrkandet och 
finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla tilläggsyrkandet.  
 
 



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 
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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

Gäller till och med: År -välj datum (endast årtalet visas)



 

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.   
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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

Gäller till och med: År -välj datum (endast årtalet visas)



 

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.   



Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Styrdokument

                                              

Bolagspolicy för 
Ulricehamns kommun 
och dess bolag 
 

  

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



 
 
 
 
2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Våra styrdokument 

[Normerande] 

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

[Aktiverande] 

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



 
 
 
 
3

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

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

3 Ägarroll ..................................................................................................................................................5 
3.1 Kommunfullmäktige .....................................................................................................................5 
3.2 Kommunstyrelsen .........................................................................................................................6 
3.3  Moderbolaget Ulricehamns Stadshus AB ....................................................................................6 
3.4 Moderbolagets styrelse .................................................................................................................6 
3.5 Moderbolagets ansvar för beredning av ärenden inom koncernen .............................................6 
3.6  Bolagsstämman .............................................................................................................................7 

4 Formella styrdokument .........................................................................................................................7 
4.1  Bolagsordning ...............................................................................................................................7 
4.2  Ägardirektiv ...................................................................................................................................7 
4.3  Informell styrning genom ägardialog ...........................................................................................8 

5 Styrelsearbetet .......................................................................................................................................8 

 5.1    Val av styrelse ................................................................................................................................8 
5.2    Anställningsvillkor för ledning i kommunägdabolag ..................................................................9 
5.3 Arvode och ersättningar ...............................................................................................................9 
5.4  Finansiell rapportering .................................................................................................................9 
5.5 Intern kontroll ...............................................................................................................................9 

6 Kommunstyrelsens insyn och information .........................................................................................10 

7 Utdelning och koncernbidrag ..............................................................................................................10 

8 Policys och planer ................................................................................................................................10 
8.1 Upphandling ................................................................................................................................11 

9 Arkiv .....................................................................................................................................................11 

10 Extraordinär händelse och höjd beredskap. ........................................................................................11 

11 Tvister ...................................................................................................................................................11 

 

 



 
 
 
 
4

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.  



 
 
 
 
8

  
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.  
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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.   
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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

Gäller till och med: År -välj datum (endast årtalet visas)



 

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   
   



6

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 
Kommunstyrelsen  
2023-03-02 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§ 73/2023 
 

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 4, 2022, 
SoL och LSS 
Dnr 2023/47 
 
 
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 
 
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. 
 
 
 
 
 



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 



 
 

 

 

 

 

 

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

Sektor välfärd

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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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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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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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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§ 74/2023 
 

Utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten 
- Mogdens fritidshusområde 
Dnr 2015/175 
 
 
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 
 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges 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 
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§  
 

Ansökan om investeringsmedel för inventarier år 
2023 
Dnr 2023/65 
 
 
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 
 
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.  
 
 
 
 



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.  



  2023/65, 306/2023 2(2) 

 
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 
  

 

 



Ansökan om investeringsmedel  Projektnr:

Uppgiftslämnare Verksamhet

Sektorschef välfärd Hemtjänst & hemsjukvård samt vård- och omsorgsboende

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

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

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

Inventarier hemtjänst & hemsjukvård samt vård- och omsorgsboende 7 000
Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

7 000 0 0 0 0 0 7 000
./. Statsbidrag 0
Investeringsutgift, netto 7 000 0 0 0 0 0 7 000

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

7
Summa

Personalkostnader 0
Övriga kostnader 0
Avskrivningar 700 700 700 700 700 700 4 200
Internränta 70 63 56 49 42 35 315
Summa kapitalkostnader 770 763 756 749 742 735 4 515
Summa kostnader 770 763 756 749 742 735 4 515
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 770 763 756 749 742 735 4 515

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:
Här anges vilka typer av övriga driftskostnader som uppkommer. Kostnaderna ska specifieras med belopp.
Exempel på övriga kostnader kan vara: Lokalvård, El/VA/sophämtning, dvs kostnader som är kopplade till fastigheten.

Inga tillkommande driftskostnader. 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.

