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§ 

Svar på motion om effektiviserad användning av 
Ulricehamns stadsarkitekt 
Dnr 2020/276 

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att samtliga funktioner med kommunövergripande 
perspektiv som finns inom sektorerna och kommunledningsstaben redan kan nyttjas av flera 
eller samtliga sektorer oberoende av var i organisationen de har sin anställning.  

Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Sverigedemokraterna i Ulricehamn att 
stadsarkitekten ska vara direkt underställd kommunchef för att funktionen ska kunna nyttjas 
av flera sektorer. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-10-05 från kommunchef 
2 Motion - Effektiviserad användning av Ulricehamns stadsarkitekt 

Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att samtliga funktioner med kommunövergripande 
perspektiv som finns inom sektorerna och kommunledningsstaben redan kan nyttjas av flera 
eller samtliga sektorer oberoende av var i organisationen de har sin anställning.  



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2021-10-05 

 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om effektiviserad 
användning av Ulricehamns stadsarkitekt 
Diarienummer 2020/276, löpnummer 3395/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att samtliga funktioner med kommunövergripande 
perspektiv som finns inom sektorerna och kommunledningsstaben redan kan nyttjas av flera 
eller samtliga sektorer oberoende av var i organisationen de har sin anställning.  
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Sverigedemokraterna i Ulricehamn att 
stadsarkitekten ska vara direkt underställd kommunchef för att funktionen ska kunna nyttjas 
av flera sektorer.  
  
 
Ärendet 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Niclas Sunding (SD), Aila Kiviharju (SD), 
Mattias Bengtsson (SD), Peter Nilsson (SD), Elisabeth Nilsson (SD) och Martin Berg (SD) att 
stadsarkitekten ska vara direkt underställd kommunchef för att funktionen ska kunna nyttjas 
av flera sektorer. Förslagsställarna skriver att då stadsarkitektens anställning ligger under 
plan och byggenheten blir funktionen endast använd där och i en omständlig händelsekedja. 
Vidare ser förslagsställarna en outnyttjad potential som skulle gå att utnyttja bättre om 
stadsarkitektens position förändrades så att denne kan röra sig mellan fler sektorer, vara fler 
sektorer behjälplig samt att komma in tidigare i planarbetet. 
 
Samtliga funktioner med kommunövergripande perspektiv som finns inom sektorerna och 
kommunledningsstaben nyttjas av flera eller samtliga sektorer oberoende av var i 
organisationen de har sin anställning.   
 
Dock har kommunchef och sektorchef för miljö- och samhällsbyggnad beslutat att 
stadsarkitektens funktion är flyttad från planenheten till att vara direkt underställd 
sektorchef från och med 2021-11-01. Förändringen genomförs med syfte att tydliggöra 
tjänstens övergripande uppdrag och roll. 
 
Beslutsunderlag 
1 Motion - Effektiviserad användning av Ulricehamns stadsarkitekt 
 
Beslutet lämnas till 
Kommunchef  
 
 
 
 

Gustaf Olsson  Lena Brännmar 
Kommunchef  Kanslichef 
 Kanslifunktionen 
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Effektiviserad användning av Ulricehamns stadsarkitekt  
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§  
 

Svar på motion om billigare boende 
Dnr 2019/594 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen avslås med hänvisning till att Stubo verkar på en kommersiell marknad och 
verksamheten bedrivs enligt affärsmässiga grunder. Det innebär att den typen av små 
boenden som lyfts fram i motionen inte är ekonomiskt bärkraftiga om hyresnivån sätts för 
lågt. Det blir inte en linjär kostnadsminskning vid nybyggnation enbart genom att minska 
ytan på en lägenhet. Vad gäller bärbuskar saknas efterfrågan och behov av att byta ut 
prydnadsbuskar till bärbuskar.   
 
Sammanfattning 
Aila Kiviharju (SD) föreslår i en motion att förvaltningen får i uppdrag att skyndsamt utreda 
möjligheten att skapa mindre och billigare hyreslägenheter/parhus på ca 30 kvm, att 
presentera kostnaden för skillnaden mellan ”stora och små boenden”, att skapa utrymme för 
kolonilotter samt odlingsfält för bärbuskar med mera i anslutning till dessa bostäder och att 
byta ut prydnadsbuskar i bostadsområden mot bärbuskar. 
 
Motionen har remitterats till Stubo AB och till förvaltningens enhet för park och skog för 
besvarande.  
 
Kommunen agerar på den lokala bostadsmarknaden genom det helägda bostadsbolaget 
Stubo. När det gäller Stubo är det viktigt att framhålla att bolaget redan har egna mål i sin 
långtidsplan för hur man ska växa med fler nyproduktioner. Vidare verkar Stubo på en 
kommersiell marknad och verksamheten bedrivs enligt affärsmässiga grunder. Det innebär 
att den typen av små boenden som lyfts fram i motionen inte är ekonomiskt bärkraftiga om 
hyresnivån sätts för lågt.  När det gäller skillnaden i produktionskostnad mellan små och 
stora lägenheter är kök och badrum de dyraste rummen att producera med tanke på alla 
installationer som krävs. Oavsett storlek på lägenhet, kommer man inte från att bygga 
badrum och kök. Därav blir det inte en linjär kostnadsminskning vid nybyggnation enbart 
genom att minska ytan på en lägenhet. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-05-18 från kommunchef 
2 Motion om billigare boende 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att Stubo verkar på en kommersiell marknad och 
verksamheten bedrivs enligt affärsmässiga grunder. Det innebär att den typen av små 
boenden som lyfts fram i motionen inte är ekonomiskt bärkraftiga om hyresnivån sätts för 
lågt. Det blir inte en linjär kostnadsminskning vid nybyggnation enbart genom att minska 
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ytan på en lägenhet. Vad gäller bärbuskar saknas efterfrågan och behov av att byta ut 
prydnadsbuskar till bärbuskar.   



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

 2021-05-18 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om billigare boende 
Diarienummer 2019/594, löpnummer 4055/2019 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att Stubo verkar på en kommersiell marknad och 
verksamheten bedrivs enligt affärsmässiga grunder. Det innebär att den typen av små 
boenden som lyfts fram i motionen inte är ekonomiskt bärkraftiga om hyresnivån sätts för 
lågt. Det blir inte en linjär kostnadsminskning vid nybyggnation enbart genom att minska 
ytan på en lägenhet. Vad gäller bärbuskar saknas efterfrågan och behov av att byta ut 
prydnadsbuskar till bärbuskar.   
 
Sammanfattning 
Aila Kiviharju (SD) föreslår i en motion att förvaltningen får i uppdrag att skyndsamt utreda 
möjligheten att skapa mindre och billigare hyreslägenheter/parhus på ca 30 kvm, att 
presentera kostnaden för skillnaden mellan ”stora och små boenden”, att skapa utrymme för 
kolonilotter samt odlingsfält för bärbuskar med mera i anslutning till dessa bostäder och att 
byta ut prydnadsbuskar i bostadsområden mot bärbuskar. 
 
Motionen har remitterats till Stubo AB och till förvaltningens enhet för park och skog för 
besvarande.  
 
Kommunen agerar på den lokala bostadsmarknaden genom det helägda bostadsbolaget 
Stubo. När det gäller Stubo är det viktigt att framhålla att bolaget redan har egna mål i sin 
långtidsplan för hur man ska växa med fler nyproduktioner. Vidare verkar Stubo på en 
kommersiell marknad och verksamheten bedrivs enligt affärsmässiga grunder. Det innebär 
att den typen av små boenden som lyfts fram i motionen inte är ekonomiskt bärkraftiga om 
hyresnivån sätts för lågt.  När det gäller skillnaden i produktionskostnad mellan små och 
stora lägenheter är kök och badrum de dyraste rummen att producera med tanke på alla 
installationer som krävs. Oavsett storlek på lägenhet, kommer man inte från att bygga 
badrum och kök. Därav blir det inte en linjär kostnadsminskning vid nybyggnation enbart 
genom att minska ytan på en lägenhet. 
 
Ärendet 
I motionen föreslår Aila Kiviharju(SD) att förvaltningen får i uppdrag att skyndsamt utreda 
möjligheten att skapa mindre och billigare hyreslägenheter/parhus på ca 30 kvm, att 
presentera kostnaden för skillnaden mellan ”stora och små boenden”, att skapa utrymme för 
kolonilotter samt odlingsfält för bärbuskar med mera i anslutning till dessa bostäder och att 
byta ut prydnadsbuskar i bostadsområden mot bärbuskar. 
 
I Ulricehamns kommuns bostadsförsörjningsansvar finns flera faktorer att ta hänsyn till. 
Ansvaret formas bland annat av kommunens översiktsplan och målet om att befolkningen i 
Ulricehamns kommun ska öka med minst fem procent sett över en femårsperiod. Enligt 
lagen om bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) ska kommunen anta riktlinjer för 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

bostadsförsörjning under varje mandatperiod. Det senaste bostadsförsörjningsprogrammet 
antogs av kommunfullmäktige i september 2020. I programmet har tre prioriterade områden 
valts ut. De har valts med hänsyn till nationella och regionala perspektiv, likväl som lokala 
förutsättningar. Följande fokusområden visar inriktningen av Ulricehamn kommuns 
bostadsförsörjning.  

- Bostäder för olika grupper,  
- Planering för ett varierat bostadsutbud,  
- Bostäder på rätt plats. 

 
I kommunen är den vanligast förekommande bostadsarean för lägenheter i flerbostadshus 
mellan 51–60 kvm enligt SCB:s statistik. Den vanligaste bostadsarean för småhus är 101–110 
kvm. För övriga hus är den vanligaste bostadsarean 31–40 kvm. 

 
Stubo är ett mycket viktigt verktyg för kommunens bostadsförsörjning. Allmännyttiga 
kommunala bostadsföretag kan exempelvis gå samman och samverka kring upphandling av 
kostnadseffektiva, energisnåla bostäder vilket pressar priserna. Det finns också ett lagstadgat 
krav på affärsmässighet hos kommunala bostadsföretag.  

 
Innan Stubo börjar bygga bostäder måste behovet inventeras och utredas. Ska små 
lägenheter produceras måste det finnas en efterfrågan. En bostad om cirka 30 kvm är väldigt 
liten, det är fråga om en enrumslägenhet eller möjligen en tvårumslägenhet. Stubo:s 
erfarenhet från byggnation av mindre lägenheter i Gällstad och Hökerum är att många tycker 
att de är för små. 
 
När det gäller skillnaden i produktionskostnad mellan små och stora lägenheter är kök och 
badrum de dyraste rummen att producera med tanke på alla installationer som krävs. 
Oavsett storlek på lägenhet, kommer man inte från att bygga badrum och kök. Därav blir det 
inte en linjär kostnadsminskning när ytan minskar på en lägenhet. Enligt SCB var 
genomsnittlig total produktionskostnad år 2018 för hyreshus 32 000 kr/kvm och 1 900 000 
kr/lägenhet. Det skulle då ge en yta om 60 kvm vilket är väsentligt större än de 30 kvm som 
motionen föreslår.  

Det finns olika ramavtal som skapats för att pressa kostnaderna, t.ex. via SKL Kommentus 
som Stubo avropade vid byggnation på Sanatorievägen och även Sveriges Allmännyttas 
(SABO) ramavtal, Småhus. Kostnaden för SABO:s småhus uppgår till 963 000 kronor för en 
tvårumslägenhet om 50 kvm (19 260 kr/kvm), men då är det bara huset – tomtkostnad, 
markarbeten etc. tillkommer och varierar med platsens förutsättningar.  
 
Vad beträffar odlingsmöjligheter så finns ett intresse av att göra det från många hyresgäster. 
Stubo har iordningsställt odlingslådor på Karlslätt och de var mycket populära, så i år har det 
detta projekt utökats med Stockrosen. När det gäller kolonilotter så kräver dessa större yta 
vilket Stubo normalt inte kan inrymma i sina områden, men det skulle vara möjligt att lösa 
tillsammans med kommunen på angränsande mark. Vad gäller bärbuskar på kommunal 
mark har kommunens enhet för park och skog inte märkt någon efterfrågan eller behov av att 
byta ut prydnadsbuskar till bärbuskar. Det plockas inte i någon större omfattning på de 
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bärbuskar som finns planterade idag. Däremot kan det vid nyproduktion finnas möjlighet att 
plantera bärbuskar istället för prydnadsbuskar.  
 
Kommunen agerar på den lokala bostadsmarknaden genom det helägda bostadsbolaget 
Stubo. För Stubo:s del är det också viktigt att framhålla att bolaget redan har egna mål i sin 
långtidsplan för hur man ska växa med fler nyproduktioner. Vidare verkar Stubo på en 
kommersiell marknad och verksamheten bedrivs enligt affärsmässiga grunder. Det innebär 
att den typen av små boenden som lyfts fram i motionen inte är ekonomiskt bärkraftiga och 
motionen föreslås avslås. 
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om billigare boende 
 
Beslut lämnas till 
Stubo AB 
Kommunchef 
 
 
 
 

Gustaf Olsson Agneta Isacsson 
Kommunchef/ 
VD Ulricehamns Stadshus AB 

Kommunjurist 

    
  

 



   
2019-10-14 

 

 

Motion till Ulricehamn kommunfullmäktige  

Billigare boende 

Nu när kärvare tider väntas och folk får mindre att röra sig med, så är det viktigt att se 
långsiktigt på tillvaron. 

Utreda möjligheten att skapa mindre och billigare lägenheter, parhus med mera. 

Samt att i anslutning till dessa skapa kolonilotter och odlingsfält. 

Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna: 

- Att förvaltningen får i uppdrag att skyndsamt utreda möjligheten att bygga billiga 
hyreslägenheter / parhus på ca 30 m2  

 - Att presentera kostnaden för skillnaden mellan "stora och små boenden" 

- Att skapa utrymme för kolonilotter samt odlingsfält för bärbuskar med mera i anslutning 

till dessa bostäder. 

- Att byta ut prydnadsbuskar i bostadsområden mot bärbuskar. 

 

Aila Kiviharju 
Sverigedemokraterna Ulricehamn 
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§  
 

Svar på motion om parkeringsbolag m.m. 
Dnr 2020/549 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionens förslag anses vara i behov av omfattande utredning. Fråga om införande av 
parkeringsskiva bör avvaktas i väntan på framtida trafikutredningar i vilka ett eventuellt 
bildande av parkeringsbolag kan ingå som en del. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Niclas Sunding (SD) att kommunfullmäktige 
beslutar: 

- Att skapa ett parkeringsbolag med namnet Ulricehamns parkerings AB som övertar 
kontrollen av parkerade fordon i Ulricehamns kommun. 

- Att all parkering i centralorten ska vara förpliktigat med användandet av en P-skiva. 
- Att förvaltningen får i uppdrag att sätta upp skyltning på lämpliga platser t.ex. att 

parkeringsskylten har en tilläggstavla med symbolen ”P-skiva” eller texten ”P-skiva”. 

Förvaltningen anser att förslagen om bildande av parkeringsbolag och införande av 
parkeringsskiva bör avvaktas i väntan på framtida trafikutredningar. Om alla 
parkeringsfrågor samlas i ett parkeringsbolag inom kommunkoncernen, kan det ge 
synergieffekter och ett samlat strategiarbete. I dagsläget är det dock mer kostnadseffektivt att 
upphandla parkeringsövervakning externt. Vad gäller införande av parkeringsskivor är det 
möjligt vid en förtätning av staden att avgiftsbeläggning är en bättre ransonering av 
tillgängliga parkeringsplatser än att använda en parkeringsskiva. En metod som är beprövad 
i betydligt större omfattning än nyttjande av parkeringsskiva hos Sveriges kommuner. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-10-06 från kommunchef 
2 Motion om parkeringsbolag med mera 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionens förslag anses vara i behov av omfattande utredning. Fråga om införande av 
parkeringsskiva bör avvaktas i väntan på framtida trafikutredningar i vilka ett eventuellt 
bildande av parkeringsbolag kan ingå som en del. 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2021-10-06 

 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om parkeringsbolag 
m.m. 
Diarienummer 2020/549, löpnummer 1052/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionens förslag anses vara i behov av omfattande utredning. Fråga om införande av 
parkeringsskiva bör avvaktas i väntan på framtida trafikutredningar i vilka ett eventuellt 
bildande av parkeringsbolag kan ingå som en del. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Niclas Sunding (SD) att kommunfullmäktige 
beslutar: 

- Att skapa ett parkeringsbolag med namnet Ulricehamns parkerings AB som övertar 
kontrollen av parkerade fordon i Ulricehamns kommun. 

- Att all parkering i centralorten ska vara förpliktigat med användandet av en P-skiva. 
- Att förvaltningen får i uppdrag att sätta upp skyltning på lämpliga platser t.ex. att 

parkeringsskylten har en tilläggstavla med symbolen ”P-skiva” eller texten ”P-skiva”. 
 
Förvaltningen anser att förslagen om bildande av parkeringsbolag och införande av 
parkeringsskiva bör avvaktas i väntan på framtida trafikutredningar. Om alla 
parkeringsfrågor samlas i ett parkeringsbolag inom kommunkoncernen, kan det ge 
synergieffekter och ett samlat strategiarbete. I dagsläget är det dock mer kostnadseffektivt att 
upphandla parkeringsövervakning externt. Vad gäller införande av parkeringsskivor är det 
möjligt vid en förtätning av staden att avgiftsbeläggning är en bättre ransonering av 
tillgängliga parkeringsplatser än att använda en parkeringsskiva. En metod som är beprövad 
i betydligt större omfattning än nyttjande av parkeringsskiva hos Sveriges kommuner. 
 

Ärendet 
För att komma tillrätta med parkeringsproblematiken i centralorten föreslår Niclas Sunding 
(SD) i en motion att fullmäktige beslutar att skapa ett parkeringsbolag med namnet 
Ulricehamns parkerings AB som övertar kontrollen av parkerade fordon i Ulricehamns 
kommun, att all parkering i centralorten ska vara förpliktigat med användandet av en P-skiva 
samt att förvaltningen får i uppdrag att sätta upp skyltning på lämpliga platser t.ex. att 
parkeringsskylten har en tilläggstavla med symbolen ”P-skiva” eller texten ”P-skiva”. 
 
Att skapa ett parkeringsbolag med namnet Ulricehamns parkerings AB som övertar 
kontrollen av parkerade fordon i Ulricehamns kommun 
 
I dagsläget är det strategiska ansvaret för parkeringsfrågor inom kommunen 
inte tydligt uttalat, förutom att miljö och samhällsbyggnad har ansvar för 
detaljplaner, bygglov och parkeringsnorm där exploateringsenheten ansvarar för 
parkeringsövervakning och har då en betydande roll vad gäller parkeringsfrågor. 
 
Om kommunen skulle bilda ett parkeringsbolag som övertar parkeringsövervakningen 
innebär det att det nya bolaget måste söka auktorisation hos länsstyrelsen Västra Götaland 
enligt bevakningslagen (1974:191). Bolaget måste i så fall uppfylla alla de krav på utbildning, 
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tillsyn och efterlevnad av de bevakningsuppgifter som auktorisationen har medgetts. 
Ska bolaget endast utföra en uppgift som parkeringsövervakning innebär det inga 
samordningsvinster jämfört med den tjänst som upphandlats idag. Sett till de omfattande 
utbildnings-, personal- och administrativa behoven som erfordras för att driva ett 
parkeringsbolag i egen regi kommer kostnaderna överstiga nuvarande leverantörs kostnader 
för parkeringsövervakning mångfalt. 
 
Däremot kan det finnas andra argument för att bilda ett parkeringsbolag än enbart 
parkeringsövervakning. Vid bildande av ett parkeringsbolag är det möjligt att välja att 
parkeringsbolaget får hela ansvaret för den dagliga driften av parkeringsverksamhet och att 
utveckla parkeringsövervakning, digitalisering, skyltning, betalsystem m.m. På så sätt samlas 
alla parkeringsfrågor inom kommunkoncernen på ett ställe vilket kan ge synergieffekter och 
man får ett samlat strategiarbete. Vidare kan bolaget få ett uttalat ägardirektiv om att driva 
frågorna kring parkering kopplat till hållbarhet och mobilitet på ett tydligt sätt. Dessa frågor 
kräver dock en mer utförlig utredning än vad som ges i detta motionssvar. 
 
Att all parkering i centralorten ska vara förpliktigat med användandet av en P-skiva 
 
Ulricehamns kommun har tidsregleringar i centrumkärnan för att ransonera antalet 
tillgängliga parkeringsplatser. Dessa tidsbegränsningar är en, två eller fyra timmar. Vid 
beläggningsmätningar av dessa tidsbegränsade parkeringar har visats att det kan uppstå 
platsbrist på vissa platser under delar av dagen. Dock inom 300 meter från alla målpunkter i 
centrum saknas underlag att en total platsbrist skulle råda, förutom vid speciella 
evenemangsdagar etc. 
 
Ur statistiken från utfärdade parkeringsanmärkningar 2020 utgjorde 45% (215 av 475) 
överträdelser från lokala trafikföreskrifter om parkering längre än tillåten tid. 
12% (56 st av 475) parkerade längre tid än 24 timmar vardagar. Alla dessa anmärkningar har 
utfärdats efter att parkeringsvakten kontrollerat ventilpositioner och följt upp om fordonet 
parkerat längre än tillåten tid. Att införa parkering med parkeringsskiva innebär att fordon 
kan parkera lite längre än den befintliga tidsregleringen idag (vid ankomst noteras närmaste 
hel- eller halvtimme framåt i tiden på parkeringsskivan). 
 
Ett vanligt förekommande fel är även att den som ska parkera kanske glömmer att anslå sin 
parkeringsskiva, eller nyttjar den fel enligt reglerna. Bollebygds kommun införde i april 2017 
parkeringsskiva vid torget i Bollebygds centrum. År 2020 utgjorde 96% av alla utfärdade 
parkeringsanmärkningarna på platsen att bilisterna hade glömt att anslå sin parkeringsskiva. 
Av dessa var det endast 4% som faktiskt parkerade längre än tillåten tid. Tre år efter 
införandet har många ändå inte förstått regleringen, eller hur parkeringsskivan nyttjas. 
Sannolikt skulle det krävas en lång tid att förändra en parkeringsvana även hos 
ulricehamnarna och dess besökare utan att tillgängligheten förbättras. 
 
Förvaltningen anser att förslaget med införande av parkeringsskiva bör avvaktas i väntan på 
framtida trafikutredningar. Det är möjligt vid en förtätning av staden att avgiftsbeläggning är 
en bättre ransonering av tillgängliga parkeringsplatser än att använda en parkeringsskiva. En 
metod som är beprövad i betydligt större omfattning än nyttjande av parkeringsskiva hos 
Sveriges kommuner. Sett till utfärdade parkeringsanmärkningar finns tecken på att 
kontrollen av efterlevnad av parkeringsbestämmelserna fortsättningsvis kan åläggas 
parkeringsvakten i stället för den som parkerar. 
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Att förvaltningen får i uppdrag att sätta upp skyltning på lämpliga platser tex att 
parkeringsskylten har en tilläggstavla med symbolen ”P-skiva” eller texten ”P-skiva” 
 
Ska Ulricehamns kommun genom lokala trafikföreskrifter bestämma om en viss 
parkeringsbestämmelse ska dessa anslås med vägmärken. Vägmärke T17 anslås i så fall vid 
alla de platser en sådan bestämmelse i så fall skulle gälla i syfte att kunna beivra felparkerade 
fordon med parkeringsanmärkning. 

Beslutsunderlag 
1 Motion om parkeringsbolag med mera 
 
Beslutet lämnas till 
Kommunchef 
Sektor miljö- och samhällsbyggnad 
 
 
 
 

Gustaf Olsson Agneta Isacsson 
Kommunchef Kommunjurist 
 Kommunstyrelsens förvaltning 
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§  
 

Svar på motion om att det bör skyltas om till 30 km/h 
hela sträckan mellan Bogesundsskolan och 
Stenbocksskolan 
Dnr 2021/340 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen avslås med hänvisning till antagen hastighetsplan för Ulricehamns kommun.  
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Niclas Sunding att hela sträckan mellan 
Bogesundsskolan och Stenbockskolan omgående skall skyltas om till 30 km/h innan det 
händer en olycka.  
 
En hastighetsplan för Ulricehamns kommun antogs av kommunfullmäktige 2020-03-26. I 
förarbetet till planen genomfördes ett omfattande analysarbete kopplat till trafiksäkerheten, 
där hastighetsanpassningar som ansågs lämpliga i förhållande till trafikmiljöns utformning 
identifierades. På sträckan mellan Stenbocksskolan och Bogesundsskolan finns en separat 
gång-och cykelväg på den östra sidan, och en gångbana på den västra sidan som separerar 
oskyddade trafikanter från motortrafik. 
 
Hastighetsmätningar har genomförts på sträckan som visade på god efterlevnad av den 
nuvarande hastighetsbestämmelsen. Att sänka till 30 km/h riskerar en försämrad efterlevnad 
med högre hastighetsavvikelser som följd. Det finns heller inga försämrade siktförhållanden 
på platsen som skulle motivera en hastighetssänkning på platsen.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-10-01 från samhällsbyggnadschef 
2 Motion om att det bör skyltas om till 30 km/h hela sträckan mellan Bogesundsskolan 

och Stenbocksskolan 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen avslås med hänvisning till antagen hastighetsplan för Ulricehamns kommun.  



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2021-10-01 

 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om att det bör 
skyltas om till 30 km/h hela sträckan mellan 
Bogesundsskolan och Stenbocksskolan 
Diarienummer 2021/340, löpnummer 3358/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen avslås med hänvisning till antagen hastighetsplan för Ulricehamns kommun.  
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Niclas Sunding att hela sträckan mellan 
Bogesundsskolan och Stenbockskolan omgående skall skyltas om till 30 km/h innan det 
händer en olycka.  
 
En hastighetsplan för Ulricehamns kommun antogs av kommunfullmäktige 2020-03-26. I 
förarbetet till planen genomfördes ett omfattande analysarbete kopplat till trafiksäkerheten, 
där hastighetsanpassningar som ansågs lämpliga i förhållande till trafikmiljöns utformning 
identifierades. På sträckan mellan Stenbocksskolan och Bogesundsskolan finns en separat 
gång-och cykelväg på den östra sidan, och en gångbana på den västra sidan som separerar 
oskyddade trafikanter från motortrafik. 
 
Hastighetsmätningar har genomförts på sträckan som visade på god efterlevnad av den 
nuvarande hastighetsbestämmelsen. Att sänka till 30 km/h riskerar en försämrad efterlevnad 
med högre hastighetsavvikelser som följd. Det finns heller inga försämrade siktförhållanden 
på platsen som skulle motivera en hastighetssänkning på platsen.  
 
Ärendet 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Niclas Sunding att hela sträckan mellan 
Bogesundsskolan och Stenbockskolan omgående skall skyltas om till 30 km/h innan det 
händer en olycka. Förslagsställaren skriver även att det idag är 30 km/h vid Bogesundsskolan 
där efter övergår hastigheten till 40 km/h en kort sträcka och strax innan Stenbocksskolan 
blir det 30 km/h igen. På hela sträckan mellan Bogesundsskolan och Stenbocksskolan rör det 
sig barn under dagtid. 
 
En hastighetsplan för Ulricehamns kommun antogs av kommunfullmäktige 2020-03-26. I 
förarbetet till planen genomfördes ett omfattande analysarbetet kopplat till trafiksäkerheten, 
där hastighetsanpassningar som ansågs lämpliga i förhållande till trafikmiljöns utformning 
identifierades. På sträckan mellan Stenbocksskolan och Bogesundsskolan finns en separat 
gång-och cykelväg på den östra sidan, och en gångbana på den västra sidan som separerar 
oskyddade trafikanter från motortrafik.  
 
Hastighetsmätningar har genomförts på sträckan som visade på god efterlevnad av den 
nuvarande hastighetsbestämmelsen. Medelhastigheten var på 34 km/h vilket är ett tecken på 
god acceptans. Att sänka till 30 km/h riskerar en försämrad efterlevnad med högre 
hastighetsavvikelser som följd. Det finns heller inga försämrade siktförhållanden på platsen 
som skulle motivera en hastighetssänkning.  
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Beslutsunderlag 
1 Motion om att det bör skyltas om till 30 km/h hela sträckan mellan Bogesundsskolan 

och Stenbocksskolan 
 
Beslutet lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
 
 
 
 

Sebastian Olofsson Viktor Bodin 
Samhällsbyggnadschef Trafikhandläggare 
 Exploateringsenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 
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§  
 

Svar på motion om namnbyte på Ulricehamns 
musikskola 
Dnr 2020/578 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen antas och Ulricehamns Musikskola byter namn till Ulricehamns Kulturskola. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Richard Hallifax (M) att Musikskolan i 
Ulricehamn byter namn till något som bättre beskriver skolans nuvarande verksamhet. 
Motionären beskriver att Musikskolan i Ulricehamn startade 1955 och växte fram med 
ambitionen att fostra barn med musiken i centrum, men också att ge alla barn oavsett 
bakgrund en meningsfull fritid. Vidare beskrivs att idag bedrivs undervisningen i 
musikinstrument men även andra konst och kulturformer såsom sång, teater/drama, 
bild/form, film och show. Motionären föreslår ett namnbyte som är mer representativt för 
verksamheten.   
 
Förvaltningen ställer sig bakom förslaget att ändra namn från Ulricehamns Musikskola till 
ett mer inkluderande namn eftersom Musikskolan i Ulricehamn idag bedriver ett breddat 
utbud av konstnärliga uttryck i undervisningen. I regeringens proposition 2017/18:164 
beskrivs att ett mer inkluderande namn som Kulturskola är att föredra när fler konstnärliga 
och kulturella uttrycksformer erbjuds.   
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-10-21 från barn- och utbildningschef 
2 Motion om namnbyte på Ulricehamns musikskola 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen antas och Ulricehamns Musikskola byter namn till Ulricehamns Kulturskola. 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2021-10-21 

 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om namnbyte på 
Ulricehamns musikskola 
Diarienummer 2020/578, löpnummer 3187/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen antas och Ulricehamns Musikskola byter namn till Ulricehamns Kulturskola. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Richard Hallifax (M) att Musikskolan i 
Ulricehamn byter namn till något som bättre beskriver skolans nuvarande verksamhet. 
Motionären beskriver att Musikskolan i Ulricehamn startade 1955 och växte fram med 
ambitionen att fostra barn med musiken i centrum, men också att ge alla barn oavsett 
bakgrund en meningsfull fritid. Vidare beskrivs att idag bedrivs undervisningen i 
musikinstrument men även andra konst och kulturformer såsom sång, teater/drama, 
bild/form, film och show. Motionären föreslår ett namnbyte som är mer representativt för 
verksamheten.   
 
Förvaltningen ställer sig bakom förslaget att ändra namn från Ulricehamns Musikskola till 
ett mer inkluderande namn eftersom Musikskolan i Ulricehamn idag bedriver ett breddat 
utbud av konstnärliga uttryck i undervisningen. I regeringens proposition 2017/18:164 
beskrivs att ett mer inkluderande namn som Kulturskola är att föredra när fler konstnärliga 
och kulturella uttrycksformer erbjuds.   
  
 
Ärendet 
I motionen beskrivs att Musikskolan i Ulricehamn startade 1955 med ambitionen om att 
fostra barn med musiken i centrum. Musikskolan i Ulricehamn har ca. 470 elever som går 
olika ämneskurser. Utöver det har skolan även orkestrar och ensembler. Idag inkluderar 
undervisningen musikinstrument, sång, teater/drama, bild/form, film/foto och show. Den 
har även avancerade program som symfoniorkester, stråkorkester, blåsorkester, kör och 
rockband. 
 
Från 2018 har Musikskolan i Ulricehamn haft ett breddat utbud av konstnärliga uttryck i 
undervisningen. Från statligt håll är uppfattningen att ett mer inkluderande namn som 
Kulturskola är att föredra när musik, teater, bild/form, film/animation och show bedrivs. 
 
I regeringens proposition 2017/18:164, En kommunal kulturskola för framtiden – en strategi 
för de statliga insatserna, beskrivs Kulturskola enligt följande, eftersom den kommunala 
kulturskolan går mot ett breddat utbud av konstnärliga uttryck i undervisningen avser 
regeringen att gå från benämningen ”kommunala musik- och kulturskolan” till den mer 
inkluderande benämningen ”kommunala kulturskolan”.  
 
Regeringen trycker i samma proposition på vikten av att erbjuda ett brett och angeläget 
utbud av kulturella och konstnärliga uttryck i kulturskolan. I Ulricehamns kommuns 
Kulturstrategi berättas att Västra Götalandsregionen har tagit fram en kulturplan och är ett 
styrdokument för att genomföra såväl nationell som regional kulturpolitik. Kulturstrategin i 
Västra Götaland och den regionala Kulturplanen för 2020 - 2023 trycker på vissa 
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prioriteringar inom kulturskolan såsom att bredda utbudet för att angå och nå fler barn och 
unga.  
 
Förvaltningen konstaterar att Ulricehamns Musikskola följer och lever upp till styrdokument 
från regering, region och kommun och erbjuder idag ett breddat och inkluderande 
kulturutbud och då vore det passande att byta namn från Ulricehamns Musikskola till 
Ulricehamns Kulturskola som bättre beskriver nuvarande verksamhet. 
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om namnbyte på Ulricehamns musikskola 
 
Beslutet lämnas till 
Barn- och utbildningschef 
Verksamhetschef skolområde Tingsholm 
 
 
 
 

Gûlsen Özdenkos Malin Molid Svenningsson 
Barn- och utbildningschef Utvecklingsledare 
Sektor lärande Sektor lärande 
  

 

 



Motion

Musikskolan i Ulricehamn

Musikskolan i Ulricehamn startades 1955, och växte som så många andra Kommunala Musikskolor

fram med ambitionen att fostra barn med musiken i centrum, men också att ge alla barn oavsett

bakgrund möjlighet till en meningsfull fritid.

Idag har Musikskolan ca 470 elever som går ämneskurser t ex fiol, gitarr, eller teater. Utöver det har

skolan orkestrar, ensembler mm.

Idag inkluderar undervisningen musikinstrument, sång, teater/drama, bild/form, film/foto, show.

Även avancerade program som Symfoniorkester, Stråkorkester, Blåsorkester, Kör, Rockband.

Det är uppenbart att namnet Musikskolan inte längre representerar skolans hela verksamhet!

Ulricehamns Musikskola är idag en Kulturskola. Kulturskolan är en organisation där minst tre av

ämnena musik, bildkonst, teater, dans och film/video finns. Musikskolan har musik, teater, film med

mera.

Ett nytt namn för skolan som är mer representativt kunde till exempel vara Ulricehamns Academy of

Music and Drama, Ulricehamns Musik och Konstskola, Ulricehamns Kulturskola.

Jag föreslår att Ulricehamns Musikskola byter namn till något som bättre beskriver skolans

nuvarande verksamhet.

Richard Hallifax (M)2020-10-26
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§  
 

Svar på motion gällande en koldioxidbudget i 
Ulricehamns kommun 
Dnr 2021/361 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen avslås med hänvisning till kommunstyrelsens beslut 2020-11-26 om klimatlöften 
inom ramen för Klimat 2030.  
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Arne Fransson och Ingemar Basth (MP) att 
kommunen beslutar att ta fram en koldioxidbudget för Ulricehamns kommun. Förslaget 
bygger på ett konsulttjänsterbjudande från Klimatsekretariatet och skulle kosta kommunen 
ca 75 000 första året och därefter ca 25 000 kr/år.  Förvaltningens förslag är att motionen 
avslås av flera orsaker. Kommunstyrelsen beslutade i november 2020 (§ 286/2020) att anta 
13 av 20 klimatlöften föreslagna av Klimat 2030, ett löfte som inte antogs var 
koldioxidbudget. Konsulttjänsten visar hela kommunens utsläpp (territoriellt utsläpp) och 
det aktuella klimatarbetet som fokuserar på den kommunala verksamheten blir inte synligt. 
Enligt klimatsekretariatet pågår utveckling av konsulttjänsten där den kommunala 
verksamhetens koldioxidutsläpp specifikt kan visas. I dagsläget är det bättre att avvakta 
denna utveckling innan kommunen gör en investering i en koldioxidbudget. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-10-11 från kanslichef 
2 Motion gällande en koldioxidbudget i Ulricehamns kommun 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen avslås med hänvisning till kommunstyrelsens beslut 2020-11-26 om klimatlöften 
inom ramen för Klimat 2030.  
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2021-10-11 

 

Tjänsteskrivelse Svar på motion gällande en 
koldioxidbudget i Ulricehamns kommun 
Diarienummer 2021/361, löpnummer 2774/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen avslås med hänvisning till kommunstyrelsens beslut 2020-11-26 om klimatlöften 
inom ramen för Klimat 2030.  
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Arne Fransson och Ingemar Basth (MP) att 
kommunen beslutar att ta fram en koldioxidbudget för Ulricehamns kommun. Förslaget 
bygger på ett konsulttjänsterbjudande från Klimatsekretariatet och skulle kosta kommunen 
ca 75 000 första året och därefter ca 25 000 kr/år.  Förvaltningens förslag är att motionen 
avslås av flera orsaker. Kommunstyrelsen beslutade i november 2020 (§ 286/2020) att anta 
13 av 20 klimatlöften föreslagna av Klimat 2030, ett löfte som inte antogs var 
koldioxidbudget. Konsulttjänsten visar hela kommunens utsläpp (territoriellt utsläpp) och 
det aktuella klimatarbetet som fokuserar på den kommunala verksamheten blir inte synligt. 
Enligt klimatsekretariatet pågår utveckling av konsulttjänsten där den kommunala 
verksamhetens koldioxidutsläpp specifikt kan visas. I dagsläget är det bättre att avvakta 
denna utveckling innan kommunen gör en investering i en koldioxidbudget. 
 
 
Ärendet 
Motionärerna föreslår att Ulricehamns kommun ska få en koldioxidbudget genom att 
utnyttja ett konsulttjänst-erbjudande från Klimatsekretariatet. Budgeten beräknas av 
forskare på Uppsala universitet och bygger på att Parisavtalets temperaturmål, dvs. maximalt 
1,5 graders medeltemperaturhöjning, ska uppnås för Ulricehamns kommun fram till 2030. I 
Västra Götaland är tjänsten rabatterad och kostar kommunen det första året ca 75 000 och 
därefter ca 25 000 kr/år (1 kr/invånare och år)  
 
Konsulttjänsten består av tre delar: 
Första delen, en budgetrapport, visar nivån på utsläpp av koldioxid i hela kommunen 
(territoriellt utsläpp), dels historiskt, dels hur mycket koldioxid som kan släppa ut varje år 
fram till 2030 i Ulricehamn, om Parisavtalet ska uppnås och om Ulricehamns kommun ska 
göra sin del. Redovisning görs också sektorsvis, t.ex. industrisektorn. 
 
Andra delen är en vetenskaplig rapport som i detalj beskriver modellen som används och hur 
budgeten beräknas. Rapporten skrivs på engelska.  
 
Den tredje delen är en digital koldioxidbudget kallad ClimateVisualizer. Denna presenterar, 
för varje år, koldioxidbudgeten och genom automatisk uppföljning visas hur 
koldioxidutsläppen förändras respektive hur mycket koldioxid som finns kvar att släppa ut i 
hela kommunen, om Parisavtalet ska följas. Den digitala koldioxidbudgeten kan visas på 
kommunens hemsida. 
 
År 2019 gjordes en sammanställning av miljötillståndet i kommunen vilken har presenterats 
för både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Sammanställningen visade de 
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territoriella koldioxidutsläppen i kommunen, totalt och uppdelat på olika sektorer. Vidare 
presenterade också sammanställningen separat, bidraget från den kommunala 
verksamhetens, dvs. den del som kommunen har rådighet över. Sammanställningen 
presenterade också konkreta förslag på åtgärder för att minska koldioxidutsläppen från 
den kommunala verksamheten. Sammanställningen av miljötillståndet täcker alltså väl in 
den historiska beskrivningen som konsulttjänsten ger av hela kommunens utsläpp och visar 
dessutom information som konsulttjänsten inte kommer att visa, nämligen verksamhetens 
utsläpp och förslag på konkreta åtgärder. 
 
Baserat på sammanställningen av miljötillståndet och de koldioxidutsläppen i kommunen 
som sammanställningen visade beslutade kommunstyrelsen i november 2020 (§ 286/2020) 
att anta 13 av 20 klimatlöften föreslagna av Klimat 2030. De 13 antagna löftena omfattar ett 
flertal områden där åtgärder vidtas för att minska den kommunala verksamhetens 
koldioxidutsläpp och därmed minska klimatpåverkan. Dessa 13 löften håller på att 
genomföras under 2021 och några kommer att pågå även under 2022. Ett av löftena som 
diskuterades men som inte antogs var att göra en koldioxidbudget för kommunen. 
Anledningen var främst fokus på löften/åtgärder som konkret minskade koldioxidutsläppen i 
verksamheten.  
 
Det pågående arbetet att minska klimatpåverkan är för kommunens del fokuserat på den 
kommunala verksamheten där kommunen har rådighet. Dessa följs upp och där det är 
möjligt görs beräkningar av hur stor minskningen av koldioxidutsläppen blir vid 
genomförandet av åtgärderna. Den av motionärerna föreslagna konsulttjänsten kan inte visa 
detta då den visar utsläppen i hela kommunen. Den föreslagna konsulttjänsten skulle kosta 
kommunen ca 100 000 kr under de två första åren tjänsten används.  
 
Kontakt har tagits med Klimatsekretariatet angående konsulttjänsten. En utveckling av 
tjänsten pågår där den kommunala verksamhetens koldioxidutsläpp specifikt ska kunna 
följas. Det är bättre att i dagsläget och med det fokus som finns i kommunens åtgärder idag, 
avvakta denna utveckling av konsulttjänsten innan tjänsten eventuellt köps in.   
 
Beslutsunderlag 
1 Motion gällande en koldioxidbudget i Ulricehamns kommun 

 
Beslutet lämnas till 
Kanslichef  
 
 
 
 

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



Motion gällande en koldioxidbudget  i Ulricehamn kommun  

 

En koldioxidbudget är en beräkning av hur mycket utsläppen måste minska varje år för att nå 
Parisavtalet, fördelat mellan olika länder, regioner och kommuner. Uppsala universitet har i 
samarbete med lärosäten i andra länder tagit fram en modell för hur man räknar ut 
utsläppsutrymmet i en kommun eller region utifrån FNs klimatpanels bedömning av hur mycket 
koldioxid som kan släppas ut för att klara Parisavtalets mål om max 2 graders global 
temperaturökning.  

Genom att Uppsala Universitet har tagit fram en beräkningsmodell som används av ett stort antal 
kommuner och regioner så kommer utsläppsminskningarna att kunna jämföras med varandra. Västra 
Götalandsregionen antog en koldioxidbudget för länet den 26 januari i år. Ett tiotal kommuner inom 
Västra Götaland har redan antagit eller förbereder antagande av en koldioxidbudget för sina 
respektive kommuner.  

Idag kan en kommun få hjälp med att ta fram en koldioxidbudget. Klimatsekretariatet är en 
oberoende och ej vinstdrivande organisation som tar fram lokala koldioxidbudgetar utifrån Uppsala 
universitets modell. Klimatsekretariatet tar fram en rapport med beräkningarna för den aktuella 
kommunen och skapar en egen sida på ClimateVisualizer som är ett visualiseringsverktyg för att 
hjälpa kommunen att se hur utsläppen behöver minska. 

Västra Götalandsregionen har ingått ett samarbete med Klimatsekretariatet för att stötta 
kommunerna i länet med att ta fram en koldioxidbudget. Under 2021 och 2022 erbjuds ett sänkt pris 
för kommunerna inom Västra Götaland. I underlaget som skickats ut till kommunerna framgår att det 
sänkta priset är 2 kronor per invånare i kommunen/som lägst 40 000 kr. Därefter en driftskostnad på 
1 krona per invånare i kommunen per år/som lägst 20 000 kr.  

Arbetsinsatsen från kommunen är i princip noll efter att beslutet tagits att beställa tjänsten från 
Klimatsekretariatet, utöver om kommunen vill sprida information om att en koldioxidbudget tagits 
fram. Rapporten med koldioxidbudget och en egen websida levereras från Klimatsekretariatet inom 
fem veckor efter att kommunen gjort en beställning. 

Av ovanstående yrkas: 

Att kommunen beslutar att ta fram en koldioxidbudget för Ulricehamns kommun 

 

Ulricehamn   2021-06-11 

Arne Fransson,MP    Ingemar Basth ,MP
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Svar på motion om riktlinjer för plantering av träd i 
Ulricehamns kommun 
Dnr 2021/483 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen avslås med hänvisning till att riktlinjer som specificerar hur många träd som ska 
planteras för varje träd som huggs ned, leder till att flexibiliteten i kompensationsåtgärderna 
går förlorad. Därmed kommer också syftet med åtgärden, det vill säga bibehålla 
funktionalitet och värde, inte uppnås. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Richard Hallifax (M) att kommunen beslutar om 
riktlinjer angående hur många träd som ska planteras för varje träd som huggs ner och i 
vilken tidsram det ska ske med hänsyn till kommande generationer och som en åtgärd för 
effekterna av klimatförändringar. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-10-19 från kanslichef 
2 Motion om riktlinjer för plantering av träd i Ulricehamns kommun 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att riktlinjer som specificerar hur många träd som ska 
planteras för varje träd som huggs ned, leder till att flexibiliteten i kompensationsåtgärderna 
går förlorad. Därmed kommer också syftet med åtgärden, det vill säga bibehålla 
funktionalitet och värde, inte uppnås. 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2021-10-19 

 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om riktlinjer för 
plantering av träd i Ulricehamns kommun 
Diarienummer 2021/483, löpnummer 3465/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att riktlinjer som specificerar hur många träd som ska 
planteras för varje träd som huggs ned, leder till att flexibiliteten i kompensationsåtgärderna 
går förlorad. Därmed kommer också syftet med åtgärden, det vill säga bibehålla 
funktionalitet och värde, inte uppnås. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Richard Hallifax (M) att kommunen beslutar om 
riktlinjer angående hur många träd som ska planteras för varje träd som huggs ner och i 
vilken tidsram det ska ske med hänsyn till kommande generationer och som en åtgärd för 
effekterna av klimatförändringar. 
 
 
Ärendet 
Richard Hallifax (M) föreslår att kommunen beslutar om riktlinjer angående hur många träd 
som ska planteras för varje träd som huggs ner och i vilken tidsram det ska ske med hänsyn 
till kommande generationer och som en åtgärd för effekterna av klimatförändringar. 
 
Krav på kompensationsåtgärder kan ställas med stöd av olika bestämmelser i Miljöbalken vid 
exploateringsintrång i naturreservat, Natura 2000-områden, biotopskydd (stenmurar, alléer, 
etc.) eller om arter som finns upptagna i artskyddsförordningen drabbas (t.ex. fladdermöss). 
Däremot ger PBL inte möjlighet att ställa krav på kompensation i till exempel en detaljplan. 
 
Kommuner ansvarar för att en hållbar samhällsutveckling, till exempel att det finns bostäder 
att bo i och att människors hälsa och välbefinnande säkerställs. Att lämna över ett samhälle 
till kommande generationer där de stora miljöproblemen är lösta ingår i detta. Inte minst det 
förändrade klimatet och klimatanpassningar är en viktig del i arbetet mot en hållbar 
samhällsutveckling. Många kommuner har insett hur viktig funktionen av biologisk mångfald 
och ekosystemtjänster är som verktyg i klimatanpassning och för att förhindra utbrott av nya 
pandemier av Corona-typ.  
 
Att utnyttja funktionen av biologisk mångfald och ekosystemtjänster som verktyg, bland 
annat i klimatarbetet, försvåras av att det inte finns något lagligt stöd via PBL för att 
säkerställa funktionen i den fysiska planeringen (se ovan). Kommuner som försöker ligga i 
framkant i miljöarbetet har därför valt att frivilligt använda sig av kompensationsåtgärder för 
att minska negativa effekter av exploatering på funktionen av biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster. Ett av syftena med de av KF antagna ”Riktlinjer för naturvård och 
ekosystemtjänster” (Dnr 2017/127, KF §16/2020) är att frivilligt använda 
kompensationsåtgärder då exploatering har alltför negativa effekter på funktion av biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster. 
 
Kompensationsåtgärder innebär att funktioner och värden som går förlorade vid en 
exploatering kompenseras. Kompensationen kan ske genom åtgärder inom planområdet eller 
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en annan plats i kommunen. En exploatering som leder till att ett värde eller funktion skadas 
och/eller försvinner ska bekosta åtgärder som återskapar eller ersätter detta värde/funktion. 
Kostnaden bärs av exploatör eller kommun.  
 
Vid kompensation använder man sig ofta av den så kallade Skadelindringshierarkin, figur 1. 
Att kompensera kan ge intrycket av att vara lätt men är komplext och ibland komplicerat. Till 
exempel visar Figur 1 bland annat att första steget redan är aktuellt i såväl ÖP-arbete som vid 
markinköp och exploateringsavtal. Steg fyra komplicerar ett detaljplanearbete då åtgärden 
eventuellt ska genomföras utanför detaljplaneområdet. Detta kräver att man redan i ÖP-
arbete tagit hänsyn och avsatt mark för sådan exploateringskompensation. Både 
kompensationen i sig och de antagna riktlinjerna (se ovan) omfattar alltså hela den fysiska 
planeringsprocessen inklusive bygglov och skötsel av grön- och blåstrukturer.  
 