Länk till guiden: Tjänsteskrivelse för investeringsansökan

https://guider.ulricehamn.se/2662.guide


Exempel på övriga kostnader kan vara: Lokalvård, El/VA/sophämtning, dvs kostnader som är kopplade till fastigheten.

Inga tillkommande driftskostnader. 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.



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2023-03-02 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§ 76/2023 
 

Svar på motion om kontinuitet inom äldreomsorgen 
Dnr 2021/323 
 
 
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 
 
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. 
 
 
 
 



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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§ 77/2023 
 

Svar på motion om att ta tillvara på äldre 
medarbetares kompetens 
Dnr 2022/242 
 
 
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 
 
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.” 
 
 
 



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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§ 78/2023 
 

Svar på motion om att skapa en fysisk plats som 
informerar om historien hur Ulricehamn fick sitt 
namn och varför 
Dnr 2022/437 
 
 
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 
 
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. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Sebastian Gustavsson (M) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.  
 
 



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 
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Motion

Drottning Ulrika och Ulricehamn

Vintern 1519-1520 stod slaget på Åsundens is, Sten Sture sårades dödligt. Slaget

på Åsundens is är välkänt och det finns ett monument till minne av slaget som restes

i början av 1900-talet.

Historien om Ulricehamn är viktig. Ulricehamn bytte sitt namn från Bogesund till

Ulricehamn 1741 för att hedra drottning Ulrika Eleonora och för att Ulricehamn

fortsatt skulle ha rätten till handelsprivilegier.

Det finns ett monument över slaget på Åsundens is och Sten Sture, men det finns

ingenting motsvarande som hedrar drottning Ulrika, med undantag för lite information

på kommunens hemsida.

Man kan tänka sig att kommunens invånare och besökare skulle uppskatta en

information om drottning Ulrika och historien om hur Ulricehamn fick sitt namn.

En genomtänkt presentation som är gjord på ett unikt sätt skulle uppskattas av

kommunens invånare och besökare.

En tänkbar plats för placering skulle kunna vara Ulrikaparken.

Jag föreslår att: Ulricehamns kommun skapar en fysisk plats som informerar om

historien om hur Ulricehamn fick sitt namn och varför.

Richard Hallifax (M) 2022-06-08



 

Rapport

                                              

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

2022-12-13
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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] 
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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 



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

5

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.  

 

 

 

https://louvrekids.louvre.fr/
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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. 

https://www.ulricehamn.se/uppleva/bibliotek/ulricehamnsbygdens-forskarrum/
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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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§ 79/2023 
 

Svar på motion gällande en cykelväg på gammal 
banvall från Pinebo till Kinnared 
Dnr 2022/565 
 
 
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 

 
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. 
 
 



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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§ 80/2023 
 

Svar på motion om energisystem vid byggnation av 
förskolor och skolor 
Dnr 2021/538 
 
 
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 
 
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. 
 
 
 
 
 
 



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



Valärenden



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2023-03-15 

Tjänsteskrivelse Val av näringslivsrepresentant till 
STUBO 
Diarienummer 2022/737, löpnummer 1024/2023 
 
Valberedningens förslag till beslut 
Som representant för näringslivet i STUBOs styrelse för tiden från årsstämma som följer 
närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som 
följer efter nästa val till kommunfullmäktige väljs: 
 
Peter Svenningsson. 
 
Sammanfattning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2023-02-23 § 39 utsågs fem politiska representanter 
till styrelsen i STUBO. Det beslutades också att en representant från näringslivet ska väljas 
under våren 2023. Valberedningen lämnar här sitt förslag till kommunfullmäktiges beslut på 
representant från näringslivet till styrelsen i STUBO.  
 
 
Beslutsunderlag 
1 Protokoll valberedningen 2023-03-13 § 14 

 
 
 
Beslut lämnas till 
Den valda 
STUBO 
Kansliet 
Lön 
 
 
 

Maria Winsten  
Kommunsekreterare  
Kanslifunktionen   
Kommunledningsstaben  

 



   

    

 

Kommunfullmäktiges valberedning  

Protokoll 2023-03-13 

 Tid och plats Måndag den 13 mars klockan 17:30 – 17:52, i Mogden stadshuset.  

 Ledamöter Jan Holmin (M), beredningsledare 
  Jan-Åke Claesson (C) 

Inger Broberg (C) 
  Jan-Henric Henningsson (SD) 
  Cristina Bernevång (KD) 
  Ulrika Ahlin (L) 
  Lisa Åkesson (NU) 
   
       

Övriga närvarande  Maria Winsten, kommunsekreterare 
   
    

 Justerare  Ulrika Ahlin (L) 
 
 

Underskrifter  Protokollet justeras digitalt  
  Sekreterare ……………………………………………………………… 

  Maria Winsten 

   Protokollet justeras digitalt 
Beredningsledare ………………………………………………………………. 
  Jan Holmin 

   Protokollet justeras digitalt 
 Justerare ……………………………………………………………… 
   Ulrika Ahlin     

 

     ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Beredning   Valberedningen 
Sammanträdesdatum  2023-03-13  
 
Datum då anslaget sätt upp 2023-03-15 Datum då anslaget tas ner 2023-04-06 
Förvaringsplats för protokollet Stadshuset 
 
                      Protokollet justeras digitalt 
                       Maria Winsten  
Underskrift …………………………………………. 
 

     

   



   

 

§ 14/2023  

 

Val av näringslivsrepresentant till STUBO 

Dnr 2022/737 

 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Som representant för näringslivet i STUBOs styrelse för tiden från årsstämma som följer 
närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som 
följer efter nästa val till kommunfullmäktige väljs: 
 
Peter Svenningsson. 
 

Sammanfattning 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2023-02-23 § 39 utsågs fem politiska representanter 
till styrelsen i STUBO. Det beslutades också att en representant från näringslivet ska väljas 
under våren 2023. Valberedningen lämnar här sitt förslag till kommunfullmäktiges beslut på 
representant från näringslivet till styrelsen i STUBO.  
 

Beslutsgång 

Beredningsledare Jan Holmin (M) frågar om valberedningen kan föreslå Peter Svenningsson 
till kommunfullmäktige och finner att så är fallet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2023-03-15 

Tjänsteskrivelse Val av näringslivsrepresentanter till 
Ulricehamns Energi AB 
Diarienummer 2022/738, löpnummer 1025/2023 
 
Valberedningens förslag till beslut 
Som representanter för näringslivet i UEAB:s styrelse för tiden från årsstämma som följer 
närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som 
följer efter nästa val till kommunfullmäktige väljs: 
 
1. Maria Eriksson  
2. Rickard Johansson 
 
Sammanfattning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2023-02-23 § 40 utsågs fyra politiska representanter 
till styrelsen i UEAB. Det beslutades också att två representanter från näringslivet ska väljas 
under våren 2023. Valberedningen lämnar här sitt förslag till kommunfullmäktiges beslut på 
representanter från näringslivet till styrelsen i UEAB.  
 
 
 
Beslutsunderlag 
1 Protokoll valberedningen 2023-03-13 § 15 

 
 
 
Beslut lämnas till 
De valda 
UEAB 
Kansliet 
Lön 
 
 
 

Maria Winsten  
Kommunsekreterare  
Kanslifunktionen  
Kommunledningsstaben   

 



   

    

 

Kommunfullmäktiges valberedning  

Protokoll 2023-03-13 

 Tid och plats Måndag den 13 mars klockan 17:30 – 17:52, i Mogden stadshuset.  

 Ledamöter Jan Holmin (M), beredningsledare 
  Jan-Åke Claesson (C) 

Inger Broberg (C) 
  Jan-Henric Henningsson (SD) 
  Cristina Bernevång (KD) 
  Ulrika Ahlin (L) 
  Lisa Åkesson (NU) 
   
       

Övriga närvarande  Maria Winsten, kommunsekreterare 
   
    

 Justerare  Ulrika Ahlin (L) 
 
 

Underskrifter  Protokollet justeras digitalt  
  Sekreterare ……………………………………………………………… 

  Maria Winsten 

   Protokollet justeras digitalt 
Beredningsledare ………………………………………………………………. 
  Jan Holmin 

   Protokollet justeras digitalt 
 Justerare ……………………………………………………………… 
   Ulrika Ahlin     

 

     ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Beredning   Valberedningen 
Sammanträdesdatum  2023-03-13  
 
Datum då anslaget sätt upp 2023-03-15 Datum då anslaget tas ner 2023-04-06 
Förvaringsplats för protokollet Stadshuset 
 
                      Protokollet justeras digitalt 
                       Maria Winsten  
Underskrift …………………………………………. 
 