Figur 1. Kompensationstrappan eller skadelindrings-
hierarkin.  
1. Undvika negativ påverkan – välja annan plats, 
skyddsåtgärder, förstärkningsåtgärder.  
2. Minimera negativ påverkan – skyddsåtgärder, 
förstärkningsåtgärder.  
3. Kompensera negativ påverkan – återskapa värdet i 
närområdet, vissa förstärkningsåtgärder.  
4. Kompensera negativ påverkan – ersätta genom 
åtgärder på annan plats eller av annat värde. 
Illustration: Boverket 
 
Komplexiteten i kompensation visar sig också när själva kompensationsåtgärden ska 
utformas. Detta handlar om ekologisk kompensation, det vill säga kompensation för 
funktioner och värden som skadas eller försvinner. Exempel på sådana funktioner och värden 
är funktionen av ekosystemtjänster som bidrar till klimatanpassning och värdet av biologisk 
mångfald för förhindrande av nya utbrott av pandemier av Corona-typ. 
 
Kompensationsåtgärden måste anpassas till den/de specifika ekologiska funktioner och 
värden som skadas eller går förlorade vid exploateringen. Därför behövs en stor flexibilitet 
och möjlighet att vidta olika typer av åtgärder när man kompenserar. Den av motionären 
citerade stycket 8.2, sid 13, i riktlinjerna är ett exempel på där en sådan flexibilitet ges och 
där också proportionalitetsprincipen kan tillämpas, det vill säga att åtgärden ska stå i 
proportion till förlusten av funktionalitet och/eller värde som går förlorat. För att illustrera 
detta kan vi till exempel (och förenklat) jämföra att vi hugger ner en 250-årig ek respektive 
en 80-årig asp. Här måste man ta hänsyn till bland annat att det rör sig om två olika trädslag 
med olika fauna och flora knutna till sig. En äldre ek innehåller normalt betydligt fler djur 
och växter som är beroende av den jämfört med aspen. Här finns också en tidsaspekt att ta 
hänsyn till, det tar betydligt längre tid att kompensera för nedhuggningen av eken jämfört 
med aspen. Den flexibilitet som finns inbyggd i de avsnitt där riktlinjerna för naturvård och 
ekosystemtjänster behandlar kompensation, gör att man kan ta hänsyn till den skillnad i 
funktion och värde som finns mellan eken och aspen. Sett till detta borde till exempel eken 
kompenseras genom plantering av många nya ekar medan aspen kan kompenseras med 
färre. 
 
Motionärens förslag tydliggör vikten av att vi både i samhällsplaneringsprocessen och vid 
skötseln av våra grön- och blåstrukturer ser funktionaliteten och värdet av dessa ur till 
exempel perspektiven biologisk mångfald, ekosystemtjänster och klimatanpassnings-
perspektiv. Däremot skulle riktlinjer som specificerar hur många träd som ska planteras för 
varje träd som huggs ned leda till att flexibiliteten i kompensationsåtgärderna går förlorad. 
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Därmed kommer också syftet med åtgärden, det vill säga att bibehålla funktionalitet och 
värde, inte gå att uppnå. Motionen bör därför avslås. 
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om riktlinjer för plantering av träd i Ulricehamns kommun 
 
Beslutet lämnas till 
Kanslichef 
 
 
 
 

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

 

 



4/\/V
202/775" .rv

Motion till Ulricehamns kommunfullmäktige. I

Klimatförändringar påverkar var och en av oss och allt som lever på Jorden.

Var och en av oss har ett ansvar att, till våra barn och kommande generationer, lämna över en ren

och bra miljö med biologisk mångfald, ett friskt ekosystem, god Vattenkvalitet och en infrastruktur

som kan skydda kommunens invånare för effekterna av klimatförändringar. Träd, skog och natur är

viktiga i detta sammanhang eftersom träd suger upp vatten och håller ihop marken. Träd och skog

producerar syre, renar luften och tar upp koldioxid.

De senaste 15 åren har Ulricehamns kommun växt mycket och kommunen har huggit ner tiotusentals

träd.

Det är undertecknads uppfattning att kommunen inte har skyldighet att plantera nya träd för att

kompensera för de träd och skog som huggits ner när nya industriområden förberetts. Däremot bör

kommunen ersätta träd när nya bostadsområden förbereds.

Det står i kommunens Styrdokument "Riktlinjer för naturvård och ekosystemtjänster" stycke 8.2 sid

13, "vid förtätning inom områden med sammanhållen bebyggelse ska stor hänsyn tas till befintliga

grönytor och grönstruktur samt områdets biologiska och ekologiska funktion. Om grönytor och

grönstruktur påverkas negativt ska kompensationsåtgärder vidtas".

Undertecknad har undersökt och har förstått att riktlinjer/regler för ny plantering av träd är väldigt

mycket upp till kommunens egen bedömning.

Jag föreslår att Ulricehamns Kommun fattar beslut om riktlinjer angående hur många träd som ska

planteras för varje träd som huggs ner och i vilken tidsram det ska ske med hänsyn till kommande

generationer och som en åtgärd för effekterna av klimatförändringar.

Richard Hallifax (M) 2021-08-25.
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Svar på motion om marknadsanpassad avgift för 
kommunens ställplatser för husbilar 
Dnr 2021/521 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionens förslag anses vara i behov av en mer omfattande utredning. Förvaltningen får i 
uppdrag att utreda kommunens ställplatsparkeringar och om dessa ska avgiftsbeläggas. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Richard Hallifax (M) och Wiktor Öberg (M) att 
Ulricehamns kommun inför en marknadsanpassad avgift för kommunens ställplatser för 
husbilar. Kommunen har väldigt inbjudande ställplatser för husbilar nere vid 
Bangårdsgatan/Sturebadet vilka dessutom är gratis. Motionärerna anser att detta ger en 
osund konkurrens mot våra campingplatser. 
 
Förvaltningen ser att uppdraget är mer omfattande och kommer kräva tid att genomföra. 
Omfattningen bedöms kunna hanteras i befintlig organisation och budget. Förvaltningens 
förslag är därför att man får i uppdrag att utreda kommunens ställplatsparkeringar och om 
dessa ska avgiftsbeläggas. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-10-27 från samhällsbyggnadschef  
2 Motion om marknadsanpassad avgift för kommunens ställplatser för husbilar 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionens förslag anses vara i behov av en mer omfattande utredning. Förvaltningen får i 
uppdrag att utreda kommunens ställplatsparkeringar och om dessa ska avgiftsbeläggas. 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2021-10-27 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om 
marknadsanpassad avgift för kommunens ställplatser 
för husbilar 
Diarienummer 2021/521, löpnummer 3328/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionens förslag anses vara i behov av en mer omfattande utredning. Förvaltningen får i 
uppdrag att utreda kommunens ställplatsparkeringar och om dessa ska avgiftsbeläggas. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Richard Hallifax (M) och Wiktor Öberg (M) att 
Ulricehamns kommun inför en marknadsanpassad avgift för kommunens ställplatser för 
husbilar. Kommunen har väldigt inbjudande ställplatser för husbilar nere vid 
Bangårdsgatan/Sturebadet vilka dessutom är gratis. Motionärerna anser att detta ger en 
osund konkurrens mot våra campingplatser. 
 
Förvaltningen ser att uppdraget är mer omfattande och kommer kräva tid att genomföra. 
Omfattningen bedöms kunna hanteras i befintlig organisation och budget. Förvaltningens 
förslag är därför att man får i uppdrag att utreda kommunens ställplatsparkeringar och om 
dessa ska avgiftsbeläggas. 
  
 
Ärendet 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Richard Hallifax (M) och Wiktor Öberg (M) att 
Ulricehamns kommun inför en marknadsanpassad avgift för kommunens ställplatser för 
husbilar. Kommunen har väldigt inbjudande ställplatser för husbilar nere vid 
Bangårdsgatan/Sturebadet vilka dessutom är gratis. Motionärerna anser att detta ger en 
osund konkurrens mot våra campingplatser. 
 
I dagsläget är det inte motiverat för kommunen att ta ut en avgift för ställplatser med stöd i 2 
§ lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, 
m.m. Där framgår det att i den omfattning som behövs för att ordna trafiken får en kommun 
ta ut ersättning i form av en avgift för rätten att parkera på sådana offentliga platser som står 
under kommunens förvaltning och som kommunen har upplåtit för parkering. 
 
Beläggningsmätningar som genomförts har visat att vissa parkeringar i centrum har en hög 
beläggningsgrad. Parkeringsytan som finns vid Bangårdsgatan/Sturebadet har dock inte haft 
så hög beläggning att den erfordras regleras med parkeringsavgift i syfte att ordna trafiken, 
som är det enda motivet för parkeringsavgift. Begreppet att ordna trafiken innebär att det 
finns en brist på parkeringsplatser och på så vis kan kommunen behöva skapa en bättre 
tillgänglighet till de platserna. 
 
Sex av ställplatserna vid Ulricaparken är dock lokaliserade på kommunal kvartersmark med 
ett allmänt platsändamål. Ulricehamns kommun har ordnat lokala trafikföreskrifter om 
parkeringsbestämmelser på platsen, men skulle kunna reglera parkeringsbestämmelser med 
en annan lag, Lag om kontrollavgift vid olovlig parkering (1984:318) – LKOP. 
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LKOP ger en markägare rätt att besluta om villkor för parkering eller parkeringsförbud, och 
således kan en avgift tas ut för parkering. 
 
Om sex ställplatser är de enda som avgiftsbeläggs är förvaltningens bedömning att husbilar 
kommer parkera på andra platser runt Ulricaparken. Eftersom husbilar är betydligt större 
och skrymmande än vanliga bilar finns risk att annan trafik hindras eller störs. 
Husbilar erfordrar en plan yta och god plats runtom för utbredning av dess tillbehör samt av 
brandskyddsskäl. Fler husbilar förväntas tillkomma de närmsta åren, och under 2021 har 
kommunens ställplatser ibland inte räckt till då Ulricaparken har varit ett populärt 
utflyktsmål. Det finns idag ingen konkurrenssituation om husbilscampare enligt Näringsliv i 
Ulricehamn AB, som stämt av frågan med de privata campingaktörerna. 
 
Förvaltningen har inget uppdrag att ordna fler ställplatser mer än att fördela tillgängliga 
parkeringsplatser och nyttja det befintliga gaturummet. Förvaltningen ser att uppdraget är 
mer omfattande och kommer kräva tid att genomföra. Omfattningen bedöms kunna hanteras 
i befintlig organisation och budget. Förvaltningens förslag är därför att man får i uppdrag att 
utreda kommunens ställplatsparkeringar och om dessa ska avgiftsbeläggas.  
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om marknadsanpassad avgift för kommunens ställplatser för husbilar 
 
Beslutet lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
 
 
 
 

Sebastian Olofsson Viktor Bodin 
Samhällsbyggnadschef trafikhandläggare 
 Exploateringsenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 

 



AN K O M

2021 -09- 2U

Motion till Ulricehamns kommu nfullmäktige

Ulricehamns Kommun är en väldigt attraktiv kommun att besöka. Antaletturister har
ökat och det finns många positiva orsaker till detta, till exempel har Ulricehamns
Kommun blivitbättre på marknadsföring, kommunikationerna harförbättrats med
utbyggnaden av riksväg 40 och publicitetfrån världscu pen i längdskidor har cirkulerat
runtom i världen och med det har Ulricehamns kommun satts på kartan.

Kommunen har väldigt inbjudande ställplatserför husbilar nere vid
Bangårdsgatan/Sturebadetvilka dessutom är gratis. Vi anseratt detta ger en osund

konkurrens mot våra campingplatser. Man kan ställa sig frågan om det ens är lagligt
för kommunen att konkurrera med kommunens privata aktörer genom att erbjuda

gratis ställplatser.

Vi yrkar därför:

- Att, Ulricehamns kommun inför en marknadsanpassad avgiftför kommunens

ställplatser för husbilar.

Richard Hallifax (M) Wiktor Öberg (M)
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Svar på motion angående projektet Åsundenöring 
Dnr 2019/397 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen antas genom att lämna ett bidrag om 100 000 kronor till Övre Åsundens 
Fiskevårdsområdesförening för att anlägga ett omlöp vid Vistafors kraftverk för att 
säkerställa upp- och nedströms vandring av fisk och andra organismer. 
 
Finansiering av bidraget sker genom kommunstyrelsens pott för oförutsett.   
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Arne Fransson (MP) och Roland Eriksson (L) att 
kommunen kontaktar ägaren till Vistafors kraftverk, Länsstyrelsen och Övre Åsundens 
fiskevårdsområdesförening för att tillsammans säkerställa upp- och nedströms vandring av 
fisk och andra organismer. Fiskvandring är idag omöjlig vid det längst nedströms belägna 
minikraftverket (Vistafors) i Ätran vilket bl.a. hotar Åsundenöringens fortlevnad.  
 
Den lösning som förordas är ett omlöp till en investeringskostnad om ca 400 000 kronor 
plus 50 000 kronor för ytterligare projektering. Fiskevårdsområdesföreningen har sökt 
medel från Ulricafonden, Åsundens regleringsfond, Ätrans vattenråd, Ulricehamns 
fritidsfiskare samt att ett bidrag från privatperson inkommit. För att genomföra förordat 
alternativ föreslås att Ulricehamns kommun lämnar ett bidrag om 100 000 kronor till Övre 
Åsundens Fiskevårdsområdesförening.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-10-27 från kommunchef 
2 Motion angående  projektet  Åsundenöring 
3 Förprojektering Fiskvandring vid Vistafors kraftverk 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen antas genom att lämna ett bidrag om 100 000 kronor till Övre Åsundens 
Fiskevårdsområdesförening för att anlägga ett omlöp vid Vistafors kraftverk för att 
säkerställa upp- och nedströms vandring av fisk och andra organismer. 
 
Finansiering av bidraget sker genom kommunstyrelsens pott för oförutsett.   



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2021-10-27 

 

Tjänsteskrivelse Svar på motion angående projektet 
Åsundenöring 
Diarienummer 2019/397, löpnummer 3647/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen antas genom att lämna ett bidrag om 100 000 kronor till Övre Åsundens 
Fiskevårdsområdesförening för att anlägga ett omlöp vid Vistafors kraftverk för att 
säkerställa upp- och nedströms vandring av fisk och andra organismer. 
 
Finansiering av bidraget sker genom kommunstyrelsens pott för oförutsett.   
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Arne Fransson (MP) och Roland Eriksson (L) att 
kommunen kontaktar ägaren till Vistafors kraftverk, Länsstyrelsen och Övre Åsundens 
fiskevårdsområdesförening för att tillsammans säkerställa upp- och nedströms vandring av 
fisk och andra organismer. Fiskvandring är idag omöjlig vid det längst nedströms belägna 
minikraftverket (Vistafors) i Ätran vilket bl.a. hotar Åsundenöringens fortlevnad.  
 
Den lösning som förordas är ett omlöp till en investeringskostnad om ca 400 000 kronor 
plus 50 000 kronor för ytterligare projektering. Fiskevårdsområdesföreningen har sökt 
medel från Ulricafonden, Åsundens regleringsfond, Ätrans vattenråd, Ulricehamns 
fritidsfiskare samt att ett bidrag från privatperson inkommit. För att genomföra förordat 
alternativ föreslås att Ulricehamns kommun lämnar ett bidrag om 100 000 kronor till Övre 
Åsundens Fiskevårdsområdesförening.  
 
 
Ärendet 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Arne Fransson (MP) och Roland Eriksson (L) att 
kommunen kontaktar ägaren till Vistafors kraftverk, Länsstyrelsen och Övre Åsundens 
fiskevårdsområdesförening för att tillsammans säkerställa upp- och nedströms vandring av 
fisk och andra organismer. Fiskvandring är idag omöjlig vid det längst nedströms belägna 
minikraftverket (Vistafors) i Ätran vilket bl.a. hotar Åsundenöringens fortlevnad.  
 
Vid kraftverken i Timmele, Plate såg och Flata fungerar fortfarande de inom projektet 
anlagda fiskvägarna. Vistafors ligger längst nedströms i Ätran. Den s.k. denilränna som 
anlades i Vistafors var av provisorisk karaktär.  Idag fungerar inte denna och därmed är både 
upp- och nedströms fiskvandring i Ätran inte möjlig. Att fiskvandring inte är möjlig i Ätran 
på grund av fiskvandringen i Vistafors är stängd får allvarliga konsekvenser för 
Åsundenöringen och även andra vandrande organismer. I Åsundenöringens fall kan det i ett 
värsta scenario leda till att den unika öring-varianten utrotas. 
 
Fiskevårdsområdesföreningen har för att säkerställa upp- och nedströms vandring av fisk och 
andra organismer vid Vistafors genomfört en förprojektering via Jönköpings Fiskeribiologi.  
Förprojekteringen har undersökt 4 alternativ:  

1. Öppna luckor under uppvandringstid 
2. Brant ståldenilränna (prova befintlig ståldenilränna igen)  
3. Temporär denilränna i trä  
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4. Omlöp  
 
Företrädare för Ulricehamns kommun har i samverkan med Länsstyrelsen och Övre 
Åsundens fiskevårdsområdesförening sett över de alternativ som finns för att säkerställa 
upp- och nedströms vandring av fisk och andra organismer vid Vistafors.   
 
Den lösning som förordas är omlöp till en investeringskostnad om ca 400 000 kronor plus 
50 000 kronor för ytterligare projektering. Fiskevårdsområdesföreningen har sökt medel 
från Ulricafonden, Åsundens regleringsfond, Ätrans vattenråd, Ulricehamns fritidsfiskare 
samt att ett bidrag från privatperson inkommit. För att genomföra förordat alternativ föreslås 
att Ulricehamns kommun lämnar ett bidrag om 100 000 kronor till Övre Åsundens 
Fiskevårdsområdesförening.  
 
Verksamhetsutövaren vid Vistafors kraftverk kommer att stå för huvudmannaskapet för 
omlöpet.  
 
Beslutsunderlag 
1 Motion angående  projektet  Åsundenöring 
2 Förprojektering Fiskvandring vid Vistafors kraftverk 
 
Beslutet lämnas till 
Övre Åsundens fiskevårdsområdesförening  
 
 
 
 

Gustaf Olsson  Lena Brännmar 
Kommunchef  Kanslichef 
 Kanslifunktionen 
 Kommunledningsstaben 

 

 



Motion angående  projektet  Åsundenöring 

 

Projektet Åsundenöring var ett samarbete mellan Ulricehamns 
kommun och de lokala fiskevårdsområdena. Detta startade  år 2000  
och finansierades i stor utsträckning  med medel från  statliga  sk.  LIP 
pengar. Fyra fiskvägar anlades inom ramen för projektet, en sk 
denilränna vid Vistafors, en kammartrappa vid Timmele, ett omlöp 
vid Plate såg och en slitsränna vid Flata . 

Fiskvägarna var tänkta att ge öringen tillgång till 
reproduktionsområdena i Ätrans huvudfåra från Åsunden upp till 
Blidsberg samt möjliggöra uppvandring i tillflödena på sträckan. De 
tre kraftverk som ligger uppströms Vistafors har sedan projekt 
Åsundenöring fungerande fiskvägar som dessutom efter modern 
miljöprövning i domar från 2018 förelagts om ytterligare 
förbättringar med bland annat minimitappning i fiskvägen och nya 
intagsgaller med flyktöppning för undvikande av turbindöd av 
nedvandrande fisk. 

Denilrännan vid Vistafors är från början av ”provisorisk karaktär” och 
egentligen aldrig avsedd att utgöra en permanent lösning (se sid. 18 i 
DOM M 840-16 av 2018-03-16 för Skogskvarn i Timmele). Dess 
funktion är otillfredsställande och har genom erosion ytterligare 
försämrats. Det är osäkert om någon fisk överhuvudtaget kan passera 
upp från Åsunden mot sina uppströms liggande lekplatser. 

Detta är ytterst otillfredsställande då ju Vistafors kvarn är det första 
hinder öringen möter på sin tänkta lekvandring. Så länge öringen inte 
kommer förbi här är hela projekt Åsundenöring ett slag i luften. 

 Ulricehamns kommun har som huvudman för projekt Åsundenöring 
ett ansvar att verka för en god lösning på problemet. 



Den 1 jan 2019 trädde en ny lag om miljöanpassning av all småskalig 
vattenkraft i Sverige i kraft. Enligt föreliggande preliminär tidsplan 
skall Ätran påbörjas först 2028 – 2029.  Processen som är 
komplicerad kommer att ta tid och man kommer att få flera år på sig 
att genomföra de åtgärder som kommer att föreskrivas. Det är 
realistiskt att tro att faktiska åtgärder kan vara genomförda tidigast 
om 15 år. Denna fördröjning kan vara ödesdiger för den spillra av 
Åsundenöringen som finns kvar. 

Vistafors kvarn belades med ”körförbud” för ett antal år sedan då 
dåvarande ägaren valt att inte låta anläggningen genomgå den 
miljöprövning som man förelagts enligt då gällande lag. Nuvarande 
ägare har nu ansökt om tillstånd att återuppta driften och köra 
kraftverket fram till miljöprövning (kanske ytterligare 15 år). Detta 
skulle vara katastrofalt för nedvandrande fisk som efter passage av 
miljöanpassade kraftverk skulle behöva passera en turbin som 
förorsakar stor dödlighet. 

  

Av ovanstående  yrkas att: 

Kommunen kontaktar ägaren till Vistafors, Länsstyrelsen och Övre 
Åsundens fiskevårdsområdesförening för att i samverkan få till en 
snar permanent lösning som säkerställer framtida möjligheter till 
såväl upp- som nedströmsvandring av fisk och andra vattenlevande 
organismer. 

Ulricehamn 2019-06-17 

Arne Fransson ,MP 

Roland Eriksson,L



Fiskvandring vid
Vistafors
kraftverk

Förprojektering för att
finna en snabbt

genomförbar åtgärd för
fisken i Ätran.

Jönköpings Fiskeribiologi,
Per Sjöstrand,
Peter Lindvall
Februari 2021
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Öring på Åsunden fångad och återutsatt i februari 2021.



Bakgrund och uppdrag

• I Åsunden finns en sjölevande öringstam som ursprungligen utnyttjade
Ätran och dess biflöden uppströms Åsunden som lek- och
uppväxtområden. Genom dammar för att ta tillvara på energin i det
strömmande vattnet har öringen (och andra fiskarter) fått allt svårare att
nå sina gamla lekplatser. Beståndet är efter 1900-talet väldigt svagt, men
fortfarande ses öring varje år vid Vistafors som försöker hoppa mot
dammen som tyvärr normalt är omöjlig att passera.

• Genom ett projekt under 2000-2012 försågs Vistafors och tre dammar
uppströms med fiskvägar. Vistafors försågs 2001 med en provisorisk
fiskväg, en brant denilränna i plåt, som dessutom skulle gå att lyfta upp om
flodutskovet behövde utnyttjas fullt ut i samband med höga flöden. Sex
öringar som klarat fiskvägen kunde fångas första året, men sedan blev det
enbart enstaka fiskar fram till 2010 (ref Nöbbelin 2014).Några år senare
hade fiskvägen rubbats och stod sen utan funktion i flera år.



Bakgrund  och uppdrag

• När Övre Åsundens fvof fick kännedom om att fiskvägen var ur funktion
började man agera, men då var Vistafors anmält till den Nationella planen
för att förse vattenkraftverk med moderna miljövillkor. Nu behöver ägaren
inte göra något innan prövningen, som i Ätran ska påbörjas 2027, är
avslutad vilket kan ta några år. Sedan följer upp till 5 års byggtid och då kan
mer än 10 år till ha gått. Sen blir nog ingen förvånad om planen bli
försenad också, så 15 års väntan på en permanent lösning är fullt möjligt.

• En så lång väntan på en fungerande fiskväg innebär alltför stora risker för
Åsundens öringstam. Därför har Övre Åsundens fvof gett Jönköpings
Fiskeribiologi i uppdrag att förprojektera och komma med förslag på en
eller flera lämpliga lösningar. Vid ett fältbesök den 3 februari 2021 mättes
anläggningen in och olika lösningar diskuterades.



Åsunden och Ätran uppströms
• Avrinningsområde 435 km² (av Ätrans totala ARO på 3 339 km²)
• Typiska flöden för Ätran uppströms Åsunden, m³/sek:

• Åsunden regleras mellan ca +163,0 och
+165,0 möh (RH00) (AM 41/1941).

• Dvs ca 2 m amplitud, +165,0 sällan uppnått,
men lägsta nivån +163,0 har varit nära.

• Den 3 februari låg Åsunden på +164,58 möh, dvs tämligen högt.
• Nivån nedan Vistafors antas i hög grad följa Åsundens yta.
• Vattenytan nedan dammen kan alltså ligga ca 1,5 m lägre än 3 feb.

HQ50 44.0 Högvatten 50 års

HQ10 35.8 Högvatten 10 års

HQ2 26.4 Högvatten 2 års

MHQ 27.4 Medelhögvatten

MQ 5.81 Medelvattenföring

MLQ 0.76 Medellågvatten



Vistafors kraftverk
• Damm med gamla anor.
• Tidigare kvarn och såg (se bild

från 1976)
• Numera ett mindre kraftverk

med ca 1,5-2,5 m fallhöjd.
• Från vänster, sett nedströms;

• 5 st flodluckor, 0,78 m breda,
varav en med denil-fiskväg

• Överfall, 13,8 m brett
• Kraftverk, med intagsgaller med

20 mm spalt

Överfall
5 st flodluckorKraftverk



Alternativ för fiskvandring av mer eller mindre
provisorisk karaktär
Under fältbesök den 3 februari 2021 framkom fyra olika förslag med en
tydlig skillnad i ambitionsnivå och troligen i kostnadsnivå.

• Alternativ 1: Öppna luckor under uppvandringstid.
• Alternativ 2: Prova med branta ståldenilrännan igen.
• Alternativ 3: Temporär denilränna i trä.
• Alternativ 4: Omlöp runt vändplan.

Vi tror det är bra att på detta stadiet diskutera ett alternativ för mycket
än ett för lite och försöker därför ge en bild av fyra alternativ.



Alternativ 1: Tillfälligt öppna luckor under uppvandringstid

Genom att öppna ett lämpligt antal spettluckorna i flodutskovet skulle man troligen
kunna sänka av dammen helt och tillräckligt mycket för att öring och annan fisk
skulle kunna vandra upp genom luckorna. Provtappning krävs för att testa metoden.
• Fördelar:

• Enkel åtgärd som snabbt kan tillämpas.
• Troligen enkelt och riskfritt för öring att

passera, möjligen svårare om Åsundens
nivå är mycket låg.

• Nackdelar:
• Minskar elproduktionen även under

avtappning och uppfyllnad.
• Kräver passning under speciellt

uppfyllnad för att undvika nolltappning.
• Kräver tajming, luckorna bör vara öppna

när de flesta öringar vill gå upp, men
stängas innan öringen börjar leka.

• Kan störa uppströms intressen.
• Dammen dämmer flera km uppströms,

avtappning och uppfyllnad tar tid.
• Övriga fiskarter lekvandrar på våren.

Den 3 feb stod en av fem flodlucka lite öppen.



Alternativ 1: Kommentarer

• Ju lägre flöde desto längre tid krävs för uppfyllnaden. Om flödet på
hösten ligger på 1 m³/s, kan det krävas 10 till 40 timmar för att fylla
upp indämningen igen, beroende på hur mycket vatten som släpps
förbi.

• Pyssligt att ha dammen avsänkt två dagar och sedan dämma upp igen
och sedan upprepa det igen nästa vecka.

• Om öringen leker på grunt vatten i indämningen under avsänkningen
går den rommen till spillo när vattnets däms upp igen.

• Avsänkningen bör snarare ske någon gång under tiden 1-10 oktober,
eller under två veckor från det att första öringen ses i fallet.



Alternativ 2 Prova
med branta
denilrännan igen
Den provisoriska denilrännan i stål verkade nu
3 feb 2021 hänga på rätt sätt igen. Vad som
händer när den fylls med vatten är oklart och
gick inte att testa pga isläget.

Om den klarar tyngden och trycket från vattnet
och ger en vettig flödesbild (provtappning!)
skulle man kunna prova att hålla igång den en
höst. Lamellerna tycks mer upprättstående än
brukligt i denilrännor.

De skador som uppstod på öringar som hade
gått genom fiskvägen måste först motverkas
genom att skarpa kanter kläs in.

Det är en avancerad konstruktion som skall gå
att lyfta upp för att kunna utnyttja alla fem
flodluckorna för avbördning vid höga flöden.

Bör ej kontrolleras med befintlig fälla eftersom
risken är stor att fisk backar ner igen.

Alla denilrännor måste anpassas
till vattennivåerna på både
uppströms- och nedströmssidan.
Se Åsundens reglering.



Alternativ 2 Prova med branta denilrännan igen

Fördelar

• Finns på plats.
• Uppmätta vattenhastigheter tyder

på att den borde vara passerbar
nära botten. Oklart hur mätningen
genomförts.

Nackdelar
• Väldigt brant, brutal lutning, 39%,

önskvärt hade varit ned mot 10%.
• Troligen passerbar endast för större

öring.
• Låg effektivitet 2001 – 2010, dvs

endast enstaka öringar möjligen
frånsett  6 st 2001.

• Måste hissas upp vid höga flöden.
• Har medfört skador på fisken.
• Komplicerad fiskväg och hantering



Alternativ 3: Temporär denilränna i trä

• Denilrännor kan även byggas i trä.
• Alla denilrännor bygger på att

lameller på sidorna av en ränna
trycker ner vattnet mot botten så
att vattenhastigheterna där blir
betydligt lägre än i ytan.

• Det finns flera varianter på lameller.
• V-formade lameller i botten, se bild.
• Enbart lameller på sidorna, beskriven

bl a av dansken N Lonnebjerg. Den
modellen har använts på flera ställen i
Skåne/Blekinge, med gott resultat för
stor öring.



Alternativ 3: Temporär denilränna i trä

Denilränna i trä på/genom överfallet Denilränna på/genom överfallet, principskiss

• 13 m lång ränna, lutning 14 %
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Temporär denilränna i trä på/genom överfallet

Fördelar
• Kan byggas i sektioner som lyfts på

plats.
• Bra mynning.

Nackdelar
• Kräver ingrepp (nedsågning) i

överfallet.
• Utsatt läge vid höga flöden och

islossning, därför även sämre ur
arbetsmiljösynpunkt.

• Svårt läge att bygga stöttor på.
• Anpassning till piren ger kortare

ränna, därmed lutning på 14%. Kan
även krävas vinklad konstruktion
för att följa piren.



Alternativ 3: Temporär denilränna i trä

Denilränna i trä på höger sida med lång intagskanal Denilränna på höger sida, principskiss

• 20 m lång ränna, lutning ca 10 %
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Temporär denilränna i trä på höger sida

Fördelar
• Kan byggas i sektioner som lyfts på plats.
• Kan placeras på schaktad yta med bra och enkel

stöttning.
• Relativt bra mynning.
• Skyddat läge.
• Kan göras längre vilket ger mindre lutning, 10%

fullt möjligt, fungerar även för andra fiskarter.
• Intagskanalen skapas genom relativt enkelt

schaktarbete.
• Vattnet passerar under vägen på gynnsam nivå.
• Området runt vändplanen används inte idag.
• Kan utvecklas till ett omlöp efter omprövningen

som påbörjas 2027.

Nackdelar
• Tar större yta i anspråk.
• Tillkommer schakt av intagskanal och trumma

under vägen.
• Med 20 m längd bör det infogas en vilbassäng

någonstans halvvägs.



Alternativ 4: Omlöp

• På sikt, efter omprövningen enligt NAP som
påbörjas 2027, kommer troligen Vistafors att
förses med ett omlöp på höger sida.

• Förutsättningarna ser väldigt gynnsamma ut
för ett sådant omlöp som rundar vändplanen.

• Kostnaderna för ett omlöp bedöms inte vara
större än att man bör överväga redan nu att
bygga rätt redan från början.

• Vattenförbrukningen kan ställas in på ett
lägre värde nu i avvaktan på vad
omprövningen ger på sikt.



Alternativ 4: Omlöp

Omlöp höger sida, runt vändplanen Omlöp höger sida, principskiss
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Alternativ 4: Omlöp
Fördelar

• Naturlik fiskväg med låg lutning
är ofta bästa valet.

• Fungerar för alla förekommande
fiskarter.

• Gynnsamt läge för omlöp borde
ge rimliga kostnader.

• Lågt underhållsbehov.

Nackdelar

• Kräver mer mark.
• Lutar hela vägen, ger djupare

fåra.



Kostnader för alternativ 1-4

Alla alternativen innebär produktionsbortfall för kraftverket, men öppethållande för denilrännorna kan
anpassas, liksom flödet i ett omlöp i viss mån. Eftersom slukförmågan vid kraftverket är begränsad spills
vatten ofta förbi vilket minskar produktionsbortfallet för alternativen med fiskväg, dvs 2 – 4.

Alternativ Alternativ Investering , kr Ökad skötsel Mer projektering

1 Öppna luckor 0 Ja, påtagligt under kortare period 0

2 Denilränna plåt 10 000 Ja, emellanåt. 5 000

3 Denilränna trä överfall 200 000 Ja, ökat behov av rensning 40 000

3 Denilränna trä, höger sida 350 000 Ja, något ökat behov av rensning 50 000

4 Omlöp 400 000 Ja, något ökat behov av rensning 50 000



Juridik

• Vistafors kraftverk antas idag ha gammal hävd och skall omprövas med start 2027
för att få moderna miljövillkor, vilket troligen medför krav på fiskväg och fingaller
med avledare.

• En åtgärd innan dess kräver medgivande av kraftverkets ägare och en lösning som
inkluderar produktionsbortfallet.

• En tillfällig lösning på uppströmsvandringen vid Vistafors kommer inte att snabbt
kunna få tillstånd genom en ansökan till miljödomstolen. En annan lösning
behövs.

• En anmälan till länsstyrelsen är tänkbar liksom att man åberopar Miljöbalken 11
kap 12 § som säger att tillstånd eller anmälan inte behövs om det är uppenbart
att varken allmänna eller enskilda intressen skadas av vattenverksamheten.

• Situationen bör löpande diskuteras med ägaren och Länsstyrelsen som är
tillsynsmyndighet så att man kan finna en bra lösning som är snabbt genomförbar.



Några kommentarer

• Från JFB:s sida rekommenderar vi alternativ 3 eller allra helst
alternativ 4, ett riktigt omlöp.

• Vad gäller alternativ 3, ser vi fördelar med att inte lägga en denilränna
genom/på överfallet utan välja alternativet med en intagskanal.

• Om det går att hitta en lösning på alternativ 3 eller 4, men först till
hösten 2022, kan man under hösten 2021 sänka ner nivån i dammen
under öringens uppvandring. Att under mer än 10 år tillämpa
nedsänkning ses inte som ett bra alternativ.

• Denilrännan i plåt är så brant att den troligen kräver optimala
förhållanden både uppströms och nedströms för att ge en viss osäker
funktion. Risken för en alltför begränsad effektivitet är stor.
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Dnr 2021/550 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Reviderade riktlinjer för måltider antas. 
 
Sammanfattning 
Under 2021 ska nuvarande riktlinjer för måltider revideras enligt kommunens styrdokument. 
 
Verksamhet kost har sett över riktlinjerna så de överensstämmer med gällande lagar och 
rekommendationer. Det har samtidigt gjorts vissa förtydligande, ändringar och tillägg inom 
områdena upphandling, miljö och samverkan i syfte att riktlinjerna ska vara hållbara och 
användbara även i framtiden. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-10-11 från servicechef 
2 Riktlinjer för måltider 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Reviderade riktlinjer för måltider antas. 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2021-10-11 

Tjänsteskrivelse Revidering av riktlinjer för måltider 
Diarienummer 2021/550, löpnummer 3458/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Reviderade riktlinjer för måltider antas. 
 
Sammanfattning 
Under 2021 ska nuvarande riktlinjer för måltider revideras enligt kommunens styrdokument. 
 
Verksamhet kost har sett över riktlinjerna så de överensstämmer med gällande lagar och 
rekommendationer. Det har samtidigt gjorts vissa förtydligande, ändringar och tillägg inom 
områdena upphandling, miljö och samverkan i syfte att riktlinjerna ska vara hållbara och 
användbara även i framtiden. 
 
 
Ärendet 
Under 2021 ska det enligt kommunens hantering av styrdokument ske en revidering av 
riktlinjer för måltider. Verksamhet kost har sett över riktlinjerna så de överensstämmer med 
gällande lagar och rekommendationer. I samband med denna revidering har även några 
förtydliganden och ändringar gjorts inom följande områden. 
 
Kriterier för upphandling 
Riktlinjerna har setts över för att säkerställa att aktuella lagar och regler efterlevs vid 
upphandling. Ett tillägg som gjorts i denna revidering är att det ska arbetas för att ge lokala 
producenter möjlighet att lämna anbud och att det inför en upphandling bör göras en 
omvärldsanalys för att säkerställa tillgång på lokala produkter. 
 
Det har även gjorts ett förtydligande kring upphandlingsmyndighetes krav och ett tillägg att 
avancerad nivå kan komma att användas inom vissa produktgrupper. 
 
Förtydligande av Världsnaturfondens (WWF) kött-, fisk- och vegoguide och innebörden av 
att miljökrav ska ställas i enlighet med svensk djurskyddslagstiftning. 
 
Ett tillägg har gjorts vad gäller att se på förpackningsstorlekar och förpackningsmaterials 
påverkan på matsvinn och klimat. 
 
Miljö  
Då det inte längre finns ett politiskt mål för ekologiska inköp har fokus lagts på att bibehålla 
nuvarande nivå och samtidigt öka andelen svenskekologiska produkter. 
 
Förtydligande att inköp ska ske av miljömärkt fisk samt utgå från grönlistad fisk enligt WWF 
fisklista. 
 
Tillägg har gjorts att andelen svenska livsmedel ska öka och ett förtydligande kring att arbeta 
vidare med vegetabiliska råvaror och att arbeta mer med råvaror i säsong. 
 
Delaktighet och samverkan  
Förtydligande kring vilka forum som används för att skapa delaktighet och frekvensen på 
dessa har gjorts. 
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En ny del har lagts till som rör samverkan där verksamhet kost ska bidra till att sprida 
information om kostens påverkan på hälsa och miljö samt vikten av ett samarbete kring 
dessa frågor för att våra gäster ska må bra och en hållbar miljö. 

Syftet med de förtydliganden, ändringar och tillägg som har gjorts är att riktlinjerna ska vara 
hållbara och användbara även i framtiden. 
 
Beslutsunderlag 
1 Riktlinjer för måltider 
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1 Bakgrund 
Riktlinjerna för måltider tar hänsyn till de lagar, förordningar och rekommendationer som 
finns inom området. Lagar som verksamheten följer är livsmedelslagstiftningen, 
miljölagstiftningen, djurskyddslagstiftningen, EU: lagstiftning, skollagen samt lagen vid 
offentlig upphandling. Vid planering och produktion av måltiderna följer verksamheten 
livsmedelsverks rekommendationer som är baserade på de nordiska 
näringsrekommendationerna.  

2 Syftet  
Syftet med riktlinjerna är att måltiden ska göra gästen nöjd, vara näringsriktig och hållbar ur 
ett miljöperspektiv. Riktlinjerna ska också vara ett stöd för verksamheten när livsmedel ska 
upphandlas, tillagas och serveras.  

3 Kriterier vid upphandling 
Vid livsmedelsupphandling ska lagen om offentlig upphandling följas och öppna upp för 
mindre producenter att lämna anbud. I upphandlingsarbetet ska verksamheten utgå från 
följande:  

Vid livsmedelsupphandling ska lagen om offentlig upphandling (LOU) och 
likabehandlingsprincipen efterlevas och vi ska arbeta för att ge möjlighet till lokala 
producenter att lämna anbud. En omvärldsanalys kring utbud och efterfrågan är 
att önskas men kommer inte vara ett ska-krav för upphandlingar. 

I upphandlingsarbetet ska verksamheten utgå från följande:  

 Upphandlingsmyndighetens krav och kriterier med baskrav som lägsta nivå.  

 Upphandlingsmyndighetens krav och kriterier med baskrav som lägsta 
nivå men även avancerad nivå inom vissa produktkategorier för att 
jobba mot en hållbar matkonsumtion.  

 

 Världsnaturfondens (WWF) kött- och fiskguide. 

 Världsnaturfondens (WWF) kött-, fisk- och vegoguide, för frukt och 
grönt, för att främja biologisk mångfald och hållbart vatten- och 
jordbruk. 

 

 Miljökrav ska ställas i enlighet med svensk djurskyddslagstiftning. 

 Miljökrav ska ställas i enlighet med svensk djurskyddslagstiftning, 
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vilket bland annat innefattar begränsning av antibiotikaanvändning, 
främjande av djurens välfärd, tillsyn av myndighet, transport och 
slaktmetoder. 

 Göra ett övervägande när det kommer till förpackningsstorlekar och 
förpackningsmaterial, så att produktionssvinnet och klimatpåverkan 
blir så liten som möjligt samtidigt som hantering och sortering blir så 
effektivt som möjligt. 

 

4 Miljö 
De val som görs när livsmedel köps in till verksamheten påverkar klimat och miljö olika 
mycket. Vid planering av måltider ska verksamheten: 

De val som görs när råvaror och livsmedel köps in till verksamheten har olika effekter på 
klimatet och miljön och det är i kostenhetens intresse att ha en så låg klimatpåverkan som är 
möjligt inom ramen för de förutsättningar som finns. Vid planering av måltider ska 
verksamheten:  
 

 Följa de politiskt antagna beslutet för inköp av ekologiska livsmedel (mål för god 
ekonomisk hushållning). 

 Bibehålla andelen ekologiska inköp och arbeta för att öka andelen svekologiska inköp. 

 Använda miljömärkt fisk och skaldjur.  

 Använda miljömärkt fisk (MSC) och ASC (enbart lax) samt grönlistade 
fisk- och skaldjursprodukter enligt WWF. 

 Produkter som produceras på ett sätt som påverkar miljön negativt ska undvikas och 
där det inte är möjligt ska certifierade produkter användas 

 Arbeta aktivt för att minska svinnet. 

 Arbeta för att minska klimatpåverkan bland annat genom att klimatberäkna 
menyerna samt minska användandet av livsmedel som ger en hög belastning på 
klimatet. 

 Öka andelen vegetabiliska livsmedel samt välja frukt och grönt efter säsong. 

 Öka andelen vegetabiliska råvaror i maten samt jobba efter en 
säsongsanpassad matsedel och göra hållbara val av frukt och grönt. 

 Öka andelen svenska råvaror och livsmedel i den takt det erbjuds 
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5 Gränsdragning 
Verksamhet kost ansvarar helt eller delvis att de måltider som serveras följer de nordiska 
näringsrekommendationer angående näringsinnehållet. Verksamhetens ansvar varierar 
beroende på vilken verksamhet maten serveras inom.  

Verksamheten ansvarar för att följande näringsbehov uppfylls av det dagliga intaget: 

Förskolan     ca 70 % (frukost, lunch, mellanmål) 
Skolan    ca 30 % (lunch) 
Fritids     ca 30 % (frukost, mellanmål) 
Boende inom äldreomsorgen   100 %  
Biståndsbedömd matlåda    ca 30 % (lunch)  

6 Produktionssätt 
Verksamheten arbetar för att öka andelen tillagningskök och vid nybyggnationer eller vid 
renovering är målsättningen att tillagningskök byggs.  Med tillagningskök menas att maten 
tillagas på ett traditionellt sätt i köket och att maten serveras i närliggande restaurang eller 
avdelning.  

Där tillagningskök inte är möjligt tillämpas mottagningskök som innebär att maten 
transporteras varm eller kyld.  

7 Säkra måltider 
Verksamhet som serverar mat till andra är skyldiga att följa livsmedelslagstiftningen så att 
maten är säker och att korrekt information ges till matgästen. Varje kök arbetar enligt 
framtagen egenkontrollplan för att eliminera och identifiera kritiska punkter och faror. 
Egenkontrollen innehåller rutiner för bland annat rengöring, temperaturkontroll, 
dokumentation och hur man utför kontrollerna. Detta skapar en säker livsmedelshantering 
genom förebyggande insatser.  

7.1 Specialkost 

7.1.1 Medicinska skäl 

Verksamheten erbjuder specialkost för de personer som behöver det av medicinska skäl. 

Specialkosten tillagas med noggrannhet efter de specialkostintyg som lämnats in. Alla ska 

känna sig trygga med den mat som serveras. 
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7.1.2 Etiska skäl 

Till de personer som av etiska skäl inte kan äta av all den mat som serveras erbjuds en 

vegetarisk måltid. Önskemål om att till exempel all kost ska komma från ekologiska odlade 

produkter av etiska skäl, faller utanför verksamhetens ramar för specialkost. 

7.1.3 Religiösa skäl 

Verksamheten tar i största möjliga mån hänsyn till de krav som religioner ställer på mat och 

livsmedel. Enligt svensk djurskyddslagstiftning kan önskemål om koscher och halalslakt inte 

tillgodoses. 

7.2 Arbetsmiljö 
De lokaler som verksamheten är verksam i ska vara utformade på det sätt att en god 
arbetsmiljö uppfylls. Personalen som arbetar i verksamheten följer de anvisningar som finns 
för utrustning, arbetskläder, skyddsutrustning samt hjälpmedel.  

8 Näringsvärde 
När måltiderna planeras ska verksamheten följa de rekommendationer som 
Livsmedelsverket anger för de åldersgrupper som är aktuella. Livsmedelsverkets 
rekommendationer utgår från de nordiska näringsrekommendationerna. Recept och måltider 
näringsberäknas i verksamhetens kostdatasystem.  

9 Kvalitet  
 Maten ska vara god och anpassad efter matgästens behov. 

 Maten ska tillagas så nära matgästen och serveringstillfället som möjligt. 

 Hel- och halvfabrikat används i så liten utsträckning som möjligt. 

 Öka andelen färsk fisk, kött, fågel och grönsaker. 

 Arbeta för att öka valmöjligheten för matgästen. 

 Måltiderna bör serveras på regelbundna tider. 

 Personal som arbetar i verksamheten har hög kompetens och fortbildas kontinuerligt. 

10 Delaktighet och samverkan 
Verksamheten följer livsmedelsverkets rekommendationer som bland annat säger att 
måltiderna ska var näringsriktiga, livsmedelsvalen ska vara bra för hälsan och miljön samt 
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måltiderna ska vara varierande. Matgästen har möjlighet att påverka och önska vad som 
serveras genom att medverka i matråd och kostråd som genomförs minst en två gång per 
termin på respektive enhet.  

Verksamheten ska arbeta för att sprida information om kostens påverkan på hälsa och miljö 
samt vikten av ett samarbete för att våra gäster ska må bra och en hållbar miljö. 
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Revidering av grafiska regler 
Dnr 2021/567 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Revidering av grafiska regler antas och ersätter tidigare grafiska regler. 
 
Sammanfattning 
Kommunens styrdokument Grafiska regler har uppdaterats med tre nya komplementfärger, 
nytt typsnitt, ny ulricehamnsillustration, mall för namnskyltar, uppdaterat avsnitt om 
skyltar, delvis nya exempelbilder samt smärre textuppdateringar. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-10-13 från kommunikationschef 
2 Grafiska regler 2021-2025 
3 Grafiska regler 2020 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Revidering av grafiska regler antas och ersätter tidigare grafiska regler. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2021-10-13 

Tjänsteskrivelse Revidering av grafiska regler 
Diarienummer 2021/567, löpnummer 3560/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Revidering av grafiska regler antas och ersätter tidigare grafiska regler. 
 
Sammanfattning 
Kommunens styrdokument Grafiska regler har uppdaterats med tre nya komplementfärger, 
nytt typsnitt, ny ulricehamnsillustration, mall för namnskyltar, uppdaterat avsnitt om 
skyltar, delvis nya exempelbilder samt smärre textuppdateringar. 
 
 
Ärendet 
Kommunens nuvarande grafiska regler som antogs 2014 har förlängts vid två tillfällen och 
gäller till och med 2021. I samband med förnyat politiskt beslut, har följande revideringar 
gjorts: 
 
Tre nya komplementfärger (i avsnitt Färger): 
Utöver befintliga profilfärger finns ett behov av ytterligare komplementfärger. De tre 
färgerna Pantone 389 C, Pantone Rohdamine red C samt Pantone 293 C har därför lagt till i 
grafiska regler.  
 
Nytt typsnitt (i avsnitt Typografi): 
Kommunens standardtypsnitt är Trebuchet MS (fetmarkerad eller icke fetmarkerad) samt 
Georgia. Vid speciella tillfällen har även typsnittet Balmoral använts. Då detta saknar 
bokstäverna å, ä, ö finns ett behov av att byta ut detta. Det nya typsnitt som föreslås istället 
för Balmoral heter Single ladies.  
 
Ny illustration ”Siluett över Ulricehamn” (i avsnitt Bilder och filmer): 
Illustrationen Siluett över Ulricehamn finns nu med staden i både vinter- och sommarskrud, 
för användning vid olika årstider. Tidigare fanns bara sommarillustrationen.  
 