     

   



   

 
§ 15/2023  

 

Val av näringslivsrepresentanter till Ulricehamns Energi AB 

Dnr 2022/738 

 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Som representanter för näringslivet i UEAB:s styrelse för tiden från årsstämma som följer 
närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som 
följer efter nästa val till kommunfullmäktige väljs: 
 
1. Maria Eriksson  
2. Rickard Johansson 
 

Sammanfattning 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2023-02-23 § 40 utsågs fyra politiska representanter 
till styrelsen i UEAB. Det beslutades också att två representanter från näringslivet ska väljas 
under våren 2023. Valberedningen lämnar här sitt förslag till kommunfullmäktiges beslut på 
representanter från näringslivet till styrelsen i UEAB.  
 

Beslutsgång 

Beredningsledare Jan Holmin (M) frågar om valberedningen kan föreslå Maria Eriksson och 
Rickard Johansson till kommunfullmäktige och finner att så är fallet.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2023-03-15 

Tjänsteskrivelse Val av näringslivsrepresentanter till 
Näringsliv Ulricehamn AB 
Diarienummer 2022/739, löpnummer 1026/2023 
 
Valberedningens förslag till beslut 
Som representanter för näringslivet i NUABs styrelse för tiden från årsstämma som följer 
närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som 
följer efter nästa val till kommunfullmäktige väljs: 
 
1. Melker Ström 
2. Ulrika Swennberg  
3. Paulina Lundström 
 
Sammanfattning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2023-02-23 § 41 utsågs tre politiska representanter 
till styrelsen i NUAB. Det beslutades också att tre representanter från näringslivet ska väljas 
under våren 2023. Valberedningen lämnar här sitt förslag till kommunfullmäktiges beslut på 
representanter från näringslivet till styrelsen i NUAB.  
 
 
Beslutsunderlag 
1 Protokoll valberedningen 2023-03-13 § 16 

 
 
 
Beslut lämnas till 
De valda 
NUAB 
Kansliet 
Lön 
 
 
 

Maria Winsten  
Kommunsekreterare   
Kanslifunktionen  
Kommunledningsstaben  

 



   

    

 

Kommunfullmäktiges valberedning  

Protokoll 2023-03-13 

 Tid och plats Måndag den 13 mars klockan 17:30 – 17:52, i Mogden stadshuset.  

 Ledamöter Jan Holmin (M), beredningsledare 
  Jan-Åke Claesson (C) 

Inger Broberg (C) 
  Jan-Henric Henningsson (SD) 
  Cristina Bernevång (KD) 
  Ulrika Ahlin (L) 
  Lisa Åkesson (NU) 
   
       

Övriga närvarande  Maria Winsten, kommunsekreterare 
   
    

 Justerare  Ulrika Ahlin (L) 
 
 

Underskrifter  Protokollet justeras digitalt  
  Sekreterare ……………………………………………………………… 

  Maria Winsten 

   Protokollet justeras digitalt 
Beredningsledare ………………………………………………………………. 
  Jan Holmin 

   Protokollet justeras digitalt 
 Justerare ……………………………………………………………… 
   Ulrika Ahlin     

 

     ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Beredning   Valberedningen 
Sammanträdesdatum  2023-03-13  
 
Datum då anslaget sätt upp 2023-03-15 Datum då anslaget tas ner 2023-04-06 
Förvaringsplats för protokollet Stadshuset 
 
                      Protokollet justeras digitalt 
                       Maria Winsten  
Underskrift …………………………………………. 
 

     

   



   

§ 16/2023  

 

 

Val av näringslivsrepresentanter till Näringsliv Ulricehamn AB 

Dnr 2022/739 

 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Som representanter för näringslivet i NUABs styrelse för tiden från årsstämma som följer 
närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som 
följer efter nästa val till kommunfullmäktige väljs: 
 
1. Melker Ström 
2. Ulrika Swennberg  
3. Paulina Lundström 
 

Sammanfattning 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2023-02-23 § 41 utsågs tre politiska representanter 
till styrelsen i NUAB. Det beslutades också att tre representanter från näringslivet ska väljas 
under våren 2023. Valberedningen lämnar här sitt förslag till kommunfullmäktiges beslut på 
representanter från näringslivet till styrelsen i NUAB.  
 

Beslutsgång 

Beredningsledare Jan Holmin (M) frågar om valberedningen kan föreslå Melker Ström, 
Ulrica Swennberg och Paulina Lundström till kommunfullmäktige och finner att så är fallet.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2023-03-15 

Tjänsteskrivelse Val av bordlagt ärende om en 
huvudman till Ulricehamns Sparbank 
Diarienummer 2023/93, löpnummer 1028/2023 
 
Valberedningens förslag till beslut 
Som huvudmän i Ulricehamns Sparbank för perioden 2023-04-01 till och med 2027-03-31 
för Nya Ulricehamn väljs Dario Mihajlovic (NU).  
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska utse sex huvudmän i banken för perioden 2023-04-01 till och med 
2027-03-31. Vid kommunfullmäktiges möte 2023-02-23 § 44 valdes fem huvudmän och valet 
av ytterligare en huvudman från Nya Ulricehamn bordlades. Valberedningen lämnar nu sitt 
förslag på huvudman i Sparbanken Ulricehamn för Nya Ulricehamn.  
 
 
Beslutsunderlag 
1 Protokoll valberedningen 2023-03-13 § 17 

 
 
 
Beslut lämnas till 
Den valda 
Ulricehamns Sparbank 
Kansliet 
Lön 
 
 
 

Maria Winsten  
Kommunsekreterare   
Kanslifunktionen  
Kommunledningsstaben  

 



   

    

 

Kommunfullmäktiges valberedning  

Protokoll 2023-03-13 

 Tid och plats Måndag den 13 mars klockan 17:30 – 17:52, i Mogden stadshuset.  

 Ledamöter Jan Holmin (M), beredningsledare 
  Jan-Åke Claesson (C) 

Inger Broberg (C) 
  Jan-Henric Henningsson (SD) 
  Cristina Bernevång (KD) 
  Ulrika Ahlin (L) 
  Lisa Åkesson (NU) 
   
       

Övriga närvarande  Maria Winsten, kommunsekreterare 
   
    

 Justerare  Ulrika Ahlin (L) 
 
 

Underskrifter  Protokollet justeras digitalt  
  Sekreterare ……………………………………………………………… 

  Maria Winsten 

   Protokollet justeras digitalt 
Beredningsledare ………………………………………………………………. 
  Jan Holmin 

   Protokollet justeras digitalt 
 Justerare ……………………………………………………………… 
   Ulrika Ahlin     

 

     ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Beredning   Valberedningen 
Sammanträdesdatum  2023-03-13  
 
Datum då anslaget sätt upp 2023-03-15 Datum då anslaget tas ner 2023-04-06 
Förvaringsplats för protokollet Stadshuset 
 
                      Protokollet justeras digitalt 
                       Maria Winsten  
Underskrift …………………………………………. 
 

     

   



   

§ 17/2023  

 

Val av bordlagt ärende om en huvudman till Ulricehamns Sparbank 

Dnr 2023/93 

 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Som huvudmän i Ulricehamns Sparbank för perioden 2023-04-01 till och med 2027-03-31 för 
Nya Ulricehamn väljs Dario Mihajlovic (NU).  
 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige ska utse sex huvudmän i banken för perioden 2023-04-01 till och med 

2027-03-31. Vid kommunfullmäktiges möte 2023-02-23 § 44 valdes fem huvudmän och valet 

av ytterligare en huvudman från Nya Ulricehamn bordlades. Valberedningen lämnar nu sitt 

förslag på huvudman i Sparbanken Ulricehamn för Nya Ulricehamn.  