Mall för namnskyltar (i Trycksaker, mallar och profilprodukter): 
Tidigare utgåva av grafiska regler saknade beskrivning och typexempel för hur kommunens 
namnskyltar ska se ut. Detta är nu tillagt. 
 
Uppdaterat avsnitt om skyltar (i Annonsering och skyltar): 
Avsnittet om skyltar har uppdaterats i enlighet med kommunens nya skyltprogram, antagen 
av kommunens lokalstyrgrupp 26 november 2019.  
 
Delvis nya exempelbilder och smärre textuppdateringar (hela dokumentet): 
Dokumentet har uppdaterats med nya exempelbilder då detta behövts med anledning av 
ovan beskrivna ändringar. Inaktuella verksamhetsnamn har också uppdaterats.   
 
Beslutsunderlag 
1 Grafiska regler 2021-2025 
2 Grafiska regler 2020 
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INLEDNING
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En tydlig identitet gör oss starkare!
Ulricehamns kommuns grafiska regler styr vårt gemensamma uttryck. De finns till för att för-
enkla ditt arbete när du ska kommunicera eller informera. Ulricehamns kommun har en stor 
spännvidd i sin verksamhet och invånarna kommer dagligen i kontakt med kommunen på 
olika sätt. Med de grafiska reglerna får det vi gör en tydlig avsändare, oavsett om det handlar 
om medarbetare i hemtjänst, är tjänstebilar eller affischer. De hjälper till att skapa trovärdig-
het och tillit för Ulricehamns kommun som varumärke och den samhällsservice som utförs 
inom ramen för det. 

Berätta vem du är
Genom att alltid använda de grafiska reglerna blir vi lätt igenkända som Ulricehamns kom-
mun. Det stärker vår identitet och skapar en tydlighet gentemot våra kommuninvånare, 
beslutsfattare, medarbetare och andra i vår omgivning. Våra grafiska regler är ditt praktiska 
arbetsverktyg. Här anges bland annat hur vår logotyp ska användas och vilka färger och 
typsnitt vi ska använda i vårt informationsmaterial. Vårt grafiska uttryck ska vara tydligt och 
konsekvent. Det ska vara lätt att identifiera kommunal verksamhet.

Du är alltid välkommen att vända dig till kommunikationsfunktionen om du är osäker på  
något som rör de grafiska reglerna. 

kommunikationsfunktionen 
info@ulricehamn.se 
 
vxl 0321-59 50 00 
ulricehamn.se/grafiskaregler 

KONTAKT

Kommunikationsplattform för  
Ulricehamns kommun
 
 
Grafiska reglerna bildar tillsammans med styrdokumentet Riktlinjer för kommunikation 
den plattform från vilken allt kommunikationsarbete i Ulricehamns kommun har sin ut-
gångspunkt. 
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När ska de grafiska reglerna användas?

De grafiska reglerna omfattar samtliga verksamheter inom kommunens förvaltning. 
Projekt och verksamhetsformer där kommunen är delfinansiär, eller på annat sätt 
samverkar med andra aktörer behöver inte, men får gärna, följa de regler som anges i 
detta dokument. Kommunens logotyp måste dock alltid finns med även i dessa samman-
hang. 

Samverkan mellan kommuner
För en del verksamheter råder samverkan över kommungränsen. I de fall där Ulricehamns 
kommun är värdkommun ska också kommunens grafiska regler följas. Det avsteg som kan 
göras i dessa fall är att materialet som berör det gemensamma arbetet kan innehålla både 
Ulricehamns kommuns logotyp samt samverkande kommuns logotyp.  

Tingsholmsgymnasiet
Tingsholmsgymnasiet har en egen grafisk manual för att kunna profilera sig tydligare. Skolan 
har ett eget verksamhetsunikt emblem och egna profilfärger. Manualen reglerar hur dessa 
ska användas. I övrigt gäller kommunens övergripande grafiska regler. 

Kommunala bolag
De kommunala bolagen har egna profilprogram och omfattas inte av de grafiska reglerna. 
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”

Vår värdegrund
Värdeorden samverkan, helhetssyn, kundens fokus och stolthet ingår i vår kulturpyramid och 
speglar Ulricehamns kommuns värdegrund och förhållningssätt. Värdeorden ska genomsyra 
hela vår organisation och vi ska aktivt arbeta utifrån dem. 

Värdeorden ska prägla kommunikationen och all vår grafiska produktion. Exempelvis genom 
att vi hela tiden arbetar utifrån kundens fokus när något ska förmedlas.

”Värdeorden Samverkan, Helhetssyn, Kundens fokus 
och Stolthet ska genomsyra hela vår organisation och 
vi ska aktivt arbete utifrån dem. 

Bilden av Ulricehamns kommun
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LOGOTYP
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Logotypen i centrum
Logotypen är hörnstenen i de grafiska reglerna. Det är den symbol som tydligast sig-
nalerar att Ulricehamns kommun är avsändare. Ulricehamns kommuns logotyp är en 
kombination av kommunens vapen och text. Det är helheten som utgör logotypen. 

Logotypen ska finnas med i alla sammanhang där kommunen agerar, vilket innebär samtlig 
grafisk produktion som exempelvis dokument, broschyrer, affischer, annonser, skyltar, bilar 
och arbetskläder, men även i digital kommunikation såsom webb eller sociala medier.  

Du får lov att ändra storlek på logotypen och du kan använda den stående eller liggande, den 
som passar bäst för din produktion. Grundregeln är att den liggande logotypen inte får vara 
mindre än 40 mm bred, eller den stående logotypen mindre än 25 mm bred. Du ska inte pla-
cera logotypen på röriga bakgrunder som kan göra den oläslig eller svår att se. 

Logotypen finns både i färg och svartvitt. Texten förekommer i både svart och vitt för att vara 
synlig mot olika bakgrunder. Samtliga varianter nedan är tillåtna. 

Logotypen finns i formaten: CMYK, PMS (för tryck i olika former) samt 1-färg och PNG (för 
enklare produktioner som exempelvis word och powerpoint). Fullständig förklaring till  
formaten finns på sidan 17.  

Logotypen i stående version 
i färg, med svart och vit text 

Logotypen i stående version i 
1-färg, med svart och vit text

Logotypen i liggande version i 
färg, med svart eller vit text 

Logotypen i liggande version i 
1-färg, med svart och vit text 
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Felanvändning av logotypen

ULRICEHAMNS  ULRICEHAMNS  
     KOMMUN     KOMMUN Hjärtat i Sjuhärad!

Använd aldrig enbart 
vapenskölden och 
separera aldrig  
texten från skölden. 

Förändra inte typsnittet  
i logotypen

Lägg inte till text i logotypen

Friyta runt logotypen 

Det är inte tillåtet att ta bort, ändra eller lägga till något i logotypen, eller att använda vapen-
skölden och själv sätta en text till den. 

Runt logotypen ska det alltid finnas luft. Detta för att logotypen ska synas tydligt. Avståndet 
ska vara halva vapenskölden (ögonmått räcker som mätmetod). 

Lämna alltid en halv vapensköld i friyta runt logotypen



 GRAFISKA REGLER        11

Ulricehamns vapensköld
Ulricehamns vapensköld är symbolen för den geografiska yta som Ulricehamns kommun 
utgör. 

Verksamhetsunika emblem 

Vissa av kommunens verksamheter måste ibland lysa med sin egen kraft. De har ett sär-
skilt behov av att marknadsföra och profilera sig. De verksamheter som har ett sådant 
behov kan ha ett eget emblem. Exempel på sådana verksamheter är: Tingsholmsgymna-
siet, ungas fritid, familjecentralen och musikskolan.

Verksamheter med egna emblem måste i alla sammanhang också ha med Ulricehamns kom-
muns logotyp. Detta för att det tydligt ska framgå att verksamheten är en del av Ulricehamns 
kommun. 

Emblemet och logotypen ska inte placeras för nära varadra. Ulricehamns kommun är den 
yttersta avsändaren och ska därför placeras sist eller nederst. Verksamhetens emblem ska 
vara först och störst. Om verksamhetens emblem och kommunlogotypen placeras på samma 
sida i exempelvis en brevmall eller affisch ska kommunens logotyp vara i god proportion till 
verksamhetens emblem. Dock får kommunens logotyp aldrig vara mindre än vad som anges i 
stycket ”Logotyp”.  
 
Ta alltid kontakt med kommunikationsfunktionen om din verksamhet är intresserad av ett 
eget emblem för att diskutera marknadsföringsbehov och utseende. 

Vapenskölden ska inte förväxlas med Ulricehamns kommuns logotyp. När organisationen 
Ulricehamns kommun är avsändare får aldrig enbart vapenskölden användas. Vapnet tillhör 
inte kommunen som organisation och kan användas av enskilda personer, föreningar, orga-
nisationer och företag. Kommunens logotyp är däremot inte fri för användning. 

Historien bakom skölden 
Klöverbladen i skölden är en dekoration. Redan Bogesunds sigill var beströdd med klöver-
blad. När Bogesund bytte namn till Ulricehamn byttes bara B:et ut mot ett U och dekoratio-
nen behölls alltså. Antal klöverblad har varierat, till exempel 11 eller 14 stycken. Det är en 
konstnärlig dekoration som fyller upp den tomma ytan och som konstnären själv bestämmer 
över. Färgen ska vara guld på blå bakgrund eller liknande, men det är återigen upp till konst-
nären att välja. Det som inte är tillåtet att ändra på är strukturen, det vill säga U:et, kronan 
och klöverbladen.

Vapenskölden ska inte förväxlas med 
Ulricehamns kommuns logotyp
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TYPOGRAFI
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Enhetlighet i typografin
 
Genom att konsekvent använda samma typsnitt i vårt grafiska uttryck skapar vi enhet-
lighet och igenkänning. Att dessutom använda typsnitt som är kända för att vara lätt-
lästa och anpassade för olika medier ökar textens läslighet. Utseendet på texten kan ha 
stor betydelse för mottagarens uppfattning av läsningen, innehållet och avsändaren.

Våra typsnitt
Våra standardtypsnitt är Trebuchet MS (fetmarkerad eller icke fetmarkerad) samt Georgia. 
De är framförallt valda för att de är lätta att läsa både på skärm och i tryck, men också för att 
de ger karaktär. De är typsnitt som passar i olika typer av medier, därför använder vi dem 
både i trycksaksproduktion och på webb. 

Trebuchet MS fetmarkerad används i rubriksättning och ingresser. 

Trebuchet MS, ej fetmarkerad, kan användas i viss löptext men framförallt i exempelvis po-
werpointpresentationer, som bildtext eller i tabeller. 

Georgia används i all brödtext (löpande text i exempelvis dokument och protokoll).  
 
För särskilda tillfällen kan också specialtypsnittet Single ladies användas. Exempel på detta 
kan vara tack-kort eller affischer. Typsnittet Single ladies finns tillgängligt hos kommunika-
tionsfunktionen. 

Trebuchet MS (fetmarkerad)  
 
 

Trebuchet MS (ej fetmarkerad) 
 
 

Georgia 
 

Single ladies
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ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö1234567890

 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ 
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö1234567890

Trebuchet MS 
(fet) 22 punkter 
Till huvudrubrik 

Trebuchet MS 
(fet) 18 punkter 
Till mellanrubrik

Trebuchet MS 
(fet) 16 punkter 
Till underrubrik

Georgia  
11 punkter 
Till all brödtext

Trebuchet MS
(fet) 11 punkter 
Till ingress

Bildtexter, text i tabeller och text i affisch
Trebuchet MS fetmarkerad och ej fetmarkerad (anpassa storlek efter behov)

PowerPoint
Trebuchet MS fetmarkerad eller ej fetmarkerad (anpassa storlek efter behov)

Text på webb
Trebuchet MS och Georgia enligt framtagna mallar på webben 

Storleksrekommendationer för typografi



 GRAFISKA REGLER        15

FÄRGER
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Färger
För att skapa ett enhetligt grafiskt uttryck har Ulricehamns kommun 
valt vissa profilfärger. Färgerna är anpassade för att kunna användas 
enskilt eller i kombination med varandra. 

Det viktigaste är att du är konsekvent och alltid håller dig till de utvalda färgerna. 
Alla toner av färgerna är tillåtna. Försök att hitta en balans av färgtonerna så att inte 
intrycket blir för rörigt för ögat. Utöver angivna färger nedan får även svart och vitt 
användas. Nedan kan du se färgerna i olika toner (genomskinlighet). 

Pantone 284 C
CMYK 55, 18, 0, 3
RGB 116, 165, 205
HEX #74A5CD

Pantone 872 C
CMYK 16, 24, 56, 12
RGB 187, 159, 87
HEX #CC9933

Pantone 7447 C
CMYK 71, 93, 20, 9
RGB 99, 46, 110
HEX #632E6E

Pantone 370 C
CMYK 65, 25, 90, 20
RGB 101, 129, 67
HEX #658143

Pantone 293 C
CMYK 95, 65, 25, 20
RGB 35, 74, 116
HEX #234A74

Pantone Rohdamine red C
CMYK 0, 85, 0, 0
RGB 215, 79, 142
HEX #D74F8E

Pantone 389 C
CMYK 35, 0, 100, 0
RGB 191, 206, 64
HEX #BFCE40

Pantone Cool Gray 8 C
CMYK 23, 17, 13, 46
RGB 133, 134, 139
HEX #85868B

Pantone 4715 C
CMYK 32, 62, 73, 17
RGB 154, 99, 72
HEX #9A6348

Logotypfärger

Komplementfärger
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Kombination av färger

Färgkodsförklaringar
PANTONE 
Även kallat PMS. Ett internationellt benämningssystem som presenterar dekor-
fäger, angivna i en papperspalett med färgnummer. Vid färgnumret anges alltid ett 
C (coated) eller ett U (uncoated). Coated används på bestruket papper (glansigt) och 
uncoated på obestruket papper (matt). 

CMYK 

CMYK eller fyrfärgstryck är det vanligaste färgsystemet för tryck. CMYK står för 
cyan, magenta, yellow och keycolor/black. Genom att anpassa doseringen får man 
fram den färg man vill ha. En europisk standard som används i grafisk produktion, 
exempelvis vid tryck av broschyrer och foldrar. 

RGB 
Är en förkortning av red, green och blue (röd, grön och blå) och används för att 
ange färgerna en datorskärm återger. Används i till exempel i PowerPoint och Word. 

HEX 
Webbsidor i HTML använder sig av färgrymden HEX. Namnet kommer av att färg-
kodningen följer det hexadecimala talsystemet. Kodningen motsvarar exakt samma 
färg i RGB. 

Hos kommunikationsfunktionen kan du alltid få råd och stöd om du är osäker på 
hur du ska använda färger och färgkoder.

Färgerna är framtagna så att tre av de mörkare färgerna harmoniserar med  varsin 
ljusare valör i samma färg. De båda färgerna stödjer varandra, men deras olika to-
ner gör det möjligt att kombinera dem i olika grafiska element eller i tonplattor. De 
ljusare färgerna kan även användas i kombination med både vitt och svart. De mör-
kare färgerna kan kombineras även med vitt, men oftast inte med svart eftersom 
 kontrasten blir för svag. Alla kombinationer är tillåtna, även toningar av färgerna. 
Till exempel i grafik. 
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Samverkan 
Helhetssyn 
Kundens fokus
Stolthet

Samverkan 
Helhetssyn 
Kundens fokus 
Stolthet

Samverkan 
Helhetssyn 
Kundens fokus 
Stolthet

Inspiration

Förslag på färgkombinationer med kommunens värdeord

Samverkan 
Helhetssyn 
Kundens fokus 
Stolthet

Samverkan 
Helhetssyn 
Kundens fokus 
Stolthet

Samverkan 
Helhetssyn 
Kundens fokus 
Stolthet
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BILDER  
OCH FILMER
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Bilder skapar identitet
 
Bilder är starka budskapsbärare som kan förstärka eller förtydliga det som ska  
förmedlas.

Vi strävar alltid efter en naturlig känsla i de bilder vi använder. Använd endast bilder med bra 
kvalitet, som håller för tryck eller webbpublicering och som är skarpa. Både bilder i färg och 
svartvitt kan användas. Hos kommunikationsfunktionen finns bilder på miljöer i kommunen, 
samt bilder från vissa verksamheter. Där kan du få hjälp med att hitta rätt bild. 

Tänk på att alla som går att identifera på bilden också måste ge sitt samtycke till att vara med 
på bild, var den får användas samt hur länge. Vi får heller inte lagra foton på personer utan 
samtycke. Kontakta kommunikationsfunktionen om du är tveksam.

Kom ihåg att bilder du hittar på internet är skyddade av upphovsrätten och får därför inte 
användas utan tillåtelse. Är du osäker på vad som gäller för en specifik bild - kontakta kom-
munikationsfunktionen.  

Behövs en fotograf  - kontakta kommunikationsfunktionen. 

! Tänk på att bildens syfte är att förstärka eller förklara textens budskap och innehåll. 

Exem
pel på profilbilder.  Foto: Kom

m
unikationsfunktionen
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Siluett över Ulricehamn
Det finns två illustrationer föreställande Ulricehamns siluett. En vinter- och en som-
marbild som kan användas i olika sammanhang för att illustrera kommunen och dess 
verksamheter. Exempel på detta kan vara annonser eller andra grafisk produkter som 
till roll ups, eller på mappar. Siluetten finns hos kommunikafunktionen. Kontakta kom-
munikationsfunktionen om du vill använda den. 

Sommar

Sommar

Vinter

Filmer och rörligt material
Det blir allt vanligare med rörligt material i form av film eller bildspel, exempelvis. 
Tänk på att allt material behöver vara textat och försett med en logotype som inte stör 
texten. Använd också gärna typsnitt och färger som stämmer överens med grafiska pro-
filen. Behöver du hjälp kan du kontakta kommunikationsfunktionen. 
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TRYCKSAKER,
MALLAR

OCH 
PROFILPRODUKTER
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Kontorstryck
Det ska vara lätt för våra kunder att veta att det är kommunal verksamhet de har kon-
takt med, därför är det viktigt att vårt kontorstryck följer ett enhetligt utseende.

Korrespondenskort
Korrespondenskort beställs genom Bildfabriken och följer en framtagen mall. De kopieras 
och kan därför beställas i valfritt antal till självkostnadspris. 

Kuvert
Alla kuvert har logotypen tryckt på framsidan. Dessa kuvert används när vi skickar brev i 
tjänsten, för att signalera vem som är avsändare. Kommunens kuvert får inte användas för 
privat post. 

Information om hur du beställer kuvert finns på intranätet.

Korrespondenskort

Kuvert

Namn Namnsson 
Titel 

TELEFON 0321-59 00 00 0766-43  00 00
E-POST namn.namnsson@ulricehamn.se   

WEBB  ulricehamn.se 

Verksamhet/enhet
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Visitkort
Visitkort i Ulricehamns kommun följer en speciellt framtagen mall. Hur du beställer, hittar 
du på intranätet. För dig som har internationella kontakter är det möjligt att beställa en sär-
skild variant med engelsk text. Om du har behov av ett dubbelsidigt visitkort med tids- 
bokningstext, är det också möjligt. 

Visitkort 

Visitkort engelsk version

TELEFON 0321-59 00 00, 0766-43  00 00  
E-POST namn.namnsson@ulricehamn.se   

BESÖKSADRESS Bogesundsgatan 22 POSTADRESS 523 86 Ulricehamn 
WEBB  ulricehamn.se FACEBOOK  facebook.com/Ulricehamnskommun   

Namn  Namnsson 
Titel 

Verksamhet

PHONE + 46 (0)321-59 00 00, + 46 (0) 766-43 00  00  
E-MAIL namn.namnsson@ulricehamn.se   

VISITING ADDRESS Bogesundsgatan 22 POSTAL ADDRESS 523 86 Ulricehamn 
WEBSITE  ulricehamn.se FACEBOOK  facebook.com/Ulricehamnskommun   

Namn Namnsson 
Title

Department
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Blanketter
På våra blanketter placeras logotypen, liggande version, till vänster och rubriken till höger. 
Under logotypen lägger du in information om var blanketten ska skickas, adress samt e-post. 
Layouten är framtagen för att underlätta vid skapande av blanketter, då de ofta innehåller 
mycket information och platsbrist kan uppstå. Den är också gjord för att det ska bli tydligt 
och lätt för användaren att se vart ifylld blankett ska skickas. Nu finns också möjlighet att 
göra en e-tjänst av de flesta blanketter. Se intranätet. 

Logotypen till vänster

Rubrik

Information om var  
blanketten ska 
skickas

Alla blanketter måste innehålla en 
informationstext om dataskydds-
förordningen, GDPR. Information 
om detta finns på intranätet. 
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På Ulricehamns kommun producerar vi olika typer av trycksaker. Det kan till exempel 
vara broschyrer, foldrar och affischer. Vårt grafiska uttryck är rent och enkelt. Om du 
ska producera en trycksak är det viktigt att du tänker på att använda rätt typsnitt, fär-
ger och tillämpa en luftig layout. Våra trycksaker bör vara i A-format. Det är ett stan-
dardformat som förenklar tryckproduktionen. Hos kommunikationsfunktionen kan du 
alltid få hjälp om du vill beställa eller utforma trycksaker.

Affischer
Använd gärna formaten A3 och A4 när du ska formge en affisch. Tänk på att inte överbelasta 
din affisch med information och håll ditt budskap så kort som möjligt. Försök hitta en rubrik 
som är intresseväckande, relevant och kort. Vid framtagande av en affisch är det viktigt att 
följa de grafiska reglerna. Framförallt är det viktigt att avsändaren är tydlig - 
kommunens logotyp ska alltid finnas med. I programmet Word finns färdiga mallar för  
affischer som stödjer dig i arbetet med utformning.  

Upplev banvallarna!

eod que culla voloreperio debit fuga. Sus dolupti 
reperec usdant quidenet liquatem dolorio cuptas 
aborrovid magnis pere dis maio omnihil litaquamet 
excepudam.

BANVALLEN ONSDAG 22 APRIL - LÖRDAG 30 MAJ, KL 10-14 

Bild i toppen
Rubrik i Trebuchet MS fetmarkerad 
Informationstext i Trebuchet MS
Eventuell summerande informations-
rad, versaler Trebuchet MS 
Liggande logotyp 
 
Plats för verksamhetsunikt emblem 
till vänster 

Verksamhetsunikt  
emblem

Trycksaker
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TELEFON 0321-59 50 00 (vx)  E-POST kost@ulricehamn.se  
BESÖKSADRESS Höjdgatan 3  POSTADRESS 523 86 Ulricehamn           
WEBB ulricehamn.se   FACEBOOK  facebook.com/Ulricehamnskommun

Kost 

Broschyrer
Innan du bestämmer dig för att ta fram en broschyr bör du fråga dig om det är den 
bästa kanalen för din information. Kanske är ett mejl, ett inlägg på facebook, en sida 
på vår webb eller ett personligt möte en bättre kanal. Ta hjälp av kommunikationsfunk-
tionen för att gå igenom behovet. Blir det en broschyr behöver den följa våra grafiska 
regler. Här kan finns några exempel på hur en broschyr kan utformas. Följer du mallen 
och exemplen nedan får du en trycksak som är visuellt tilltalande!

Framsidor
Broschyrens framsida kan göras i tre olika varianter; bild som täcker hela framsidan, bild 
som täcker 3/4 av framsidan eller en färgad platta som täcker hela framsidan. Framsidan 
innehåller rubrik, eventuell underrubrik samt texten ulricehamn.se. Kommunens logotyp 
ska inte placeras på framsidan. Däremot kan en verksamhet välja att placera sitt emblem på 
framsidan. Väljer man en framsida med färgad platta kan samtliga profilfärger användas för 
plattan (men inte vitt eller svart). 

ulricehamn.se

Baksidor 
Broschyrens baksida kan vara vit eller enfärgad. Tänk på att alltid använda samma färg på 
både fram- och baksida. Baksidan innehåller en sidfot med kontaktinformation samt kommu-
nens logotyp. Inga bilder ska placeras på baksidan. Däremot finns utrymme för text. Använ-
der du en färgad platta med mörk färg kan du använda vit färg på text, kontaktinformation 
och logotyp, se exempel nedan. Brödtext på baksida kan vara i  Trebuchet MS eller Georgia.

TELEFON 0321-59 50 00 (vx)  E-POST kost@ulricehamn.se  
BESÖKSADRESS Höjdgatan 3  POSTADRESS 523 86 Ulricehamn           
WEBB ulricehamn.se   FACEBOOK  facebook.com/Ulricehamnskommun

Kost 

Officatem fugit la volecea nos es modi omnimillatur mo quis adit 
omnis most, ullestiam rem anienim ilitae. Itatempossit lictur, 
que sinctis raest adit eicaborerrum etur simus re aut et reperia 
nditatur sae distemq uatiam, et andi simodit essimet lam, 
sapient aliquis veliquiducil intions equidigene expliquia volupta 
musandis net harchicabore resto ipissim quia et et landitaspel 
magnihicatem quaspedit ut latiis audicae exceria quis et, sitibus 
dandes simusaeperum eium nia cullant, officias vel eos plam 
earum aut etur alis aut.

TELEFON 0321-59 50 00 (vx)  E-POST fasstighet@ulricehamn.se  
BESÖKSADRESS Höjdgatan 3   POSTADRESS 523 86 Ulricehamn           
WEBB ulricehamn.se   FACEBOOK  facebook.com/Ulricehamnskommun    

Fastighet

Officatem fugit la volecea nos es modi omnimillatur mo quis adit 
omnis most, ullestiam rem anienim ilitae. Itatempossit lictur, 
que sinctis raest adit eicaborerrum etur simus re aut et reperia 
nditatur sae distemq uatiam, et andi simodit essimet lam, 
sapient aliquis veliquiducil intions equidigene expliquia volupta 
musandis net harchicabore resto ipissim quia et et landitaspel 
magnihicatem quaspedit ut latiis audicae exceria quis et, sitibus 
dandes simusaeperum eium nia cullant, officias vel eos plam 
earum aut etur alis aut.

Officatem fugit la volecea nos es modi omnimillatur mo quis adit 
omnis most, ullestiam rem anienim ilitae. Itatempossit lictur, 
que sinctis raest adit eicaborerrum etur simus re aut et reperia 
nditatur sae distemq uatiam, et andi simodit essimet lam, 
sapient aliquis veliquiducil intions equidigene expliquia volupta 
musandis net harchicabore resto ipissim quia et et landitaspel 
magnihicatem quaspedit ut latiis audicae exceria quis et, sitibus 
dandes simusaeperum eium nia cullant, officias vel eos plam 
earum aut etur alis aut.

Har du en 
plats i hjärtat?

ulricehamn.se

En väg ut...

ulricehamn.se

Har du, eller känner du någon som har, eller 
är på väg att utveckla ett riskbruk, missbruk 
eller beroende av alkohol, narkotika eller spel? 

ulricehamn.se

Foto: Jan T
öve 

En väg ut...
Socialpsykiatri  
– stöd för dig med 
psykisk funktionsnedsättning

ulricehamn.se

Har du, eller känner du någon som önskar en 
förändring i sin vardagliga livssituation?
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Uppslag

Uppslaget i en broschyr kan innehålla både bilder och text. Vi arbetar alltid med helsidesbil-

Plats för rubrik 
gniminv elesciation et fuga. Itatust restio con reris vit laceroriae natet volup-
taerum ea dolora que pratet ilit omnia voloria ne intio eiundi alicia verio volor 
sedi blab ipsunt audionsediam quas mincil ipid que rectaes tibusciis paria 
nobit odis et aut que lanis eum consed ut mos ma ent, que escipsam, quas 
rerrorro et offic tes quo tem. As autempo ritatur? 

Tur aliqui con expero et, volor si doluptis abo. Sequo is et ut assinusdam et 
ad magnati isquiae reri omnimil maxim quibus dis sin nos aborrunt.Ribusam 
voluptur, ad qui a debitia esernam, sitatum ut re, qui il moloreperi aliaero del 
earum qui videl eum qui aut et aut faciusant. 
 
 

Plats för en mellanrubrik 
 
Et landerrum quo blab ius, odit aut et eum endis eat escil molenia senis exce-
pud igenditaqui nihillautem voluptio esciis eos dolupti resequi deliquat.
Porio volo maximagnat vendam, que dolorruptas nus.
Erciassecate desseri oratian ditaqui in re vellant, que et ellanda sequi 
sae vidus.
Usam dolorrum reperum rest is volorru mquiamet eat eaquibus.

Cepudis et eossimus id que voluptatate natem ea prature et am eium nectiur 
sollore ruptatio officid modi blamet qui doluptatem facero dellor simagnis 
estrum que sam, acersperrum exerrovit expla quam, quo illaboribus estenti 
ostion et qui sim sintia sit, iusa assit quo temquiate erovidera volor acearum 
quiaepe liquam ipsum quas demollendant voluptio

Plats för rubrik 
gniminv elesciation et fuga. Itatust restio con reris vit laceroriae natet 
voluptaerum ea dolora que pratet ilit omnia voloria ne intio eiundi alicia 
verio volor sedi blab ipsunt audionsediam quas mincil ipid que rectaes 
tibusciis paria nobit odis et aut que lanis eum consed ut mos ma ent, que 
escipsam, quas rerrorro et offic tes quo tem. As autempo ritatur? 

Tur aliqui con expero et, volor si doluptis abo. Sequo is et ut assinusdam 
et ad magnati isquiae reri omnimil maxim quibus dis sin nos abor-
runt.Ribusam voluptur, ad qui a debitia esernam, sitatum ut re, qui il 
moloreperi aliaero del 
earum qui videl eum qui aut et aut faciusant. 
 
 

Plats för en mellanrubrik 
 
Et landerrum quo blab ius, odit aut et eum endis eat escil molenia 
senis excepud igenditaqui nihillautem voluptio esciis eos dolupti 
resequi deliquat.
Porio volo maximagnat vendam, que dolorruptas nus.
Erciassecate desseri oratian ditaqui in re vellant, que et ellanda 
sequi sae vidus.
Usam dolorrum reperum rest is volorru mquiamet eat eaquibus.

Cepudis et eossimus id que voluptatate natem ea prature et am eium 
nectiur sollore ruptatio officid modi blamet qui doluptatem facero 
dellor simagnis estrum que sam, acersperrum exerrovit expla quam, 
quo illaboribus estenti ostion et qui sim sintia sit, iusa assit quo 
temquiate erovidera volor acearum quiaepe liquam ipsum quas demol-
lendant voluptio

PLATS FÖR EN RUBRIK

Rubrik i Trebuchet MS fet 22pkt
 
Brödtext i Georgia 11pkt
 
Bild eller färgad platta på hel-
sida, rubrik på färgad platta i 
versaler.  
 
Använd bilder i hel- eller  
halvsidesformat

Plats för rubrik 

gniminv elesciation et fuga. Itatust restio con reris vit laceroriae natet volup-
taerum ea dolora que pratet ilit omnia voloria ne intio eiundi alicia verio volor 
sedi blab ipsunt audionsediam quas mincil ipid que rectaes tibusciis paria 
nobit odis et aut que lanis eum consed ut mos ma ent, que escipsam, quas 
rerrorro et offic tes quo tem. As autempo ritatur? 

Tur aliqui con expero et, volor si doluptis abo. Sequo is et ut assinusdam et 
ad magnati isquiae reri omnimil maxim quibus dis sin nos aborrunt.Ribusam 
voluptur, ad qui a debitia esernam, sitatum ut re, qui il moloreperi aliaero del 
earum qui videl eum qui aut et aut faciusant. 
 
 

Plats för en mellanrubrik 
 
Et landerrum quo blab ius, odit aut et eum endis eat escil molenia senis exce-
pud igenditaqui nihillautem voluptio esciis eos dolupti resequi deliquat.
Porio volo maximagnat vendam, que dolorruptas nus.
Erciassecate desseri oratian ditaqui in re vellant, que et ellanda sequi 
sae vidus.
Usam dolorrum reperum rest is volorru mquiamet eat eaquibus.

Cepudis et eossimus id que voluptatate natem ea prature et am eium nectiur 
sollore ruptatio officid modi blamet qui doluptatem facero dellor simagnis 
estrum que sam, acersperrum exerrovit expla quam, quo illaboribus estenti 
ostion et qui sim sintia sit, iusa assit quo temquiate erovidera volor acearum 
quiaepe liquam ipsum quas demollendant voluptio

Plats för rubrik 

gniminv elesciation et fuga. Itatust restio con reris vit laceroriae natet 
voluptaerum ea dolora que pratet ilit omnia voloria ne intio eiundi alicia 
verio volor sedi blab ipsunt audionsediam quas mincil ipid que rectaes 
tibusciis paria nobit odis et aut que lanis eum consed ut mos ma ent, que 
escipsam, quas rerrorro et offic tes quo tem. As autempo ritatur? 

Tur aliqui con expero et, volor si doluptis abo. Sequo is et ut assinusdam 
et ad magnati isquiae reri omnimil maxim quibus dis sin nos abor-
runt.Ribusam voluptur, ad qui a debitia esernam, sitatum ut re, qui il 
moloreperi aliaero del 
earum qui videl eum qui aut et aut faciusant. 
 
 

Plats för en mellanrubrik 
 
Et landerrum quo blab ius, odit aut et eum endis eat escil molenia 
senis excepud igenditaqui nihillautem voluptio esciis eos dolupti 
resequi deliquat.
Porio volo maximagnat vendam, que dolorruptas nus.
Erciassecate desseri oratian ditaqui in re vellant, que et ellanda 
sequi sae vidus.
Usam dolorrum reperum rest is volorru mquiamet eat eaquibus.

Cepudis et eossimus id que voluptatate natem ea prature et am eium 
nectiur sollore ruptatio officid modi blamet qui doluptatem facero 
dellor simagnis estrum que sam, acersperrum exerrovit expla quam, 
quo illaboribus estenti ostion et qui sim sintia sit, iusa assit quo 
temquiate erovidera volor acearum quiaepe liquam ipsum quas demol-
lendant voluptio

Foto: Jan Töve
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Mallar
Samtliga mallar ligger i Word.

Brevmall
Varje verksamhet har sin egen brevmall i programmet Word. Mallarna används för formella 
brev som skickas från kommunen, exempelvis till brukare eller föräldrar. Verksamhetens 
namn och kontaktinformation ligger i sidfoten i word-mallen. Du får anpassa sidfoten så att 
kontaktinformationen stämmer med din verksamhet, men du får aldrig ändra den visuella 
designen eller ordningen i mallen. Verksamhetsunikt emblem kan placeras längst upp till 
vänster i mallen. 

Mall för brev

2014-09-11         1 (1)
 

 
TELEFON 0321-59 50 00 (vx) E-POST kommun@ulricehamn.se   
BESÖKSADRESS Höjdgatan 3  POSTADRESS 523 35 Ulricehamn         
WEBB ulricehamn.se    FACEBOOK  facebook.com/Ulricehamnskommun         

Fastighet

 

 

 

[Brevets rubrik]

Brödtext. Officatem fugit la volecea nos es modi omnimillatur mo quis adit omnis most, 
ullestiam rem anienim ilitae. Itatempossit lictur, que sinctis raest adit eicaborerrum etur 
simus re aut et reperia nditatur sae distemq uatiam, et andi simodit essimet

Förnamn Efternamn
Titel
Eventuell enhet (skola, äldreboende etc.)
Telefon
E-post

"Förnamn  Efternamn" 
Adress 
Postnummer+ort 

2014-09-11         1 (1)
 

 
TELEFON 0321-59 50 00 (vx) E-POST kommun@ulricehamn.se   
BESÖKSADRESS Höjdgatan 3  POSTADRESS 523 35 Ulricehamn         
WEBB ulricehamn.se    FACEBOOK  facebook.com/Ulricehamnskommun         

Fastighet

 

 

 

[Brevets rubrik]

Brödtext. Officatem fugit la volecea nos es modi omnimillatur mo quis adit omnis most, 
ullestiam rem anienim ilitae. Itatempossit lictur, que sinctis raest adit eicaborerrum etur 
simus re aut et reperia nditatur sae distemq uatiam, et andi simodit essimet

Förnamn Efternamn
Titel
Eventuell enhet (skola, äldreboende etc.)
Telefon
E-post

"Förnamn  Efternamn" 
Adress 
Postnummer+ort 

2023-01-11



 GRAFISKA REGLER        30

Pressmeddelande/pressinbjudan
Samtliga pressutskick görs via kommunikationsfunktionen. Detta för att inget media ska 
glömmas bort utan alla behandlas likvärdigt. Hos kommunikationsfunktionen finns alltid 
en uppdaterad sändlista till både lokala, regionala och nationella medier. Du kan antingen 
skriva ditt pressmeddelande själv eller ta hjälp av kommunikationsfunktionen. Det finns en 
särskild mall för pressmeddelande och pressinbjudan. 

Mall för pressmeddelande/pressinbjudan

 
 
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         

Ulricehamns kommun

PRESSINBJUDAN 
 
Välkommen till [Evenemanget eller syftet med inbjudan]
[Ange datum enligt Måndag 16 december kl. 18.00]
[Ange plats t.ex. Stadshuset i Ulricehamn] 

 

[Rubrik]
[Ingress]

 

Plats för brödtext

För mer information kontakta: 

[Namn Efternamn, titel]
[E-postadress]
[Telefonnummer och eventuellt mobilnummer]
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Styrdokument
För att skapa en enhetlighet och tydlighet finns en särskild mall för framsidor på våra kom-
munala styrdokument. Mallarna ser i grunden likadana ut men skiljer sig beroende på vilken 
typ av styrdokument det gäller, exempelvis om det är en riktlinje, policy eller regel eller om 
det är ett normerande eller aktiverande styrdokument. Mallarna finns att hämta i  
Word.

 
Rapporter
Om du ska skriva en rapport eller utredning är det viktigt att du använder dig av de typsnitt 
som finns angivna på sidan 13-14. Det finns särskilda mallar framtagna för framsida på rap-
porten. Framsidan kan göras i två olika varianter; bild eller färgad platta som täcker hela 
framsidan. Framsidan innehåller rubrik, eventuell underrubrik samt texten rapport eller 
utredning och datum. Kommunens logotyp placeras liggandes i högra hörnet. Väljer man 
en framsida med färgad platta kan samtliga profilfärger användas för plattan (utom svart 
och vitt). Om rapporten ska innehålla en baksida kan den antingen vara vit eller med färgad 
platta som har samma färg som framsidan. 

Exempel på framsida på ett styrdokument

SLUTRAPPORT FÖR 
INTRANÄT

Rapport

14 juni 2014

14 juni 2021

JÄRNVÄGSOMRÅDET
Utredning

Exempel på framsidor för rapporter

grafiska regler

Strategi  Program  Plan        Policy  Riktlinjer  Regler

aNTageT  aV:  Kommunstyrelsen                      
DaTUM:  
aNsVar UPPfÖlJNiNg/reViDeriNg:  
gÄller Till OCH MeD: 

»

Styrdokument
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Powerpoint 
En bra Powerpointpresentation innehåller ett samspel mellan text och bild och/eller andra 
illustrationer. Tänk på att hålla texten kort och slagkraftig. Det kan ofta vara lämpligt att sätta 
upp texten i punktform. I programmet finns färdiga mallar för powerpointpresentationer som 
du ska använda. 

Exempel på hur en Powerpointsida kan vara uppbyggd

Redovisning 

Ekonomisk rapport

Det här blir nya välfärd
• Hemtjänst och hemsjukvård
• Vård- och omsorgsboende
• Funktionsnedsättning
• Individ och familje- 

omsorg
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E-postsignaturer
Alla e-postanvändare i Ulricehamns kommun ska använda en e-postsignatur som är upp-
byggd enligt exemplet nedan. Det skapar en tydlighet och underlättar för dem som vi skickar 
e-post till, både internt och externt, att ta kontakt med oss. E-postsignaturen ska inte inne-
hålla någon logotyp eller emblem. Anledningen är att bilder i e-postsignaturer oftast ställer 
till problem. Bland annat kan mailet uppfattas som spam, många e-postprogram blockerar 
också bilden tills användaren väljer att visa dem, vilket kan ge ett dåligt intryck i signaturen. 
Bilden kan också innebära att det ser ut som du bifogat en fil i ditt mejl, det kan då bli svårt 
för mottagaren att uppmärksamma de gånger du verkligen bifogar filer.

Tänk på att inte använda färgade eller mönstrade bakgrunder eller färgad text i din 
e-postprofil. Svart text mot vit bakgrund ökar läsbarheten för mottagaren. 

Namn Namnsson
Lärare
Tvärreds skola 
Ulricehamns kommun 
 
Telefon: 0321-00 00 00 
Mobil: 0766-43 00 00 
E-post: namn.namnsson@ulricehamn.se 
Besöksadress: Tvärredsvägen 24 
Postadress: 523 86 Ulricehamn 
 
www.ulricehamn.se  
www.facebook.com/Ulricehamnskommun 

När du kommunicerar med Ulricehamns kommun behandlar vi 
dina personuppgifter. För mer information hur Ulricehamns kom-
mun hanterar personuppgifter se www.ulricehamn.se/om-webb-
platsen/personuppgifter 

 

Typsnitt: Georgia 10 punkter  
Namnet fetmarkerat

Exempel på e-postsignatur:

Webb
På kommunens externa webbplats, ulricehamn.se, har den grafiska enhetligheten särskilt 
stor betydelse. Besökarna kommer inte alltid in till webbplatsen via startsidan men ska ändå 
snabbt kunna identifiera att de befinner sig på ulricehamn.se. Kommunens logotyp signalerar 
till besökaren att hen befinner sig på Ulricehamns kommuns webb. Ett sammanhållet och 
enhetligt utseende bekräftar för besökaren att hen fortfarande är kvar hos kommunen efter 
en stunds surfande mellan sidor.

Våra typsnitt är framtagna för att också fungera på webb. Ulricehamn.se följer de grafiska 
reglerna.

Intranätet
Vårt intranät är också grafiskt enhetligt och följer typsnittsrekommendationer, färgval med 
mera från de grafiska reglerna. 
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Profilprodukter
Inom Ulricehamns kommun förekommer en mångfald av arbetskläder och annat profil-
material. Självklart är det bra att vårt varumärke kommuniceras via olika profilproduk-
ter, men det är viktigt att det sker i linje med våra grafiska regler. Grundkravet är att 
kommunens logotyp alltid ska finnas med. Men det är också viktigt att komma ihåg att 
använda exempelvis rätt typsnitt. 

Logotypen behöver inte ha en dominerande placering på det profilmaterial du tar fram, men 
den ska vara väl synlig. På arbetskläder kan den exempelvis placeras på en ärm eller ett byx-
ben. Verksamheter med egna emblem kan ha med sitt eget emblem men måste också alltid 
ha med kommunlogotypen. 

Dekaler på fordon
Även på fordon ska kommunens logotyp vara väl synlig och följa de grafiska reglerna. Detta 
innebär bland annat att logotypen inte får förvanskas eller beskäras. 

Den stående logotypen placeras på dörr eller motorhuv.  

Exempel på hur logtypen 
kan placeras på kläder. På 
tröjärmen kan man istället 
för logotypen ha verksam-
hetsnamnet. 

Den stående logotypen  
placeras på bilens sida.  
Alternativ placering på 
bilens motorhuv.
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Mikael Andersson
HÖKERUMS SKOLA

Anna Katarina 
Andersson Lindenberg

FRITIDSPEDAGOG

Mustafa
TINGSHOLMSGYMNASIET

Astrid Evertsson
FRITIDSPEDAGOG
HÖKERUMS SKOLA

32 mm

60 mm

Kommunvapen
Mått: 30 mm bred
Placering: X 17 mm, Y 4,75 mm 

Bakgrundsfärg: Vit 

Färg på vapnet (blå): 
Pantone  284 C
CMYK  55, 18, 0, 3
RGB  116, 165, 205
HEX  #74A5CD 

Färg på kronan, bokstaven U, franska liljor och 
konturer (guld):
Pantone  872 C
CMYK  16, 24, 56, 12
RGB  187, 159, 87
HEX  #CC9933

Namn
Trebuchet bold 12,5 p

Placering enradig: 
Centrerat, Y: 16 mm

Placering tvåradig: 
Centrerat, Y: 15 mm

Titel och/eller avdelning 
Trebuchet versaler 8 p, spärrning 30 (Adobe)
Placering: Centrerat

Namnskyltar
Namnskyltar ger en tydlig signal varifrån medarbetarna i Ulricehamns kommun kommer. 
Att veta vad den man pratar med heter är trevligt och förstärker känslan av tillit. Om 
alla namnskyltar dessutom är utformade på samma sätt åstadkommer vi tillsammans 
ett gemensamt, seriöst intryck. Varje verksamhet har en egen rutin för beställning av 
dessa. Finns det frågetecken var dessa beställs går det bra att höra av sig till kommuni-
kationsfunktionen. 
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Kommunmapp
Vår kommunmapp bygger på det grafiska utseendet från kommunbroschyren. Mappen kan 
med fördel användas som omslag till andra trycksaker. Praktiskt när du har anställningsin-
tervjuer, åker på mässor, tar emot besök med mera. Mappen finns att få hos kommunika-
tionsfunktionen.

Kommunmapp

Framsida Baksida

Uppslag
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Mässmaterial
När kommunen informerar på mässor är det i första hand personal från berörd verk-
samhet som representerar kommunen.

För mässor finns ett grundmaterial i form av roll-ups, beachflaggor och ett bord som tillhan-
dahålls av kommunikationsfunktionen. Du kan också få hjälp med att formge affischer eller 
annat informationsmaterial som du kan behöva. Kom ihåg att kontakta kommunikations-
funktionen i god tid innan mässan. 

Exempel på två roll-ups

ulricehamn.seulricehamn.se
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ANNONSERING OCH 
SKYLTAR
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Annonsering
All annonsering som sker lokalt i Ulricehamns tidning samlas under en gemensam vin-
jett där det tydligt framgår att kommunen är avsändare. Vid annonsering i finns färdiga 
mallar som vi använder. Vid annonsering i andra tidningar eller annan media är grund-
regeln att kommunens logotyp finns med. Kontakta kommunikationsfunktionen om du 
ska annonsera.

Exempel på annons  
i sociala medier

Exempel på annons i UT

Exempel på annons i UT



 GRAFISKA REGLER        40

Platsannonsering
Ulricehamns kommuns annonsering om lediga jobb utformas enligt en förbestämd mall.  
Annonserna ser ut på samma sätt oavsett vilken tidning annonsen ska finnas med i.  
Platsannonser samordnas genom HR. 

Exempel på platsannonser

ULRICEHAMNS KOMMUN SÖKER
Enhetschefer  
till hemsjukvården

Välkommen med din ansökan senast 28 februari 2021 
Läs mer och ansök via ulricehamn.se/jobb

ULRICEHAMNS KOMMUN SÖKER

Projektledare inom VVS och energi
till verksamhet fastighet 

Ansök senast 15 november 2020 
Läs mer och ansök via ulricehamn.se/jobb
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Skyltar

Skyltningen ska tydligt förmedla vilka byggnader och lokaler som är i kommunens regi. 
Skyltningen ska medverka till att alla kan hitta till och i kommunens lokaler. Det är en 
demokrati- och tillgänglighetsfråga. Därför ska skyltningen utformas med omsorg och 
skyltprogrammet följas.

Målet är att ge alla en positiv bild av Ulricehamn. Skyltningen påverkar bilden av Ulricehamn 
i stor utsträckning. För ändamålet finns ett särskilt skyltprogram framtaget. Det finns i sin 
helhet på intranätet. 

Blå utomhus 

Se skyltprogrammet i sin helhet på intranätet.  
Där finns också olika exempel på utformning.

Exempel på profilskylt - vägg. 
Folietext.
Storleksanpassas.

Gällstads 
skola

Grå inomhus

Vaktmästeri

Omklädning

Café

Utgång
Takskyltar med upphängningsan-
ordning
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I

info@ulricehamn.se 
 

vxl 0321-59 50 00 
ulricehamn.se/grafiskaregler 

KONTAKT

KOMMUNIKATIONSFUNKTIONEN



Strategi  Program  Plan        Policy  Riktlinjer  Regler

ANTAGET  AV: Kommunstyrelsen   
DATUM: 3 november 2014 
ANSVAR UPPFÖLJNING/REVIDERING: kommunikationsstrateg 
GÄLLER TILL OCH MED: 2020, förlängt till 2021

»

Styrdokument

Grafiska regler
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Våra styrdokument 

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

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

5  INLEDNING   om vikten av ett enat grafiskt uttryck 
 
 
9  LOGOTYP  grundregler och tillämpning av Ulricehamns kommuns logotyp 
 
    
13 TYPOGRAFI  vilka typsnitt vi använder och hur vi tillämpar dem 

16 FÄRGER   vår gemensamma färgpalett och färgkoder 

19 BILDER  om våra profilbilder och hur vi jobbar med bilder 

21 TRYCKSAKER
    kontorstryck
    affischer 
    broschyrer 
 
 
28 MALLAR 
    brevmall 
    protokollsmall/tjänsteskrivelse
    pressmeddelande/pressinbjudan 
    rapportmall
    styrdokument  
    rapportmall
    powerpoint 
    e-postsignatur
    webb
   
 
33 PROFIL- 
 PRODUKTER   exempelvis arbetskläder, dekaler på fordon och mässmaterial 

 
37 ANNONSERING  om annonser och platsannonser 

39 SKYLTAR  om skyltar, ute och inne
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INLEDNING
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En tydlig identitet gör oss starkare!
Ulricehamns kommuns grafiska regler styr vårt gemensamma uttryck. De finns till för att för-
enkla ditt arbete när du ska kommunicera eller informera. Ulricehamns kommun har en stor 
spännvidd i sin verksamhet och invånarna kommer dagligen i kontakt med kommunen på 
olika vis. Tyvärr är de inte alltid medvetna om att det är kommunen de har att göra med, och 
vi som arbetar inom kommunen är inte alltid så hjälpsamma med att tydliggöra vår hemvist. 
I alla fall inte när det gäller vårt grafiska utseende. 