Förslag på mötet 

Lisa Åkesson (NU) föreslår Dario Mihajlovic (NU) som huvudman i Sparbanken. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2023-03-01 

Tjänsteskrivelse Val av ersättare i kommunstyrelsen, 
vice beredningsledare i valberedningen och ledamot i 
Gerda Stombergs minne efter Inga-Kersti Skarland (S) 
Diarienummer 2023/109, löpnummer 809/2023 
 
Sammanfattning 
Inga-Kersti Skarland (S) avsade sig i en skrivelse 2023-02-13 alla sina politiska uppdrag.  
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2023-02-23 befriades Inga-Kersti Skarland (S) från 
uppdragen. Val av ny ersättare i kommunstyrelsen, vice beredningsledare i valberedningen 
och ledamot i stiftelsen Gerda Stombergs Minne bordlades.  
 
 
Beslutsunderlag 
1 Protokollsutdrag KF 2023-02-23 §46 Inga-Kersti Skarland befrias från uppdragen, 

Ulricehamns kommun begär ny röstsammanräkning av länsstyrelsen. Övriga val 
bordläggs till nästa möte 

 
Beslut lämnas till 
Kommunstyrelsen 
Valberedningen 
Stiftelsen Gerda Stombergs Minne 
Miljö- och byggnämnden 
Löneassistent 
Kansliet (2) 
 
 
 
 
 

Linnéa Svensson 
Kommunsekreterare 
Kommunstyrelsens förvaltning 
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Tid och plats torsdag den 23 februari 2023 kl. 18:00- 22:29, i kommunfullmäktiges 

sessionssal, stadshuset. Mötet ajournerades klockan 19:51 – 20:11 och 
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Paragrafer 27 – 46  

  
Beslutande 
ledamöter 

Roland Karlsson C Ordförande 
Leif Dahl S Vice ordförande 
Wiktor Öberg M  
Anette Hellqvist M  
Sebastian Gustavsson M  
Leif Lemke M  
Jessica Bjurén M  
David Molarin M  
Sören Johansson M  
Jan Holmin M  
Margareta Juliusson M  
Klas Redin S  
Tommy Mårtensson S  
Ruza Källström S  
Per-Ola Johansson S  
Anna Vallin S  
Mattias Green-Andersson S  
Sten Selin L  
Ireen Wolter L  
Ziad Makrous C  
Mikael Dahl C  
Liselotte Andersson C  
Elin Andersson C  
Börje Eckerlid C  
Ann Stockzelius C  
Jan-Olof Sundh V  
Matthias Nordgren V  
Kerstin Berggren MP §§ 27 – 36  
Frida Edberg KD  
Per-Ove Ståhlbrand KD  
Cristina Bernevång KD  
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Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

Mattias Bengtsson SD  
Bengt Bogren SD  
Peter Nilsson SD  
Jan-Henrik Henningsson SD  
Elisabeth Nilsson SD  
Aila Kiviharju SD  
Mikael Clarke SD  
Ingemar Gustafsson SD  
Mikael Levander NU  
Annie Faundes NU  
Mats Bogren NU  
Charlotta Sunding NU  
Micael Engström NU  
Keijo Tuomisto NU  

  
Tjänstgörande  
ersättare 

Daniel Claesson S Ersätter Inga-Kersti Skarland 
Kari Isomaa S Ersätter Nina Persson 
Markus Håkansson NU Ersätter Dario Mihajlovic 
Peter Edström NU Ersätter Bella Cotter 
Ingemar Basth MP Ersätter Kerstin Berggren §§ 37 – 

46 
  

Ersättare Johan Josefsson M  
Anne-Lie Almvång Öberg M  
Richard Hallifax M  
Martin Brandhill L  
Bengt Johansson C  
Bengt Leander  C  
Dan Ljung V  
Ing-Britt Jonsson V  
Ingemar Basth MP §§ 27 – 36 
Safa Algburi MP  
Staffan Engblom  KD  

  
Justerare 

 
Jan-Olof Sundh (V) och Anna Vallin (S) 

Justeringsdag 28 februari 2023 

Övriga Nina Landström socialchef 
  

Allmänheten Öppet sammanträde 
 
Underskrifter  

 

 
Sekreterare 

Protokollet justeras digitalt 
________________________ 

  Linnéa Svensson 
 

 
Ordförande 

 
Protokollet justeras digitalt 
________________________ 

  Roland Karlsson 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2023-02-23 

 Sida 3 av 4 
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Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

Justerare 

 
Protokollet justeras digitalt 
________________________ 

 
 

Justerare 
 
________________________ 

 

  

 Jan-Olof Sundh 

Justerare 

 
Protokollet justeras digitalt 
________________________ 

 Anna Vallin 
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 Utdragsbestyrkande 

 
 
 
§ 46/2023  
 

Avsägelse av samtliga politiska uppdrag i Ulricehamns 
kommun - Inga-Kersti Skarland 
Dnr 2023/109 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Inga-Kersti Skarland (S) befrias från uppdragen. 
 