Berätta vem du är
Genom att konsekvent tillämpa de grafiska reglerna blir vi lätt igenkända som Ulricehamns 
kommun. Det stärker vår identitet och skapar en tydlighet gentemot våra kommuninvånare, 
beslutsfattare, medarbetare och andra i vår omgivning. Våra grafiska regler är ditt praktiska 
arbetsverktyg. Här anges bland annat hur vår logotyp ska användas och vilka färger och 
typsnitt vi ska använda i vårt informationsmaterial. Vårt grafiska uttryck ska vara tydligt och 
konsekvent. Det ska vara lätt att identifiera kommunal verksamhet.

Reglerna är framförallt ett hjälpmedel, inte ett hinder. När vi är konsekventa kan vi koncen-
trera oss på vad kommunikationen ska åstadkomma, inte hur den ska se ut.

Du är alltid välkommen att vända dig till informationsfunktionen om du är osäker på något 
som rör de grafiska reglerna. Här får du hjälp och stöd i alla delar som rör grafisk produktion!

Informationsfunktionen 
info@ulricehamn.se 
 
vxl 0321-59 50 00 
ulricehamn.se/grafiskaregler 

KONTAKT

Kommunikationsplattform för  
Ulricehamns kommun
 
 
Grafiska reglerna bildar tillsammans med styrdokumenten Kommunikationspolicy och  
Riktlinjer för kommunikation den plattform från vilken allt kommunikationsarbete i Ulrice-
hamns kommun har sin utgångspunkt.
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När ska de grafiska reglerna användas?

De grafiska reglerna omfattar samtliga verksamheter inom kommunens förvaltning. 
Projekt och verksamhetsformer där kommunen är delfinansiär, eller på annat sätt 
samverkar med andra aktörer behöver inte, men får gärna, följa de regler som anges i 
detta dokument. Kommunens logotyp måste dock alltid finns med även i dessa samman-
hang. 

Samverkan mellan kommuner
För vissa verksamheter råder samverkan över kommungränsen. Exempel på detta är samver-
kansnämnd miljö och bygg samt samverkansnämnd IT. I de fall där Ulricehamns kommun är 
värdkommun ska också kommunens grafiska regler följas. Det avsteg som kan göras i dessa 
fall är att visst material som berör den gemensamma nämnden kan innehålla både Ulrice-
hamns kommuns logotyp samt samverkande kommuns logotyp.  

Tingsholmsgymnasiet
Tingsholmsgymnasiet har en egen grafisk manual för att kunna profilera sig tydligare. Skolan 
har ett eget verksamhetsunikt emblem och egna profilfärger. Manualen reglerar hur dessa 
ska användas. I övrigt gäller kommunens övergripande grafiska regler. 

Kommunala bolag
De kommunala bolagen har egna profilprogram och omfattas inte av de grafiska reglerna. 

De grafiska reglerna omfattar inte marknadskommunikation om Ulricehamn som geografisk 
plats, där det saknas direkt koppling till kommunal verksamhet. Sådan kommunikation samt 
turistinformation ansvarar det kommunala bolaget Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB) för. 
För detta finns särskilda grafiska riktlinjer. 
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”

Vår värdegrund
Värdeorden Samverkan, Helhetssyn, Kundens fokus och Stolthet ingår i vår kulturpyramid 
och speglar Ulricehamns kommuns värdegrund och förhållningssätt. Värdeorden ska genom-
syra hela vår organisation och vi ska aktivt arbeta utifrån dem. 

Värdeorden ska prägla vår kommunikation och all vår grafiska produktion. Exempelvis ge-
nom att vi hela tiden arbetar utifrån kundens fokus när vi ska förmedla något.

Varumärke och tonalitet
En kommuns varumärke handlar om mycket mer än en logotyp. För Ulricehamn har det ta-
gits fram en marknadsplan som heter Varumärket Ulricehamn. Planen är uppdelad i delarna 
Leva, Uppleva, Verka. Kärnvärden i planen är Liten, Stolt, Annorlunda och Handlingskraftig. 
Kärnvärdena ska inte kommuniceras direkt, via ord, utan via handling. Marknadsplanen 
speglar Ulricehamn som geografisk yta och som en attraktiv kommun att bo, leva och verka i. 

Marknadsplanen används även av andra aktörer som arbetar med att marknadsföra  Ulrice-
hamns kommuns geografiska läge. Exempelvis av det kommunala bolaget Näringsliv Ulrice-
hamn (NUAB). 

”Värdeorden Samverkan, Helhetssyn, Kundens fokus 
och Stolthet ska genomsyra hela vår organisation och 
vi ska aktivt arbete utifrån dem. 

Bilden av Ulricehamns kommun
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LOGOTYP
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Logotypen i centrum
Logotypen är hörnstenen i de grafiska reglerna. Det är den symbol som tydligast sig-
nalerar att Ulricehamns kommun är avsändare. Ulricehamns kommuns logotyp är en 
kombination av kommunens vapen och text. Det är helheten som utgör logotypen. 

Logotypen ska finnas med i alla sammanhang där kommunen agerar, vilket innebär samtlig 
grafisk produktion som exempelvis dokument, broschyrer, affischer, annonser, skyltar, bilar 
och arbetskläder. 

I första hand ska den liggande varianten användas. Texten är då placerad på sidan av vapnet. 
Om den liggande varianten inte passar, på grund av platsbrist eller av annan orsak, kan den 
stående varianten användas istället. Du får lov att ändra storlek på logotypen om det passar 
bättre i din produktion. Men du får aldrig göra den liggande logotypen mindre än 40 mm 
bred, eller den stående logotypen mindre än 25 mm bred. Du ska inte placera logotypen på 
röriga bakgrunder som kan göra den oläslig eller svår att se. 

Logotypen finns både i färg och svartvitt. Texten förekommer i både svart och vitt för att vara 
synlig mot olika bakgrunder. Samtliga varianter nedan är tillåtna. 

Logotypen finns att hämta på www.ulricehamn.se/logotyp. Högerklicka på den logotyp du vill 
hämta och välj alternativet, ”spara mål som”. Logotypen finns i formaten: CMYK, PMS (för 
tryck i olika former) samt 1-färg och PNG (för enklare produktioner som exempelvis word 
och powerpoint). Fullständig förklaring till formaten finns på sidan 17.  

Logotypen i stående version 
i färg, med svart och vit text 

Logotypen i stående version i 
1-färg, med svart och vit text

Logotypen i liggande version i 
färg, med svart eller vit text 

Logotypen i liggande version i 
1-färg, med svart och vit text 
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Felanvändning av logotypen

ULRICEHAMNS  
     KOMMUN Hjärtat i Sjuhärad!

Använd aldrig enbart 
vapenskölden och 
separera aldrig  
texten från skölden. 

Förändra inte typsnittet  
i logotypen

Lägg inte till text i logotypen

Friyta runt logotypen 

Det är inte tillåtet att ta bort, ändra eller lägga till något i logotypen, eller att använda vapen-
skölden och själv sätta en text till den. 

Runt logotypen ska det alltid finnas luft. Detta för att logotypen ska synas tydligt. Avståndet 
ska vara halva vapenskölden (ögonmått räcker som mätmetod). 

Lämna alltid en halv vapensköld i friyta runt logotypen
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Ulricehamns vapensköld
Ulricehamns vapensköld är symbolen för den geografiska yta som Ulricehamns kommun 
utgör. 

Verksamhetsunika emblem 

Vissa av kommunens verksamheter måste ibland lysa med sin egen kraft. De har ett sär-
skilt behov av att marknadsföra och profilera sig. De verksamheter som har ett sådant 
behov kan ha ett eget emblem. Exempel på sådana verksamheter är: Tingsholmsgymna-
siet, Ungdomens Hus, Fritidsgården Forum, Kultur, Sim- och sporthallen, Familjecentra-
len och Musikskolan.

Verksamheter med egna emblem måste i alla sammanhang också ha med Ulricehamns kom-
muns logotyp. Detta för att det tydligt ska framgå att verksamheten är en del av Ulricehamns 
kommun. 

Emblemet och logotypen ska inte placeras för nära tillsammans. Ulricehamns kommun är 
den yttersta avsändaren och ska därför placeras sist eller nederst. Verksamhetens emblem 
ska vara först och störst. Om verksamhetens emblem och kommunlogotypen placeras på 
samma sida i exempelvis en brevmall eller affisch ska kommunens logotyp vara i god propor-
tion till verksamhetens emblem. Dock får kommunens logotyp aldrig vara mindre än vad som 
anges i stycket ”Logotyp”.  
 
Ta alltid kontakt med informationsfunktionen om din verksamhet är intresserad av ett eget 
emblem för att diskutera marknadsföringsbehov och utseende. 

Vapenskölden ska inte förväxlas med Ulricehamns kommuns logotyp. När organisationen 
Ulricehamns kommun är avsändare får aldrig enbart vapenskölden användas. Vapnet tillhör 
inte kommunen som organisation och kan användas av enskilda personer, föreningar, orga-
nisationer och företag. Kommunens logotyp är däremot inte fri för användning. 

Historien bakom skölden 
Klöverbladen i skölden är en dekoration. Redan Bogesunds sigill var beströdd med klöver-
blad. När Bogesund bytte namn till Ulricehamn byttes bara B:et ut mot ett U och dekoratio-
nen behölls alltså. Antal klöverblad har varierat, till exempel 11 eller 14 stycken. Det är en 
konstnärlig dekoration som fyller upp den tomma ytan och som konstnären själv bestämmer 
över. Färgen ska vara guld på blå bakgrund eller liknande, men det är återigen upp till konst-
nären att välja. Det som inte är tillåtet att ändra på är strukturen, det vill säga U:et, kronan 
och klöverbladen.

Vapenskölden ska inte förväxlas med 
Ulricehamns kommuns logotyp
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TYPOGRAFI
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Enhetlighet i typografin
 
Genom att konsekvent använda samma typsnitt i vårt grafiska uttryck skapar vi enhet-
lighet och igenkänning. Att dessutom använda typsnitt som är kända för att vara lätt-
lästa och anpassade för olika medier ökar textens läslighet. Utseendet på texten kan ha 
stor betydelse för mottagarens uppfattning av läsningen, innehållet och avsändaren.

Våra typsnitt
Våra standardtypsnitt är Trebuchet MS (fetmarkerad eller icke-fet markerad) samt Georgia. 
De är framförallt valda för att de har hög läsbarhet både på skärm och i tryck, men också för 
att de ger karaktär. De är typsnitt som passar i olika typer av medier, därför använder vi dem 
både i trycksaksproduktion och på webb.  
 
För avancerade trycksaker kan också specialtypsnittet Balmoral Regular Std användas. Det 
återfinns bland annat i vår kommunbroschyr. Typsnittet Balmoral finns tillgängligt hos infor-
mationsfunktionen. 

Hur vi använder typsnitten
Trebuchet MS fetmarkerad används i rubriksättning och ingresser. 

Trebuchet MS, ej fetmarkerad, kan användas i viss löptext men framförallt i exempelvis po-
werpointpresentationer, som bildtext eller i tabeller. 

Georgia används i all brödtext (löpande text i exempelvis dokument och protokoll).  
 
På nästa sida hittar du några storleksrekommendationer. 

Trebuchet MS (fetmarkerad)  
 
 

Trebuchet MS (ej fetmarkerad) 
 
 

Georgia 
 

Balmoral Std
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ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö1234567890

 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ 
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö1234567890

Trebuchet MS 
(fet) 22 punkter 
Till huvudrubrik 

Trebuchet MS 
(fet) 18 punkter 
Till mellanrubrik

Trebuchet MS 
(fet) 16 punkter 
Till underrubrik

Georgia  
11 punkter 
Till all brödtext

Trebuchet MS
(fet) 11 punkter 
Till ingress

Bildtexter, text i tabeller och text i affisch
Trebuchet MS fetmarkerad och ej fetmarkerad (anpassa storlek efter behov)

PowerPoint
Trebuchet MS fetmarkerad eller ej fetmarkerad (anpassa storlek efter behov)

Text på webb
Trebuchet MS och Georgia enligt framtagna mallar på webben 

Storleksrekommendationer för typografi
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FÄRGER
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Färger
För att skapa ett enhetligt grafiskt uttryck har Ulricehamns kommun valt vissa profil-
färger. Färgerna är anpassade för att kunna användas enskilt eller i kombination med 
varandra. 

Det viktigaste är att du är konsekvent och alltid håller dig till de utvalda färgerna. Alla toner 
av färgerna är tillåtna. Försök att hitta en balans av färgtonerna så att inte intrycket blir för 
rörigt för ögat. Utöver angivna färger nedan får även svart och vitt användas. Nedan kan du 
se färgerna i olika toner (genomskinlighet). Färgerna är indelade i logotypfärger och komple-
mentfärger, samtliga färger får användas. 

PANTONE  5767 EC 
CMYK         47,29,82,4 
RGB         151,154,72
HEX         #979A48 

PANTONE  4715EC 
CMYK         32,62,73,17 
RGB         154,99,72
HEX         #9A6348 

PANTONE  Cool Gray 8 EC  
CMYK   23,17,13,46 
RGB         133,134,139
HEX         #85868B 

Logotypfärger

PANTONE  7447EC 
CMYK         71,93,20,9 
RGB         99,46,110
HEX         #632E6E 

PANTONE  284 EC 
CMYK  55,18,0,3    
RGB  116,165,205 
HEX  #74A5CD

100% 20%40%60%80%

PANTONE  872 EC 
CMYK         16,24,56,12 
RGB         187,159,87
HEX         #CC9933 

100% 20%40%60%80%

100% 20%40%60%80%

100% 20%40%60%80%

100% 20%40%60%80%

100% 20%40%60%80%

Komplementfärger
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Färgkodsförklaringar 

PANTONE 
Även kallat PMS. Ett internationellt benämningssystem som presenterar dekorfäger, angivna 
i en papperspalett med färgnummer. Vid färgnumret anges alltid ett C (coated) eller ett U 
(uncoated). Coated används på bestruket papper (glansigt) och uncoated på obestruket pap-
per (matt). 

CMYK
CMYK eller fyrfärgstryck är det vanligaste färgsystemet för tryck. CMYK står för cyan, 
magenta, yellow och keycolor/black. Genom att anpassa doseringen får man fram den färg 
man vill ha. En europisk standard som används i grafisk produktion, exempelvis vid tryck av 
broschyrer och foldrar.  

RGB 
Är en förkortning av red, green och blue (röd, grön och blå) och används för att ange färgerna 
en datorskärm återger. Används i till exempel i PowerPoint och Word. 

HEX 
Webbsidor i HTML använder sig av färgrymden HEX. Namnet kommer av att färgkodningen 
följer det hexadecimala talsystemet. Kodningen motsvarar exakt samma färg i RGB. 

!Hos informationsfunktionen kan du alltid få råd och stöd om du är osäker på hur du ska 
använda färger och färgkoder. 
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BILDER
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Bilder skapar identitet
 
Bilder är en viktig del i vårt grafiska uttryck då de kan förmedla den känsla vi vill kom-
municera och stärka vårt budskap. 

På intranätet finns en bildbank med våra profilbilder. Bilderna har en tydlig anknytning till 
Ulricehamns kommun och de är tagna av fotograferna Sören Håkanlind och Jan Töve. Ge-
nom att använda bilder tagna av samma fotografer skapar vi ett eget bilduttryck med tydlig 
igenkänning i bilderna. Kom ihåg att alltid ange fotograf när du använder en bild. 
Ett utvidgat bildarkiv finns  hos informationsfunktionen, där kan du få hjälp att hitta rätt bild 
för ditt behov.  

I vissa fall kan verksamheterna behöva ta egna bilder, sträva då efter naturlig känsla i bil-
derna. Välj alltid skarpa bilder med hög kvalitet. Både bilder i färg och svartvitt får användas. 
Ulricehamns kommun är dess medarbetare, kunder och invånare. Välj därför gärna bilder 
som visar människor och som återspeglar hela vår kommun och kommunala verksamhet. 
Kom ihåg att den du fotograferar också måste ge sitt samtycke till att vara med på bild. Speci-
ella regler gäller om du ska fota barn och unga, tänk på att vissa barn kan ha skyddad iden-
titet och att du måste be om vårdnadshavarens godkännande. Använd aldrig ClipArt-bilder 
på webb eller i grafisk produktion. Kom ihåg att bilder du hittar på internet är skyddade av 
upphovsrätten.  
 

! Tänk på att bildens syfte är att förstärka eller förklara textens budskap och innehåll. 

Exem
pel på profilbilder.  Foto: Sören H

åkanlind
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Siluett över Ulricehamn

Det finns en illustration föreställande Ulricehamns siluett som kan användas i olika sam-
manhang för att illustrera kommunen och dess verksamheter. Siluetten finns hos infor-
mationsfunktionen. Siluetten får inte användas utan informationsfunktionens godkän-
nande.  
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TRYCKSAKER,
MALLAR

OCH 
PROFILPRODUKTER
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Kontorstryck
Det ska vara lätt för våra kunder att veta att det är kommunal verksamhet de har kon-
takt med, därför är det viktigt att vårt kontorstryck följer ett enhetligt utseende.

Korrespondenskort
Korrespondenskort beställs genom Bildfabriken på telefon 0321- 59 58 02 eller e-post: 
bildfabriken@ulricehamn.se och följer en framtagen mall. De kopieras och kan därför 
beställas i valfritt antal till självkostnadspris. 

Kuvert
Alla kuvert har logotypen tryckt på framsidan. Dessa kuvert används när vi skickar brev i 
tjänsten, för att signalera vem som är avsändare. Kommunens kuvert får inte användas för 
privat post. 

Kuvert beställs via vaktmästeriet på telefon på 0321-59 50 19. 

Korrespondenskort

Kuvert

Namn Namnsson 
Titel 

TELEFON 0321-59 00 00 0766-43  00 00
E-POST namn.namnsson@ulricehamn.se   

WEBB  ulricehamn.se 

Verksamhet/enhet
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Visitkort
Visitkort i Ulricehamns kommun följer en speciellt framtagen mall. Visitkort beställs genom 
kansliet på telefon 0321-59 50 10 eller 59 50 15 eller på e-post kommun@ulricehamn.se. 
För dig som har internationella kontakter är det möjligt att beställa en särskild variant med 
engelsk text. 

Lättlästa visitkort
Speciellt lättlästa visitkort med foton och symboler kan beställas genom Bildfabriken på 
telefon: 0321- 59 58 02 eller e-post: bildfabriken@ulricehamn.se  

Visitkort 

Visitkort engelsk version

TELEFON 0321-59 00 00, 0766-43  00 00  
E-POST namn.namnsson@ulricehamn.se   

BESÖKSADRESS Bogesundsgatan 22 POSTADRESS 523 86 Ulricehamn 
WEBB  ulricehamn.se FACEBOOK  facebook.com/Ulricehamnskommun   

Namn  Namnsson 
Titel 

Verksamhet

PHONE + 46 (0)321-59 00 00, + 46 (0) 766-43 00  00  
E-MAIL namn.namnsson@ulricehamn.se   

VISITING ADDRESS Bogesundsgatan 22 POSTAL ADDRESS 523 86 Ulricehamn 
WEBSITE  ulricehamn.se FACEBOOK  facebook.com/Ulricehamnskommun   

Namn Namnsson 
Title

Department
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Blanketter
På våra blanketter placeras logotypen, liggande version, till vänster och rubriken till höger. 
Under logotypen lägger du in information om var blanketten ska skickas, adress samt e-post. 
Layouten är framtagen för att underlätta vid skapande av blanketter, då de ofta innehåller 
mycket information och platsbrist kan uppstå. Den är också gjord för att det ska bli tydligt 
och lätt för användaren att se var ifylld blankett ska skickas. Många av våra blanketter levere-
ras av företaget Inera vilket innebär att blanketternas utseeende följer deras standardmall.

Namn: _____________________________________________  Födelsedata: ________________
Skola/Förskola: ______________________________________  Klass/Avd:___________________
Akutmedicin:____________________________________
Placering av akutmedicinen: □ Skolmatsalen   □ Klassrum   □ Fritids   □ Förskola   □ Ryggsäck/Väska
Vårdnadshavare: ________________________ Telefon bostad: _____________arb:___________mobil:_____________
Vårdnadshavare: ________________________ Telefon bostad: _____________arb:___________mobil:_____________
E-post: ________________________________________________________________________________

SPECIALKOST

Specialkost krävs på grund av: 

    Diabetes (Smörgåsmellanmål serveras i skolrestaurangen för- och eftermiddag)
    Glutenintolerans    Äter Ren havre
    Laktosintolerans         Tål tillagade mjölkprodukter       Alternativ mjölkdryck          Helt mjölkfri kost

Specialkost krävs på grund av 
allergi/överkänslighet mot:
    Mjölkprotein (ej laktos!) □Lindriga    □Måttliga   □Häftiga

    Ägg □Lindriga    □Måttliga   □Häftiga

    Soja □Lindriga    □Måttliga   □Häftiga

    Baljväxter □Lindriga    □Måttliga   □Häftiga

    Lecitin E 322 □Lindriga    □Måttliga   □Häftiga

    Fisk □Lindriga    □Måttliga   □Häftiga

    Skaldjur □Lindriga    □Måttliga   □Häftiga

    Kött 

    □ Nöt   □ Fläsk   □ Fågel   □ Vilt
□Lindriga    □Måttliga   □Häftiga

    Spannmål 

    □ Vete  □ Korn  □ Råg  □ Havre
□Lindriga    □Måttliga   □Häftiga

    Äppelfruktur □Lindriga    □Måttliga   □Häftiga   □ Ja       □ Nej

    Stenfrukter □Lindriga    □Måttliga   □Häftiga   □ Ja       □ Nej

    Citrusfrukter □Lindriga    □Måttliga   □Häftiga   □ Ja       □ Nej

    Nötter, jordnötter, mandel □Lindriga    □Måttliga   □Häftiga   □ Ja       □ Nej

    □Lindriga    □Måttliga   □Häftiga   □ Ja       □ Nej

 Symptom:  Symptomens svårighetsrad:
Tål råvaran om 
den är tillagad:

Behöver eleven/barnet akut behandling om den får i sig fel mat?       □ Ja             □ Nej
Vårdnadshavaren ansvarar för att samtliga personalkategorier i elevens/barnets närhet får information om elevens/barnets sjukdom/allergi/över-
känslighet. Vid förändringar ska nytt underlag upprättas och lämnas underskrivet till ansvarig arbetsledare i köket.

Specialkost kräver intyg av (någon av följande):         □ Dietist         □ Skolsköterska        □ Läkare

Underskrift (dietist, skolsköterska, läkare)

Underskrift av vårdnadshavare  (Jag samtycker till att kostenheten i Ulricehamns kommun 
behandlar personuppgifter om mig i enlighet med det ovanstående)

Kommunen ordnar så att en kopia på blanketten skickas till tillagningskök, mottagningskök, skolsköterska, klasslärare samt fritids- eller förskolepersonal

Specialkoster kräver extra insatser. Anmäl alltid frånvaro direkt till personalen i köket samt tala om när eleven/barnet är 
tillbaka igen! Tillsammans kan vi underlätta för varandra. Tack på förhand!

Datum

Logotypen till vänster

Rubrik

Information om var  
blanketten ska 
skickas
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Trycksaker

På Ulricehamns kommun producerar vi olika typer av trycksaker. Det kan till exempel 
vara broschyrer, foldrar och affischer. Vårt grafiska uttryck är rent och enkelt. Om du 
ska producera en trycksak är det viktigt att du tänker på att använda rätt typsnitt, 
färger och tillämpa en luftig layout. Våra trycksaker bör vara i A-format. Det är ett 
standardformat som förenklar tryckproduktionen. På intranätet kan du hitta mallar för 
både enklare broschyrer och inbjudningar. Hos informationsfunktionen kan du alltid få 
hjälp om du vill beställa eller utforma trycksaker.

Affischer
Använd gärna formaten A3 och A4 när du ska formge en affisch. Tänk på att inte överbelasta 
din affisch med information och håll ditt budskap så kort som möjligt. Försök hitta en rubrik 
som är intresseväckande, relevant och kort. Också vid framtagande av en affisch är det viktigt 
att följa de grafiska reglerna. Framförallt är det viktigt att avsändaren är tydlig - 
kommunens logotyp ska alltid finnas med. På intranätet finns färdiga mallar för affischer som 
stödjer dig i arbetet med utformning.  

Upplev banvallarna!

eod que culla voloreperio debit fuga. Sus dolupti 
reperec usdant quidenet liquatem dolorio cuptas 
aborrovid magnis pere dis maio omnihil litaquamet 
excepudam.

BANVALLEN ONSDAG 22 APRIL - LÖRDAG 30 MAJ, KL 10-14 

Bild i toppen
Rubrik i Trebuchet MS fetmarkerad 
Informationstext i Trebuchet MS
Eventuell summerande informations-
rad, versaler Trebuchet MS 
Liggande logotyp 
 
Plats för verksamhetsunikt emblem 
till vänster 

Verksamhetsunikt  
emblem
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TELEFON 0321-59 50 00 (vx)  E-POST kost@ulricehamn.se  
BESÖKSADRESS Höjdgatan 3  POSTADRESS 523 86 Ulricehamn           
WEBB ulricehamn.se   FACEBOOK  facebook.com/Ulricehamnskommun

Kost 

Broschyrer
Innan du bestämmer dig för att ta fram en broschyr bör du fråga dig om det är den 
bästa kanalen för din information. Kanske är ett mail, ett inlägg på facebook, en sida 
på vår webb eller ett personligt möte en bättre kanal. Ta hjälp av informationsfunktio-
nen för att gå igenom behovet. Kommer vi fram till att det är en broschyr du behöver 
är det givetvis viktigt att den följer våra grafiska regler. Här kan du se några exempel 
på hur  du kan utforma din broschyr. På intranätet kan du också hitta en mall som du 
kan använda dig av. Följer du mallen och exemplen nedan så får du en trycksak som är 
visuellt tilltalande!

Framsidor
Broschyrens framsida kan göras i tre olika varianter; bild som täcker hela framsidan, bild 
som täcker 3/4 av framsidan eller en färgad platta som täcker hela framsidan. Framsidan 
innehåller rubrik, eventuell underrubrik samt texten ulricehamn.se. Kommunens logotyp 
ska inte placeras på framsidan. Däremot kan en verksamhet välja att placera sitt emblem på 
framsidan. Väljer man en framsida med färgad platta kan samtliga profilfärger användas för 
plattan (men inte vitt eller svart). 

Att söka bygglov 
praktisk vägledning och hjälp

ulricehamn.se

Att söka bygglov 
praktisk vägledning och hjälp

ulricehamn.se

Välkommen till

Sommarsimskola 

ulricehamn.se

Baksidor 
Broshyrens baksida kan vara vit eller enfärgad. Tänk på att alltid använda samma färg på 
både fram- och baksida. Baksidan innehåller en sidfot med kontaktinformation samt kommu-
nens logotyp. Inga bilder ska placeras på baksidan. Däremot finns utrymme för text. Använ-
der du en färgad platta med mörk färg kan du använda vit färg på text, kontaktinformation 
och logotyp, se exempel nedan. Brödtext på baksida kan vara i  Trebuchet MS eller Georgia.

TELEFON 0321-59 50 00 (vx)  E-POST kost@ulricehamn.se  
BESÖKSADRESS Höjdgatan 3  POSTADRESS 523 86 Ulricehamn           
WEBB ulricehamn.se   FACEBOOK  facebook.com/Ulricehamnskommun

Kost 

Officatem fugit la volecea nos es modi omnimillatur mo quis adit 
omnis most, ullestiam rem anienim ilitae. Itatempossit lictur, 
que sinctis raest adit eicaborerrum etur simus re aut et reperia 
nditatur sae distemq uatiam, et andi simodit essimet lam, 
sapient aliquis veliquiducil intions equidigene expliquia volupta 
musandis net harchicabore resto ipissim quia et et landitaspel 
magnihicatem quaspedit ut latiis audicae exceria quis et, sitibus 
dandes simusaeperum eium nia cullant, officias vel eos plam 
earum aut etur alis aut.

TELEFON 0321-59 50 00 (vx)  E-POST fasstighet@ulricehamn.se  
BESÖKSADRESS Höjdgatan 3   POSTADRESS 523 86 Ulricehamn           
WEBB ulricehamn.se   FACEBOOK  facebook.com/Ulricehamnskommun    

Fastighet

Officatem fugit la volecea nos es modi omnimillatur mo quis adit 
omnis most, ullestiam rem anienim ilitae. Itatempossit lictur, 
que sinctis raest adit eicaborerrum etur simus re aut et reperia 
nditatur sae distemq uatiam, et andi simodit essimet lam, 
sapient aliquis veliquiducil intions equidigene expliquia volupta 
musandis net harchicabore resto ipissim quia et et landitaspel 
magnihicatem quaspedit ut latiis audicae exceria quis et, sitibus 
dandes simusaeperum eium nia cullant, officias vel eos plam 
earum aut etur alis aut.

Officatem fugit la volecea nos es modi omnimillatur mo quis adit 
omnis most, ullestiam rem anienim ilitae. Itatempossit lictur, 
que sinctis raest adit eicaborerrum etur simus re aut et reperia 
nditatur sae distemq uatiam, et andi simodit essimet lam, 
sapient aliquis veliquiducil intions equidigene expliquia volupta 
musandis net harchicabore resto ipissim quia et et landitaspel 
magnihicatem quaspedit ut latiis audicae exceria quis et, sitibus 
dandes simusaeperum eium nia cullant, officias vel eos plam 
earum aut etur alis aut.
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Uppslag
Uppslaget i en broshyr kan innehålla både bilder och text. Vi arbetar alltid med helsidesbilder  
i uppslaget. Saknas bilder kan färgad platta användas även här. Se exempel. 

Promenad på Lassalyckan Foto: Sören Håkanlind

Plats för rubrik 
gniminv elesciation et fuga. Itatust restio con reris vit laceroriae natet volup-
taerum ea dolora que pratet ilit omnia voloria ne intio eiundi alicia verio volor 
sedi blab ipsunt audionsediam quas mincil ipid que rectaes tibusciis paria 
nobit odis et aut que lanis eum consed ut mos ma ent, que escipsam, quas 
rerrorro et offic tes quo tem. As autempo ritatur? 

Tur aliqui con expero et, volor si doluptis abo. Sequo is et ut assinusdam et 
ad magnati isquiae reri omnimil maxim quibus dis sin nos aborrunt.Ribusam 
voluptur, ad qui a debitia esernam, sitatum ut re, qui il moloreperi aliaero del 
earum qui videl eum qui aut et aut faciusant. 
 
 

Plats för en mellanrubrik 
 
Et landerrum quo blab ius, odit aut et eum endis eat escil molenia senis exce-
pud igenditaqui nihillautem voluptio esciis eos dolupti resequi deliquat.
Porio volo maximagnat vendam, que dolorruptas nus.
Erciassecate desseri oratian ditaqui in re vellant, que et ellanda sequi 
sae vidus.
Usam dolorrum reperum rest is volorru mquiamet eat eaquibus.

Cepudis et eossimus id que voluptatate natem ea prature et am eium nectiur 
sollore ruptatio officid modi blamet qui doluptatem facero dellor simagnis 
estrum que sam, acersperrum exerrovit expla quam, quo illaboribus estenti 
ostion et qui sim sintia sit, iusa assit quo temquiate erovidera volor acearum 
quiaepe liquam ipsum quas demollendant voluptio

Plats för rubrik 
gniminv elesciation et fuga. Itatust restio con reris vit laceroriae natet 
voluptaerum ea dolora que pratet ilit omnia voloria ne intio eiundi alicia 
verio volor sedi blab ipsunt audionsediam quas mincil ipid que rectaes 
tibusciis paria nobit odis et aut que lanis eum consed ut mos ma ent, que 
escipsam, quas rerrorro et offic tes quo tem. As autempo ritatur? 

Tur aliqui con expero et, volor si doluptis abo. Sequo is et ut assinusdam 
et ad magnati isquiae reri omnimil maxim quibus dis sin nos abor-
runt.Ribusam voluptur, ad qui a debitia esernam, sitatum ut re, qui il 
moloreperi aliaero del 
earum qui videl eum qui aut et aut faciusant. 
 
 

Plats för en mellanrubrik 
 
Et landerrum quo blab ius, odit aut et eum endis eat escil molenia 
senis excepud igenditaqui nihillautem voluptio esciis eos dolupti 
resequi deliquat.
Porio volo maximagnat vendam, que dolorruptas nus.
Erciassecate desseri oratian ditaqui in re vellant, que et ellanda 
sequi sae vidus.
Usam dolorrum reperum rest is volorru mquiamet eat eaquibus.

Cepudis et eossimus id que voluptatate natem ea prature et am eium 
nectiur sollore ruptatio officid modi blamet qui doluptatem facero 
dellor simagnis estrum que sam, acersperrum exerrovit expla quam, 
quo illaboribus estenti ostion et qui sim sintia sit, iusa assit quo 
temquiate erovidera volor acearum quiaepe liquam ipsum quas demol-
lendant voluptio

PLATS FÖR EN RUBRIK

Rubrik i Trebuchet MS fet 22pkt
 
Brödtext i Georgia 11pkt
 
Bild eller färgad platta på hel-
sida, rubrik på färgad platta i 
versaler.  
 
Undvik bilder på halvsida eller 
små bilder

Plats för rubrik 

gniminv elesciation et fuga. Itatust restio con reris vit laceroriae natet volup-
taerum ea dolora que pratet ilit omnia voloria ne intio eiundi alicia verio volor 
sedi blab ipsunt audionsediam quas mincil ipid que rectaes tibusciis paria 
nobit odis et aut que lanis eum consed ut mos ma ent, que escipsam, quas 
rerrorro et offic tes quo tem. As autempo ritatur? 

Tur aliqui con expero et, volor si doluptis abo. Sequo is et ut assinusdam et 
ad magnati isquiae reri omnimil maxim quibus dis sin nos aborrunt.Ribusam 
voluptur, ad qui a debitia esernam, sitatum ut re, qui il moloreperi aliaero del 
earum qui videl eum qui aut et aut faciusant. 
 
 

Plats för en mellanrubrik 
 
Et landerrum quo blab ius, odit aut et eum endis eat escil molenia senis exce-
pud igenditaqui nihillautem voluptio esciis eos dolupti resequi deliquat.
Porio volo maximagnat vendam, que dolorruptas nus.
Erciassecate desseri oratian ditaqui in re vellant, que et ellanda sequi 
sae vidus.
Usam dolorrum reperum rest is volorru mquiamet eat eaquibus.

Cepudis et eossimus id que voluptatate natem ea prature et am eium nectiur 
sollore ruptatio officid modi blamet qui doluptatem facero dellor simagnis 
estrum que sam, acersperrum exerrovit expla quam, quo illaboribus estenti 
ostion et qui sim sintia sit, iusa assit quo temquiate erovidera volor acearum 
quiaepe liquam ipsum quas demollendant voluptio

Plats för rubrik 

gniminv elesciation et fuga. Itatust restio con reris vit laceroriae natet 
voluptaerum ea dolora que pratet ilit omnia voloria ne intio eiundi alicia 
verio volor sedi blab ipsunt audionsediam quas mincil ipid que rectaes 
tibusciis paria nobit odis et aut que lanis eum consed ut mos ma ent, que 
escipsam, quas rerrorro et offic tes quo tem. As autempo ritatur? 

Tur aliqui con expero et, volor si doluptis abo. Sequo is et ut assinusdam 
et ad magnati isquiae reri omnimil maxim quibus dis sin nos abor-
runt.Ribusam voluptur, ad qui a debitia esernam, sitatum ut re, qui il 
moloreperi aliaero del 
earum qui videl eum qui aut et aut faciusant. 
 
 

Plats för en mellanrubrik 
 
Et landerrum quo blab ius, odit aut et eum endis eat escil molenia 
senis excepud igenditaqui nihillautem voluptio esciis eos dolupti 
resequi deliquat.
Porio volo maximagnat vendam, que dolorruptas nus.
Erciassecate desseri oratian ditaqui in re vellant, que et ellanda 
sequi sae vidus.
Usam dolorrum reperum rest is volorru mquiamet eat eaquibus.

Cepudis et eossimus id que voluptatate natem ea prature et am eium 
nectiur sollore ruptatio officid modi blamet qui doluptatem facero 
dellor simagnis estrum que sam, acersperrum exerrovit expla quam, 
quo illaboribus estenti ostion et qui sim sintia sit, iusa assit quo 
temquiate erovidera volor acearum quiaepe liquam ipsum quas demol-
lendant voluptio
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Mallar
Samtliga mallar finns att hämta på intranätet i dokument- och bildarkiv eller på sidan 
kommunikationshandbok under våra arbetssätt. 

Brevmall
Den officiella brevmallen finns i två varianter, en för utskrift i färg, en för utskrift i svartvitt. 
Mallarna används för formella brev som skickas från kommunen, exempelvis till brukare 
eller föräldrar. Verksamhetens namn och kontaktinformation ligger i sidfoten i word-mallen. 
Du får anpassa sidfoten så att kontaktinformationen stämmer med din verksamhet, men du 
får aldrig ändra den visuella designen eller ordningen i mallen. Verksamhetsunikt emblem 
kan placeras längst upp till vänster i mallen. 

Ett särskilt förtryckt brevpapper finns också framtaget för speciella utskick (har en blå rand i 
sidfoten, kan ordnas av informationsfunktionen).

Mall för brev

2014-09-11         1 (1)
 

 
TELEFON 0321-59 50 00 (vx) E-POST kommun@ulricehamn.se   
BESÖKSADRESS Höjdgatan 3  POSTADRESS 523 35 Ulricehamn         
WEBB ulricehamn.se    FACEBOOK  facebook.com/Ulricehamnskommun         

Fastighet

 

 

 

[Brevets rubrik]

Brödtext. Officatem fugit la volecea nos es modi omnimillatur mo quis adit omnis most, 
ullestiam rem anienim ilitae. Itatempossit lictur, que sinctis raest adit eicaborerrum etur 
simus re aut et reperia nditatur sae distemq uatiam, et andi simodit essimet

Förnamn Efternamn
Titel
Eventuell enhet (skola, äldreboende etc.)
Telefon
E-post

"Förnamn  Efternamn" 
Adress 
Postnummer+ort 

2014-09-11         1 (1)
 

 
TELEFON 0321-59 50 00 (vx) E-POST kommun@ulricehamn.se   
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Fastighet

 

 

 

[Brevets rubrik]

Brödtext. Officatem fugit la volecea nos es modi omnimillatur mo quis adit omnis most, 
ullestiam rem anienim ilitae. Itatempossit lictur, que sinctis raest adit eicaborerrum etur 
simus re aut et reperia nditatur sae distemq uatiam, et andi simodit essimet

Förnamn Efternamn
Titel
Eventuell enhet (skola, äldreboende etc.)
Telefon
E-post

"Förnamn  Efternamn" 
Adress 
Postnummer+ort 
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Protokollsmall och tjänsteskrivelse
I protokollsmallen ligger logotypen i vänstra hörnet. I mallen för tjänsteskrivelse används 
den stående logotypen, kontaktinformationen i sidfoten följer samma utseende som brevmal-
len.  

Pressmeddelande/pressinbjudan
Samtliga pressutskick görs via informationsfunktionen. Detta för att inget media ska glöm-
mas bort utan alla behandlas likvärdigt. Hos informationsfunktionen finns alltid en uppda-
terad sändlista till både lokala, regionala och nationella medier. Du kan antingen skriva ditt 
pressmeddelande själv eller ta hjälp av informationsfunktionen. Det finns en särskild mall för 
pressmeddelande och pressinbjudan. Verksamhetsunika emblem kan inkluderas i båda mal-
larna, dessa placeras då längst upp till höger. 

 
 
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         

Kommunstyrelsens förvaltning

 

 

 

2014-09-11

Kommunstyrelsen

 

 

[Kort rubrik för diarie och paragraf]
 
[ev diarienummer] Om det finns ett diarienummer sedan tidigare, anges det här. Om det är 
ett nytt ärende, klicka helt enkelt bort "ev diarienummer"

Sammanfattning

[En kort sammanfattning av ärendet, som sedan kan kopieras rakt in i protokollstexten]

Förslag till beslut

[Beslutet ska formuleras i klartext för att sedan kunna kopieras rakt in i protokolltexten. Inte 
formulering "beslut enligt föreliggande förslag" eller liknande] 

Ärendet

[Här görs beskrivning av ärendet. Om tjänsteskrivelsen blir mer än två sidor, bör 
utredningen vara ett eget dokument som PM eller liknande. Sist anges vilket ytterligare 
underlag som ev bifogas; ex avtal, karta m m]

 

[Klicka här och skriv namn] 
[Klicka här och skriv titel] 
[Klicka här och skriv verksamhet (anges inte av verksamhetschef)] 
[Klicka här och skriv Välfärd, lärande, samhällsutveckling alt Intern service] 

 

 

Mall för tjänsteskrivelse Mall för pressmeddelande/pressinbjudan
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Ulricehamns kommun

PRESSINBJUDAN 
 
Välkommen till [Evenemanget eller syftet med inbjudan]
[Ange datum enligt Måndag 16 december kl. 18.00]
[Ange plats t.ex. Stadshuset i Ulricehamn] 

 

[Rubrik]
[Ingress]

 

Plats för brödtext

För mer information kontakta: 

[Namn Efternamn, titel]
[E-postadress]
[Telefonnummer och eventuellt mobilnummer]

 

 
 
TELEFON 0321-59 50 00 (vx) E-POST kommun@ulricehamn.se   
BESÖKSADRESS Bogesundsgatan 22   POSTADRESS 523 86 Ulricehamn         
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Ulricehamns kommun

PRESSMEDDELANDE
[Ange ort och datum]

  

[Rubrik]

[Ingress]

 

Plats för brödtext

För mer information kontakta: 

[Namn Efternamn, titel]
[E-postadress]
[Telefonnummer och eventuellt mobilnummer]
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Styrdokument
För att skapa en enhetlighet och tydlighet finns en särskild mall för framsidor på våra kom-
munala styrdokument. Mallarna ser i grunden likadana ut men skiljer sig beroende på vilken 
typ av styrdokument det gäller, exempelvis om det är en riktlinje, policy eller regel eller om 
det är ett normerande eller aktiverande styrdokument. Mallarna finns att hämta på intranä-
tet. 

 
Rapporter
Om du ska skriva en rapport eller utredning är det viktigt att du använder dig av de typsnitt 
som finns angivna på sidan 13-14. Det finns särskilda mallar framtagna för framsida på rap-
porten. Framsidan kan göras i två olika varianter; bild eller färgad platta som täcker hela 
framsidan. Framsidan innehåller rubrik, eventuell underrubrik samt texten rapport eller 
utredning och datum. Kommunens logotyp placeras liggandes i högra hörnet. Väljer man 
en framsida med färgad platta kan samtliga profilfärger användas för plattan (utom svart 
och vitt). Om rapporten ska innehålla en baksida kan den antingen vara vit eller med färgad 
platta som har samma färg som framsidan. 

Exempel på framsida på ett styrdokument

SLUTRAPPORT FÖR 
INTRANÄT

Rapport

14 juni 2014

14 juni 2014

LASSALYCKAN
Utredning

Exempel på framsidor för rapporter

grafiska regler

Strategi  Program  Plan        Policy  Riktlinjer  Regler

aNTageT  aV:  Kommunstyrelsen                      
DaTUM:  
aNsVar UPPfÖlJNiNg/reViDeriNg:  
gÄller Till OCH MeD: 

»

Styrdokument
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Foto: Sören Håkanlind 

Redovisning

Uppnådda mål 2014

• Mål 1
• Mål 2

Powerpoint 
En bra Powerpointpresentation innehåller ett samspel mellan text och bild och/eller andra 
illustrationer. Tänk på att hålla texten kort och slagkraftig. Det kan ofta vara lämpligt att sätta 
upp texten i punktform. På intranätet finns färdiga mallar för powerpointpresentationer som 
du ska använda. 

Det finns också ett bildspel i Powerpoint som bygger på kommunbroschyren ”Motsatsen till 
stor”. Denna kan du gärna använda om du ska presentera Ulricehamns kommun i externa 
sammanhang. Du hittar den på intranätet under fliken våra arbetssätt och kommunikations-
handbok

Foto: Jan Töve 

Ekonomi i balans

Exempel på hur en Powerpointsida kan vara uppbyggd

Redovisning 
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E-postsignaturer
Alla e-postanvändare i Ulricehamns kommun ska använda en e-postsignatur som är upp-
byggd enligt exemplet nedan. Det skapar en tydlighet och underlättar för dem som vi skickar 
e-post till, både internt och externt, att ta kontakt med oss.  E-postsignaturen ska inte inne-
hålla någon logotyp eller emblem. Anledningen är att bilder i e-postsignaturer oftast ställer 
till problem. Bland annat kan mailet uppfattas som spam, många e-postprogram blockerar 
också bilden tills användaren väljer att visa dem, vilket kan ge ett dåligt intryck i signaturen. 
Bilden kan också innebära att det ser ut som du bifogat en fil i ditt mail, det kan då bli svårt 
för mottagaren att uppmärksamma de gånger du verkligen bifogar filer.

Tänk på att inte använda färgade eller mönstrade bakgrunder eller färgad text i din 
e-postprofil. Svart text mot vit bakgrund ökar läsbarheten för mottagaren. 

Namn Namnsson
Lärare
Tvärreds skola 
Ulricehamns kommun 
 
Telefon: 0321-00 00 00 
Mobil: 0766-43 00 00 
E-post: namn.namnsson@ulricehamn.se 
Besöksadress: Tvärredsvägen 24 
Postadress: 523 86 Ulricehamn 
 
www.ulricehamn.se  
www.facebook.com/Ulricehamnskommun

Namn
Titel
Eventuell enhet (exempelvis en skola)  
Ulricehamns kommun 
 
Telefon:  
Mobil: (om jobbmobil finns) 
E-post:  
Besöksadress: 
Postadress: 523 86 Ulricehamn  
 
www.ulricehamn.se 
www.facebook.com/Ulricehamnskommun 
 

Georgia 10 punkter.  
Namnet fetmarkerat

Exempel på e-post signatur

Webb
På kommunens externa webbplats, ulricehamn.se, har den grafiska enhetligheten särskilt 
stor betydelse. Besökarna kommer inte alltid in till webbplatsen via startsidan men ska ändå 
snabbt kunna identifiera att de befinner sig på ulricehamn.se. Kommunens logotyp signalerar 
till besökaren att hen befinner sig på Ulricehamns kommuns webb. Ett sammanhållet och 
enhetligt utseende bekräftar för besökaren att hen fortfarande är kvar hos kommunen efter 
en stunds surfande mellan sidor.

Våra typsnitt är framtagna för att också fungera på webb. Ulricehamn.se följer de grafiska 
reglerna och har ett tilltalande utseende.

All publicering på ulricehamn.se sker genom det publiceringsverktyg och de mallar som 
kommunen centralt beslutat. 

Intranätet
Vårt intranät, kommunityn, är också grafiskt enhetligt och följer typsnittsrekommendationer, 
färgval med mera från de grafiska reglerna. 
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Profilprodukter
Inom Ulricehamns kommun förekommer en mångfald av arbetskläder och annat profil-
material. Självklart är det bra att vårt varumärke kommuniceras via olika profilproduk-
ter, men det är viktigt att det sker i linje med våra grafiska regler. Grundkravet är att 
kommunens logotyp alltid ska finnas med. Men det är också viktigt att komma ihåg att 
använda exempelvis rätt typsnitt. 

Logotypen behöver inte ha en dominerande placering på det profilmaterial du tar fram, men 
den ska vara väl synlig. På arbetskläder kan den exempelvis placeras på en ärm eller ett byx-
ben. Verksamheter med egna emblem kan ha med sitt eget emblem men måste också alltid 
ha med kommunlogotypen. 

Dekaler på fordon
Även på fordon ska kommunens logotyp vara väl synlig och följa de grafiska reglerna. Detta 
innebär bland annat att logotypen inte får förvanskas eller beskäras. 

Logotypen kan exempelvis placeras på dörr eller motorhuv. Om logotypen placeras på bilens 
sida, ska den liggande varianten av logotypen användas. Om logotypen placeras på motorhu-
ven används den stående logotypen. 

Exempel på hur logtypen 
kan placeras på kläder

Exempel på hur logtypen 
kan placeras på fordon. Den 
liggande logotypen är lämp-
lig om dekalen placeras på 
bilens sida. Den stående 
logotypen är lämplig om de-
kalen ska placeras på bilens 
motorhuv. 
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Mindre  är mer
Ulricehamn med omnejd omnämns i historieböckerna för första gången årsskiftet 1306/1307.  