Ulricehamns kommun begär ny röstsammanställning till kommunfullmäktige av 
länsstyrelsen. 
 
Val av ny ersättare i kommunstyrelsen, vice beredningsledare i valberedningen och ledamot 
Gerda Stombergs Minne bordläggs till nästa möte. 
 
Sammanfattning 
I skrivelse 2023-02-13 avsäger sig Inga-Kersti Skarland (S) uppdragen som ledamot i 
kommunfullmäktige, ledamot i kommunstyrelsens arbetsgrupp lärande/välfärd, ersättare i 
kommunstyrelsen, ersättare i budgetutskott, vice beredningsledare i valberedningen och 
ledamot i stiftelsen för Gerda Stombergs Minne. 
 
Beslutsunderlag 
1 Avsägelse av samtliga politiska uppdrag i Ulricehamns kommun - Inga-Kersti Skarland 

 
Ordförandens förslag till beslut 
Inga-Kersti Skarland (S) befrias från uppdragen. 
 
Ulricehamns kommun begär ny röstsammanställning till kommunfullmäktige av 
länsstyrelsen. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Anna Vallin (S) föreslår att val av ersättare i kommunstyrelsen, vice beredningsledare i 
valberedningen och ledamot Gerda Stombergs Minne bordläggs till nästa möte. 
 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Inga-Kersti Skarland 
Länsstyrelsen 
Valberedning 
Budgetutskott 
Miljö- och byggnämnden 
Stiftelsen för Gerda Stombergs Minne 
Löneassistent 
Kansliet (2)



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2023-03-02 

 

Tjänsteskrivelse Avsägelse av uppdrag som ersättare 
i kommunfullmäktige - Ulrika Jörgensen 
2023/140, löpnummer 828/2023 
 
Förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ulrika Jörgensen (S) befrias från uppdraget. 
 
Sammanfattning 
I skrivelse 2023-03-02 avsäger sig Ulrika Jörgensen (S) uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige. 
 
 
Beslutsunderlag 
1 Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Ulrika Jörgensen (S) 

 
 
Beslutet lämnas till 
Ulrika Jörgensen 
Löneassistent 
Kansliet (2) 
 
 
 

Susanne Borg 
Registrator 
Kanslifunktionen 

 



	

	

Jag	vill	säga	upp	mina	politiska	uppdrag

Namn

Ulrika	Jörgensen

e-post

Jorgensen1@live.se

Partibeteckning

Socialdemokraterna

Jag	vill	säga	upp	samtliga	politiska	uppdrag

Ankomst:	2023-03-02

Ärendenummer:	1590000136

Uppsägning	av	politiska	uppdrag	i	Ulricehamns
kommun



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2023-03-10 

 

Tjänsteskrivelse Avsägelse av uppdrag som ersättare 
i kommunfullmäktige - Anders Rosenberg 
2023/168, löpnummer 1010/2023 
 
Förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Anders Rosenberg (S) befrias från uppdraget. 
 
Sammanfattning 
I skrivelse 2023-03-10 avsäger sig Anders Rosenberg (S) uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige. 
 
 
Beslutsunderlag 
1 Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Anders Rosenberg 

 
 
Beslutet lämnas till 
Anders Rosenberg 
Löneassistent 
Kansliet (2) 
 
 
 

Susanne Borg 
Registrator 
Kanslifunktionen 

 



 

 

Jag vill säga upp mina politiska uppdrag

Namn

Anders Rosenberg

e-post

rosenberganders@gmail.com

Partibeteckning

S

Jag vill säga upp samtliga politiska uppdrag

Ankomst: 2023-03-10

Ärendenummer: 1590000137

Uppsägning av politiska uppdrag i
Ulricehamns kommun
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