Kommunens centralort har dock funnits som en namngiven plats ända sedan 1200-talet. Fram till 

1741 var namnet Bogesund. Därefter bytte man till Ulricehamn efter dåvarande drottning Ulrika  

Eleonora den yngre. Kommunvapnet har anor från 1480-talet men fastställdes först 1949 av  

Kunglig Majestät. Ulricehamns kommun har idag 22 542 invånare, fördelade i tjugoen (21) mindre 

orter. Arealen uppgår till 1 122 kvadratkilometer. Kommunkod: 1491.

523 86 Ulricehamn
Telefon: 0321-59 50 00, E-post: kommun@ulricehamn.se

www.ulricehamn.se

Motsatsen   till stor

Kommunbroschyr

Kommunbroschyr
Vår kommunbroschyr bygger på de kärnvärden som finns utkristalliserade i varumärkesarbe-
tet: liten, stolt, annorlunda och handlingskraftig. Broschyren finns på både svenska och eng-
elska och är lämplig att dela ut vid anställningsintervjuer, på mässor, när du tar emot besök 
med mera. Broschyren finns att få hos informationsfunktionen. 

Kommunmapp
Vår kommunmapp bygger på det grafiska utseendet från kommunbroschyren. Mappen kan 
med fördel användas som omslag till andra trycksaker. Praktiskt när du har anställningsin-
tervjuer, åker på mässor, tar emot besök med mera. Mappen finns att få hos informations-
funktionen.

Kommunmapp
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Mässmaterial
När kommunen informerar på mässor är det i första hand personal från berörd verk-
samhet som representerar kommunen.

För mässor finns ett grundmaterial i form av roll-ups, beachflaggor och ett bord som tillhan-
dahålls av informationsfunktionen. Du kan också få hjälp med att formge affischer eller annat 
informationsmaterial som du kan behöva. Kom ihåg att kontakta informationsfunktionen i 
god tid innan mässan. 

Exempel på två av våra roll-ups



 GRAFISKA REGLER        36

ANNONSERING OCH 
SKYLTAR
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Annonsering i Ulricehamns Tidning och övriga 
tidningar 

Så här gör du om du ska beställa annons i 
Ulricehamns tidning:

1. Annonsplats måste beställas senast klockan 11.00 dagen innan annonsering.  
 
2. Maila ditt textunderlag till annons@ut.se. Skicka med vilken verksamhet som ska annon-
sera, mailadress till personen som ska godkänna korrekturet samt vilket referensnummer 
som ska faktureras.  

3. Ulricehamns tidning skickar ut korrektur till angiven e-postadress, kom ihåg att godkänna 
korrekturet.

Ibland kan flera annonser finnas med i det korrektur du får, men du godkänner alltid bara 
din egen annons.  
 
Informationsfunktionen får alltid en kopia på korrekturet och har möjlighet att göra juste-
ringar i texten om något är direkt felstavat eller om innehållet känns otydligt.  
 
Kontakta alltid informationsfunktionen om du ska annonsera i annan tidning eller i någon av 
Ulricehamns tidnings specialbilagor. 

Annonsering i övriga medier, film och tv-grafik
Kommunens logotyp ska alltid finns med vid annonsering i annan media som exempelvis 
sociala medier eller via reklamfilmer. Även vid denna typ av annonsering är det viktigt att de 
grafiska reglerna följs så att rätt typsnitt, färger och profilbilder används.   
 
Kontakta informationsfunktionen om du ska annonsera i annan media. 

Annonsering
All annonsering som sker lokalt i Ulricehamns tidning samlas under en gemensam vin-
jett där det tydligt framgår att kommunen är avsändare. Vid annonsering i Borås tidning 
finns färdiga mallar som tidningen använder, dessa följer våra grafiska regler. Vid 
annonsering i andra tidningar eller annan media  är grundregeln att kommunens logo-
typ finns med. Du kan alltid få hjälp och stöd från informationsfunktionen om du ska 
annonsera.
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Platsannonsering
Ulricehamns kommuns annonsering om lediga jobb utformas enligt en förbestämd mall. An-
nonserna ser ut på samma sätt oavsett vilken tidning annonsen ska finnas med i. Platsannon-
ser samordnas genom personalfunktionen. 

Lärare årskurs 6 
Placering på Hökerums skola 
Ansökan senast: 2014-03-03 
 

Idrottslärare 
Placering på Tingsholmsgymnaiset 
Ansökan senast: 2014-03-03 
 

Förskolelärare  
Placering på Dalums förskola 
Ansökan senast: 2014-03-03
 
 
 
Läs mer och ansök via ulricehamn.se/ledigajobb 

ULRICEHAMNS KOMMUN SÖKER
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Exempel på platsannonser

Controller 
till ekonomifunktionen 
 
Välkommen med din ansökan senast 2014-03-02  
Läs mer och ansök via ulricehamn.se/ledigajobb

ULRICEHAMNS KOMMUN SÖKER
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Skyltar

Alla byggnader och lokaler som hyser kommunal verksamhet ska skyltas tydligt. Alla 
skyltar ska vara vita för att öka läsbarheten. Kom ihåg att du kan behöva ansöka om 
bygglov när det gäller skyltar utomhus. 

Principen är att skapa tydliga och lättlästa skyltar, samtidigt som besökare tydligt ska se att 
det är en kommunal byggnad eller kontor. För att skyltar ska vara tillgängliga för personer 
med funktionsnedsättning behöver de vara tillräckligt stora, placeras i rätt höjd och i vissa 
fall kompletteras med punktskrift. Tänk på att  fastighetsägaren (om det är en privat ägare till 
byggnaden) eller verksamhet fastighet alltid ska godkänna skyltens placering.

Ansvar
Informationsfunktionen kan ge råd och stöd när det gäller den grafiska utformningen av skyl-
tar. Verksamhet fastighet ansvarar för skyltning vid ny- och ombyggnation. Övrig skyltning 
ansvarar varje verksamhet själv för, men du kan alltid vända dig till verksamhet fastighet 
eller informationsfunktionen för råd och stöd. 

Skyltar inomhus
Skyltar inne i kommunala byggnader behöver inte innehålla logotypen. Delas lokalen med 
icke-kommunal verksamhet ska dock logotypen finnas med. Skyltarna ska skrivas i versaler 
med rätt typsnitt. Se exempel nedan. 

Dörrskyltar
Skylt utanför dörr/kontor ska innehålla namn på person/personer som sitter i kontoret, titel 
samt vilken verksamhet man tillhör. Logotypen  ska finnas i botten. Mall för dörrskyltar finns 
på intranätet. 

Skyltar utomhus
Skyltar utomhus utformas med logotypen underst. Namn på förvaltningsbyggnad/husnamn 
skrivs i versaler överst på skylten, följt av verksamhetsnamn skrivna i versaler. Se exempel på 
nästa sida. 

MILJÖ OCH SAMHÄLLSBYGGNAD
Exempel på skylt inomhus

MILJÖ OCH SAMHÄLLSBYGGNAD

Exempel på skylt inomhus där 
lokal delas med annan,  
icke-kommunal, verksamhet
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Exempel på utomhusskylt, utanför 
byggnad

Exempel på fasadskylt vid entré

ADMINISTRATIVT PROCESSTÖD 
Projekt och utveckling 
 
FASTIGHET 

KONSULT OCH SUPPORT 
 
KOST

HÖJDGATAN JÄRNVÄGSTORGET 1

FAMILJECENTRALEN 
Öppna förskolan

Trebuchet MS fetmarkerad
Namn på förvaltningsbyggnad 
Verksamheter i bokstavsordning 
Stående logotyp 
Verksamhet i versaler eventuell enhet i 
gemener

Namn Namnsson 
Titel  

 
Verksamhet/enhet Namn i Trebuchet MS fet 22pkt

Titel i Trebuchet MS 16 pkt
Verksamhet i Trebuchet MS 16 pkt 
Stående logotyp

Exempel på dörrskylt
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I

info@ulricehamn.se 
 

vxl 0321-59 50 00 
ulricehamn.se/grafiskaregler 

KONTAKT

INFORMATIONSFUNKTIONEN



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2021-11-16 

 Sida 1 av 1 
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Riktlinjer för kommunikation 
Dnr 2021/568 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Riktlinjer för kommunikation antas och ersätter tidigare beslutad Kommunikationspolicy 
och Riktlinjer för kommunikation. 
 
Sammanfattning 
Det nya styrdokumentet Riktlinjer för kommunikation beskriver Ulricehamns kommuns syn 
på kommunikation, målgrupper, syfte med intern och extern kommunikation samt 
ansvarsfördelning. Riktlinjerna omfattar alla verksamheter som ryms inom Ulricehamns 
kommun.  
 
Riktlinjer för kommunikation ersätter tidigare beslutad Kommunikationspolicy samt 
Riktlinjer för kommunikation. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-10-13 från kommunikationschef 
2 Riktlinjer för kommunikation 2021-2025 
3 Kommunikationspolicy 2020 
4 Riktlinjer för kommunikation 2021 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Riktlinjer för kommunikation antas och ersätter tidigare beslutad Kommunikationspolicy 
och Riktlinjer för kommunikation. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2021-10-13 

Tjänsteskrivelse Riktlinjer för kommunikation 
Diarienummer 2021/568, löpnummer 3562/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Riktlinjer för kommunikation antas och ersätter tidigare beslutad Kommunikationspolicy 
och Riktlinjer för kommunikation. 
 
Sammanfattning 
Det nya styrdokumentet Riktlinjer för kommunikation beskriver Ulricehamns kommuns syn 
på kommunikation, målgrupper, syfte med intern och extern kommunikation samt 
ansvarsfördelning. Riktlinjerna omfattar alla verksamheter som ryms inom Ulricehamns 
kommun.  
 
Riktlinjer för kommunikation ersätter tidigare beslutad Kommunikationspolicy samt 
Riktlinjer för kommunikation. 
 
 
Ärendet 
Kommunens styrdokument för kommunikation Kommunikationspolicy och Riktlinjer för 
kommunikation antogs 2014 och bildar tillsammans med Grafiska regler Ulricehamns 
kommuns kommunikationsplattform. 
 
I syfte att minska antalet styrdokument i kommunen, har ett förslag till nya riktlinjer tagits 
fram som ska ersätta tidigare kommunikationspolicy och riktlinjer. De nya riktlinjerna 
innehåller delar av tidigare kommunikationspolicy samt riktlinjer, men har reviderats vad 
gäller: 

- Beskrivning av våra målgrupper 
- Syfte med intern och extern kommunikation 
- Kännetecken för kommunens kommunikation 
- Ansvarsfördelning 
- Lagar vi måste förhålla oss till 

 
Beslutsunderlag 
1 Riktlinjer för kommunikation 2021-2025 
2 Kommunikationspolicy 2020 
3 Riktlinjer för kommunikation 2021 
 
Beslut lämnas till 
Kommunikationschef 
Författningshandboken 
 
 
 
 

Eva Wallin 
Kommunikationschef 
Kommunledningsstaben 
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1 Bakgrund 

1.1 Vision och kärnvärden 
Ulricehamns kommuns kommunikation har sin utgångspunkt i vår vision:  
”En öppen och resultatinriktad organisation där medarbetares kompetens i ett tydligt 
kundperspektiv tas till vara.” 
 
Vi har också fyra kärnvärden. Kunden i fokus, helhetssyn, samverkan och stolthet. Dessa 
kärnvärden präglar och genomsyrar alla våra handlingar, vårt arbete och den service vi ger, 
både internt och externt – även våra kommunikationsinsatser.  

1.2 Syfte 
Riktlinjer för kommunikation beskriver vår syn på kommunikation, syftet med vår interna 
och externa kommunikation samt ansvarsfördelning. Riktlinjerna omfattar alla verksamheter 
som ryms inom Ulricehamns kommun. Riktlinjer för kommunikation bildar tillsammans 
med styrdokumentet Grafiska regler Ulricehamns kommunskommunikationsplattform.   

2 Vår kommunikation 

2.1 Målgrupper och syfte 
Extern kommunikation 
Målgrupper för vår externa kommunikation är alla som bor, verkar i eller besöker 
Ulricehamns kommun.  

Vår externa kommunikation ska göra det möjligt för invånare, företagare, besökare och 
samarbetspartners att vara delaktiga i kommunens utveckling, mål, inriktning och beslut. 
Den bidrar också till att målgrupperna får tillgång till den service och de tjänster som 
erbjuds.  

Intern kommunikation 
Målgrupper för vår interna kommunikation är alla som arbetar inom Ulricehamns kommuns 
verksamheter.  

Vår interna kommunikation är en väsentlig del i ledarskapet och medarbetarskapet. Den ska 
skapa delaktighet och engagemang. En fungerande intern kommunikation underlättar 
samarbeten inom vår organisation och bidrar till att medarbetare känner sig som en del i ett 
större sammanhang. 

Vi kommunicerar så långt det är möjligt alltid internt innan vi kommunicerar externt för att 
förtroendevalda, chefer och medarbetare ska kunna vara goda ambassadörer för kommunen. 
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2.2 Kännetecken  
Trovärdig och tillgänglig 
Vi ska öppet, trovärdigt och korrekt kommunicera om vår verksamhet och göra frågor och 
skeenden möjliga att följa, förstå och engagera sig i. Det ger möjlighet till den insyn som våra 
medarbetare, invånare och andra intressenter kan kräva. 

Det ska vara lätt att komma i kontakt med oss och vi ska ge snabb återkoppling. Kommunens 
information ska finnas tillgänglig i olika kanaler och vi ska sträva efter att möta våra 
medarbetare och medborgare i de forum och kanaler där de befinner sig. 

Tydlig och inkluderande 
Alla ska kunna ta till sig vår kommunikation och delta i samtalet. Det innebär att vi ska 
anpassa informationen efter olika behov och göra den lättillgänglig. Avsändaren ska vara 
tydlig i all kommunikation och kommunens grafiska profil ska följas. 

Vi undviker också stereotyper och schabloner. Vår kommunikation ska inte per automatik 
utgå från normen utan sträva efter att ha ett mångfaldhetsperspektiv. 

Aktiv 
Vi är proaktiva och tar initiativ, med planerad, samordnad och uthållig kommunikation. 
Detta stärker vår gemensamma identitet och den interna och externa bilden av oss. Med en 
aktiv kommunikation och nytänkande kan vi utveckla vår service och ett gott bemötande 
internt och externt.  

2.3 Öppenhet gentemot media och journalister 
Den bild som media ger av våra verksamheter har betydelse för hur Ulricehamns kommun 
uppfattas externt. Vi förser journalister och opinionsbildare med så fullständigt underlag 
som möjligt och medverkar aktivt till att korrekt information sprids. Vi ser medias 
granskande uppdrag som positivt då det kan bidra till att kommunens verksamheter 
utvecklas och blir bättre. 

Vi ska vara transparanta och tillgängliga för frågor och vi ser gärna att både medarbetare och 
chefer uttalar sig i media. Vi ska kontinuerligt berätta om positiva nyheter och goda exempel 
från Ulricehamns kommuns verksamheter. 

2.3.1 Pressmeddelanden och insändare 
Grundregeln är att alla pressmeddelanden korrekturläses och skickas ut av 
kommunikationsfunktionen. På så sätt kvalitetssäkrar vi informationen och säkerställer att 
inga medier glöms bort utan alla behandlas likvärdigt. Kommunikationsfunktionen kan även 
planera för kommunikationsinsatser i andra kanaler, för uppföljning av pressinsatser och ha 
beredskap i större frågor som media är intresserade av. 

Vi svarar på insändare och debattinlägg snabbt och sakligt i de fall det bedöms som aktuellt. 
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3 Kommunikation är ett delat ansvar 
Vår huvudprincip är att den som äger information har ansvar för att den når ut till rätt 
målgrupp vid rätt tillfälle. 

Kommunstyrelsen har ansvar för den kommunövergripande informationen och 
kommunikationen, såväl internt som externt i Ulricehamns kommun. 

Varje chef är ansvarig för såväl intern som extern kommunikation inom respektive 
verksamhet och att den utförs i enlighet med vår kommunikationsplattform. Chefer har ett 
särskilt ansvar för att ge sina medarbetare relevant information, involvera i dialog och skapa 
utrymme för kommunikation. I chefsansvaret ligger också att uttala sig för medier som 
representant för sitt verksamhetsområde. 

Varje medarbetare i Ulricehamns kommun ansvarar för att själva söka och ta del av den 
information som är nödvändig för att arbetet ska kunna utföras på ett bra sätt. Vi har alla 
ansvar för att lyssna på dem som vi möter i vårt arbete. Våra intressenter ska få ett bra 
bemötande och en god service. Vi är alla ambassadörer för Ulricehamns kommun. 

Kommunikationsfunktionen har det övergripande ansvaret för hur Ulricehamns kommun 
arbetar med intern och extern kommunikation. Funktionen är en central stödfunktion som 
stöttar verksamheterna i deras kommunikationsarbete samt tar fram övergripande strategier 
och rutiner.  

Partipolitisk information hanteras av partiernas egna organisationer. 

3.1 Kommunikation vid en kris 
Vid en kris eller extraordinär händelse ska vi snabbt ta initiativ till kommunikation och 
information för att undvika ryktesspridning, missförstånd eller oro.  

Vid en extraordinär händelse aktiveras, vid behov, en särskild krisledningsorganisation där 
kriskommunikationsarbetet ingår. Krisledningsorganisationen tar då över ansvaret för 
samordning av informationen. 

4 Lagar att förhålla sig till 
Förutsättningarna för kommunikationen internt och externt i Ulricehamns kommun styrs i 
stor utsträckning av bestämmelser i svensk lag. Lagar som berör kommunikationsfrågor 
beskrivs kortfattat nedan.  

4.1 Tryckfrihetsförordningen 
Offentlighetsprincipen innebär att alla handlingar som kommit in till, eller upprättats av, 
myndigheten är allmänna med undantag för handlingar som faller under sekretesslagen. Det 
innebär att allmänheten har rätt att ta del av merparten av våra handlingar.  
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Meddelarfriheten innebär att alla medarbetare inom offentlig verksamhet får lämna 
uppgifter till media i syfte att de ska publiceras. Arbetsgivaren har inte rätt att efterforska 
vem som lämnat uppgifterna. 

4.2 Yttrandefrihetsgrundlagen 
Yttrandefriheten innebär att varje medborgare ska kunna förmedla information och uttrycka 
sina tankar och åsikter i tal, skrift eller bild. 

4.3 Förvaltningslagen 
Förvaltningslagen säger att kommunen ska ge allmänheten god service och kunskap om hur 
kommunen styrs och vilka möjligheter som finns att påverka före beslut. Kommunen ska 
upplysa allmänheten om rättigheter och skyldighet och vart man kan vända sig i olika frågor 
samt vem som ansvarar för vad. Frågor från allmänheten ska besvaras skyndsamt. 

4.4 Dataskyddsförordningen (GDPR) 
Dataskyddsreglerna grundar sig i de mänskliga rättigheterna. Alla människor har rätt till 
respekt för privat- och familjeliv och till skydd av sina personuppgifter. Verksamheter som 
hanterar personuppgifter måste följa dataskyddsförordningen. Det innebär bland annat att 
följa de grundläggande principerna, se till att behandlingen har en rättslig grund och 
informera de registrerade om hantering av deras personuppgifter. 

4.5 Språklagen 
Språklagen reglerar språkens ställning. Den säger bland annat att språket i offentlig 
verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt. 

4.6 Upphovsrättslagen 
Upphovsrättslagen handlar om att annans rätt till text och bild inte får kränkas. Till exempel 
är det inte tillåtet att kopiera text eller bild från andra webbsidor utan upphovspersonens 
medgivande.   

5 Relaterade dokument 

5.1 Grafiska regler 
Ulricehamns kommuns grafiska regler styr vårt gemensamma uttryck. De finns till för att 
förenkla arbetet när vi kommunicerar eller informerar. Här anges bland annat hur vår 
logotyp ska användas och vilka färger och typsnitt vi ska använda i vårt informationsmaterial.  
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5.2 Inriktning för kriskommunikation 
Dokumentet beskriver kommunens kommunikationsansvar samt kommunikationens syfte 
och mål vid en extraordinär händelse (kris).  

5.3 Handbok för sociala medier 
Beskriver hur vi arbetar med sociala medier i kommunens verksamhet och vad man ska 
tänka på innan man som kommunal verksamhet startar ett nytt konto. 
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[Normerande]
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[Aktiverande]
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Program – Avgörande vägval och programområden från andra än fullmäktigeberedningar
Plan – Uppdrag, tidsram och ansvar



Kommunikationsplattform för  
Ulricehamns kommun
 
 
Kommunikationspolicyn bildar tillsammans med styrdokumenten Riktlinjer för kommunika-
tion och Grafiska regler den plattform från vilken allt kommunikationsarbete i Ulricehamns 
kommun har sin utgångspunkt.



Inledning 
 
”En öppen och modern organisation där medarbetares kompetens i ett tydligt 
kundperspektiv tas tillvara.”  
 
Ulricehamns kommuns kommunikation har sin utgångspunkt i den ovan nämnda visionen 
för kommunen som organisation. 
 
Kommunens information är avgörande för medborgares möjlighet till delaktighet i utvecklin-
gen av Ulricehamn. En öppenhet kring förmedlande av information är därför en grundpelare 
i kommunikationen. Detta ska också känneteckna det interna kommunikationsarbetet.  
 
Begreppet ”kommunikation” kännetecknas av två vägar – ömsesidig förståelse är centralt. 
Interaktivitet är en möjlighet att utveckla kundperspektivet. De digitala redskap som är en 
del av de flesta medborgares och besökares vardag ger kommunen möjlighet att strategiskt 
kommunicera. Ulricehamns kommun ska finnas med där våra användare behöver oss och via 
de kanaler som finns. 

Tre fokusområden
 
Kommunikationen i Ulricehamns kommun:

… bidrar till en effektiv och måluppfyllande organisation där medarbetare kan 
utforma sitt arbete på bästa sätt.  
 
Interna kommunikationsarenor främjar dialog, samverkan och helhetssyn samt underlättar 
informationsdelning. Grafiskt material är tillgängligt och svarar mot de interna behov som 
finns. 

… bidrar till en god bild av Ulricehamns kommun som organisation och en attrak-
tiv plats att leva, utvecklas och verka i. 

Tillväxtmålet 25 000 invånare år 2020 samt kommunens attraktivitet som arbetsgivare 
beaktas särskilt. Utformningen av webbplats och grafiskt material genomsyras av detta.                       
Den bemötandekompetens som finns hos medarbetare uppmuntras och stöds i det interna 
kommunikationsarbetet.

… bidrar till att demokratiska principer upprätthålls.

I Ulricehamns kommun präglas kommunikationen med medborgare och andra aktörer av 
öppenhet, begriplighet, lyhördhet och tillgänglighet. Kontakten med media kännetecknas av 
respekt för dess roll i ett öppet samhälle. 

Kundens fokus styr val av utformning och kanal, det är också primärt perspektiv i utvecklan-
det av nya kommunikativa lösningar – analoga och digitala. 
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Strategi  Program  Plan    Policy  Riktlinjer  Regler

ANTAGET  AV:  Kommunstyrelsen
DATUM: 3 november 2014 
ANSVAR UPPFÖLJNING/REVIDERING: Kommunikationsstrateg 
GÄLLER TILL OCH MED: 2020, förlängd till 2021

»

Styrdokument

Riktlinjer för 
kommunikation
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Våra styrdokument 

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

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

4 KOMMUNIKATIONSPLATTFORM 

5 BAKGRUND 

6 ANSVAR FÖR KOMMUNIKATION 
GRAFISKA REGLER

7 TRE FOKUSOMRÅDEN I VÅR KOMMUNIKATION
INTERN KOMMUNIKATION

interna kommunikationskanaler 

8 EXTERN KOMMUNIKATION
målgrupper  
externa kommunikationskanaler 

11 MARKNADSFÖRING

12 KRISKOMMUNIKATION 

13 LAGAR ATT FÖRHÅLLA SIG TILL 
tryckfrihetsförordningen 
förvaltningslagen 
yttrandefrihetsgrundlagen 
offentlighets- och sekretesslagen 
lagen om upphovsrätt 
personuppgiftslagen
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Kommunikationsplattform för  
Ulricehamns kommun
 
 
Riktlinjer för kommunikation bildar tillsammans med styrdokumenten Kommunikationspo-
licy och Grafiska regler den plattform från vilken allt kommunikationsarbete i Ulricehamns 
kommun har sin utgångspunkt. 
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Bakgrund 
 
Alla kommunicerar
Kommunikation är en viktig del i kommunens verksamhet. Vi kommunicerar dagligen på 
våra arbetsplatser utan att kanske reflektera över att det är just kommunikation vi ägnar oss 
åt. 

En av de viktigaste formerna av kommunikation är det personliga samtalet och mötet, såväl 
mellan kollegor som mellan kommunens personal och medborgare/kund/samarbetspartner. 
Därför har alla som arbetar i Ulricehamns kommun ansvar för sitt bemötande, uttryckssätt 
och beteende. 

Vi kommunicerar också via andra kanaler såsom extern webbplats, e-post, telefonsamtal, 
sociala medier, intranät med flera. 

Hur vi uttrycker oss 
Egentligen är det enkelt; vi ska kommunicera vad vi gör och göra vad vi kommunicerar. Men 
att lyckas med sin kommunikation kan ändå vara svårt. Därför är det viktigt att vi tänker 
på hur vi uttrycker oss för att minska risken för missuppfattningar, öka tillgängligheten och 
skapa förståelse. Språket vi använder i skrift ska vara enkelt, korrekt och tidsenligt. Fack-
språk, interna förkortningar och ”kanslisvenska” ska undvikas.  
 

Varför riktlinjer för kommunikation?
Riktlinjerna ska lägga grunden för ett planerat, gemensamt och målinriktat kommunikations-
arbete. Med stöd av kommunikationsplattformen blir Ulricehamns kommun en kommunika-
tivt enhetlig organisation. 

Riktlinjerna gäller alla verksamheter som ryms inom Ulricehamns kommun. Kommunstyrel-
sen beslutar om kommunens övergripande styrdokument för kommunikation.  
 

Målgrupper
Kommunens information berör många olika målgrupper, både externt och internt. Det kan 
exempelvis vara medarbetare, förtroendevalda eller kommuninvånare. Oavsett målgrup-
pen är det viktigt att nå rätt målgrupp med information som är relevant för just den. Därför 
är det viktigt att veta vilken som är den primära målgruppen vid varje informationsinsats 
och anpassa informationen därefter. Detta synsätt ska genomsyra allt arbete med text, bild, 
formgivning och val av kanal. Också vid personliga möten ska mottagarens förutsättningar 
och behov stå i fokus. Då undviker vi missförstånd och skapar en positiv bild av Ulricehamns 
kommun. 
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Ansvar för kommunikation 
Chefer ... har ett särskilt ansvar för att se till att riktlinjerna följs i det dagliga arbetet. Som 
chef är kommunikationsaspekten en viktig del i ledarskapet, både i planeringsstadiet och i 
det dagliga arbetet. Chefer bör också fånga upp synpunkter och åsikter från medarbetare och 
föra dem uppåt i organisationen. Vid strategiska möten är det en god regel att alltid ha med 
kommunikation som en punkt på dagordningen.

Medarbetare ...  i Ulricehamns kommun ansvarar för att själva söka och ta del av den 
information som är nödvändig för att arbetet ska kunna utföras på ett bra sätt. Vi har alla 
ansvar för att lyssna på dem som vi möter i vårt arbete. Våra kunder ska få ett bra bemötande 
och en god service. Vi är alla ambassadörer för Ulricehamns kommun. 

Det strategiska ansvaret ... för kommunikation i Ulricehamns kommun har kommuni-
kationsstrategen. Strategen leder det övergripande utvecklingsarbete inom kommunikation, 
ser till att kommunikationsplattformen förvaltas och används på rätt sätt. Kommunikations-
strategen har med sin centrala placering ett särskilt ansvar för förvaltningsledningens kom-
munikation.

Kommunens informatörer ... fungerar som stöd och rådgivare i kommunikationsfrågor. 
De ska stödja cheferna i kommunikationsfrågor och hjälpa till att utveckla möjligheterna till 
målinriktad kommunikation. De har också operativa uppgifter i informationsarbetet. 

Kommunikationsplanering 
God kommunikation är målgruppsanpassad, lättbegriplig och välplanerad. Detta innebär att 
informationsinsatser ska planeras och budgeteras för att utformning och anslag ska bli rätt. 
Kommunikationsarbetet blir då en integrerad del av verksamheten och ett aktivt stöd i 
ledningsarbetet. Det är viktigt inte minst då det rör beslut och händelser som påverkar 
många.

Vid större projekt eller enskilda informationsinsatser ska alltid en kommunikationsplan 
upprättas. Det gör vi för att rätt målgrupp ska få rätt information i rätt kanal. En kommuni-
kationsplan skapar struktur och är ett viktigt stöd i arbetet. På intranätet i kommunikations-
handboken, finns en enkel mall för kommunikationsplanering. 

! Kontakta alltid kommunens informatörer innan du beslutar om en kommunikationsinsats.

Grafiska regler 
Ulricehamns kommuns kommunikation ska vara enhetlig och tydlig i sin utformning. Där-
för finns Grafiska regler som anger hur vi ska utforma vårt grafiska material. De Grafiska 
reglerna är ett stöd i arbetet med att skapa en extern tydlighet och en intern samhörighet. I 
reglerna anges vilka färger, typsnitt och bilder vi använder. Logotypen är den viktigaste ge-
mensamma nämnaren i de Grafiska reglerna. 

De Grafiska reglerna finns tillgängliga på intranätet och på externa webben. Vår logotyp finns 
för nedladdning på www.ulricehamn.se/logotyp.



RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION        7

Tre fokusområden i vår kommunikation
 
All kommunikation i Ulricehamns kommun ryms inom kommunikationspolicyns tre 
fokusområden. Internt ska kommunikationen bidra till en effektiv och måluppfyllande 
organisation där medarbetare kan utforma sitt arbete på bästa sätt. Externt bidrar den 
till en god bild av Ulricehamns kommun som organisation och en attraktiv plats att leva, 
utvecklas och verka i. Detta faller inom ramen för marknadsföring. Kommunikationen 
ska också bidra till att demokratiska principer upprätthålls. Som politiskt styrd organi-
sation är Ulricehamns kommuns service till för medborgarna. En tillgänglighet och öp-
penhet kring information är därför väsentlig. Kundens fokus ska vara primärt perspek-
tiv vid all extern kommunikation.

Intern kommunikation
God internkommunikation gör Ulricehamns kommun till en effektiv arbetsplats. Syftet med 
den interna kommunikationen är att den ska fungera som ett stöd för alla medarbetare och 
skapa delaktighet och engagemang. Genom den interna kommunikationen ska medarbetarna 
få kunskap om kommunens verksamhet, mål och förutsättningar i syfte att kunna utföra sitt 
arbete på bästa sätt. Grafiskt material är lätt åtkomligt för den som behöver och motsvarar de 
behov som verksamheten har. Vi eftersträvar att nyheter och förändringar som rör organisa-
tionen kommuniceras internt först.  
 
Målgrupper 
Kommunanställda är den primära målgruppen för den interna kommunikationen. Andra 
viktiga interna målgrupper är förtroendevalda politiker och fackligt förtroendevalda i sam-
verkansorganisationen. 

Interna kommunikationskanaler
Den interna kommunikationen har flera olika kanaler. Budskap, målgrupp och sammanhang 
avgör vilken kanal som är lämpligast. Det är viktigt att komma ihåg att kommunens medar-
betare har skiftande tillgång till och olika förutsättningar att använda de olika kanalerna.

Intranätet ”KommUnityn” 
… är vårt primära forum för intern information. Det är en kanal där informationen kan spri-
das till stora grupper medarbetare. Det är också är möjligt att styra informationen till vissa 
grupper eller verksamheter.

Intranätet är ett gemensamt arbetsverktyg med syfte att uppnå en effektiv och samverkande 
organisation. Det är en mötesplats för att stärka samhörighet och helhetssyn.

Möjligheten att skapa samarbetsytor på intranätet underlättar samverkan i hela organisatio-
nen. Möjligheten att skapa både längre och kortare nyheter säkerställer snabb, aktuell och-
samtidig information till medarbetare inom Ulricehamns kommun.

Möten
… kan vara en kraftfull kommunikationskanal. Att väl förbereda det som ska kommuniceras 
är nödvändigt, inte minst för att möten lätt blir resurskrävande och kan upplevas 
ineffektiva. Den som kallar till möte bör klart förmedla syftet med mötet och förväntningar 
på deltagarna. 
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Extern kommunikation
Den externa kommunikationen är vårt ansikte utåt och den ska genomsyras av ett kundper-
spektiv. Ulricehamns kommun finns ytterst till för sina invånare. Kommunikation i god tid, 
på rätt plats och på ett tillgängligt sätt är nödvändigt för att invånarna ska känna delaktighet, 
ha insyn i och kunna påverka våra verksamheter. 

God kommunikation med invånarna är också ett viktigt led i att utveckla våra verksamhe-
ter. Dialog med invånare och andra intressenter är en möjlighet för kommunen att förbättra 
servicen.

Den externa kommunikationen bidrar också till att demokratiska principer upprätthålls 
genom att kommuninvånarna ges möjlighet att följa politiska beslutsprocesser och ärenden 
i förvaltningen. Genom våra externa kanaler kan vi även stödja medborgardialogen som be-
drivs av exempelvis de politiska beredningarna.

Tillgänglighet är en hörnsten i den externa kommunikationen. Det handlar om att alla männ-
iskor oavsett funktionsförmåga ska kunna vara delaktiga i samhället. Vi strukturerar infor-
mation ur mottagarens perspektiv och har tydlig information om våra verksamheter för att 
det snabbt och enkelt ska gå att hitta och förstå. Tillgänglighet handlar om både teknik men 
också till stor del om innehåll, språk och pedagogik. 

Vi har också invånare från andra språkområden än det svenska. Det ska beaktas i möjligaste 
mån. 

Målgrupper
Kommuninvånarna är den primära målgruppen för den externa kommunikationen. 

Men Ulricehamns kommun har också andra viktiga målgrupper i och utanför Ulricehamn. 
Det kan exempelvis vara företagare, media, andra myndigheter, blivande ulricehamnare, 
framtida medarbetare, organisationer och föreningar eller andra kommuner och regioner 
både i Sverige och i andra länder. 

En annan viktig målgrupp som kan vara både intern och extern är våra förtroendevalda poli-
tiker. De kan ses som externa ur den synvinkeln att de är medborgarnas representanter och 
våra uppdragsgivare. De kan ses som interna ur det perspektivet att våra interna processer, 
beslut och aktiviteter ofta innebär att vi behöver informera våra politiker som en del av vår 
verksamhet. 

Externa kommunikationskanaler
Den externa kommunikationen har många olika kanaler. Vilken kanal vi använder för att nå 
ut med information beror på vilken målgrupp vi vill vända oss till. De olika målgrupperna har 
skiftande tillgång till och olika förutsättningar att använda de olika kanalerna. 

Trycksaker 
… bör användas med eftertanke i den interna kommunikationen. En trycksak är 
resurskrävande att utforma och hålla uppdaterad. Information på intranätet bör prioriteras 
före trycksaksproduktion när målgruppen är intern.

E-post, telefonsamtal och sms
… använder vi för den dagliga kommunikationen. I särskilda fall kan möjligheten att skicka 
e-post till samtliga kommunanställda användas, men huvudregeln är att intranätet i möjli-
gaste mån ska användas för kommunikation till samtliga medarbetare. 



RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION        9

Personliga möten, e-post och telefon 
I arbetet kommunicerar vi som kommunens företrädare. Ett respektfullt och serviceinriktat 
bemötande är därför en självklarhet både vid personliga möten, i telefon och i e-postkor-
respondens. 

Kontakter som kräver ett svar ska hanteras skyndsamt. Om det är svårt att lämna snabbt svar 
bör det kommuniceras varför och när svar kan förväntas.

E-postmeddelanden ska ha en förvald signatur som följer mallen i de Grafiska reglerna. 

Externa webben
Ulricehamn.se är Ulricehamns kommuns primära kanal för extern kommunikation och en 
plattform för service. Använd därför webbadressen så mycket som möjligt i annan kommuni-
kation (exempelvis broschyrer, affischer).  Ulricehamn.se är en webbplats med kundens fokus 
när det gäller innehåll, struktur och tilltal. Webbplatsen ska vara tillgänglig både innehålls-
mässigt och tekniskt. Det innebär bland annat att den ska fungera i dator såväl som smart 
telefon eller surfplatta. Den ska också vara tillgänglig för exempelvis besökare som har någon 
form av funktionsnedsättning. 

Layouten ska vara tilltalande och bidra till en positiv bild av kommunen som en professio-
nell, tydlig och attraktiv organisation. Analyser av besöksstatistik visar att besökarna i stor 
utsträckning söker sig till ulricehamn.se med ett klart syfte. Man letar efter exempelvis öp-
pettider, söker fakta om skolor eller använder blanketter. Den typen av aktiviteter bör därför 
prioriteras i strukturen så det blir lätt för besökaren att hitta det den söker. 

Textmaterialet ska vara väl anpassat för webb och hålla så hög kvalitet att det också kan an-
vändas i exempelvis trycksaker. Grundregeln är att all publicering på ulricehamn.se hanteras 
av informationsfunktionen. Informatörerna ansvarar också för layout och struktur. 

För att webbplatsen ska kunna motsvara dessa riktlinjer, krävs en god förvaltning och en 
utveckling i takt med omvärlden. Frekventa mindre förbättringar är därför att föredra istället 
för stora omställningar mer sällan. 

För e-tjänster är webbplatsen den naturliga ingången. I de fall e-tjänsternas gränssnitt ham-
nar utanför webbplatsen, ska layouten anpassas så att användaren upplever att man ändå 
befinner sig inom ramen för kommunens tjänster.

Sociala medier – kanal för interaktiv, snabb kommunikation
En stor del av invånarna använder sociala medier dagligen. Dessa plattformar är därför en 
oöverträffad snabb informationskanal. De är också en möjlighet för interaktiv kommunika-
tion som kan användas i olika situationer. Inte minst ger sociala medier tillfälle till delaktig-
het och dialog. 

För att kommunikationen i kommunens sociala medier ska fungera är det viktigt att många 
invånare och andra intressenter följer kommunens aktivitet. Tilltalet i sociala medier bör 
vara personligt men korrekt. Det som förmedlas ska vara intressant och relevant för följarna 
samt gärna uppmana till delaktighet. Uppdatering bör ske regelbundet för att kanalerna ska 
vara levande. Ett bra mått är ett inlägg en gång om dagen. Frågor som kommer in via sociala 
medier bör besvaras skyndsamt. Kommentarer eller inlägg från extern part kan vara av en 
sådan art att det ska diarieföras. Personuppgiftslagen gäller även på sociala medier (läs mer 
på sidan 13). En organisation som använder sociala medier måste hålla regelbunden uppsikt 
över publiceringar för att hinna upptäcka kränkande inlägg och (om sådana uppgifter upp-
täcks) skyndsamt ta bort dem.
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Det är fritt för kommunens verksamheter att medverka på sociala medier. Innan man startar 
ett konto, bör verksamheten dock överväga om resurser finns för att väl sköta sociala medier 
enligt ovan. Det krävs ett genomtänkt syfte och mål för närvaro i social medier. Från kommu-
nens övergipande sociala medier kommuniceras hela verksamheten, vilket ibland kan vara 
tillräckligt.  Verksamheters egna konton ska anmälas till informationsfunktionen. Det måste 
klart framgå på det sociala mediet vilken verksamhet som ansvarar för kontot samt att det rör 
sig om verksamhet inom Ulricehamns kommun. På intranätet återfinns de förhållningsreg-
ler som gäller för besökare och som ska finnas med på samtliga kommunens Facebooksidor. 
Ansvarig för sidan ska se till att dessa förhållningsregler följs. 

Media 
Media rapporterar ofta om kommunens verksamhet. En fri press är en av demokratins 
grundpelare. Området regleras i två av Sveriges fyra grundlagar – yttrandefrihetsgrundlagen 
och tryckfrihetsförordningen. 

För kommunen har media tre roller: kanal, målgrupp eller granskare. 

 
 

Annonsering, brev, trycksaksproduktion och skyltning
Vid extern kommunikation av detta slag, är det viktigt att de Grafiska reglerna följs. Det ska 
alltid tydligt framgå att det är Ulricehamns kommun som är avsändare. Informationsfunktio-
nen stödjer verksamheten med utformning av denna typ av material. Mallar och mer infor-

Kanal 
Via media finns en stor möjlighet att 
berätta om det som sker med god sprid-
ning bland invånarna. Presskontakter på 
kommunens initiativ sker främst genom 
pressmeddelanden. För ett professionellt 
intryck ska en mall användas (se Gra-
fiska reglerna). Grundregeln är att alla 
pressmeddelanden korrekturläses och 
skickas ut av informationsfunktionen. På 
så sätt kvalitetssäkrar vi informationen 
och säkerställer att inget media glöms 
bort utan alla behandlas likvärdigt. In-
formationsfunktionen kan även planera 
för kommunikationsinsatser i andra 
kanaler, för uppföljning av pressinsatser 
och ha beredskap i större frågor som 
media är intresserade av.

Vi svarar på insändare och debattinlägg 
snabbt och sakligt i de fall det bedöms 
som aktuellt. 

Vi använder oss av annonser på ett ge-
nomtänkt sätt. 

Målgrupp
Det ligger både i kommunens 
och invånarnas intressen att 
media får tillgång till korrekt 
och allsidig information om 
våra verksamheter. Det kan 
bland annat handla om att se 
till att media får tillgång till 
föredragslistor och handling-
ar till politiska sammanträ-
den. Offentlighetsprincipen 
som bland annat innebär att 
vi lämnar ut allmänna hand-
lingar är en självklarhet. 

Granskare
Att granska politik och of-
fentlig förvaltning är en av 
medias huvuduppgifter. I 
kontakter med media är vi 
sakliga och korrekta. En god 
relation med respekt för de 
olika rollerna i samhället ska 
eftersträvas. 

Meddelarfriheten i tryckfri-
hetsordningen innebär att 
alla medarbetare kan lämna 
uppgifter till media, och att 
ingen har rätt att efterforska 
källan. Undantaget är vissa 
uppgifter som omfattas av 
sekretess.
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mation återfinns i de Grafiska reglerna. Där hittar du också information om annonsering i 
lokalpress och övrig media samt vad som gäller för skyltar. 

Mässor 
För att stärka varumärket Ulricehamns kommun som till exempel attraktiv arbetsgivare kan 
mässor vara en bra arena. Kommunikationen vid mässor består av grafiskt material – stort 
som smått - som tillsammans med det personliga mötet skapar bilden av Ulricehamns kom-
mun. Utformning av monter, bemötande av besökare och budskap bör tänkas igenom noga 
och kommunikationen utformas därefter. 

Marknadsföring
Ulricehamns kommuns tillväxtmål 25 000 invånare 2020 samt kommunens attraktivitet som 
arbetsgivare står i centrum när vi arbetar med varumärket Ulricehamn. 

Ansvaret för marknadsföring av Ulricehamn delas mellan Ulricehamns kommun och det 
kommunala bolaget Näringsliv Ulricehamn AB, NUAB. Ulricehamns kommun ansvarar för 
marknadsföringen av de kommunala verksamheterna medan NUAB sköter den övergripan-
den marknadsföringen av Ulricehamn som tillväxtkommun och turistort. Även om ansvaret 
är uppdelat, ska samverkan mellan förvaltningen och NUAB eftersträvas och prioriteras för 
bästa möjliga resultat.

Det viktigaste verktyget för att ge Ulricehamns kommun ett gott rykte är dess medarbetare. 
Alla vi som jobbar inom kommunen är med och påverkar hur vår organisation uppfattas. 
Inget kan ge bättre anseende än ett korrekt och positivt bemötande vid personliga kontakter.

Tillsammans bidrar vi till den goda bilden av Ulricehamns kommun som organisation och 
som en attraktiv plats att leva, utvecklas och verka i. 
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Kriskommunikation
Vid en samhällsstörning eller extraordinär händelse är kommunikation om det inträffade 
och de åtgärder som vidtas av stor betydelse. Den som har ordinarie ansvar för en verksam-
het behåller ansvaret för kommunikation även i händelse av en kris. Informationen ska vara 
samordnad, snabb, saklig och bekräftad. Verksamheten kan alltid få hjälp och stöd av infor-
mationsfunktionen vid denna typ av händelse. 

Vid en extraordinär händelse aktiveras en särskild krisledningsorganisation där kriskommu-
niaktionsarbetet ingår. Krisledningsorganisationen tar då över ansvaret för samordning av 
informationen. 

Vid extraordinär händelse i fredstid eller vid höjd beredskap ska all information följa de rikt-
linjer som finns fastställda i styrdokumentet ”Plan för samhällsstörningar och extraordinära 
händelser. Ledning och information.” Denna återfinns i Författningshandboken som nås via 
intranätet.
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Lagar att förhålla sig till
Förutsättningarna för kommunikationen internt och externt i Ulricehamns kommun styrs i 
stor utsträckning av bestämmelser i svensk lag. Lagar som berör kommunikationsfrågor be-
skrivs kortfattat nedan. För vissa kommunala verksamheter gäller speciell lagstiftning. Dessa 
berörs inte i detta dokument. 

Tryckfrihetsförordningen
Handlingsoffentligheten – Vem som helst har rätt att ta del av allmänna handlingar som 
förvaras hos en myndighet. Undantag från detta regleras i sekretesslagen. Offentlighetsprin-
cipen gäller alla och myndigheten har varken rätt att kräva identifikation eller syfte hos den 
som efterfrågar uppgifterna.

Meddelarfrihet – Alla offentligt anställda har rätt att lämna information till medierna i 
publiceringssyfte. Denna rätt kompletteras med ett förbud för arbetsgivaren att efterforska 
källan.

Förvaltningslagen 
Varje myndighet ska lämna upplysningar, vägledning, råd och annan hjälp till medborgarna
i frågor som rör verksamheten.

Yttrandefrihetsgrundlagen 
I Sverige har du rätt att tycka och säga nästan vad du vill. Du har rätt att uttrycka dig i radio, 
i tv och på webben. I yttrandefrihetsgrundlagen står det om dessa rättigheter. Där står också 
vad du inte får göra, till exempel förtala eller kränka en annan person. Yttrandefrihetsgrund-
lagen är den yngsta grundlagen och har stora likheter med tryckfrihetsförordningen. Förbu-
det mot censur, meddelarfriheten, rätten till fri informationsspridning och anonymitet samt 
förbudet att forska efter källor gäller även här.

Offentlighets- och sekretesslagen 
Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser om myndigheters handläggning 
vid registrering, utlämnande och övrig hantering av allmänna handlingar. Lagen innehåller 
vidare bestämmelser om tystnadsplikt och om förbud att lämna ut allmänna handlingar. 
Sekretess innebär ett förbud att röja en uppgift, vare sig det sker muntligt eller genom att en 
allmän handling lämnas ut eller det sker på annat sätt. Sekretessbelagda uppgifter får inte 
publiceras på webben.

Lagen om upphovsrätt
Framställningar i tal eller skrift, datorprogram, databaser, musikaliska och sceniska verk, 
bildkonstverk, byggnadskonst, brukskonst, liksom alla typer av återskapande av ett litterärt 
eller konstnärligt verk, är skyddade genom upphovsrättslagen. Lagen ger konstnärer, förfat-
tare, kompositörer eller andra skapande personer rätt att bestämma över hur deras litterära 
eller konstnärliga verk ska användas. För att ett alster ska anses vara ett verk måste det ha 
uppnått verkshöjd. Upphovsrätten varar under upphovspersonens livstid och 70 år efter hans 
eller hennes död.

Personuppgiftslagen 
Syftet med personuppgiftslagen (PuL) är att skydda människor mot att deras personliga 
integritet kränks när personuppgifter behandlas. I personuppgiftslagen finns regler för hur 
personuppgifter får behandlas. Lagen bygger i hög grad på samtycke och information till de 
registrerade. Det finns också regler om säkerhet och rättelse av felaktiga uppgifter. 
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Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Handlingsplan för det ANDTS-förebyggande arbetet 2022–2025 antas och ersätter tidigare 
antagen handlingsplan.  
 
Sammanfattning 
Ulricehamns kommun har under ett flertal år haft en handlingsplan för det ANDT-
förebyggande arbetet (alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak). Handlingsplanen är i 
behov av att revideras och föreslås innehålla förebyggande arbete för alkohol, narkotika, 
dopningsmedel, tobaks- och nikotinprodukter samt spel om pengar (ANDTS). Det 
övergripande syftet föreslås vara ett samhälle fritt från narkotika och dopning med minskade 
medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och spel om pengar samt ett minskat bruk 
av tobaks- och nikotinprodukter. Handlingsplanen föreslås gälla under åren 2022–2025. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-10-25 från kanslichef 
2 Handlingsplan för det ANDTS-förebyggande arbetet 2022-2025 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Handlingsplan för det ANDTS-förebyggande arbetet 2022–2025 antas och ersätter tidigare 
antagen handlingsplan.  
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2021-10-25 

Tjänsteskrivelse Handlingsplan för ANDTS-
förebyggande arbete år 2022-2025 
Diarienummer 2021/465, löpnummer 2943/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Handlingsplan för det ANDTS-förebyggande arbetet 2022–2025 antas och ersätter tidigare 
antagen handlingsplan.  
 
Sammanfattning 
Ulricehamns kommun har under ett flertal år haft en handlingsplan för det ANDT-
förebyggande arbetet (alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak). Handlingsplanen är i 
behov av att revideras och föreslås innehålla förebyggande arbete för alkohol, narkotika, 
dopningsmedel, tobaks- och nikotinprodukter samt spel om pengar (ANDTS). Det 
övergripande syftet föreslås vara ett samhälle fritt från narkotika och dopning med minskade 
medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och spel om pengar samt ett minskat bruk 
av tobaks- och nikotinprodukter. Handlingsplanen föreslås gälla under åren 2022–2025. 

 
Ärendet 
Bakgrund 
Handlingsplanen för det ANDTS-förebyggande (alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobaks- 
och nikotinprodukter samt spel om pengar) arbetet har sin utgångspunkt i den nationella 
ANDTS-strategin som återfinns i regeringens En förnyad strategi för politiken avseende 
alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar 2021–2025 (Prop. 
2020/21:132), nationella folkhälsopolitikens mål och målområden samt den uppdaterade 
socialtjänsten.  

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för folkhälsan på lokal nivå och för att 
främja det nationella målet om en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de 
påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. I Verksamhetsplan för gemensamt 
folkhälsoarbete mellan Södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Ulricehamns kommun 2021 
lyfts ANDTS-förebyggande arbete. Ulricehamns kommun arbetar med ANDTS-förebyggande 
arbete som en del i det lokala folkhälsoarbetet samt i det trygghetsskapande och 
brottsförebyggande arbetet. Denna handlingsplan styr hur förvaltningens arbete ska 
prioriteras. I Ulricehamns kommun har folkhälsostrateg ansvar för samordning och 
utveckling av det ANDTS-förebyggande arbetet i kommunen och ska involvera berörda 
verksamheter, både kommunens och externa aktörer. 

Framtagandet av förslaget till handlingsplan har tagits fram tillsammans med kommunala 
aktörer inom det ANDTS-området samt polismyndigheten. De kommunala aktörerna 
innefattar verksamheterna individ- och familjeomsorg, funktionsnedsättning, miljöenhet, 
kultur och fritid, samt sektor lärande. Aktörer som berörs av uppdragen men som inte 
representerats i referensgruppen har haft avstämningar med handläggare av ärendet. 

Syfte och mål 
Syftet med handlingsplan för det förebyggande ANDTS-arbetet är ett samhälle fritt från 
narkotika och dopning med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och 
spel om pengar samt ett minskat bruk av tobaks- och nikotinprodukter.  
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Syftet överensstämmer med det övergripande nationella målet för ANDTS-strategin.  

Målen i handlingsplanen föreslås vara följande: 
Mål 1: Tillgången till alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobaks- och nikotinprodukter och 
spel om pengar ska minska 
Mål 2: Barn och unga ska skyddas mot skadliga effekter orsakade av alkohol, narkotika, 
dopning, tobaks- och nikotinprodukter och spel om pengar. 
Mål 3: Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel, tobaks- och 
nikotinprodukter eller debuterar tidigt med alkohol och spel om pengar ska successivt 
minska. 
Mål 4: Antalet personer som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, 
narkotika, dopningsmedel, tobaks- och nikotinprodukter och spel om pengar ska successivt 
minska. 
Mål 5: Personer med missbruk eller beroende ska utifrån sina förutsättningar och behov ha 
tillgång till vård och stöd av god kvalitet samt antalet personer som dör och skadas på grund 
av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobaks- och 
nikotinprodukter och spel om pengar ska minska 

Avgränsningar och förutsättningar 
Ulricehamns kommuns förebyggande ANDTS-arbete riktas i första hand mot barn, 
ungdomar och de vuxna som finns i deras närhet. För alla verksamheter inom kommunen 
gäller det gemensamma förhållningssättet nolltolerans mot alla former av ANDTS för barn 
och unga. 

Handlingsplanens uppdrag ska genomföras inom ram för verksamheternas ordinarie budget. 
Utifrån verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet mellan Ulricehamns 
kommun och Södra hälso- och sjukvårdsnämnden finns det medel att ansöka om som stöd 
för att verkställa uppdrag.  

Uppdragen ska genomföras under handlingsplanens giltighetstid samt i den takt och 
omfattning ansvarig enhet, verksamhet eller sektor finner lämpligt. Varje uppdrag fördelas 
på huvudansvarig respektive deltagande enhet, verksamhet eller sektor. Huvudansvariga 
förväntas vara drivande i genomförandet och följa upp som en del i kommunens systematiska 
kvalitetsarbete. De deltagande förväntas vara delaktiga i genomförandet och skapa goda 
förutsättningar för uppdraget, men behöver inte följa upp uppdraget i kommunens 
systematiska kvalitetsarbete. 

Uppföljning och utvärdering 
Uppdragen i handlingsplanen kommer följas upp årligen utifrån angivna indikatorer som en 
del av kommunens systematiska kvalitetsarbete. Målen kommer följs upp genom statistik 
från exempelvis kommunens verksamheter och polisen, folkhälsoenkäten Hälsa på lika 
villkor, CAN-undersökningen och andra relevanta undersökningar, såsom kommunens 
kvalitet i kortet (KKiK).  

Provtagning på avloppsvattnet för olika narkotikasubstanser har gjorts inför denna 
handlingsplan i syfte att bidra till helhetsbilden av förekomsten av narkotikaanvändningen i 
kommunen.  Resultatet kan användas som en grundmätning för ytterligare 
provtagningsomgång i samband med att effekten av denna handlingsplan utvärderas och 
inför en ny revidering.   

Beslutsunderlag 
1 Handlingsplan för det ANDTS-förebyggande arbetet 2022-2025 

 
Beslut lämnas till 
Författningshandboken 
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1 Bakgrund 
Handlingsplanen för det ANDTS-förebyggande arbetet har sin utgångspunkt i 
regeringens proposition för en nationell ANDTS-strategi En förnyad strategi för politiken 
avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar 2021–2025 
(Prop. 2020/21:132), nationella folkhälsopolitikens mål och målområden samt den 
uppdaterade socialtjänsten. Proportionen är inte antagen i skrivandes stund. Riksdagen 
tillkännager ytterligare några saker kopplade till den nationella strategin för regeringen. Inga 
av dessa tillkännagivande får direkt bäring på målen i denna handlingsplan.  På regional nivå 
är En regional strategi för alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel för 2018-2021 som är 
framtagen inom regional myndighetssamverkan ”Västra Götalandssamverkan mot droger”. 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för folkhälsan på lokal nivå och för att 
främja det nationella målet om en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de 
påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. I Verksamhetsplan för gemensamt 
folkhälsoarbete mellan Södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Ulricehamns kommun 
2021 lyfts ANDTS-förebyggande arbete, och i denna Handlingsplan för ANDTS-
förebyggande arbete 2022-2025 återfinns kommunstyrelsens uppdrag till förvaltningen för 
detta arbete. 

1.1 Definitioner 
ANDTS står för alkohol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter och spel om 
pengar.  

Alkohol avser berusningsdryck. 

Narkotika avser exempelvis cannabis, opiater, centralstimulerande medel, nätdroger, 
hallucinogener och icke-medicinsk användning av läkemedel. 

Dopningsmedel avser prestationshöjande substanser såsom anabola androgena steroider 
(AAS), tillväxthormon och testosteron. 

Tobaks- och nikotinprodukter avser exempelvis cigaretter, snus, e-cigaretter, 
örtprodukter och vattenpipa, oavsett om de innehåller både tobak och nikotin eller endast en 
av dessa. 

Sniffningsmedel som används genom att andas in ångor från lättflyktiga medel i 
berusningsmedel, exempelvis lösningsmedel, lim och gaser. 

Spel om pengar avser problem med spel om pengar, kan också kallas spelproblem. 
Spelproblem är att ha svårt att kontrollera hur mycket pengar och tid man lägger på att spela 
om pengar. 

Förebyggande innebär att försöka förhindra att personer börjar bruka eller missbruka 
ANDTS. Insatser sker dels genom generella åtgärder (universell prevention), som riktas till 
alla, och dels genom selektiva åtgärder, som riktas till identifierade riskgrupper eller 
individer. 
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Riskgrupper avser grupper av individer där det föreligger risk att grupperna ska hamna i 
ett missbruk. Avsikten med att identifiera grupper är för att med riktade åtgärder främja en 
jämlik hälsa. 

Risk- och skyddsfaktorer är sådana som främjar respektive förebygger olika faktorer i 
människors livsvillkor och levnadsvanor som påverkar användningen av ANDTS. Med 
riskfaktorer avses faktorer som ökar sannolikheten för att något oönskat ska uppstå. 
Skyddsfaktorer motverkar att det negativa kan uppstå. Enstaka risk och skyddsfaktorer har i 
regel liten effekt på individens beteende, men flera faktorer tillsammans kan ge större effekt. 
Många av dessa faktorer är likartade för flera utfall inom folkhälsoområdet och de kan delas 
in i tre nivåer: strukturell, social och individuell nivå. 

Barn avser personer i åldern 0 till 18 år 

Ungdomar avser personer i åldern 12 till 18 år. 

Unga avser personer i åldern 13 till 25 år. 

Unga vuxna avser personer i åldern 19 till 25 år. 

Vuxna avser personer över 18 år. 

1.2 Kartläggning av ANDTS-situationen i 
Ulricehamns kommun 

1.2.1 Drogvaneundersökning bland ungdomar 
Var tredje år undersöks drogvanorna bland unga 15-åringar och 17-åringar i Västra 
Götalandsregionen genom CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning)-
undersökningen. I sin nuvarande form har den genomförts år 2013, 2016 och 2019 vilket är 
det senaste resultatet och kommer presenteras nedan.  

Över tid är Ulricehamns resultat stabila och indikerar att det drogförebyggande arbetet ger 
effekt men det finns också tecken som visar att arbetet har möjlighet att utvecklas. I 
jämförelse med andra Sjuhäradskommuner finns det resultat att arbeta mer med, till 
exempel är det fler som dricker alkohol och varit berusade samt spelat om pengar. De 
positiva resultaten är bland annat att färre unga har vänner som använt narkotika, fler trivs i 
skolan och fler är nöjda med förhållandet till familjen. 

Alkohol 
Nästan hälften (44 procent) av Ulricehamns 15-åringar uppger att de druckit alkohol de 
senaste 12 månaderna vilket är en minskning sedan år 2016, men en ökning med 4 procent 
sedan år 2013. Hos 17-åringarna uppger 75 procent att de druckit alkohol de senaste 12 
månaderna, och detta är en minskning med 10 procent sedan år 2013, men ingen förändring 
sedan år 2016. Det är färre 15- och 17-åringar som intensivkonsumerar alkohol än tidigare år. 
Den största minskningen ses hos 17-åriga flickor. Med intensivkonsumtion av alkohol menas 
antingen fyra stora burkar starköl/starkcider, 25 cl sprit, en hel flaska vin, eller sex burkar 
folköl 
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Det är vanligast för ungdomarna att få tag på alkohol genom kompisar, kompisars syskon 
eller andra vuxna men även genom sina egna föräldrar. Bland 15-åringarna från Ulricehamn 
är det 17 procent som blivit bjudna på alkohol av sina föräldrar medan 46 procent av 17-
åringarna blivit det. Detta är en minskning från tidigare år. Det är vanligare bland 15-åriga 
pojkar och 17-åringar oavsett kön att bli bjuden på alkohol av sina föräldrar än genomsnittet i 
Västra Götaland. Intensivkonsumtion av alkohol är vanligare bland ungdomar som blivit 
bjudna på alkohol av sina föräldrar. 

Narkotika 
Användningen av narkotika är bland 15-åriga och 17-åriga pojkar är oförändrad, men har 
ökat bland 17-åriga flickor. Andelen som har använt narkotika i Ulricehamn är i nivå med 
genomsnittet i Västra Götaland. Dubbelt så många ungdomar uppger att de har flera vänner 
som använt narkotika än som uppger att de själva använt det. Cannabis följt av kokain och 
ecstasy är de vanligaste narkotika-preparaten bland ungdomar. Det upplevs vara lättare att få 
tag på narkotika än tidigare och särskilt narkotikaklassade preparat. 

Det är fler ungdomar som anser att det inte finns någon risk med att prova cannabis eller 
använda cannabis varje helg än vad tidigare undersökningar visat. 

Tobaks- och nikotinprodukter 
Det är färre 15-åringar som röker jämfört med år 2016. Bland 17-åringarna är det något färre 
pojkar än flickor som röker. Jämfört med tidigare år är det färre ungdomar i Ulricehamn som 
anser att rökning påverkar människor negativt.  

15 procent ungdomar snusar i Ulricehamn. Det är framförallt pojkar som snusar, dock kan 
den största ökningen ses bland de 17-åriga flickorna. 15-åringarna följer genomsnittet i 
Västra Götaland medan 17-åringarna snusar mer än genomsnittet i regionen. Allt färre 
ungdomar anser att snusning inte påverkar människor negativt. 

Spel om pengar 
Det är allt fler ungdomar i Ulricehamn som inte har spelat om pengar och det är också färre 
ungdomar som spelat om pengar under de senaste 12 månaderna eller för mer än 12 månader 
sedan. Dock har det skett en ökning samtliga tre år som undersökningen har genomförts 
bland de som spelat om pengar under de senaste 30 dagarna, från fyra procent år 2013 till 11 
procent år 2019.  

Det är vanligast att spela för under 100 kronor, där det skett en minskning från senaste 
mätningen till sju procent. Samtidigt är det fler som uppger att de spelar om mellan 100-300 
kronor eller för mer än 300 kronor. Totalt två procent uppger att de ibland eller nästan alltid 
spelar för mer än de egentligen har råd med samt två procent som uppger att de behöver 
spela för allt större summor för att få samma känsla av spänning. Fyra procent uppger att de 
ibland eller nästan alltid återvänt en annan dag för att försöka vinna tillbaka de summor de 
förlorat, och en procent uppger att de ibland har lånat pengar eller sålt något för att 
finansierat spelandet.  
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1.2.2 Förekomst i avloppsvatten 
För att bidra till helhetsbilden av förekomsten av narkotikaanvändningen i kommunen har 
kanslifunktionen tillsammans med reningsverket i centrala Ulricehamn låtit drogtesta 
avloppsvattnet vid två tillfällen per kvartal, en vardag respektive helgdag, under 2020.  

I tabellen nedan jämförs resultaten från provtagningstillfällena med Motalas kommun som 
2019 genomförde tre (3) mätningar och deras medelvärde presenteras, Borås stad har 
genomfört två (2) mätningar på vardag respektive helgdag samt resultat från Stockholm. 
Analysen presenteras utifrån antal doser per 1 000 invånare och baseras på en mätperiod om 
24 timmar per tillfälle. Genom att presentera resultaten utifrån antalet doser per 1 000 
invånare möjliggör jämförelse med andra kommuner.  

Substans Ulrice-

hamn 

Vardag: 

2020-12-08 

– 2020-12-

09 

Ulrice-

hamn 

Helgdag: 

2020-12-12 

– 2020-12-

13 

Ulrice-

hamn  

Vardag: 

2020-03-31 

–  

2020-04-01 

Ulrice-

hamn 

Helgdag: 

2020-04-03 

– 2020-04-

04 

Motala Borås 

Vardag, 

helgdag 

Stockholm 

Cannabis 
(THCA-
metabolit) 

23,9 12,3 120,2 68,2 58 101,4 , 
75,2 

440 

Kokain + 
bensoylekgonin 
(BzE) 

0,8 1,1 1,1 1,9 0,4 2,7 , 
6,4 

4,7 

Amfetamin + 
metamfetamin 

3,6 4,3 54,7 54,8 21 13,0 , 
17,3 

79 

 

Antalet doser avser inte antalet personer som brukat substanserna eftersom en person kan ta 
flera doser under provtagningsperioden. En dos är standardiserat till cannabis 125 mg, 
kokain 100 mg samt amfetamin + metamfetamin 30mg. Resultatet för cannabis-halten från 
vardagen, en tisdag, kan vara en fördröjd halt som egentligen påvisar antalet doser under 
helgdagarna före. 

Det är viktigt att tänka på att cannabishalten i dessa tester är svårt att tyda och analysera 
enligt forskare. Resultaten som påvisas är framförallt en indikation eftersom det inte går att 
utläsa hur många och hur ofta personer använt narkotika men även att styrkan på narkotikan 
varierar. Resultatet ger en ögonblicksbild och det är av stor vikt att göra kontinuerliga 
mätningar under längre tid för att kunna dra slutsatser. Testerna kan också ses som ett 
komplement till andra undersökningar såsom drogvaneundersökningarna hos ungdomar, 
polisens och tullens olika beslag samt iakttagelser. Positivt med dessa tester är att de inte 
pekar på någon enskild åldersgrupp samt inte baseras på självuppskattning, liksom 
drogvaneundersökningarna gör.  
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1.2.3 Trygghetsundersökning 2020 
Under november 2020 genomförde Ulricehamns kommun tillsammans med polisen en 
digital trygghetsundersökning. En majoritet av de svarande har postort Ulricehamn men det 
är också flera svaranden från Hökerum och Gällstad samt var mellan 31 – 80 år.  

60,9 procent känner sig trygga eller mycket trygga, 18,6 procent känner sig varken trygg eller 
otrygg samt 20,5 procent känner sig otrygg eller mycket otrygg. Fler män än kvinnor känner 
sig trygga men det är lika många män som kvinnor som känner sig otrygga. De platser som 
upplevs otrygga är till stor del kända sedan tidigare av såväl kommun som polis. Fler kvinnor 
än män uppger att de ändrar sitt beteende på dessa platser på grund av att de känner sig 
otrygga. Kvinnors främsta anledningar till otrygghet är kön och ålder medan män svarar 
ålder, etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning.  

De tre viktigaste områdena kommunen kan arbeta mer med för att öka tryggheten är minskat 
drogbruk, en meningsfull fritid för unga och kränkningar i skolan. Det som de flesta kan 
tänkas göra för att öka tryggheten är att tipsa polisen om brott följt av att engagera sig i 
grannsamverkan, föregå med gott exempel i trafiken och ta del av information från kommun, 
polis eller andra för att förebygga brott. De fyra främsta problemområdena som polisen ska 
prioritera enligt de svarande är ungdomsbrottslighet, ökad närvaro på otrygga platser, 
narkotikabrottslighet och livsstilskriminellas brott. 

2 Roller, ansvar och organisation 

2.1 Roller 
Folkhälsomyndigheten har det nationella ansvaret för att samordna arbetet med det 
ANDTS-förebyggande arbetet och för uppföljning av regeringens ANDTS-strategi. Ansvaret 
innefattar bland annat kunskapsstöd om förebyggande metoder, tillsyn enligt alkohol- och 
tobakslagarna samt för bevakning, utredning och kontroll av hälsofarliga varor.  

Polisens mål är att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. Utöver akuta 
uppdrag och utredningsverksamhet handlar en stor del av polisens uppgifter om 
brottsförebyggande arbete där ANDTS-förebyggande arbete ingår som en del. Tillsammans 
med kommunens tillsynsmyndighet genomför polisen tillsyn på krogar, föreläsningar på 
skolor och tillsammans med träningsanläggningar kring dopningsmedel. Polisen i 
Ulricehamn har varit med i framtagandet av denna handlingsplan och lyfter upp det 
gemensamma ANDTS-förebyggande arbetet i de gemensamma samverkansforumen. 

Länsstyrelsen ska sprida och verka för genomförandet av den nationella ANDTS-strategin 
på regional nivå med uppdrag gällande både förebyggande arbete och tillsyn. I detta arbete 
har varje länsstyrelse ANDTS-samordnare som bidrar till att stödja utvecklingen av ett 
strukturerat, långsiktigt och kunskapsbaserat lokalt ANDTS-förebyggande arbete. 

Västra Götalandsregionen (VGR) och Södra hälso- och sjukvårdsnämnden (HSNS) 
samarbetar med Ulricehamns kommun för att utveckla det lokala folkhälsoarbetet. Hälso- 



 
 
 
 
9

och sjukvården har också ansvar för beroendemottagningen som behandlar vuxna med 
beroendeproblematik i kombination med psykisk sjukdom och sprututbytesmottagning.  

Ulricehamns kommun arbetar med ANDTS-förebyggande arbete som en del i det lokala 
folkhälsoarbetet, trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Denna handlingsplan 
för det ANDTS-förebyggande arbetet styr hur förvaltningens arbete ska prioriteras. 

2.2 Ansvar och organisation 
Kommunal samordning av det ANDTS-förebyggande arbetet 
Länken till regionalt ANDTS-förebyggande arbete kan organiseras inom kommunerna på 
olika sätt. I Västra Götaland har alla kommuner minst en kontaktperson för det lokala 
drogförebyggande arbetet, ofta i form av drogförebyggande samordnare och/eller 
folkhälsostrateg. Länsstyrelsens ANDTS-samordnare ansvarar för att sprida kunskap och 
vetenskapligt betrodda metoder till kommunens samordnare som i sin tur kan införa dessa 
lokalt.  

Drogförebyggande samordning 
I Ulricehamns kommun har folkhälsostrateg ansvar för samordning och utveckling av det 
ANDTS-förebyggande arbetet i kommunen och ska involvera berörda verksamheter, både 
kommunens och externa aktörer. 

Lokalt brottsförebyggande råd 
För att samordna kommunens och den lokala polisens resurser har Ulricehamns kommun ett 
lokalt brottsförebyggande råd. Rådet består av kommunens sektorschefer och politiker bjuds 
in till att delta, Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund (Särf), det kommunala 
bostadsbolaget (STUBO) samt lokalpolisområde Borås genom närvaro av kommunpolis. 
Ordförande för rådet är kommunchef. Lokala BRÅ är styrgrupp för effektiv samordning för 
trygghet (EST), ANDTS-arbetet och SSPF. Rådet anger inriktning och följer upp arbetet inom 
ramen för sina mandat samt är ansvarig för den samverkansöverenskommelse kring brott 
och otrygghet som finns mellan kommun och polis.  

Samverkansöverenskommelse med polisen 
För att formalisera samarbetet mellan kommun och polis i det lokala brottsförebyggande 
arbetet kan parterna skriva en samverkansöverenskommelse. Överenskommelsen ger en 
möjlighet att ta tillvara kunskap och erfarenheter hos både kommun och polis samt ge det 
lokala brottsförebyggande rådet en fastare och tydligare struktur. I överenskommelsen läggs 
fokus på bland annat arbetet med ANDTS.  

Samordningsgrupp för det ANDTS-förebyggande arbetet 
Tillhörande det lokala brottsförebyggande rådet och strukturen för effektiv samordning för 
trygghet (EST) finns det och skapas det grupper som ska samverka och verka för eller emot 
ett avgränsat område, problem eller utmaning. En av dessa grupper som föreslås skapas är en 
samordningsgrupp där lokala aktörer inom det ANDTS-förebyggande arbetet samlas för att 
planera, diskutera utmaningar och möjligheter i syfte att använda de begränsade resurserna 
effektivt. Gruppen ska ledas av folkhälsostrateg som ansvarar för den drogförebyggande 
samordningen. Styrgrupp är Lokala BRÅ.  
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Säkerhetssamordnare 
Säkerhetssamordnaren arbetar med kommunala säkerhetsfrågor och brottsförebyggande 
insatser såsom leda arbetet med Effektiv samordning för trygghet (EST). Förebyggande 
ANDTS-arbete är en del av det brottsförebyggande arbetet och säkerhetssamordnaren deltar 
även i det lokala brottsförebyggande rådet samt arbetar nära drogförebyggande samordnare.  

Individ och familjeomsorgen 
Öppenvårdsenheten arbetar med både råd och stöd och på uppdrag av socialsekreterare, det 
är även hit fältsekreteraren organisatoriskt tillhör. Fältsekreteraren arbetar i miljöer där 
ungdomar finns, till exempel på skolor, fritidsgårdar och i centrum. Unga kan ta kontakt för 
att få stöd och motivation, hjälp att komma i kontakt med myndigheter, om de har problem 
med vänner eller funderingar om alkohol och droger.  

Anhörigstöd 
Anhörig kan få stöd från kommunen men också från region, kyrkor, frivilliga organisationer 
med flera. Eftersom behovet ser olika ut beroende på vilken situation anhöriga befinner sig i 
finns också olika typer av stöd att få. Musslan är en stödgrupp för barn och ungdomar vars 
föräldrar har ett beroende av spel, droger eller alkohol, eller har en psykisk ohälsa och drivs i 
samverkan mellan Ulricehamns kommun och Svenska kyrkan. 

Sektor lärande 
Till varje skola i kommunen finns ett elevhälsoteam kopplat dit barn och ungdomar kan 
vända sig med frågor om hälsa och studier. I teamet finns skolans rektor, skolkurator, 
skolsköterska och specialpedagog eller speciallärare. Genom teamet kan de också få kontakt 
med psykolog, specialpedagog och skolläkare. I skolornas läroplaner ingår undervisning om 
ANDTS. 

Familjecentralen är en mötesplats med aktiviteter för barn och föräldrar under förskoleåren. 
Här finns barnmorskemottagning och barnhälsovård, öppen förskola och förebyggande 
socialtjänst som gemensamt erbjuder råd och stöd i föräldraskapet och kunskap kring barns 
utveckling.  

Kultur och fritid 
Ansvarar för kultur- och fritidsutbudet och arbetar bland annat med arrangemang och 
idrottsanläggningar. Som ett komplement till föreningslivets insatser mot barn och 
ungdomar bedrivs även verksamhet i egen regi till olika åldersgrupper i form av öppna 
mötesplatser. Dessa är viktiga som ANDTS-fria mötesplatser. Personal tillhörande ungas 
fritid har en viktig främjande funktion för att ungdomar ska få en meningsfull fritid och 
fullfölja sina studier. 

Miljöenheten 
Ansvarar för tillsyn av till exempel restauranger och butiker vad gäller servering av alkohol 
och tobaksförsäljning, samt för rökfria skolgårdar. Miljöenheten bedriver 
myndighetsutövning som regleras av särskild lagstiftning och miljö- och byggnämnden vilket 
gör att denna handlingsplans uppdrag rörande miljöenheten inte regleras av 
kommunfullmäktige. 



 
 
 
 

11

3 Syfte  
Syftet med handlingsplan för det förebyggande ANDTS-arbetet är ett samhälle fritt från 
narkotika och dopning med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och 
spel om pengar samt ett minskat bruk av tobaks- och nikotinprodukter.  

Syftet överensstämmer med det övergripande nationella målet för ANDTS-strategin. 

4 Handlingsplan 
Ulricehamns kommuns förebyggande ANDTS-arbete riktas i första hand mot barn, 
ungdomar och de vuxna som finns i deras närhet. För alla verksamheter inom kommunen 
gäller det gemensamma förhållningssättet nolltolerans mot alla former av ANDTS för barn 
och unga. 

Handlingsplanens uppdrag ska genomföras inom ram för verksamheternas ordinarie budget. 
Utifrån verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet mellan Ulricehamns 
kommun och Södra hälso- och sjukvårdsnämnden finns det medel att ansöka om som stöd 
för att verkställa uppdrag.  

Uppdragen ska genomföras under handlingsplanens giltighetstid samt i den takt och 
omfattning ansvarig enhet, verksamhet eller sektor finner lämpligt. Varje uppdrag fördelas 
på huvudansvarig respektive deltagande enhet, verksamhet eller sektor. Huvudansvariga 
förväntas vara drivande i genomförandet och följa upp som en del i kommunens systematiska 
kvalitetsarbete. De deltagande förväntas vara delaktiga i genomförandet och skapa goda 
förutsättningar för uppdraget, men behöver inte följa upp uppdraget i kommunens 
systematiska kvalitetsarbete.  

4.1 Uppföljning och utvärdering 
Uppdragen i handlingsplanen kommer följas upp årligen utifrån angivna indikatorer som en 
del av kommunens systematiska kvalitetsarbete. Målen kommer följs upp genom statistik 
från exempelvis kommunens verksamheter och polisen, folkhälsoenkäten Hälsa på lika 
villkor, CAN-undersökningen och andra relevanta undersökningar, såsom kommunens 
kvalitet i kortet (KKiK).  

Provtagning på avloppsvattnet för olika narkotikasubstanser har gjorts inför denna 
handlingsplan i syfte att bidra till helhetsbilden av förekomsten av narkotikaanvändningen i 
kommunen. Därför kan det resultatet användas som en del av grundmätning för att sedan 
göra ytterligare en provtagningsomgång i samband med att effekten av denna handlingsplan 
utvärderas och det planeras inför en ny revidering.   
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4.2 Att lyckas med ANDTS-förebyggande arbete 
Folkhälsomyndigheten har lyft fram nyckelfaktorer för ett framgångsrikt förebyggande arbete 
och dessa ska genomsyra planering, genomförande, uppföljning och implementering av 
uppdragen i handlingsplanen. 

 

4.3 Mål 1: Tillgången till alkohol, narkotika, 
dopningsmedel, tobaks- och nikotinprodukter 
och spel om pengar ska minska 

 Uppdrag Indikatorer Huvudansvarig  Deltagande  

1.1 Årlig tillsyn 
tillsammans med 
andra myndigheter 
för att säkerställa 
krögares skötsamhet 
i alkoholservering 
samt casinospel och 
enarmade banditer. 

Antal genomförda 
tillsynsbesök 

Miljöenheten  

1.2 Årlig tillsyn av alla 
butiker som säljer 
folköl, butiker som 
säljer tobaks- och 
nikotinprodukter 
samt rökfria miljöer 

Antal genomförda 
tillsynsbesök 

Miljöenheten  
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som skolgårdar och 
lekplatser. 

1.3 Utarbeta och 
implementera 
samverkansstruktur 
där krögare, 
kommun och polis 
träffas regelbundet i 
syfte att minska och 
försvåra 
narkotikaanvändning 
samt minderårigas 
köp av alkohol i 
restaurangmiljö 

Antal deltagande 
krögare 

Strategi- och 
utvecklingsenheten 

Miljöenheten 

1.4 Årligen arbeta med 
metoden Ansvarsfull 
Alkoholservering 
bl.a. genom att 
erbjuda utbildning 
för krögare och 
serveringspersonal 
om narkotika, 
narkotikapåverkade 
personer och -
relaterade beteenden 

Antal deltagare i 
snitt per 
utbildningstillfälle 

Miljöenheten  

1.5 Årliga informations- 
och 
antilangningsinsatser 
för att öka 
medvetenheten 
bland vuxna om 
ungdomars tillgång 
till alkohol, tobaks- 
och nikotinprodukter 
och narkotika inför 
riskhelger och lokala 
evenemang, 
exempelvis inspark.  

Antal insatser Öppenvårdsenheten Strategi- och 
utvecklings-
enheten 

 

1.6 Regelbundna 
insatser mot 
langning av alkohol 
till unga vuxna 

Antal genomförda 
insatser 

IFO Myndighet vuxen Öppenvårds-
enheten 

1.7 Skapa fler öppna 
mötesplatser för alla 
ungdomar som är 
fria från ANDTS, 
med särskilt fokus på 
nationella och lokala 
riskhelger och -
evenemang, såsom 
inspark 

Antal öppna 
mötesplatser för 
ungdomar under 
nationella och 
lokala riskhelger 
och evenemang 
per år 

Ungas fritid  
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1.8 Arbeta med 
välförankrad 
samverkans-
överenskommelse 
mellan kommun och 
polis 

Antagen 
samverkans-
överenskommelse 

Kommunchef  

1.9 I införandet och 
implementeringen av 
metoden Effektiv 
samordning för 
trygghet 
uppmärksamma 
ANDTS i den lokala 
lägesbilden 

Införd fråga i den 
lokala lägesbilden 
om ANDTS 

Kanslifunktionen 

 

 

 

4.4 Mål 2: Barn och unga ska skyddas mot skadliga 
effekter orsakade av alkohol, narkotika, 
dopning, tobaks- och nikotinprodukter och spel 
om pengar. 

 Uppdrag Indikatorer Huvudansvarig Deltagand
e 

2.1 Regelbunden 
information till 
ungdomar och deras 
vårdnadshavare om 
fördelar och 
nackdelar med 
sociala medier samt 
verktyg för att 
hantera dessa 

Antal 
informationstillfälle
n 

Öppenvårdsenheten Sektor 
lärande 

Ungas fritid 

2.2 Kontinuerligt sprida 
ett 
informationshäfte 
för vårdnadshavare 
på högstadiet om 
olika 
narkotikapreparat, 
effekter av 
narkotika, tecken på 

 Strategi- och 
utvecklingsenheten 

Öppenvårds
-enheten 

Verksamhet 
grundskola 
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narkotikaanvändnin
g och lokal 
kontaktlista för stöd. 
Informationshäftet 
ska finnas på flera 
språk och spridas 
både digitalt och i 
fysisk form. 

2.3 Årlig 
utbildning/informati
on till 
vårdnadshavare om 
narkotika med fokus 
på att upptäcka 
narkotikaanvändnin
g samt narkotikans 
effekter på hälsa och 
samhälle under 
högstadiet 

Antal utbildnings- 
och 
informationstillfälle
n 

Andel 
vårdnadshavare som 
nåtts av 
informationen 

Öppenvårdsenheten Verksamhet 
grundskola  

 

2.4 Kontinuerlig 
utbildning/informati
on till 
vårdnadshavare 
om tobaks- och 
nikotinprodukter, 
alkohol och andra 
droger, antilangning 
och aktuell ANDTS-
situation i 
kommunen vid 
mötesplatser för 
vårdnadshavare i 
årskurs 5 och 
årskurs 7  

Antal utbildnings-
och 
informationstillfälle
n 

Andel 
vårdnadshavare som 
nåtts av 
informationen 

Öppenvårdsenheten Verksamhet 
grundskola 

2.5 Årlig 
utbildning/informati
on till årskurs 1 på 
gymnasiet om 
narkotikans effekter 
på hälsa och 
samhälle 

Andel av eleverna i 
åk 1 på gymnasiet 
som deltagit 

Tingsholmsgymnasiet, 
nationella och 
individuella program 

 

2.6 Regelbundna 
kompetenshöjande 
insatser till 

Andel av 
professionella i 
ungas närhet som 

Sektor lärande 

Sektor välfärd 
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professionella i 
ungas närhet, 
exempelvis skol- och 
fritidspersonal, 
personal på öppna 
mötesplatser, 
boendepersonal 
inom LSS, om 
ANDTS och med 
särskilt fokus på att 
upptäcka 
narkotikaanvändnin
g samt narkotikans 
negativa effekter på 
hälsa och samhälle 

deltagit i 
kompetenshöjande 
insatser 

Antal 
kompetenshöjande 
insatser 

Sektor service 

2.7 Regelbunden 
information till all 
personal som möter 
invånare om var de 
ska vända sig vid 
misstanke om 
droganvändning hos 
barn och unga vuxna 

Antal 
informationstillfälle
n  

Strategi- och 
utvecklingsenheten 

Öppenvårds
enheten 

2.8 Tillgängliggöra 
information till barn 
och unga vuxna om 
var de själva kan 
vända sig för råd, 
stöd och hjälp 

 Strategi- och 
utvecklingsenheten 

Verksamhet 
kultur och 
fritid 

Sektorstöd 
välfärd 

2.9 Kontinuerlig 
information till 
föreningar som 
möter barn för att de 
ska veta var de ska 
vända sig vid 
misstanke om 
droganvändning hos 
barn eller ungdom  

Andel föreningar 
som nåtts i snitt per 
informationstillfälle 

Fritidsenheten 

Sektorstöd välfärd 

Kultur & bibliotek 

Öppenvårds
-enheten 

2.10 För att få beviljade 
bidrag och stöd på 
årsbasis från 
kommunen ska 
föreningar med 

 Sektorstöd välfärd 

Verksamhet kultur & 
fritid 
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verksamhet för barn 
lämna in en 
uppdaterad alkohol- 
och drogpolicy var 
fjärde år 

Verksamhet Park & 
skog 

Exploateringsenheten
/Gata & trafik 

 

4.5 Mål 3: Antalet barn och unga som börjar 
använda narkotika, dopningsmedel, tobaks- och 
nikotinprodukter eller debuterar tidigt med 
alkohol och spel om pengar ska successivt 
minska. 

 Uppdrag Indikatorer Huvudansvari
g 

Deltagande  

3.1 Införa en skoltid fri från 
tobaks- och 
nikotinprodukter 

Andel skolor som 
infört en skoltid fri 
från tobaks- och 
nikotinprodukter 

Verksamhet 
grundskolan 

Verksamhet 
tingsholm 

 

3.2 Utveckla en 
samverkansmodell för 
skola, individ- och 
familjeomsorg, polis och 
ungas fritid. Samverkan 
gäller för grupp- och 
individinriktat arbete 
oavsett tid kring unga i 
riskzon för utanförskap, 
såsom kriminalitet och 
missbruk.  

Framtagna rutiner 
för samverkan 

Antal 
samverkanstillfällen 
per år 

Andel elever med 
ogiltig frånvaro i 
skolan 

Sektor välfärd Sektor 
lärande 

Sektor 
service 

Miljöenheten 

3.3 Utveckla förebyggande 
insatser mot spelproblem 
bland ungdomar och vuxna 
där det handlar om spel 
med pengar samt 
överdrivet spel om pengar 

Antal insatser Sektor välfärd 

 

Sektor 
lärande 

Ungas fritid 

Miljö-
enheten 

3.4 Genomföra en årlig 
trygghetsdag för årskurs 7 i 
samverkan med kommun, 
polis, räddningstjänst, 
näringsliv, civilsamhälle 
och ungdomsmottagningen 

Antal genomförda 
trygghetsdagar 

Verksamhet 
grundskola 

Kansli-
funktionen 

Verksamhet 
individ- och 
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familje-
omsorgen 

Verksamhet 
kultur och 
fritid 

3.5 Ta fram och implementera 
rutiner för professionella i 
unga med 
funktionsnedsättnings 
närhet vid misstanke om 
droganvändning 

Framtagen och 
implementerad 
rutin 

Verksamhet 
funktions-
nedsättning 

Enheten för 
socialpsykiatri 

Ulrikaskolans 
särskola 

Gymnasiesärsko
lans individuella 
program 

 

Öppenvårds-
enheten 

Ungas fritid 

 

 

4.6 Mål 4: Antalet personer som utvecklar skadligt 
bruk, missbruk eller beroende av alkohol, 
narkotika, dopningsmedel, tobaks- och 
nikotinprodukter och spel om pengar ska 
successivt minska. 

 Uppdrag Indikatorer Huvudansvarig Deltagan
de  

4.
1 

Tillsammans med 
polisen erbjuda 
regelbundna 
kompetensutvecklingsin
satser kring 
dopningsmedel, 
kosttillskott och träning 
för aktiva och 
ledare/instruktörer i 
föreningslivet samt 
träningsanläggningar  

Antal deltagare i snitt 
per insats 

Antal 
kompetensutvecklingsin
satser 

Simhall Fritids-
enheten 
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4.
2 

Årlig samverkan för 
samsyn bland 
träningsanläggningar, 
kommun och polis kring 
dopningsmedel, 
kosttillskott och träning 

Andel tränings-
anläggningar som 
deltagit per 
samverkanstillfälle 

Simhallen  

4.
3 

Kontinuerligt tillgodose 
nyanländas behov av 
kunskap om skadligt 
bruk och beroende av 
ANDTS 

Antal 
informationsinsatser 

Arbetsmarknadsen
heten 

 

 

4.7 Mål 5: Personer med missbruk eller beroende 
ska utifrån sina förutsättningar och behov ha 
tillgång till vård och stöd av god kvalitet samt 
antalet personer som dör och skadas på grund 
av sitt eget eller andras bruk av alkohol, 
narkotika, dopningsmedel, tobaks- och 
nikotinprodukter och spel om pengar ska minska 

 

 Uppdrag Indikatorer Huvudansvarig Deltagande  

5.1 Kontinuerligt 
erbjuda anhöriga 
barn och vuxna 
till personer med 
missbruk, eller 
missbruk i 
kombination 
med psykisk 
ohälsa, stöd i 
olika former  

Antal stödinsatser 

till anhöriga 
Öppenvårdsenheten  

5.2 Utveckla 
förebyggande 
insatser på 
grupp- och 
individnivå för 
barn och unga 
vuxna med 

Antal insatser Sektorstöd välfärd Öppenvårdsenheten 

Sektor lärande 



 
 
 
 

20

närstående som 
har missbruk. 
Insatserna ska 
minska de 
negativa 
konsekvenserna 
av den 
närståendes 
missbruk 

5.3 Kontinuerligt 
erbjuda 
vårdnadshavare 
råd och 
stödsamtal kring 
droger  

Andel 

vårdnadshavare 

som varit i kontakt 

med 

Öppenvårdsenheten 

för råd- och 

stödsamtal 

Öppenvårdsenheten  

5.4 Kontinuerligt 
erhålla en god 
organisation för 
vård gällande 
missbruk och 
erbjuda de 
psykosociala be-
handlings- och 
stödinsatser 
som 
rekommenderas 
av Socialstyrel-
sen (Nationella 
riktlinjerna för 
missbruksvård)  

Andel individer 
som efter avslutad 
behandlings - eller 
stödinsats upplever 
att de har ett 
mindre eller är helt 
fria från alkohol-, 
narkotika-och 
spelberoende. 

Öppenvårdsenheten IFO Myndighet 
Vuxen 
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Planprioriteringslista våren 2022 
Dnr 2021/520 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Planprioriteringslistan antas och ska ligga till grund för miljö och samhällsbyggnads fortsatta 
planarbete.  
 
Planuppdraget Bogesund 1:40 m.fl. "Del av Handelsträdgården" avslutas då marknadens 
behov är tillgodosedda i gällande detaljplan och en markanvisningstävling kan göras utifrån 
rådande förutsättningar. 
 
Planuppdraget Bogesund 1:253 o 1:300 m.fl. "Bäckebotomt" föreslås avslutas då 
planbeskedet är inaktuellt och då ärendet ej har varit aktivt under de fem år det funnits med i 
planprioriteringslistan. 
 
Planuppdrag nr 31 Detaljplan för Arnabo 1:20 flyttas upp till plats 26 som pågående. 
Planuppdrag 26–30 i förvaltningens förslag flyttas nedåt till planuppdrag 27–31. 
 
Sammanfattning 
Miljö och samhällsbyggnad överlämnar ett förslag till prioritering för detaljplanering. Listan 
ska ligga till grund för förvaltningens arbete och visa det huvudfokus som ska finnas i det 
dagliga arbetet. Prioriteringen grundar sig på kommunens övergripande målsättningar kring 
tillväxt och utveckling. Främst prioriteras planläggning för tillkommande bostadsbyggande 
och för att tillgodose lokaler för kommunal service för att möjliggöra och bereda möjligheter 
att nå målet om en 5% befolkningsökning inom 5 år. Planer som lägger grunderna för fler 
arbetstillfällen och främjar besöksnäringen ska även vägas in i prioriteringen och hänsyn tas 
till efterfrågan på ny industrimark. 
 
Beslut om positiva planbesked kan lämnas till sökande löpande under året. Var i 
prioriteringslistan planen hamnar avgörs av planchef, som följer samma principer som 
planprioriteringslistan baseras på. När lokaliseringsutredningar för kommunal service är 
beslutat och start av planläggning ej kan vänta till nästa beslut av planprioriteringslista, 
skickas ärendet om planläggning upp separat för politiskt beslut. Planuppdrag som är vilande 
kan flyttas till pågående planer i planprioriteringslistan när förutsättningarna för planen 
ändras och planchef bedömer att det finns resurser att hantera ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-10-26 från samhällsbyggnadschef 
2 Följebrev Planprioritering våren 2022 
3 Planprioriteringslista våren 2022 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Planprioriteringslistan antas och ska ligga till grund för miljö och samhällsbyggnads fortsatta 
planarbete.  
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Planuppdraget Bogesund 1:40 m.fl. "Del av Handelsträdgården" avslutas då marknadens 
behov är tillgodosedda i gällande detaljplan och en markanvisningstävling kan göras utifrån 
rådande förutsättningar. 
 
Planuppdraget Bogesund 1:253 o 1:300 m.fl. "Bäckebotomt" föreslås avslutas då 
planbeskedet är inaktuellt och då ärendet ej har varit aktivt under de fem år det funnits med i 
planprioriteringslistan. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2021-10-26 

Tjänsteskrivelse Planprioriteringslista våren 2022 
Diarienummer 2021/520, löpnummer 3257/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Planprioriteringslistan antas och ska ligga till grund för miljö och samhällsbyggnads fortsatta 
planarbete.  
 
Planuppdraget Bogesund 1:40 m.fl. "Del av Handelsträdgården" avslutas då marknadens 
behov är tillgodosedda i gällande detaljplan och en markanvisningstävling kan göras utifrån 
rådande förutsättningar. 
 
Planuppdraget Bogesund 1:253 o 1:300 m.fl. "Bäckebotomt" föreslås avslutas då 
planbeskedet är inaktuellt och då ärendet ej har varit aktivt under de fem år det funnits med i 
planprioriteringslistan. 
 
Sammanfattning 
Miljö och samhällsbyggnad överlämnar ett förslag till prioritering för detaljplanering. Listan 
ska ligga till grund för förvaltningens arbete och visa det huvudfokus som ska finnas i det 
dagliga arbetet. Prioriteringen grundar sig på kommunens övergripande målsättningar kring 
tillväxt och utveckling. Främst prioriteras planläggning för tillkommande bostadsbyggande 
och för att tillgodose lokaler för kommunal service för att möjliggöra och bereda möjligheter 
att nå målet om en 5% befolkningsökning inom 5 år. Planer som lägger grunderna för fler 
arbetstillfällen och främjar besöksnäringen ska även vägas in i prioriteringen och hänsyn tas 
till efterfrågan på ny industrimark. 
 
Beslut om positiva planbesked kan lämnas till sökande löpande under året. Var i 
prioriteringslistan planen hamnar avgörs av planchef, som följer samma principer som 
planprioriteringslistan baseras på. När lokaliseringsutredningar för kommunal service är 
beslutat och start av planläggning ej kan vänta till nästa beslut av planprioriteringslista, 
skickas ärendet om planläggning upp separat för politiskt beslut. Planuppdrag som är vilande 
kan flyttas till pågående planer i planprioriteringslistan när förutsättningarna för planen 
ändras och planchef bedömer att det finns resurser att hantera ärendet. 
 
 
Ärendet 
Miljö och samhällsbyggnad överlämnar ett förslag till prioritering för detaljplanering. Listan 
skall ligga till grund för förvaltningens arbete och visa det huvudfokus som skall finnas i det 
dagliga arbetet. Prioriteringen grundar sig på kommunens övergripande målsättningar kring 
tillväxt och utveckling. Främst prioriteras planläggning för tillkommande bostadsbyggande 
och för att tillgodose lokaler för kommunal service, för att möjliggöra och bereda möjligheter 
att nå målet om en 5% befolkningsökning inom 5 år. 
 
Planer som kombinerar bostäder och kommunal service prioriteras högre än planuppdrag 
där endast en av de två ingår. Beaktningen görs utifrån antal potentiella bostäder och hur 
angeläget behovet av lokaler för kommunal service är. Prioritering mellan ärenden för lokaler 
till kommunal service prioriteras även baserat på lokalförsörjningsplanen samt baserat på 
den planerade åtgärdens storlek, där projekt med störst samhällsnytta prioriteras högst. 
Detta innebär att kommunen i sin interna planering måste prioritera detaljplaner som 
säkerställer behoven för skola och omsorg. Nuvarande situation kring kommunalt 
markinnehav och kommunens lokalförsörjningsplan, gör att en del andra uppdrag får en 
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lägre prioritet. Planer som lägger grunderna för fler arbetstillfällen och främjar 
besöksnäringen ska även vägas in i prioriteringen. Prioriteringen beaktar antal potentiella 
arbetstillfällen. Prioriteringen tar även hänsyn till efterfrågan på ny industrimark. 
 
För att optimera förvaltningens resurser vägs i andra hand ett planuppdrags komplexitet in i 
prioriteringen. Detta då en handläggare kan ha fler planer om de har olika komplexitetsnivå.  
 
Beslut om positiva planbesked kan lämnas löpande under året och var i prioriteringslistan 
planen hamnar avgörs av planchef, som följer samma principer som planprioriteringslistan 
baseras på. 
 
När lokaliseringsutredningar för kommunal service är beslutade och start av planläggning ej 
kan vänta till nästa beslut av planprioriteringslistan, skickas ärendet om planläggning upp 
separat för politiskt beslut. Ärendet hanteras sedan av planchef enligt ovan nämnda kriterier 
för prioritering. 
 
Planuppdrag som är vilande kan flyttas till pågående planer i planprioriteringslistan när 
förutsättningarna för planen ändras och planchef bedömer att det finns resurser att hantera 
ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
1 Följebrev Planprioritering våren 2022 
2 Planprioriteringslista våren 2022 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
 
 
 
 

Sebastian Olofsson Kjell Jonsson 
Samhällsbyggnadschef Vik. planchef 
Sektor miljö och samhällsbyggnad Planenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 
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TELEFON 0321-59 50 00 (vx)   E-POST  miljosamhallsbyggnad@ulricehamn.se 
BESÖKSADRESS  Bogesundsgatan 22   POSTADRESS  523 86 Ulricehamn 
WEBB  ulricehamn.se   FACEBOOK  facebook.com/ulricehamnskommun

Miljö och samhällsbyggnad

Följebrev Planprioriteringslista för våren 2022 
 
Planprioriteringslistan utgör underlag för prioritering av detaljplaner och planprogram. Listan 
skall ligga till grund för förvaltningens arbete och visa det huvudfokus som skall finnas i det 
dagliga arbetet.  
 
Listan visar dels pågående och planerade uppdrag samt även hur prioriteten på uppdraget kan 
ha förändrats i förhållande till föregående beslut om prioritering.  
 
Beslutade uppdrag 
Sedan föregående planprioriteringslista har åtta uppdrag tillkommit i listan. 
 
Åtta planbesked har sedan föregående planprioriteringslista kommit in och beslutats som 
positiva planbesked, fyra på delegation och fyra i kommunstyrelsen. Dessa är Tvingen 13-15 
m.fl, Arnabo 1:20, Fridhem 6 och 7, Del av Vist 10:27, Ubbarp 8:16 och Vist 10:25, Folkesred 
1:2, Bogesund 1:115 m.fl., Ving 10:11 samt Bogesund 1:223. Avsikten med Tvingen 13-15 och 
Arnabo 1:20 är att tillskapa nya bostäder. Syftet med Fridhem 6 och 7 är att ändra nockhöjden 
för att få till en fungerande anslutning till fastigheterna. Intentionen med Del av Vist 10:27 
m.fl. är att möjliggöra för fordonsservice, restaurangverksamhet och en drivmedelsstation. 
Ambitionen med Folkesred 1:2, Bogesund 1:115 m.fl. och Ving 10:11 och Bogesund 1:223 är att 
skapa möjlighet för nya bostäder. 
 
Avslutade uppdrag 
Planuppdraget Bogesund 1:40 m.fl. "Del av Handelsträdgården", föreslås avslutas då 
marknadens behov är tillgodosedda i gällande detaljplan och en markanvisningstävling kan 
göras utifrån rådande förutsättningar. 
 
Planuppdraget Bogesund 1:253 o 1:300 m.fl. "Bäckebotomt" föreslås avslutas då planbeskedet 
nu är inaktuellt och då ärendet ej har varit aktivt under de fem år det funnits med i 
planprioriteringslistan. 
 
Genomförda uppdrag 
Sedan föregående planprioriteringslista har tre uppdrag slutförts och således tagits bort från 
planprioriteringslistan. 
 
Ubbarp 8:16 "Del av Rönnåsen etapp 1" 
Alängen 3 "Toyota" 
Gällstad 1:147 IETV 
 
 

Sebastian Olofsson Kjell Jonsson 
Samhällsbyggnadschef Vik. planchef 
 Planenheten 
 Sektor miljö- och samhällsbyggnad 



 Planprioritering våren 2022

Planuppdrag Uppdrag gavs Syfte
Antal nya
bostäder

(cirka)

Komplexitet
låg (L), medel
(M), hög (H)

Exploatör Status Preliminärt
antagande

På
gå

en
de

1 Gällstad 1:132 "Nytt VO-boende i Gällstad
gemensam med ny förskola" KS 2016-09-08 Nytt äldreboende och ny förskola 40 H Kommunen Granskning hösten 2021 Våren 2022

2 Sanatorieskogen 1:3 m.fl. KS 2018-11-01 Nya bostäder, ny skola och annan kommunal
service 65 H Kommunen Granskning våren 2022 Hösten 2022

3 Tegelbruket Daltorp KS 2017-02-06 Nya bostäder 700 H Privat Granskning våren 2022 Hösten 2022
4 Ubbarp 8:16 "Rönnåsen etapp 2" KS 2017-06-01 Industrimark och volymhandel - H Kommunen Granskning våren 2022 Hösten 2022
5 Bogesund 1:86 "Marknadsplatsen" KS 2016-09-08 Handel / Kontor / Bostäder 100 H Kommunen, privat Samråd våren 2022 Våren 2023
6 Hester 5:7 m.fl. "Hester etapp 3" KS 2021-06-03 Industrimark - H Kommunen Planstart våren 2022 Hösten 2024
7 Planprogram Brunnsnäs 2:1, m.fl. KS 2020-11-26 Bostäder och friluftsområde - H Kommunen Samråd hösten 2022 Hösten 2023
8 Ubbarp 8:16 m.fl. "Lövåsen" KS 2019-06-03 Bostäder, kommunal service, mm 275 H Kommunen Planstart våren 2022 Våren 2025
9 Australien 3 "Gamla UT-huset" KS 2012-03-05 Nya bostäder 30 M Privat Granskning våren 2022 Hösten 2022

10 Hökerum 7:7 m.fl. "Mogdens fritidshusområde" KSAU 2008-05-12 Införa kommunalt VA mm, utöka byggrätter,
nya bostäder. 10 H Privat Granskning hösten 2021 Våren 2022

11 Vedåsla 17:1, m.fl. “Förskola Dalum” KS 2021-06-03 Ny förskola, utveckling av bostadsområde - M Kommunen, STUBO Planstart hösten 2021 Våren 2024

12 Verkstaden 1 "UEAB" Deleg. 2017-10-09 Industrimark - M UEAB Granskning hösten 2021 Våren 2022
13 Holmared 1:25 Deleg. 2018-12-20 Industrimark - M Privat Granskning våren 2022 Hösten 2022
14 Stockrosen 1, etapp 2 Deleg. 2019-10-16 Nya bostäder 60 M STUBO Samråd våren 2022 Våren 2023
15 Kölaby 22:11 "Förskola Trädet" KS 2020-11-26 Utveckling av förskola - L Kommunen Planstart hösten 2021 Hösten 2024
16 Karlslätt 1-9 Deleg. 2019-10-25 Bostäder 35 M STUBO Samråd hösten 2021 Våren 2023
17 Resedan 5 och 8 m.fl. "Montessoriskolan" SMB 2014 Tillbyggnad skolverksamhet och bostäder 70 M Privat Granskning våren 2022 Hösten 2022
18 Slingan 1 "B & B Tools" KS 2012-02-06 Höjning av höjdbegränsning - M Privat Antagande hösten 2021 Hösten 2022
19 Skottek 1:10 m.fl. Deleg. 2018-10-01 Camping mm. - H Privat Planstart våren 2022 Hösten 2024
20 Maskinen 5 Deleg. 2021-04-06 Industrimark - L Privat Planstart våren 2022 Våren 2024
21 Detaljplan för Ving 10:11, Hökerum Deleg. 2021-09-20 Bostäder 10 L Privat Planstart hösten 2021 Våren 2024

22 Detaljplan för Del av Vist 10:27 m.fl. KS 2021-09-02 Fordonsservice, restaurangverksamhet och
drivmedelsstation - M Privat Planstart våren 2022 Våren 2024

23 Detaljplan för Fridhem 6 och 7 Deleg. 2021-07-05 Bostäder 2 L Privat Planstart våren 2022 Våren 2024
24 Detaljplan för Tvingen 13-15 m.fl Deleg. 2021-06-02 Bostäder 1 L Privat Planstart våren 2022 Hösten 2024
25 Brunnsnäs 2:10 KS 2020-11-26 Bostäder, gårdsmiljö - M Kommunen Planstart våren 2024 Våren 2026

Planuppdrag Uppdrag gavs Syfte
Antal nya
bostäder

(cirka)

Komplexitet
låg (L), medel
(M), hög (H)

Exploatör Status

Vilande - förvaltningen har ej resurser att arbeta med planen

V
ila

nd
e 

A

26 Snipe 2:6 KS 2018-11-01 Nya bostäder och ev. kommunal service 90 H Kommunen Vilande

27 Sjöred 1:2 och Kråkahagen 1:2, Åsundsholms
Herrgård, Vegby Deleg. 2020-03-04 Hotell, restaurang, golf, bostäder 20 M Privat Vilande

28 Grodparken KS 2016-12-01 Utformning av park, gator, service - M Kommunen Vilande
29 Björnen 6 m.fl. KS 2019-05-02 Bostäder, kommunal service, mm. 70 H Kommunen, STUBO Vilande

30 Detaljplan för Stadsgränsen 2,
Jönköpingsvägen 53 Deleg. 2020-03-31 Bostäder och kontor 50 L STUBO Vilande

31 Detaljplan för Arnabo 1:20 KS 2021-06-03 Bostäder 10 M Privat Vilande
32 Detaljplan för Folkesred 1:2 KS 2021-09-02 Bostäder 10 L Privat Vilande

33 Detaljplan för Bogesund 1:115 m.fl,
Gullbergsgatan/Borgmästargatan KS 2021-09-02 Bostäder 10 M Privat Vilande

34 Folkesred 1:12 Deleg. 2020-12-02 Bostäder 4 L Privat Vilande

35 Detaljplan för Bogesund 1:223,
Aspelundsdreven Deleg. 2021-10-19 Bostäder 1 L Privat Vilande

36 Planprogram Järnvägsområdet KS 2017-06-01 Översiktlig planering av området - M Kommunen Vilande
Vilande - planarbete kan ej inledas även om förvaltningen skulle ha resurser att arbeta med planen

V
ila

nd
e 

B

37 Bronäs 3 m.fl. KS 2021-03-04 Bostäder 50 H Privat Avvaktar kund
38 Nord-Afrika 1, 10 m.fl. KS 2017-06-01 Bostäder 30 M Privat Avvaktar kund

39 Bogesund 1:230 "Kvarnryd, Hemrydsgatan" KS 2014-10-06 Bostäder, oklart antal bostäder ? L STUBO Avvaktar kund

40 Härstorp 5:12, Fotåsen KS 2018-01-08 Bostäder 15-300 H Privat Avvaktar kund
41 Blodboken 4, "Villa Skogshyddan" Deleg. 2020-03-27 Vandrarhem - L Privat Avvaktar kund
42 Gällstad 1:110 KS 2017-11-02 Församlingsverksamhet/bostäder ? M Privat Avvaktar kund
43 Bromarken 1 m.fl. "Ätranäs" KS 2021-04-14 Bostäder m.m. >500 H Privat Inväntar förarbete i området
44 Fiskebacken 6 och 7 "Hökerum fastigheter" Deleg. 2018-06-26 Nya bostäder 100 H Privat Inväntar flytt av reningsverk
45 Brunnsbo 6 m.fl. "Voten" KS 2016-12-01 Nya bostäder 90 H Privat Inväntar flytt av reningsverk
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Avtal om förskoleverksamhet på intraprenad under 
2022-2023 
Dnr 2021/208 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen godkänner avtalet, vilket reglerar den verksamhet som bedrivs vid 
förskolorna Stadsskogen och Tre Rosor och som kommer att samordnas inom Emilia 
centrum under perioden 2022-01-01 – 2023-12-31. 
 
Sammanfattning 
Personalen vid förskolorna Stadsskogen och Tre Rosor inkom under våren 2021 med en 
begäran om att få fortsätta att bedriva förskolorna som en intraprenad inom Emilia centrum 
under perioden 2022 – 2023. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 6 maj 2021, Ks § 133, att ställa sig positiv till begäran om en 
ny överenskommelsetid och gav förvaltningen i uppdrag att utarbeta ett förslag på nytt avtal 
för perioden 2022-01-01 – 2023-12-31. 
 
Ett förslag på avtal har utarbetats vilket reglerar intraprenadens verksamhet under perioden 
den 1 januari 2022 till och med den 31 december 2023. 
 
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner avtalet. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-10-27 från barn- och utbildningschef 
2 Intraprenad_Ny avtalsperiod_220101_231231 
3 Intraprenad_Ny avtalsperiod_220101_231231_bilaga 1 Verksamhetens innehåll och 

omfattning 
4 Intraprenad_Ny avtalsperiod_220101_231231_Bilaga 2 Drift och underhåll 
5 Intraprenad_Ny avtalsperiod_220101_231231_Bilaga 3 Fastighetsskötsel och 

grönyteskötsel 
6 Intraprenad_Ny avtalsperiod_220101_231231_Bilaga 4 Måltidshantering 
7 Intraprenad_Ny avtalsperiod_220101_231231_Bilaga 5 Lokalvård 
8 Intraprenad_Ny avtalsperiod_220101_231231_Bilaga 6 IT och telefoni 
9 Utvärdering intraprenad Emilia centrum 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner avtalet, vilket reglerar den verksamhet som bedrivs vid 
förskolorna Stadsskogen och Tre Rosor och som kommer att samordnas inom Emilia 
centrum under perioden 2022-01-01 – 2023-12-31. 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2021-10-27 

Tjänsteskrivelse Avtal om förskoleverksamhet på 
intraprenad under 2022-2023 
Diarienummer 2021/208, löpnummer 3608/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner avtalet, vilket reglerar den verksamhet som bedrivs vid 
förskolorna Stadsskogen och Tre Rosor och som kommer att samordnas inom Emilia 
centrum under perioden 2022-01-01 – 2023-12-31. 
 
Sammanfattning 
Personalen vid förskolorna Stadsskogen och Tre Rosor inkom under våren 2021 med en 
begäran om att få fortsätta att bedriva förskolorna som en intraprenad inom Emilia centrum 
under perioden 2022 – 2023. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 6 maj 2021, Ks § 133, att ställa sig positiv till begäran om en 
ny överenskommelsetid och gav förvaltningen i uppdrag att utarbeta ett förslag på nytt avtal 
för perioden 2022-01-01 – 2023-12-31. 
 
Ett förslag på avtal har utarbetats vilket reglerar intraprenadens verksamhet under perioden 
den 1 januari 2022 till och med den 31 december 2023. 
 
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner avtalet. 
 
 
Ärendet 
Under 2010 antogs en policy inom Ulricehamns kommun, vilken ger kommunens personal 
en möjlighet att bedriva kommunal verksamhet i form av intraprenad. 
 
Emilia centrum har i snart tio år bedrivit förskolorna Stadsskogen och Tre Rosor på 
intraprenad. I april 2021 lämnade personalen in en begäran om att få fortsätta att bedriva 
verksamheten på intraprenad under ytterligare två år. 
 
Den 6 maj 2021, Ks § 133, beslutade kommunstyrelsen att ställa sig positiv till begäran om en 
fortsättning och gav förvaltningen i uppdrag att utarbeta ett förslag på nytt avtal för perioden 
2022-01-01 – 2023-12-31. 
 
Förvaltningen har, med beaktande av Ulricehamns kommuns gällande policy för 
intraprenader, arbetat fram ett förslag på avtal som reglerar verksamheten inom Emilia 
centrum under perioden 2022-01-01 – 2023-12-31. 
 
Förvaltningen förslår att kommunstyrelsen beslutar att godkänna avtalet. 
 
Beslutsunderlag 
1 Intraprenad_Ny avtalsperiod_220101_231231 
2 Intraprenad_Ny avtalsperiod_220101_231231_bilaga 1 Verksamhetens innehåll och 

omfattning 
3 Intraprenad_Ny avtalsperiod_220101_231231_Bilaga 2 Drift och underhåll 
4 Intraprenad_Ny avtalsperiod_220101_231231_Bilaga 3 Fastighetsskötsel och 

grönyteskötsel 
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5 Intraprenad_Ny avtalsperiod_220101_231231_Bilaga 4 Måltidshantering 
6 Intraprenad_Ny avtalsperiod_220101_231231_Bilaga 5 Lokalvård 
7 Intraprenad_Ny avtalsperiod_220101_231231_Bilaga 6 IT och telefoni 
8 Utvärdering intraprenad Emilia centrum 
 
Beslut lämnas till 
Emilia centrum 
Barn- och utbildningschef 
Verksamhetschef förskola 
Ekonomifunktionen 
HR-funktionen 
 
 
 
 

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

 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Överenskommelse om förskoleverksamhet bedriven i form av 
intraprenad 
 
 
1. Parter 

Mellan Ulricehamns kommun, kommunstyrelsen, och Förskoleområdet Emilia Centrum, har 
denna dag träffats följande överenskommelse. 
 
 
2. Allmänt 

Från politiskt håll har man ställt sig positiv till möjligheten för personal att starta och bedriva 
kommunal verksamhet i form av intraprenad. Det politiska beslutet att starta en intraprenad 
tas av kommunstyrelsen. På uppdrag av kommunstyrelsen ska förvaltningen finnas med som 
stöd i processen med intraprenaden samt i arbetet med att skriva fram överenskommelsen. 
 
En intraprenad är en självständig företagsliknande enhet som på uppdrag från kommunen 
utför verksamhet inom ramen för den kommunala förvaltningsorganisationen. 
 
Utbildningen inom intraprenaden ska bedrivas inom ramen för de lagar, avtal, regler och 
policys som gäller för övriga enheter inom samma verksamhetsområde inom sektorn, men 
ansvaret för driften av verksamheten har överlåtits till företrädare för intraprenaden. 
 
Intraprenaden har rätt till de fria nyttigheter som är tillgängliga för kommunens förskolor 
om inte annat framgår av denna överenskommelse.  
 
 
3. Utbildningens innehåll och omfattning 

Intraprenaden ska på uppdrag av kommunstyrelsen ansvara för förskolorna Stadsskogen och 
Tre Rosor. 
 
Samtliga förskolor är inspirerade av och arbetar med Reggio Emilias filosofi och pedagogiska 
idé. Bilaga 1. 
 
Utbildningen ska bedrivas enligt de mål och riktlinjer som följer av skollagen och dess 
föreskrifter, förskolans läroplan samt barnkonventionen och kommunala riktlinjer och 
policys. Utbildningsverksamheten ska, om behov finns, bedrivas sextio (60) timmar per 
helgfri måndag till och med fredag under hela kalenderåret. Intraprenaden äger rätt att 
samverka med andra förskolor under semestermånaderna, julledigheter och enstaka 
klämdagar. 
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Intraprenaden hanterar sin egen kö inom ramen för kommunala regler och genom 
kommunens administration.  
 
Barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling ska kunna beredas plats i förskolan.  
Intraprenaden ges stöd i likhet med övriga förskolor i kommunen. Vid behov av extra 
ordinära stödinsatser, ska erforderliga beslut fattas enligt gällande princip som i övrig 
kommunal verksamhet. Fördelning av extra medel görs av verksamhetschef för förskolan. 
 
Förskoleområdet Emilia Centrum ska se till att samtliga som är verksamma vid förskolan 
erinras om sin tystnadsplikt enligt kapitel 23, § 1, offentlighets- och sekretesslagen. 
 
 
4. Ekonomi 

 
4.1 Utbildningens budgetmedel 

Intraprenaden erhåller budgetmedel med utgångspunkt från fastställd 
resursfördelningsmodell för förskolan i Ulricehamns kommun. 
 
4.2 Resultathantering 

Intraprenaden ansvarar för sitt eget resultat. 
 
Ett överskott stannar kvar hos intraprenaden som en resultatfond och kan disponeras för till 
exempel kompetensutveckling eller personalbefrämjande åtgärder, alternativt fonderas för 
kommande behov. Överskott får dock inte disponeras så att det leder till utökad verksamhet, 
som sedan leder till krav på ytterligare kommunala medel. Överskott får heller inte delas ut 
som vinst. 
 
Intraprenadens ackumulerade fonderade medel noteras varje år i kommunens bokslut. Vid 
en eventuell förlängning av avtalet kvarstår ackumulerade fonderade medel.  
 
Vid eventuellt underskott är intraprenaden skyldig att upprätta en åtgärdsplan som beskriver 
hur ekonomin ska fås i balans. Denna åtgärdsplan ska vara genomförd inom den tid som 
kommunens förvaltning bestämmer. Lyckas inte intraprenaden komma i balans under denna 
tid upphör självständigheten och verksamheten inordnas i förvaltningen efter beslut i 
kommunstyrelsen. 
 
4.3 Investeringar 

Om intraprenaden vill genomföra investeringar ska detta ske i överenskommelse med 
kommunstyrelsens förvaltning. Äskanden av investeringsmedel ska ingå i ordinarie 
budgetprocess. 
 
4.4 Gemensamma resurser 

Intraprenaden ska ges samma stöd av kommunens ekonomifunktioner och HR-funktioner 
som övriga verksamheter i förvaltningen. 
 
Resurser för administrativt stöd, hantering av ekonomi- och personaluppgifter, samt lokalt 
assistentstöd till förskolorna ges i likhet med övriga förskolor. 
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5.1 Lokaler 

Intraprenaden nyttjar de lokaler som regleras enligt gällande hyresavtal. Förskolan 
Stadsskogen, Fållornavägen 1 A, förskolan Tre Rosor, Smedlyckevägen 4.  
 
För följande delar gäller samma principer och resurstilldelning som för de kommunala 
förskolorna: 
 Drift och underhåll av lokaler, regleras enligt bilaga 2.  
 Resurser för fastighetsskötsel, vaktmästeri, inre miljö och yttre miljö, regleras i 

enlighet med bilaga 3. 
 Resurser för måltidshantering, regleras i enlighet med bilaga 4. 
 Resurser för lokalvård, regleras i enlighet med bilaga 5. 
 Resurser för It och telefoni, regleras i enlighet med bilaga 6. 

 
5.2 Utrustning 

Utrustning och inventarier som vid ingången av detta avtal finns vid de två förskolorna ska 
tillgodoräknas i balansräkningen. 
 
 
6. Uppföljning, utvärdering, tillsyn 

Uppföljning, utvärdering och tillsyn av åtagandet enligt detta avtal sker på det sätt som gäller 
för förskolans övriga utbildningsverksamheter om inte annat överenskommits. 
 
Intraprenaden ska i övrigt följa de rapporteringssystem som tillämpas i kommunen om inte 
annat överenskommits. 
 
 
7. Personal 

Intraprenaden drivs av rektor i enlighet med skollagen och dess föreskrifter, samt förskolans 
läroplan och barnkonventionen. 
 
7.1 Delegation inom personalområdet 

Intraprenaden omfattas av kommunstyrelsens gällande delegationsordning. 
 
All anställd personal inom intraprenaden är anställd av Ulricehamns kommun. 
Intraprenaden är skyldig att följa lagar, gällande avtal för anställd personal och omfattas av 
samma regelsystem som förvaltningen i övrigt. 
 
 Anställning av personal: Rektorn ansvarar för anställning av förskollärare och 

barnskötare i intraprenaden. 
 Rätt till heltid. 
 Lönesättning av personal: HR-chefen fastställer lön och andra anställningsvillkor 

i nyanställningsärenden och tillfälliga anställningar. Rektor ansvarar för lönesättning 
av befintlig personal i intraprenaden. Löneöversyn hanteras i enlighet med gällande 
avtal, kommunens lönepolicy samt lokal löneöversyn. 

 Arbetsmiljöfrågor: Rektor för intraprenaden har ansvaret för genomförandet av 
arbetsmiljöuppgifter enligt arbetsmiljölagen. 

 Hälsoinsatser och rehabiliteringsfrågor, regleras i likhet med vad som gäller 
övriga kommunala verksamheter. 
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Kompensation för löneökningar ges utifrån samma principer som kommunens övriga 
verksamheter. 
 
Intraprenadens personal omfattas av samma bestämmelser som förvaltningen i övrigt, vad 
gäller regler om turordning och företrädesrätt. Vid omplacering av personal ska nödvändig 
hänsyn tas till intraprenadens pedagogiska grundidé på samma sätt som görs gentemot 
andra pedagogiska verksamheters specifika behov. 
 
Under avtalsperioden har intraprenaden ansvar för att dess personal har adekvat utbildning 
och kontinuerligt får erforderlig fortbildning. Intraprenaden ska omfattas av samma 
kompetensutvecklingsmöjligheter som övrig förvaltningspersonal. Förvaltningens underlag 
vad gäller utvecklingssamtal ska användas. 
 
Intraprenaden ska delta i uppföljning och utvärdering, på samma sätt som liknande 
verksamheter i förvaltningen. 
 
Intraprenaden utser utbildningsansvarig/rektor, tillika kontaktperson, gentemot 
förvaltningen. 
 
Intraprenaden ingår i verksamhetsområde förskola.   
 
7.2 Samverkan 

Samverkan följer kommunens samverkansavtal. Intraprenaden är ett eget 
samverkansområde och följer därmed det som gäller för verksamhetssamverkansgrupper 
inom kommunens verksamheter. Vid behov ska frågor lyftas enligt samverkansavtalet.  
 
Rektor ska kallas till ledarforum inom förvaltningen, samt vid behov delta vid möten med 
lärande ledning inom sektor lärande, verksamhetschef för förskolan, samt möten med HR- 
respektive ekonomifunktionerna. 
 
Vid behov inbjuds rektor till utvecklingsdagar inom sektor lärande. 
 
Verksamhetschef för förskolan har dialog med rektor tre gånger per termin, varav en av 
dialogerna är lönesamtal och en är utvecklingssamtal. 
 
Rektor har rätt att, vid behov, ta kontakt med tjänsteman inom den kommunala 
organisationen. 
 
Förvaltningen ska informera intraprenaden vid förändringar som rör verksamheten. 
 
Vid större förändringar gällande styrdokument, kollektivavtal och andra lagar eller om 
förutsättningarna, som förelåg vid överenskommelsens undertecknande, väsentligen 
förändrats kan överenskommelsen omförhandlas.  
 
Tillägg eller förändringar av denna överenskommelse ska skriftligen undertecknas av båda 
parter. 
 
Båda parter äger rätt att begära omförhandling vid verksamhetsförändringar. 
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8. Överenskommelsetid och upphävande av intraprenaden 

 
8.1. Överenskommelsetid 

Denna överenskommelse gäller från och med 2022-01-01 till och med 2023-12-31. 
 
Begäran om en ny överenskommelsetid ska lämnas av intraprenaden senast sex månader 
innan den tidigare överenskommelsen löper ut. Om inte detta görs upphör intraprenaden. 
 
Intraprenaden kan själv begära hos kommunstyrelsen att överenskommelsen upphävs under 
löpande överenskommelsetid. Uppsägningstiden är sex månader. Uppsägning ska vara 
skriftlig. 
 
Kommunstyrelsen kan besluta om att överenskommelsen upphävs på grund av att 
intraprenaden inte fullgjort sina åtaganden enligt överenskommelsen. Upphävningen kan ske 
med omedelbar verkan. 
 
Om intraprenaden upphör återgår verksamheten till traditionell förvaltningsform och 
delegerat ansvar återgår till förvaltningen. 
 
 
9. Tvist 

Om intraprenaden och förvaltningen är oense om tolkning av överenskommelsen eller annat 
ska frågan föras vidare till kommunstyrelsen för avgörande. 
 
 
 
 
 
 
    
 
Gülsen Özdenkos  Siv Åkesson 
Ulricehamns kommun  Förskoleområde Emilia Centrum 
Barn- och utbildningschef  Rektor 
 
 



 

 

 

 
 

Bilaga nr 1   

Verksamhetens innehåll och omfattning 
 

 

 

En likvärdig förskola i Emilia Centrum 

Under de tio år som förskolorna i området verkat som intraprenad har utbildningen uppnått 
mycket goda resultat.  

Utvärderingar och analyser, både externa och interna, har sammanställts från flera olika 
perspektiv och visar att utbildningen och undervisningen som bedrivs är hållbar över tid, 
likvärdig och har en mycket god kvalitet.  

Förskolorna i området har en tydlig pedagogisk inriktning och är inspirerade av Reggio 
Emilias filosofi och pedagogiska idéer. Det är den bärande idén och målsättningen till att vilja 
verka som intraprenad. 

Möjligheten att hantera ekonomi och resultat på ett positivt sätt för att över tid kunna göra 
långsiktiga och hållbara satsningar i verksamheten är en viktig förutsättning för 
intraprenaden. 

 

Perioden 2022 - 2023 

Förutsättningarna för intraprenaden har under perioden 2020 – 2021 har varit mycket 
oförutsägbara då de påverkats av pandemin. 

Kommunstyrelsen har beslutat att bevilja en ny överenskommelsetid om två år.  

Det som är av vikt för intraprenaden är att den pedagogiska inriktningen och inspirationen 
av Regio Emilias filosofi och pedagogiska idéer kan fortsätta att verka inom ett sammanhållet 
förskoleområde. 

 

 



Intraprenad tid 2022 - 2023 

Alla förskollärare och barnskötare har varit involverade och visat ett stort engagemang i sitt 
uppdrag. I praktiken har intraprenaden visat att både invanda mönster och strukturer i en 
organisation och verksamhet kan utmanas och förändras. 

Skolkommissionen skriver i sitt delbetänkande att de önskar se systemförändringar som 
stärker professionens förutsättningar att driva utveckling av undervisningen i förskola och 
skola, som sätter (brukaren) barnets behov i centrum, differentierar och anpassar 
undervisningen till barnet på ett riktigt sätt! Intraprenadens upplevelse är att arbetet har 
utvecklats i den riktningen. 

Emilia Centrum kan bidra än mer i en framtid med att visa intraprenad som 
utbildningsmodell i förskolan. 

 



 

 

 

 
 

Bilaga nr. 2  

Drift och underhåll av lokaler  
 

Beslut som berör verksamheter som bedrivs inom förskolans utbildningsområde ska 
alltid grundas på vad som sägs i skollagen, förskolans läroplan och barnkonvention 
(som från och med den 1 januari 2020 har blivit lag). Det innebär att barnets bästa 
alltid är utgångspunkten. 

För drift och underhåll av kommunens ägda lokaler gäller samma principer som för 
övriga hyresgäster och följer fastighetsägarens planering. 

För Tre rosor och Stadsskogen gäller följande och ingår i hyran: 

 Drift 

Vatten, el, värme, sophämtning, sotning, skötsel och viss tillsyn av 
brandskydd (via fastighetsskötare), kostnader för kommunikation gällande 
larm och övervakning, avgift för obligatorisk ventilationskontroll, 
försäkring. 

 Underhåll 

Underhåll och reparationer av ytskikt och fasta installationer i lokalen 
enligt underhållsplan. Kan utföras efter behov om underhållsplanen inte 
korresponderar mot verkligheten. Underhåll utvändigt följer 
underhållsplanen som uppdateras kontinuerligt. 

 



Gränsdragningslistan, som finns på intranätet, tydliggör verksamhetens ansvar 
kopplat till lokalerna. 

 

Process lokalfrågor 

Har intraprenaden behov av verksamhetsanpassningar i form av exempelvis om-
/tillbyggnader som ej ingår i fastighetsägarens planering, gäller samma process som 
för övriga kommunala verksamheter. Det vill säga att blankett för behov av 
lokalanpassning fylls i och lämnas från enhetschef till verksamhetschef som därefter 
lämnar vidare till sektorchef. Sektorchef tar med sig prioriterade behov till 
lokalstyrgruppen för vidare behandling. 

 

 



 

 

 

 
 

Bilaga nr. 3 

Fastighetsskötsel och grönyteskötsel 
 

Beslut som berör verksamheter som bedrivs inom förskolans utbildningsområde ska 
alltid grundas på vad som sägs i skollagen, förskolans läroplan och barnkonvention 
(som från och med den 1 januari 2020 har blivit lag). Det innebär att barnets bästa 
alltid är utgångspunkten. 

För resurser gällande fastighetsskötsel och grönyteskötsel för kommunens ägda 
lokaler inom intraprenaden gäller samma resursfördelningsmodell samt utförande 
som för övriga förskoleverksamheter inom kommunens regi. 

I fastighetsskötseln ingår: fastighetssyn, kontroll av funktioner, takavvattning, allmän 
översyn okulärbesiktning, åtgärda inkomna underhållsåtgärder via 
felanmälningssystemet CAMS, utföra systematisk brandskyddskontroll, medverka vid 
ventilationskontroll samt fastighetsrondering enligt driftinstruktion. 

För skötsel av grönytor upphandlas entreprenör. Skötsel utförs med samma intervall 
som vid kommunens övriga förskolor. Frågor/synpunkter inom området hänvisas till 
enheten park och skog inom verksamhet kommunservice 

Vill intraprenaden utöka fastighetsskötsel och/eller grönyteskötsel bekostas detta av 
intraprenadens egna driftkostnader.



 

 

 

 
 

Bilaga nr. 4 

Måltidshantering 
 

Beslut som berör verksamheter som bedrivs inom förskolans utbildningsområde ska 
alltid grundas på vad som sägs i skollagen, förskolans läroplan och barnkonvention 
(som från och med den 1 januari 2020 har blivit lag). Det innebär att barnets bästa 
alltid är utgångspunkten. 

 

För resurser gällande måltidshantering inom intraprenaden gäller samma 
resursfördelningsmodell som för övriga förskoleverksamheter inom kommunens regi. 

 

För pedagogiska måltider se kommunens gällande anvisningar. 

 

Vill intraprenaden utöka måltidshanteringen bekostas detta av intraprenadens egna 
driftkostnader.



 

 

 

 
 

Bilaga nr. 5 

Lokalvård 
 

Beslut som berör verksamheter som bedrivs inom förskolans utbildningsområde ska 
alltid grundas på vad som sägs i skollagen, förskolans läroplan och barnkonvention 
(som från och med den 1 januari 2020 har blivit lag). Det innebär att barnets bästa 
alltid är utgångspunkten. 

 

För resurser gällande lokalvård inom intraprenaden gäller samma 
resursfördelningsmodell som för övriga förskoleverksamheter inom kommunens regi. 

 

Lokalvård utförs enligt överenskommen städinstruktion. Vid frågor kontaktas 
enhetschef lokalvård 1, inom verksamhet kommunservice. 

 

Vill intraprenaden utöka lokalvård bekostas detta av intraprenadens egna 
driftkostnader. 

 



 

 

 

 
 

Bilaga nr. 6 

IT och telefoni 
 

Beslut som berör verksamheter som bedrivs inom förskolans utbildningsområde ska 
alltid grundas på vad som sägs i skollagen, förskolans läroplan och barnkonvention 
(som från och med den 1 januari 2020 har blivit lag). Det innebär att barnets bästa 
alltid är utgångspunkten. 

 

För resurser gällande IT och telefoni inom intraprenaden gäller samma 
resursfördelningsmodell och upphandlat utbud med samma priser som för övriga 
förskoleverksamheter inom kommunens regi. 

 

Supporten finns öppen för IT’s kunder vardagar 8-16. 

 

Vill intraprenaden utöka IT eller telefoni bekostas detta av intraprenadens egna 
driftkostnader.
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1 Bakgrund 
I samband med att kommunstyrelsen ställer sig positiv till en förlängning av intraprenaden, 
beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt förvaltningen att göra en utvärdering av Emilia 
centrum. Utvärderingen ska inkludera både intraprenadens och kommunens perspektiv. 
 
Uppdraget gick till Skolutveckling och stöd, sektor lärande. 
 
Utvecklingsledare har lett arbetet och har till sin hjälp haft verksamhetsutvecklare förskola och 
utredare, vilka också är verksamma inom Skolutveckling och stöd. 
 
Personal på Emilia centrum har deltagit i utvärderingen genom att svara på frågor i en enkät. 
Kommunens perspektiv utvärderades genom intervjuer av representanter från olika 
stödfunktioner inom berörda sektorer. 
 

2 Enkät till personal 
En enkät gick ut till personal på Stadsskogens förskola och Förskolan Tre Rosor måndagen 
den 26 oktober 2020 och man hade 8 arbetsdagar på sig att svara innan enkäten stängde 
torsdagen den 5 november. Av 55 respondenter öppnade 20 av dem enkäten, det vill säga 
36,4 %. Av dessa 20 är det endast 17 som har svarat på alla påståenden. 

Enkäten var uppdelad i kategorier, med ett antal frågor. Till alla kategorier gavs också 
möjlighet att kommentera.  

 

Styrning, ledning och organisation 

Här kunde man placera sig på en av fyra positioner: 

Stämmer helt och hållet – stämmer till stor del – stämmer till liten del – stämmer inte alls 

▪ På vår förskola är läroplanen välkänd bland personalen och återspeglas i verksamheten 

▪ På vår förskola finns det en tydlig ansvarsfördelning 

▪ På vår förskola ges förskollärare förutsättningar för att ansvara för undervisning 

▪ På vår förskola ges personalen möjlighet att kontinuerligt och systematiskt följa upp, 
utvärdera och analysera resultat i syfte att utveckla förskolans kvalitet 

▪ På vår förskola finns rutiner för dokumentation kring barnens utveckling och lärande 

▪ På vår förskola är rutin för att kunna rapportera eventuella säkerhetsbrister i 
inne/utemiljön till ansvarig känd hos personalen. 

▪ På vår förskola finns rutin för att anmäla och utreda diskriminering och kränkande 
behandling 
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Ekonomi 

Här kunde man svara ja eller nej 

▪ Som enskild medarbetare vet jag att det finns en resultatfond (sparat överskott från 
tidigare år)  

▪ Anser du att du har delaktighet och inflytande i hur resultatfonden (sparat överskott) 
används? 

 

Stödfunktioner 

Här kunde man placera sig på en av fyra positioner: 

Stämmer helt och hållet – stämmer till stor del – stämmer till liten del – stämmer inte alls 

▪ Samarbetet med kosten fungerar 

▪ Samarbetet med fastighet fungerar 

▪ Samarbetet med lokalvård fungerar 

▪ Samarbetet med vaktmästeri fungerar 

▪ Samarbetet med IT fungerar 

▪ Samarbetet med skolutveckling och stöd fungerar 

▪ Samarbetet med det centrala administrativa stödet fungerar 

 

Kompetensutveckling 

Här kunde man placera sig på en av fyra positioner: 

Stämmer helt och hållet – stämmer till stor del – stämmer till liten del – stämmer inte alls 

▪ På vår förskola ges förskollärare, barnskötare och övrig personal den 
kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter 

▪ På vår förskola diskuterar personalen fortlöpande hur förskolan kan stödja och stimulera 
varje barns utveckling mot utbildningens mål 

▪ På vår förskola diskuterar personalen fortlöpande innebörden i begreppen omsorg, 
utveckling och lärande 

▪ På vår förskola diskuterar personalen fortlöpande hur utbildningen ska utformas för att 
främja barnens utveckling hälsa och välbefinnande 

▪ På vår förskola diskuterar personalen fortlöpande barnens rätt till kroppslig och 
personlig integritet 
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Barnens utbildning 

Här kunde man placera sig på en av fyra positioner: 

Stämmer helt och hållet – stämmer till stor del – stämmer till liten del – stämmer inte alls 

▪ På vår förskola utgår undervisningen till stora delar från ett innehåll som är planerat 

▪ På vår förskola utgår undervisningen till stora delar från ett innehåll som är spontant 

▪ På vår förskola har leken en central plats i utbildningen 

▪ På vår förskola är vardagssituationerna utformade så att barnen ges rikliga möjligheter 
att prova, undersöka, uppleva och erfara 

▪ På vår förskola ges barnen möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt 
modersmål 

▪ På vår förskola använder personalen barnens olika erfarenheter för att öka förståelsen av 
matematiska tekniska och naturvetenskapliga samband och begrepp 

▪ På vår förskola ges barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens och 
förståelse för den digitalisering de möter i vardagen 

▪ På vår förskola ges barnen möjlighet till inflytande och delaktighet i undervisningen 

▪ På vår förskola får alla barn en utbildning som är utformad och anpassad så att de 
utvecklas så långt som möjligt 

▪ På vår förskola arbetar personalen aktivt och medvetet för att främja alla barns lika 
rättigheter och möjlighet oberoende av könstillhörighet 

 

Lärmiljöer 

Här kunde man placera sig på en av fyra positioner: 

Stämmer helt och hållet – stämmer till stor del – stämmer till liten del – stämmer inte alls 

▪ På vår förskola är miljön tillgänglig för alla barn 

▪ På vår förskola inspirerar miljön till att samspela och utforska omvärlden 

▪ På vår förskola är lokaler, inredning och utrustning utformade så att en god utbildning 
kan bedrivas 

▪ På vår förskola ger utemiljön rikliga möjligheter till rörelse, experiment, lek och skapande 
med olika material 
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Vårdnadshavares delaktighet och inflytande 

Här kunde man placera sig på en av fyra positioner: 

Stämmer helt och hållet – stämmer till stor del – stämmer till liten del – stämmer inte alls 

▪ På vår förskola genomförs utvecklingssamtal årligen 

▪ På vår förskola finns forum för vårdnadshavares inflytande 

 

3 Intervjuer av personer med 
stödfunktion 

För att få information från personer från förvaltningen hölls intervjuer med följande 
yrkeskategorier: 

Sektor lärande Barn- och utbildningschef (BUC) 
 Verksamhetschef förskola (VC) 
 
Sektor lärande, skolutveckling och stöd 

 
IKT-strateg 

 Systemförvaltare 
 Utredare 
 Lokalsamordnare 
 Verksamhetsutvecklare förskola 
 tf verksamhetschef skolutveckling och stöd /     

     enhetschef för centrala elevhälsan (EC) 
 
Sektor lärande, administrativt stöd 

 
Tre administratörer 

 
Kommunledningsstab 

 
Ekonom 

 HR-konsult 
 
Sektor service 

 
Enhetschef kost förskola 

 Enhetschef IT 
 Enhetschef fastighetsskötsel 
 Enhetschef lokalvård 

 

Alla funktioner intervjuades bortsett från enhetschef lokalvård som tyvärr inte kunde delta 
på grund av sjukfrånvaro under perioden då intervjuerna genomfördes. 

Intervju gjordes med en eller flera funktioner samtidigt, beroende på vilken samhörighet de 
har. Totalt 30 minuter avsattes för varje intervju och alla utom en (IKT-strateg) gjordes via 
det digitala verktyget Teams.  
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Följande frågor ställdes. Kursiverad text visar vilken funktions om har svarat på frågan. 

 

▪ Kan du se att läroplanen genomsyrar verksamheten? På vilket sätt? 

BUC, VC och verksamhetsutvecklare förskola. 

 

▪ Vi pratar om att barnen ska få en utbildning som är utformad och anpassad så att de 
utvecklas så långt som möjligt, att barnen ska ges möjlighet att utveckla både det svenska 
språket och sitt modersmål samt att personalen aktivt och medvetet ska arbeta för att 
främja alla barns lika rättigheter och möjlighet oberoende av könstillhörighet. Är detta 
någonting du ser i den verksamhet som Emilia centrum bedriver? 

BUC, VC och verksamhetsutvecklare förskola 
 

 
▪ Upplever du att miljöerna på de två förskolorna är tillgängliga för alla barn? 

 
BUC, VC, lokalsamordnare och enhetschef fastighetsskötsel 
 
 

▪ Upplever du att verksamheten har en tydlig ansvarsfördelning? 
 
BUC och VC 
 

 
▪ Upplever du att personalen ges möjlighet att kontinuerligt och systematiskt följa upp, 

utvärdera och analysera resultat i syfte att utveckla förskolans kvalitet? 
 
BUC och VC 
 

 
▪ Kan du se att det finns rutiner för dokumentation kring barnens utveckling och lärande? 
 

BUC, VC och verksamhetsutvecklare förskola 
 

 
▪ Kan du se att det finns rutiner t.ex. för att rapportera säkerhetsbrister i inne/utemiljön 

till ansvarig är väl kända inom verksamheten? Att anmäla och utreda diskriminering och 
kränkande behandling är väl känd inom verksamheten, likaså det systematiska 
arbetsmiljöarbetet? Uppfattar du att dessa rutiner är kända för personalen? 

BUC, VC, lokalsamordnare och enhetschef fastighetsskötsel 
 

 
▪ Uppfattar du att verksamheten ger möjlighet för vårdnadshavare att vara delaktiga i sina 

barns utbildning? På vilket sätt? 
 

BUC, VC, IKT-strateg 
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▪ Hur fungerar samarbetet med Emilia centrum? 
 
IKT-strateg, systemförvaltare, utredare, lokalsamordnare, verksamhetsutvecklare 
förskola, tf verksamhetschef skolutveckling och stöd / enhetschef för centrala elevhälsan 
(EC), tre administratörer, ekonom, HR-konsult, enhetschef kost förskola, enhetschef IT, 
enhetschef fastighetsskötsel 
 

 
▪ Ser du någon skillnad på arbetet med intraprenaden och de andra av kommunens 

förskolor? Vilka och på vilket sätt? 
 
BUC, VC, IKT-strateg, systemförvaltare, utredare, lokalsamordnare, 
verksamhetsutvecklare förskola, tf verksamhetschef skolutveckling och stöd / enhetschef 
för centrala elevhälsan (EC), tre administratörer, ekonom, HR-konsult, enhetschef kost 
förskola, enhetschef IT, enhetschef fastighetsskötsel 
 
 

▪ Intraprenaden har en pedagogisk inriktning. Hur ser du att detta återspeglas i 
verksamheten? 
 
BUC, VC och verksamhetsutvecklare förskola 
 

 
▪ Intraprenaden har möjlighet att avsätta pengar i en resultatfond för riktad 

kompetensutveckling. Ser du att detta görs och hur får du återkoppling på att pengarna 
har använts till det som de var ämnade för? Kan du se om personalen får vara med och 
påverka hur denna fond ska användas? 

 
BUC, VC och ekonom 
 

 
▪ Intraprenaden har en större självständighet än de ordinarie kommunala förskolorna. 

Innebär det en skillnad i det arbete du bedriver om du jämför med arbetet med de andra 
förskolorna? På vilket sätt i så fall? 

 
BUC, VC, systemförvaltare, utredare, lokalsamordnare, verksamhetsutvecklare 
förskola, tf verksamhetschef skolutveckling och stöd / enhetschef för centrala elevhälsan 
(EC), tre administratörer, ekonom, HR-konsult, enhetschef kost förskola, enhetschef IT, 
enhetschef fastighetsskötsel 
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4 Resultat 

4.1 Enkät till personal 
Styrning, ledning och organisation 
Svaren ligger i topp när det gäller de flesta av svaren kring styrning, ledning och stimulans. 
Majoriteten anser att det stämmer helt på påståendena om att läroplan är välkänd bland 
personalen och att den återspeglas i verksamheten, att ansvarsfördelningen är tydlig och att 
personal ges förutsättningar att ta eget ansvar. Likaså svarar man att de rutiner det frågas om 
är kända hos personalen. Det påstående som skiljer sig från de andra är om personalen på 
förskolan ges möjlighet att kontinuerligt och systematiskt följa upp, utvärdera och analysera 
resultat i syfte att utveckla förskolans kvalitet. Här svarar hälften av respondenterna att det 
stämmer helt och hållet och andra halvan att det stämmer till stor del. Det har getts möjlighet 
att kommentera och någon har lagt till att det finns tydliga ramar och riktlinjer samt tydlig 
struktur, vilket skapar trygghet och goda förutsättningar för undervisningen. 

 

Ekonomi 

Alla utom en respondent känner till att det finns en resultatfond och två tredjedelar anser att 
man som personal har delaktighet och inflytande i hur överskottet ska användas. I kommen-
tarerna kan man läsa att man får vara med och önska inköp men att man inte vet varifrån de 
pengarna kommer, att det satsas mycket på kompetensutveckling för personal samt att man 
genom analyser i kvalitetsarbetet och reflektioner i arbetslag och ledning har möjlighet att 
påverka när det gäller beslut om hur pengarna ska fördelas. Det skrivs även att man har fullt 
förtroende för att ansvariga förvaltar fonden väl. 

 

Stödfunktioner 

I påståendena om arbetet med de olika stödfunktionerna fungerar så ligger majoriteten av 
svaren på stämmer helt och stämmer till stor del. Kosten sticker ut, där några även har svarat 
att det stämmer till liten del eller inte alls stämmer. I kommentarsfältet kommenteras detta 
dock och man skriver att man upplever att rutiner vid måltider ännu inte satt sig, men att det 
går att utveckla från både kökets och pedagogernas håll för att göra vissa saker smidigare.  

 

Kompetensutveckling 

Respondenterna svarar att personalen på förskolan (förskolorna) ges möjlighet att få den 
kompetensutveckling som krävs för att den professionellt ska kunna utföra sina uppgifter. 
Uppfattningen utifrån svaren är också att man får möjlighet och tar möjligheten att 
fortlöpande diskutera tillsammans. Kommentar till påståendena är att man på förskolan håller 
läroplanen levande och att den ligger till grund för arbetet och de olika val man gör. 
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Barnens utbildning 

Majoriteten av svaren från respondenterna ligger på stämmer helt och stämmer till stor del. 
Påståendet På vår förskola utgår undervisningen till stora delar från ett innehåll som är 

spontant sticker dock ut med flest svar på stämmer till stor del och stämmer till liten del. Det 
är även någon som inte tycker att det stämmer alls. I kommentarerna kan man dock läsa att 
reggio i sig utgår från barnens intresse, men att man även arbetar utifrån planerad utbildning. 
Någon anser att det är för stora barngrupper för att kunna kryssa i stämmer helt på frågorna. 

 

Lärmiljöer 

Påståendena om lärmiljöer utomhus och inomhus landar alla på stämmer helt och stämmer 
till stor del, med övervägande del på stämmer helt. 

 

Vårdnadshavares delaktighet och inflytande 

Alla respondenter svarar stämmer helt på påståendet om att utvecklingssamtal genomförs 
årligen. När det gäller påståendet om det på förskolan finns forum för vårdnadshavarnas 
inflytande landar svaren på stämmer helt, stämmer delvis och några på stämmer till liten del. 
Inga kommentarer har lämnats till påståendena. 

 

4.2 Intervjuer av personer med stödfunktion 
Barn- och utbildningschef, verksamhetschef förskola och verksamhetsutvecklare förskola är 
de som framför allt har insikt i arbetet med barnen och således de som har kunnat kommentera 
denna del. Man berättar att man ser att det finns en tydlig ledning och struktur samt att 
profilen genomsyrar verksamheten. Vidare ser man att det systematiska kvalitetsarbetet är en 
stor del av arbetet och någonting som återkommer i alla delar. Denna information kommer 
fram genom regelbundna samtal med rektor och läsning av de kvalitetsrapporter som årligen 
lämnas in. Det finns en medvetenhet hos personalen när det gäller pedagogiken och man 
anpassar sig efter barngrupperna. Skillnad som verksamhetschef märker är bland annat att det 
finns ett helt annat friutrymme med att t.ex. ha en ledningsgrupp inom ramen av den budget 
man har. Man är inte heller ansvarig att rapportera tillbaka vilket övriga förskolor är. Man får 
ha sitt friutrymme, men förväntas ändå att återkoppla till verksamhetschef för de områden 
som nämnden har satt. 

Representanter för stödfunktionerna anser att samarbetet är gott. När det gäller HR, ekonomi 
och lokalsamordning så är det framför allt rektor man har kontakt med och det samma gäller 
för fastighet. Man ser inte heller någon särskild skillnad om man jämför kontakten med 
kommunens andra förskolor. Fastighet poängterar att det inte finns något eget vaktmästeri 
och att kommunens fastighetsservice har gjort mer än man egentligen ska göra, men 
samarbetet har varit och är gott. För kosten har samverkan inte fungerat lika smidigt. Man 
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menar att det ibland kan vara svårt att planera eftersom intraprenaden har andra kompetens-
utvecklingsdagar än kommunens övriga förskolor.   

Administrationen märker en tydlighet, t.ex. när det gäller anställningsavtal. Mycket sköter 
intraprenaden på egen hand, även när det gäller schema och förskoleplatser. Man ser också att 
man inom verksamheten har en annan ansvarsfördelning, att det inte bara är rektor som tar 
allt ansvar. 

För skolutveckling och stöd har det mesta av arbetet hamnat hos verksamhetsutvecklare 
förskola (tidigare specialpedagog centrala elevhälsan) och samverkan sker om det finns behov. 
Detta samarbete har fungerat bra och intraprenaden har gjort mycket själv innan man tar 
kontakt med skolutveckling och stöd för att få det där extra man själv inte har möjlighet att ge 
i form av specialpedagog. Verksamhetsutvecklare ser också att man arbetar mycket aktivt med 
sina lärmiljöer, även utomhus.  

Utredaren har haft kontakt med intraprenaden vid ett fåtal tillfällen, främst i fråga om att 
skriva fram ärenden till politiken. Vid dessa tillfällen har arbetet tillsammans med rektor 
fungerat mycket bra. 
 

IT ser ingen skillnad alls i arbete med intraprenaden, utan den samverkan som sker är den 
samma som för kommunens alla verksamheter. Även om intraprenaden har sin egen IKT-
strategi har man samverkat en del med både IKT-strateg och systemförvaltare när det t.ex. 
gäller lärplattformar och det arbetet har alltid gått smidigt. 

5 Sammanfattning 
Det hade varit önskvärt att fler personer av de 55 som fick möjlighet att svara på enkäten hade 
gjort så. Intervjuerna genomfördes i sin helhet som planerat, bortsett från kategorin lokalvård 
där berörd person inte hade möjlighet att delta. 

Sammanfattningsvis kan man dock utifrån svaren från enkäter och intervjuer konstatera att 
samarbetet mellan kommun och intraprenaden Emilia centrum har fungerat och fungerar 
mycket bra. Det finns en självständighet hos intraprenaden, vilket också är tanken, men man 
har ändå en koppling till sektor lärandes ledning och kommunens stödfunktioner. Både i enkät 
och intervjuer lyfts det dock att samverkan mellan intraprenad och kost med fördel kan 
utvecklas.  
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Finansiering för genomförande av 
Besöksnäringsstrategi Boråsregionen Sjuhärad 2025 
Dnr 2021/268 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Finansiering för genomförande av Besöksnäringsstrategi Boråsregionen Sjuhärad 2025 sker 
med en årlig grundavgift om 50 000 kronor och en rörlig avgift om 2 kronor per invånare och 
år från och med 2022-01-01 till och med 2025-12-31. 
 
Finansiering av projektet cykla och vandra i Sjuhärad upphör 2021-12-31. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 3 juni 2021 att anta 
Besöksnäringsstrategi Boråsregionen Sjuhärad 2025. Direktionen för Boråsregionen 
Sjuhärads kommunalförbund har vid sitt sammanträde 2021-09-10 beslutat att 
rekommendera medlemskommunerna att genomföra Besöksnäringsstrategi Boråsregionen 
Sjuhärad 2025 med gemensam finansiering enligt samma modell som befintligt projekt Cykla 
och vandra i Sjuhärad.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-10-28 från kanslichef 
2 Protokollsutdrag § 60 210910 Genomförande Besöksnäringsstrategi 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Finansiering för genomförande av Besöksnäringsstrategi Boråsregionen Sjuhärad 2025 sker 
med en årlig grundavgift om 50 000 kronor och en rörlig avgift om 2 kronor per invånare och 
år från och med 2022-01-01 till och med 2025-12-31. 
 
Finansiering av projektet cykla och vandra i Sjuhärad upphör 2021-12-31. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2021-10-28 

Tjänsteskrivelse Finansiering för genomförande av 
Besöksnäringsstrategi Boråsregionen Sjuhärad 2025 
Diarienummer 2021/268, löpnummer 3660/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Finansiering för genomförande av Besöksnäringsstrategi Boråsregionen Sjuhärad 2025 sker 
med en årlig grundavgift om 50 000 kronor och en rörlig avgift om 2 kronor per invånare och 
år från och med 2022-01-01 till och med 2025-12-31. 
 
Finansiering av projektet cykla och vandra i Sjuhärad upphör 2021-12-31. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 3 juni 2021 att anta 
Besöksnäringsstrategi Boråsregionen Sjuhärad 2025. Direktionen för Boråsregionen 
Sjuhärads kommunalförbund har vid sitt sammanträde 2021-09-10 beslutat att 
rekommendera medlemskommunerna att genomföra Besöksnäringsstrategi Boråsregionen 
Sjuhärad 2025 med gemensam finansiering enligt samma modell som befintligt projekt Cykla 
och vandra i Sjuhärad.  
 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 3 juni 2021 att anta 
Besöksnäringsstrategi Boråsregionen Sjuhärad 2025.  
 
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har därefter vid sitt 
sammanträde 2021-09-10 beslutat att rekommendera medlemskommunerna att genomföra 
Besöksnäringsstrategi Boråsregionen Sjuhärad 2025 med gemensam finansiering enligt 
samma modell som befintligt projekt Cykla och vandra i Sjuhärad.  
 
Besöksnäringsstrategi Boråsregionen Sjuhärad 2025 har tagits fram inom ramen för det 
gemensamma utvecklingsprojektet Destination Boråsregionen där alla medlemskommuner 
är representerade. En målsättning i projektet har varit att ta fram förslag på modell för 
samverkan mellan kommunerna.  
 
Den antagna strategin identifierar ett antal förändringar som är viktiga att gemensamt ta tag 
i för att kunna utveckla regionen till en framgångsrik destination. Det råder enighet om att 
den nuvarande uppdelningen av resurser på flera kommuner inte är att nyttja resurserna och 
kompetensen som finns i regionen optimalt. För att lyckas med detta krävs ett organiserat 
och kontinuerligt samarbete för att utveckla och öka kännedomen för Sjuhäradsregionen som 
besöksmål och destination. Att ha en gemensam funktion gör att kommunerna bättre kan 
nyttja varandras kompetenser och tillsammans få en större kompetens. En gemensam 
kommunikation av vårt utbud ger större förutsättningar att nå marknaden än om åtta 
kommuner ska agera separat. Det ger betydligt större förutsättningar att gemensamt söka 
olika utvecklingsprojekt, som växlar upp våra insatser, utvecklar vårt näringsliv och 
åstadkomma uppväxlingseffekter av redan satsade medel i kommunerna. Avsikten är att 
bygga vidare på den verksamhet som idag bedrivs inom Cykla och vandra i Sjuhärad och att 
utöka med områden som ingår i strategin. 
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Finansiering för genomförandet av Besöksnäringsstrategi 2022 - 2025 föreslås ske enligt 
samma modell och finansieringsgrund som befintligt projekt Cykla och vandra i Sjuhärad. 
Befintligt projekt avslutas 2021-12-31.  Grundavgift/år och kommun föreslås vara 50 000 kr 
och därutöver en rörlig avgift om 2 kr/invånare och år. 
 
Samordning av genomförandet sker inom ramen för nätverket för besöksnäring i 
Boråsregionen. 
 
Beslutsunderlag 
1 Protokollsutdrag § 60 210910 Genomförande Besöksnäringsstrategi 

 
Beslut lämnas till 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund  
Näringsliv Ulricehamn AB, NUAB  
 
 
 
 

Lena Brännmar  
Kanslichef   
Kanslifunktionen   
Kommunledningsstaben   

 



  Sammanträdesprotokoll 
Direktionen 

Datum: 2021-09-10 
Sida 12 (22) 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

§ 60 Formerna för genomförande av Besöksnäringsstrategi Boråsregionen Sjuhärad 2025 
Diarienummer: 2021/SKF0117 
 
Beslut 
Direktionen rekommenderar kommunerna att genomföra Besöksnäringsstrategi Boråsregionen 
Sjuhärad 2025 genom gemensam finansiering enligt samma modell som befintligt projekt Cykla och 
vandra i Sjuhärad 
 
Sammanfattning 
Vid Direktionens möte 2021-04-16 rekommenderades medlemskommunerna att anta 
Besöksnäringsstrategi Boråsregionen Sjuhärad 2025 och kansliet gavs i uppdrag att utreda formerna 
för genomförandet av strategin. I maj sammanträdde Beredningen för hållbar regional utveckling och 
diskuterade då synen på genomförandet av strategin för besöksnäring i Boråsregionen. Beredningen 
rekommenderade vid mötet att kansliet får i uppdrag att utreda möjligheten att utveckla det 
samarbete som idag pågår mellan sex kommuner kring satsningen på Cykla och vandra i Sjuhärad. I 
uppdraget bör möjliga modeller och finansieringslösningar presenteras och förutsättningarna för 
samverkan bör beskrivas. Vidare rekommenderade beredningen att nätverket inom besöksnäring i 
Sjuhärad ska fortsätta sitt samverkansarbete. 
 
Besöksnäringsstrategi Boråsregionen Sjuhärad 2025 har tagits fram inom ramen för det 
gemensamma utvecklingsprojektet Destination Boråsregionen där alla medlemskommuner är 
representerade. Projektets syfte är att ta fram en gemensam strategi för besöksnäringen och en 
strategi för hur medlemskommunerna ska samverka och samordna i frågor inom besöksnäring för att 
skapa en attraktiv region. En målsättning i projektet har varit att ta fram förslag på modell för 
samverkan mellan kommunerna. Samverkansprojekt inom besöksnäring i Boråsregionen har pågått 
sedan 2012.  
 
Den antagna strategin identifierar ett antal förändringar som är viktiga att gemensamt ta tag i för att 
kunna utveckla regionen till en framgångsrik destination. De ansvariga i kommunerna ser en klar 
potential att växla upp framåt och vet också att det finns viktiga synergieffekter. Dit människor vill 
resa, där vill också människor bo. Sjuhärad är väl rustat och har stora möjligheter att ta tillvara på 
möjligheterna som trenderna skapar, men det behövs en gemensam kraftsamling. Det råder enighet 
om att den nuvarande uppdelningen av resurser på flera kommuner inte är att utnyttja resurserna 
och kompetensen som finns i regionen optimalt. För att lyckas med detta krävs ett organiserat och 
kontinuerligt samarbete för att utveckla och öka kännedomen för Sjuhäradsregionen som besöksmål 
och destination. Att ha en gemensam funktion gör att kommunerna bättre kan utnyttja varandras 
kompetenser och tillsammans få en större kompetens. En gemensam kommunikation av vårt utbud 
ger större förutsättningar att nå marknaden än om åtta kommuner ska agera separat. Det ger 
betydligt större förutsättningar att gemensamt söka olika utvecklingsprojekt, som växlar upp våra 
insatser, utvecklar vårt näringsliv och åstadkomma uppväxlingseffekter av redan satsade medel i 
kommunerna. 
 
Avsikten är att bygga vidare på den verksamhet som idag bedrivs inom Cykla och vandra i Sjuhärad 
och att utöka med områden som ingår i strategin.  



  Sammanträdesprotokoll 
Direktionen 

Datum: 2021-09-10 
Sida 13 (22) 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

 
Genomförande genom gemensam finansiering  
Genomförandet av Besöksnäringsstrategi 2022-2025 sker enligt samma modell och 
finansieringsgrund som befintligt projekt Cykla och vandra i Sjuhärad. Befintligt projekt avslutas 
2021-12-31. 
 
Finansieringsmodell för Cykla och vandra: 
Grundavgift/år och kommun: 50 000 kr 
Rörlig avgift/år: 2 kr/invånare 
 
Samordning av genomförandet sker inom ramen för nätverket för besöksnäring i Boråsregionen. 
 
De kommuner som idag inte deltar i projektet Cykla och vandra erbjuds deltagande i genomförandet 
inom ramen för nätverket för besöksnäring.  
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§  
 

IKT-plan 2021/2022 - Sektor lärande 
Dnr 2021/537 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen antar IKT-plan 2021/2022 – Sektor lärande. 
 
Sammanfattning 
Regeringen har i den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet det övergripande 
målet att det svenska skolväsendet ska vara ledande i att använda digitaliseringens 
möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög digital kompetens hos barn och elever och för 
att främja kunskapsutvecklingen och likvärdigheten.  
 
I samtliga läroplaner framhävs tydligt användningen av informations- och 
kommunikationsteknik som verktyg i undervisningen i såväl texten om skolans uppdrag och 
kunskapsmål, som i de flesta ämnens kursplaner. 
 
I linje med styrdokumenten vill förvaltningen att Ulricehamns kommun sätter målet att alla 
barn och elever i kommunens skolor ska få verktygen för att kunna bli världsmedborgare som 
förstår sin omvärld och aktivt kan medskapa och påverka den demokratiska processen samt 
vara medie- och informationskompetenta. 
 
Som stöd i detta arbete har sektor lärande reviderat befintlig IKT-plan och anpassat planen 
till den nationella strategin. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar IKT-plan 
2021/2022 för sektor lärande. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-09-30 från kanslichef 
2 IKT-plan 2021-2022 - Sektor lärande 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar IKT-plan 2021/2022 – Sektor lärande. 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2021-09-30 

Tjänsteskrivelse IKT-plan 2022 - Sektor lärande 
Diarienummer 2021/537, löpnummer 3320/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar IKT-plan 2022 – Sektor lärande. 
 
Sammanfattning 
Regeringen har i den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet det övergripande 
målet att det svenska skolväsendet ska vara ledande i att använda digitaliseringens 
möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög digital kompetens hos barn och elever och för 
att främja kunskapsutvecklingen och likvärdigheten.  
 
I samtliga läroplaner framhävs tydligt användningen av informations- och 
kommunikationsteknik som verktyg i undervisningen i såväl texten om skolans uppdrag och 
kunskapsmål, som i de flesta ämnens kursplaner. 
 
I linje med styrdokumenten vill förvaltningen att Ulricehamns kommun sätter målet att alla 
barn och elever i kommunens skolor ska få verktygen för att kunna bli världsmedborgare som 
förstår sin omvärld och aktivt kan medskapa och påverka den demokratiska processen samt 
vara medie- och informationskompetenta. 
 
Som stöd i detta arbete har sektor lärande reviderat befintlig IKT-plan och anpassat planen 
till den nationella strategin. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar IKT-plan 
2022 för sektor lärande. 
 
 
Ärendet 
Barn och elever i Ulricehamns kommun lever i en verklighet och i en kommande framtid där 
förmågan att hantera, analysera och värdera information är nödvändig.  
 
Regeringen har i den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet det övergripande 
målet att det svenska skolväsendet ska vara ledande i att använda digitaliseringens 
möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög digital kompetens hos barn och elever och för 
att främja kunskapsutvecklingen och likvärdigheten. 
 
Regeringen menar att digital kompetens i första hand är en demokratifråga och att alla barn 
och elever behöver få förståelse för hur digitaliseringen påverkar världen och våra liv, hur 
programmering styr såväl det informationsflöde vi nås av som de verktyg vi använder, liksom 
att få kunskap om hur tekniken fungerar för att själv kunna tillämpa den. 
 
I samtliga läroplaner framhävs tydligt användningen av informations- och 
kommunikationsteknik som verktyg i undervisningen i såväl texten om skolans uppdrag och 
kunskapsmål, som i de flesta ämnens kursplaner. 
 
I linje med styrdokumenten vill förvaltningen att Ulricehamns kommun sätter målet att alla 
barn och elever i kommunens skolor ska få verktygen för att kunna bli världsmedborgare som 
förstår sin omvärld och aktivt kan medskapa och påverka den demokratiska processen samt 
vara medie- och informationskompetenta. 
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Som stöd i detta arbete har sektor lärande reviderat befintlig IKT-plan och anpassat planen 
till den nationella strategin. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar IKT-plan 
2022 för sektor lärande. 
 
Beslutsunderlag 
1 Revidering IKT-plan sektor lärande 2022 

 
Beslut lämnas till 
Barn- och utbildningschef 
Verksamhetschef Förskola 
Verksamhetschef Grundskola 
Verksamhetschef Tingsholm 
Verksamhetschef Skolutveckling och stöd 
Författningshandboken 
 
 
 
 

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

 



Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler 

Styrdokument 

IKT-PLAN 2022 
Sektor lärande 

ANTAGET AV: Gülsen Özdenkos, barn- och utbildningschef 
DATUM: 2021-09-29 
GÄLLER FRÅN OCH MED: 2021-11-25 
ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING: IKT-Strateg,Verksamhetsutvecklare-IKT
GÄLLER TILL OCH MED: 2022-12-31 



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 

En demokrati kan inte fungera utan välinformerade och engagerade 

medborgare med ett kritiskt öga, och välinformerade medborgare 

kan inte existera utan ett välfungerande utbildningssystem… 

Ulla Carlsson, professor, Göteborgs universitet, i SOU2016:30 

Förord 
Att inneha digital kompetens innebär att man har kunnat tillägna sig kunskaper om såväl 

hårdvara som mjukvara inom IKT, det vill säga informations- och kommunikationsteknik. 

Det innefattar förmågan att hantera olika digitala verktyg, till exempel datorer och lärplattor 

samt att behärska digitala kommunikationskanaler för både interaktion och 

informationsinhämtning. Man måste också veta hur man hittar och bedömer information på 

nätet, såväl i skolan som i arbetet och på fritiden. IKT-verktyg som ett redskap för lärande 

ska därför vara ett dagligt inslag i skolan och användas på ett genomtänkt vis i samarbete 

mellan pedagog och pedagog, pedagog och barn/elev, barn/elev och barn/elev samt 

förskola/skola och hem. Detta för att dels forma en tillgänglig och varierad arbetsmiljö, dels 

för att hålla oss á jour med det som händer i vår närmiljö och i övriga världen. I Ulricehamns 

kommun och sektor lärande arbetar vi ständigt för att skapa en röd tråd från förskola upp till 

vuxenutbildningen vad gäller förutsättningar och likvärdighet. Efter några års arbete 

befinner vi oss i ett läge med en infrastruktur och datortäthet som motsvarar de nationella 

målen. Det gäller nu för oss att fortsätta med revidering och implementering av sektorns IKT- 

plan. Denna skrift är sektor lärandes plan för hur detta arbete ska utvecklas. 

Gülsen Özdenkos 

Barn- och utbildningschef 
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Vår tanke 
Våra barn och elever lever i en verklighet och i en kommande framtid där förmågan att 

hantera, analysera och värdera information är nödvändig. Regeringen har i den nationella 

digitaliseringsstrategin för skolväsendet det övergripande målet att det svenska skolväsendet 

ska vara ledande i att använda digitaliseringsmöjligheter. Detta för att på bästa sätt uppnå en 

hög digital kompetens hos barn och elever och för att främja kunskapsutvecklingen och 

likvärdigheten. Man menar att digital kompetens i första hand är en demokratifråga och att 

alla barn och elever behöver få förståelse för hur digitaliseringen påverkar världen och våra 

liv, men även hur programmering styr såväl det informationsflöde vi nås av som de verktyg vi 

använder, samt för att få kunskap om hur tekniken fungerar för att själv kunna tillämpa den. 

Det framhävs tydligt i våra styrdokument att användningen av informations- och 

kommunikationsteknik som verktyg i undervisningen är av största vikt: 

Läroplan för förskolan, Läroplan för förskoleklassen, Läroplan för fritidshemmet, 

Läroplan för grundskolan, Läroplan för grundsärskolan, Läroplan för gymnasieskolan, 

Läroplan för gymnasiesärskolan, Läroplan för Komvux grundläggande, Läroplan för 

Komvux gymnasial Läroplan för särvux grundläggande, Läroplan för särvux gymnasial 

och Läroplan för svenska för invandrare (sfi). 

I linje med styrdokumenten vill vi i Ulricehamns kommun sätta målet att våra barn och 

elever ska få verktygen för att kunna bli världsmedborgare som förstår sin omvärld och aktivt 

kan medskapa och påverka den demokratiska processen, samt vara medie- och 

informationskompetenta. 
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• 6751 digitala enheter (8824 i kommunen totalt)

 598 lärardatorer (halvhanterade, det vill säga delvis

hanteras av IT och sektor lärande)

 3592 elevdatorer (helhanterade av sektorn)

 1197 lärplattor (helhanterade av sektorn)

• 581 accesspunkter (trådlöst nätverk)
september 2021 

1 Strategi och mål 
Sektor lärande hanterar idag helt eller delvis följande hårdvara: 

Strategi 

Digitalisering är ett av sektorns tre prioriterade fokusområden, tillsammans med inkludering 

och övergångar, och således en av alla delar i verksamheternas systematiska kvalitetsarbete. 

Den nationella digitaliseringsstrategin innehåller också tre fokusområden vilka ska leda till 

att det övergripande målet uppnås: 

• Digital kompetens för alla i skolväsendet

• Likvärdig tillgång och användning

• Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter

Vid planering av Ulricehamns kommuns IKT-satsningar är det viktigt att ta avstamp i den 

nationella strategin, varför denna IKT-plan utgår från regeringens fokusområden. 

Lärande Ledning (LL) är ansvariga för att målen ska kunna uppnås. 

Mål för sektor lärande i Ulricehamns kommun 

• Alla barn och elever ska utveckla en adekvat digital kompetens. Det ska finnas en

digital likvärdighet i våra förskolor och skolor.

• Barn, elever och personal ska ha god och likvärdig tillgång till digitala verktyg och

resurser i syfte att förbättra utbildningen och effektivisera verksamheten.

• Forskning och uppföljning som stödjer utveckling av verksamheter och insatser ska

genomföras med syfte att bidra till ökad måluppfyllelse och utvecklad digital

kompetens.
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2 Våra förväntningar 
För att uppnå målen och därigenom nyttja digitaliseringens potential för ökad likvärdighet i 

Ulricehamns förskolor och skolor behöver förvaltningens olika nivåer medverka och 

samverka. Här tydliggör vi vilka förväntningar som ställs på de olika nivåerna för att nå 

samsyn och utveckling i hela sektor lärande. 

Alla medarbetare 

• Förväntas nyttja och behärska relevanta digitala verktyg och digitala miljöer i det

egna arbetet.

• Förväntas omvärldsbevaka digitaliseringsfrågor utifrån sin kontext.

• Förväntas följa de lagkrav och rekommendationer från både skollag och

Dataskyddsförordningen.

Pedagoger 

• Förväntas förankra sin undervisning i forskning och beprövad erfarenhet kopplat till

digitalisering.

• Förväntas ha god förståelse för och praktisk kunskap kring hur digital kompetens och

digital didaktik kan användas för att leda till ett bättre lärande.

• Förväntas att kontinuerligt utveckla och använda digital kompetens och digital teknik

för undervisning, vilket ska främja barn och elevers lärande.

• Förväntas ha god förståelse för barn och elevers digitala vardagserfarenheter och

utifrån dessa skapa ett meningsfullt lärande.

• Förväntas ha kunskap för att undervisa om och säkerställa ansvarsfullt nyttjande av

digitala miljöer hos barn och elever, när det gäller exempelvis personlig integritet,

källkritik, nätetik, samt upphovsrätt och säkerhet utifrån den verksamhet som bedrivs

och dess läroplaner.

• Förväntas ha kunskap kring ansvarsfullt nyttjande av digitala system och lärresurser

utifrån exempelvis personlig integritet och säkerhet för våra barn och elever.
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Rektorer 

• Förväntas ha adekvat förmåga att strategiskt leda digitalt utvecklingsarbete samt ha

kunskap om teorier, forskning och beprövad erfarenhet för att kunna driva

utvecklingsarbetet på enhetsnivå.

• Förväntas följa upp och tillgodose att pedagoger får stöd i det digitala

utvecklingsarbetet med sikte på utbildningens kvalitet och likvärdighet.

• Förväntas skapa förutsättningar för att utveckla personalens digitala kompetens och

digitala didaktik för undervisning och lärande.

• Förväntas driva, följa och utvärdera det digitala utvecklingsarbetet för undervisning

och lärande så att progression skapas och synliggörs.

Lärande ledning och skolutvecklingsenheten 

• Förväntas ta ansvar för att leda arbetet med sektor lärandes fokusområde kring

digitalisering.

• Förväntas ha kunskap om teorier, forskning och beprövad erfarenhet kopplad till

det digitala fältet för att driva det digitala utvecklingsarbetet.

• Förväntas skapa förutsättningar för att enheterna ska kunna utveckla lärande och

undervisning med de möjligheter som digitaliseringen erbjuder.

• Förväntas ha adekvat förmåga att strategiskt leda digitalt utvecklingsarbete i

organisationen.

• Förväntas följa upp och stödja rektorer i det digitala utvecklingsarbetet med sikte på

utbildningens kvalitet och likvärdigheten.

• Förväntas ha goda kunskaper om och kring lagrum gällande digitalisering utifrån

skollag och Dataskyddsförordning och gällande styrdokument, samt att förmedla och

förankra i de olika skolformerna.
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3 Planering, genomförande analys och 

förbättrande åtgärder 
Uppföljning och utvärdering är en central del i vårt systematiska kvalitetsarbete och 

därmed blir uppföljningen en kvalitetssäkring av det strategiska arbetet framöver. För att 

få en bild av nuläget ska vi använda oss av verktyget LIKA, som är ett skattningsverktyg från 

SKR.

Verktyget är uppdelat i LIKA Ledning 5.0 för rektorer och chefer samt LIKA Lärare för 

pedagoger inom förskola och skola. Med hjälp av LIKA kan vi få en skattning som 

synliggör styrkor och utvecklingsområden inom organisationen/sektorn.

4 Verksamhetssystem och digitala resurser 
Lärplattformar — InfoMentor och StudyBee 

Våra lärplattformar är InfoMentor för förskolan, grundskolan och grundsärskolan och 

StudyBee för gymnasiet och vuxenutbildningen. Lärplattformen ska vara grunden för 

bedömning och dokumentation kring barn och elever. Vårdnadshavare, myndiga elever, 

pedagoger och rektor ska kunna följa kunskapsutveckling och bedömningar hela vägen från 

förskola till vuxenutbildning. 

I lärplattformarna ska all kommunikation mellan hem och skola ske utifrån de verktyg 

systemen erbjuder. Bedömningsdelen i plattformen är kopplat mot Skolverkets läroplansmål. 

Frånvarosystem 

• Skola24 Frånvaro hanterar all frånvaro, inklusive ledighetsansökan för grundskola,

gymnasium och på vuxenutbildning. Från och med läsåret 2020/2021 används säker

inloggning för vårdnadshavare vid frånvaroregistrering. Skola24 har också en

direktintegration med lärplattformen för grundskolan.

• InfoMentor hanterar frånvaro för grundsärskolan.

• Tieto Edu-appen hanterar frånvaro för förskolan.

Schemasystem 
• Skola24/Novaschem används för schemaläggning av personal och elever i 

grundskola, särskola, gymnasium och vuxenutbildning. Schemafilen exporteras 

till InfoMentor i grundskola och grundsärskola.
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• Tieto Education hanterar barnschema i förskolan. Schemaläggning för personal i

förskolan har tidigare skett i Multiaccess som sköts av planeringsfunktionen. Här

pågår nu ett utvecklingsarbete för att effektivisera schemaläggningsprocessen.

Digitala resurser 

• Google Workspace for Education är ett virtuellt klassrum där lärare kommunicerar

och skapar arbetsuppgifter, studiematerial och inlämningsuppgifter till eleverna.

• Bedömning och dokumentation kring kunskapsutveckling sker i våra lärplattformar

InfoMentor och StudyBee. Integration finns mellan lärplattform och Google

Workspace for Education.

• Binogi är en digital lärresurs för grundskolan i samarbete med NYA och

Språkprojektet, som är ett pågående projekt från Skolverkets satsning kring

nyanländas lärande.

Övriga digitala lärresurser listas i bilaga 7.2 digitala resurser och program med 

kommunlicens. 

5 Likvärdig tillgång och användning 
Nuläge 

I Ulricehamns kommun disponerar undervisande personal inom sektor lärande, från 

förskolan till vuxenutbildningen, ett personligt digitalt verktyg. 

• I förskolan finns minst en dator och två lärplattor per avdelning.

• I förskoleklassen samsas eleverna om en enhet per cirka fem elever.

• I fritidshemmet finns det minst en dator och lärplatta per avdelning samt hos

ansvarig pedagog i verksamheten.

• Från åk 1 i grundskolan till studenterna på vuxenutbildningen har alla elever tillgång

till en personligt knuten digital enhet.

• Tillgång till trådlöst nätverk finns på alla skolenheter.

• Pedagogernas hanterade datorer supporteras delvis av IT-enheten när det gäller

nätverk och programvaror.
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• LITS (Lokalt IT Stöd) handhar företrädesvis hårdvara och kontakt med IT gällande

enheter, lösenordbyten och frågor kring trådlöst nätverk. LITS hanterar också

garantiärenden, ominstallation och viss programinstallation. Elevdatorerna hanteras

helt av LITS.

• IKT-pedagoger tillsätts av respektive rektor. I förskolan ingår uppdraget i deras

ordinarie tjänst. I grundskola F-6 finns ett utpekat IKT-ansvar hos några av skolornas

förstelärare. I grundskola 7-9 finns i dagsläget en och en halv tjänst. Dessa är

fördelade med en tjänst på Stenbocksskolan och en halv tjänst på Ätradalsskolan.

• På skolområde Tingsholm finns 3 IT-samordnare fördelat på nationellt program,

vuxenutbildning samt särskola.

Mål 

• Förtätning av digitala enheter bland fritidshemspersonal.

• Förtätning av digitala enheter i förskoleklass för att uppnå en enhet per elev.

• Skapa tekniska förutsättningar för skolorna att kunna genomföra nationella prov

digitalt. Det är viktigt att säkerställa kapacitet för framtida krav.

• Skapa likvärdighet gällande supportorganisationen inom sektorn.

• Skapa likvärdighet gällande tillgång till IKT-pedagoger.
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6 IKT-organisation 
Inom sektor lärande finns i dagsläget följande grupper inom IKT: 

LITS – Lokal IT Support 
Består av lokal IT-support inom grundskolan, särskolan och gymnasiet/vuxenutbildningen. 

LITS handhar företrädesvis hårdvara och kontakt med IT gällande enheter, 

lösenordbyten samt frågor gällande trådlöst nätverk. Gruppen består huvudsakligen av 

skolvaktmästare. Förskolans tillgång till IT-support behöver särskilt beaktas, då det i 

nuläget hanteras centralt av IKT-strateg. Översyn pågår. Skolutvecklingsenheten är 

sammankallande. 

IKT-Utvecklingsgrupp – Förskola 
Består av en representant per förskoleområde som träffas regelbundet under läsåret. 

Gruppen har sedan uppstart arbetat med att klassificera appar och digitala lärresurser. 

Kommande utvecklingsarbete kommer att fokusera kring förskolans verksamhetssystem och 

digitala dokumentation. Skolutvecklingsenheten är sammankallande. 

IKT-Utvecklingsgrupp - Grundskola och Särskola

Gruppen har i sitt uppdrag att omvärldsbevaka, visa på goda exempel gällande betyg och 

bedömning samt utveckla användandet i våra lärplattformar och sektorns andra digitala 

verktyg. Gruppen är sammansatt av pedagoger från grundskolan och grundsärskolan. 

Skolutvecklingsenheten är sammankallande. 

IKT-Utvecklingsgrupp – Gymnasiet och vuxenutbildning

I nuläget pågår ett inventeringsarbete av verksamhetens behov. Tanken är att gruppen ska få 

sitt uppdrag i att omvärldsbevaka, visa på goda exempel gällande betyg och bedömning samt 

utveckla användandet i våra lärplattformar och sektorns andra digitala verktyg. Gruppen blir i 

så fall en sammansättning av pedagoger från gymnasiet och vuxenutbildningen. 

Skolutvecklingsenheten är sammankallande.

Styrgrupp för digitala nationella prov 

Gruppen har i sitt uppdrag i att säkerställa förutsättningarna i våra verksamheter när 

arbetet med att digitalisera de nationella proven blir realitet. Deltagarna är ännu inte 

fastställda. Det pågår i nuläget ett samarbete mellan Tranemo, Ulricehamn och IT för att 

bevaka aktuell information från Skolverket. Gruppen kommer att bli verksam efterhand 

som Skolverket går ut med nationella direktiv när det gäller digitala nationella prov. 
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Beslutsfattande grupper/nivåer 

• IT-Styrgrupp – Högsta beslutande organ med deltagare från både Ulricehamn och

Tranemo kommun. Här hamnar de ärenden som bereds i de underliggande

grupperna.

• IT-forum Utveckling – Gruppen består av representanter från samtliga kommunala

verksamheter och hanterar utvecklingsärenden såsom inköp av verksamhetssystem.

• IT-forum Drift – Gruppen består av representanter från samtliga kommunala

verksamheter och hanterar driftsärenden och hårdvarufrågor.

• LL – Lärande Ledning – Gruppen består av barn- och utbildningschef och

verksamhetschefer. Gruppen beslutar om övergripande sektorsfrågor gällande IKT.

• VL – Lärande Ledning – Gruppen består av verksamhetschefer. Gruppen beslutar om

övergripande frågor i de olika skolformerna gällande IKT.

• SSM – Skolutvecklingsenheten – Gruppen består av verksamhetschef, IKT-strateg,

verksamhetsutvecklare, utvecklingsledare, utredare, lokalsamordnare och

projektledare. Gruppen har i uppdrag att omvärldsbevaka, skapa underlag för beslut,

göra bedömningar och ta fram avtal för inköp av digitala system, samt sköta kontakter

med IT-enheten men också att förankra och informera ovannämnda nätverks- och

styrgrupper.
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7 Bilaga 

7.1 Verksamhetssystem 

System Beskrivning av systemet Moduler och funktion 

Tieto Education Elevregistersystem Betygswebb - webbsida för 

betygsättande lärare 

Tieto Lifecare - förskolans vy 

Pedagogingång – vy för samtliga 

pedagoger utifrån verksamhet och roll 

i systemet 

Tieto Edu - app för vårdnadshavare 

till barn på förskola och fritidshem för 

att registrera frånvaro samt för att 

registrera barnschema 

PMO 

(Profdoc Medical 

Office) 

I PMO, journalsystem, samlas all 

dokumentation från elevhälsans alla 

olika insatser. 

Samtyckesmodul - webbtjänst för 

samtycke till vaccinationer 

InfoMentor Lärplattform som är strukturerad 

kring läroplanen (förskola, 

grundskola och grundsärskola) och 

kopplar samman hela processen från 

planering till bedömning. 

InfoMentor är också förskolans, 

grundskolans och särskolans 

kommunikationsplattform mot 

vårdnadshavare 

InfoMentor App – för 

vårdnadshavare 

Kopplad närvaro/frånvaro med 

Skola24 

Integration med Google Classroom 

Skola24 Schemaläggning (Novaschem), 

närvaro/frånvaro, ledighetsansökan, 

Schemaläggning och 

tjänstefördelning 
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och i vissa verksamheter, även 

omdöme. 

För kostenheten finns en modul för 

att räkna antal måltider. Verktyg för 

rektor och skoladminstratörer där 

man kan få ut rapporter för 

närvaro/frånvaro. 

Rapportering/Sammanställning 

frånvaro/närvaro/rapporteringsnivå 

Omdöme (gymnasie) 

Ledighetsansökan 

Måltidskollen 

StudyBee StudyBee är ett verktyg för formativ 

och summativ matrisbedömning mot 

Skolverkets kunskapskrav direkt i 

Google Classroom. 

Insight – översiktsvy för pedagogisk 

personal 

Google 

Workspace for 

Education 

En uppsättning verktyg som 

utformats för att ge elever och lärare 

större möjligheter när de lär sig och 

skapar tillsammans i ett virtuellt 

klassrum 

Administrativa verktyg: (epost, chatt 

och mötesfunktioner) och 

Redigeringsverktyg: (ordbehandling, 

presentation och kalkylark) 
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7.2 Digitala resurser och program med 

kommunlicenser 

Resurs Beskrivning av resurs Funktion 

ClaroRead Pro Talsyntes. Finns både som tillägg i 

Chrome, ClaroRead Chrome och 

som programvara för PC. 

ClaroScreenRuler - är en läslinjal på 

dator 

ClaroView - färgfilter på dator 

ClaroCapture - samlar text från olika 

dokument och webbsidor. Som skapar 

en projektfil med innehållsförteckning, 

text och källförteckning 

ClaroBookreader - kan öppna upp 

PDF-filer och därigenom är det möjligt 

att få dem upplästa 

ClaroIdeas - Mindmapping 

Binogi 

(tidigare Studi) 

En digital lärresurs för grundskolan 

i samarbete med NYA och 

språkprojektet, som är ett pågående 

projekt från Skolverkets satsning 

kring nyanländas lärande. 

Binogi består av korta animerade 

filmer som berör olika ämnesområden 

och ger pedagogiskt hjälp med tydliga 

exempel på olika språk. Lärarna kan 

följa elevens arbete i en översiktsvy. 

Ouriginal 

(tidigare Urkund) 

Plagiatkontrollsprogram Gör det möjligt för pedagoger att 

skicka in elevarbeten för 

plagiatkontroll. 

Digital 

pedagogik 

(Mediapoolen) 

Digital lärresurs från Mediapoolen 

Västra Götaland AB 

Mediapoolen tillhandahåller 

utbildningsmaterial, workshops och 

teknisk support. 
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Stava Rex Ett rättstavningsprogram speciellt 

utformat för elever med dyslexi. 

Stava Rex ger stöd för grammatik- 

och uttrycksfel som både personer 

med svenska eller annat modersmål 

kan göra, till exempel 

meningsbyggnadsfel eller 

särskrivningar. 

Rättstavningsprogram som rättar 

stavfel och grammatikfel på svenska 

SpellRight SpellRight är ett 

rättstavningsprogram utvecklat för 

svenskspråkiga personer som 

skriver på engelska. Programmet är 

framför allt utvecklat med tanke på 

personer med läs- och 

skrivsvårigheter, men lämpar sig 

väl för alla som behöver 

rättstavnings- och språkstöd. 

Rättstavningsprogram på engelska 

Lexia Övningsarkiv riktat till barn, 

ungdomar och vuxna med språkligt 

betingade inlärningssvårigheter, till 

exempel läs- och skrivsvårigheter. 

I Lexia finns också Provia som är ett 

testverktyg för Lexia. 



18 

7.3 Webbaserade tjänster 

Resurs Beskrivning 

Landguiden Information och statistik om alla världens länder, konflikter och 

organisationer. 

NE 

(National- 

encyklopedin) 

Uppslagsverk, ordböcker, filmer och digitala läromedel. 

Inläsningstjänst 

(ILT) 

Inlästa läromedel för grundskola och gymnasium som ger elever fler sätt att 

ta till sig kunskap med tillgång till vårt utbud av ljudböcker, talböcker och 

fulltextböcker. 

Begreppa Förutom översättningar finns det läromedelsguider på elevens modersmål. 

Polyglutt Flerspråkig digital bilderbokstjänst för förskolan och grundsärskolan. 

Skolplus Resurs på webben med material och övningar inom en mängd skolämnen. 

7.4 Digitala lärresurser 

Digitala lärresurser och 

applikationer/tillägg för alla 

digitala enheter; Ipad, Chromebook 

och PC 

Lärresurserna är GDPR-klassificerade och godkända att 

använda. Dessa hanteras centralt via en MDM-lösning 

och via Googles administratörsverktyg. Personal får lägga 

ett ärende till för att få tillgång till den önskade 

lärresursen. 

15 applikationer i QlikView I QlikView analyseras data för att få stöd vid 

beslutsfattande. Kopplat till våra verksamhetssystem 
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Sammanställning av kränkningar som anmälts till 
huvudmannen under läsåret 2020/2021 
Dnr 2021/115 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Sammanställningen av kränkningar som anmälts till huvudmannen under läsåret 2020/2021 
läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Under läsåret 2020/2021 inträffade sammanlagt 43 händelser där barn eller elever utsatts 
för kränkande behandling och där en anmälan skickades in till huvudmannen. Det är en 
minskning jämfört med läsåret innan då 56 händelser anmäldes. 
 
En jämförelse mellan terminerna visar inte på någon större skillnad under läsåret. Under 
höstterminen 2020 gjordes 23 anmälningar och under vårterminen 2021 anmäldes 20 
händelser. Läsåret 2019/2020 gjordes 45 anmälningar under höstterminen och 11 under 
vårterminen. 
 
Av de 43 händelser som anmäldes under året är 42 händelser kopplade till grundskolan där 
33 anmälningar gjordes av F-6 skolor och nio av 7–9 skolor. En händelse är kopplad till 
Tingsholmsgymnasiet. Inga anmälningar gjordes inom förskolan och särskolan. 
 
De händelser som rapporterats har i samtliga fall utretts, varefter åtgärder har vidtagits. Alla 
åtgärder har följts upp. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-10-29 från barn- och utbildningschef 
2 Sammanställning av kränkningar som anmälts till huvudmannen under läsåret 

2020_2021 - Rapport 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Sammanställningen av kränkningar som anmälts till huvudmannen under läsåret 2020/2021 
läggs till handlingarna. 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2021-10-29 

Tjänsteskrivelse Sammanställning av kränkningar som 
anmälts till huvudmannen under läsåret 2020/2021 
Diarienummer 2021/115, löpnummer 3670/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Sammanställningen av kränkningar som anmälts till huvudmannen under läsåret 2020/2021 
läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Under läsåret 2020/2021 inträffade sammanlagt 43 händelser där barn eller elever utsatts 
för kränkande behandling och där en anmälan skickades in till huvudmannen. Det är en 
minskning jämfört med läsåret innan då 56 händelser anmäldes. 
 
En jämförelse mellan terminerna visar inte på någon större skillnad under läsåret. Under 
höstterminen 2020 gjordes 23 anmälningar och under vårterminen 2021 anmäldes 20 
händelser. Läsåret 2019/2020 gjordes 45 anmälningar under höstterminen och 11 under 
vårterminen. 
 
Av de 43 händelser som anmäldes under året är 42 händelser kopplade till grundskolan där 
33 anmälningar gjordes av F-6 skolor och nio av 7–9 skolor. En händelse är kopplad till 
Tingsholmsgymnasiet. Inga anmälningar gjordes inom förskolan och särskolan. 
 
De händelser som rapporterats har i samtliga fall utretts, varefter åtgärder har vidtagits. Alla 
åtgärder har följts upp. 
 
 
Ärendet 
Skollagen klargör att personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för 
kränkande behandling, ska anmäla detta till rektorn som i sin tur då har en skyldighet att 
anmäla detta till huvudmannen. 
 
Kränkande behandling ska tolkas snävt i strikt skolrättslig mening. Enligt skollagens 
definition är kränkande behandling ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs 
värdighet. 
 
Det kan till exempel röra sig om verbala kränkningar där en elev får ta emot tillmälen om 
vikt, hårfärg eller att eleven är studiemotiverad (plugghäst). Fysiska kränkningar där en elev 
utsätts för knuffar eller slag eller blir dragen i håret. Psykiska kränkningar genom exempelvis 
utfrysning. Kränkningarna ska vara märkbara och tydliga. 
 
Av förarbetena (SOU 2004:50) framgår att kravet på att ett uppträdande ska vara kränkande 
för elevens person därmed innebär att man bör kunna utesluta mera bagatellartade 
företeelser som är naturliga på det stadium där de förekommer, till exempel mer ordinära 
bråk mellan barn i förskolan eller elever i de lägre årskurserna. 
 
Under läsåret 2020/2021 inträffade sammanlagt 43 händelser där barn eller elever utsatts 
för kränkande behandling och där en anmälan skickades in till huvudmannen. Det är en 
minskning jämfört med läsåret innan då 56 händelser anmäldes. 
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En jämförelse mellan terminerna visar inte på någon större skillnad under läsåret. Under 
höstterminen 2020 gjordes 23 anmälningar och under vårterminen 2021 anmäldes 20 
händelser. Läsåret 2019/2020 gjordes 45 anmälningar under höstterminen och 11 under 
vårterminen. 
 
Av de 43 händelser som anmäldes under året är 42 händelser kopplade till grundskolan där 
33 anmälningar gjordes av F-6 skolor och 9 av 7–9 skolor. En händelse är kopplad till 
Tingsholmsgymnasiet. Inga anmälningar gjordes inom förskolan och särskolan. 
 
De händelser som rapporterats har i samtliga fall utretts, varefter åtgärder har vidtagits. Alla 
åtgärder har följts upp. 
 
Beslutsunderlag 
1 Sammanställning av kränkningar som anmälts till huvudmannen under läsåret 

2020_2021 - Rapport 
 
Beslut lämnas till 
Barn- och utbildningschef 
Verksamhetschef Förskola 
Verksamhetschef Grundskola 
Verksamhetschef Tingsholm 
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1 Sammanfattning 
Under läsåret 2020/2021 inträffade sammanlagt 43 händelser där barn eller elever utsatts 

för kränkande behandling och där en anmälan skickades in till huvudmannen. Det är en 

minskning jämfört med läsåret innan då 56 händelser anmäldes. 

En jämförelse mellan terminerna visar inte på någon större skillnad under läsåret. Under 

höstterminen 2020 gjordes 23 anmälningar och under vårterminen 2021 anmäldes 20 

händelser. Läsåret 2019/2020 gjordes 45 anmälningar under höstterminen och 11 under 

vårterminen. 

Av de 43 händelser som anmäldes under året är 42 händelser kopplade till grundskolan där 

33 anmälningar gjordes av F-6 skolor och 9 av 7-9 skolor. En händelse är kopplad till 

Tingsholmsgymnasiet. 

Inga anmälningar gjordes inom förskolan och särskolan. 

De händelser som rapporterats har i samtliga fall utretts, varefter åtgärder har vidtagits. Alla 

åtgärder har följts upp. 

2 Uppdraget  
Skollagen klargör att personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för 

kränkande behandling, ska anmäla detta till rektorn som i sin tur då har en skyldighet att 

anmäla detta till huvudmannen. 

6 kap. 10 § 

Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling 

En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en 

elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är 

skyldig att anmäla detta till rektorn. En rektor som får kännedom om att ett barn eller en 

elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är 

skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda 

omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de 

åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. 
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3 Begreppet kränkande behandling 
Kränkande behandling ska tolkas snävt i strikt skolrättslig mening. Enligt skollagens 

definition är kränkande behandling ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs 

värdighet. 

Det kan till exempel röra sig om verbala kränkningar där en elev får ta emot tillmälen om 

vikt, hårfärg eller att eleven är studiemotiverad (plugghäst). Fysiska kränkningar där en elev 

utsätts för knuffar eller slag eller blir dragen i håret. Psykiska kränkningar genom exempelvis 

utfrysning. Kränkningarna ska vara märkbara och tydliga. 

Av förarbetena (SOU 2004:50) framgår att kravet på att ett uppträdande ska vara kränkande 

för elevens person därmed innebär att man bör kunna utesluta mera bagatellartade 

företeelser som är naturliga på det stadium där de förekommer, till exempel mer ordinära 

bråk mellan barn i förskolan eller elever i de lägre årskurserna. 

4 Anmälningar till huvudmannen 

4.1 Förskolan 
Med hänvisning till vad som sägs i förarbetena (SOU 2004:50) har Skolinspektionen bland 

annat uttalat att situationer där ett barn slår, knuffar eller puttar ett annat barn i viss mån är 

en del i den utvecklingsfas som barn runt 3-årsåldern befinner sig i. Slag, knuffar och puttar 

kan i dessa fall ses som ett sätt att uttrycka sig för barn i den åldern. 

Beroende på barnens ålder kan även en situation där ett barn bitit ett annat barn bedömas 

som en situation där barnet som blivit bitet inte utsatts för kränkande behandling. Däremot 

ska en sådan händelse bedömas utifrån förskolans tillsynsansvar. 

Då många situationer mellan små barn i förskolan lämnas utanför det som enligt skollagen 

definieras som kränkande behandling ligger det i sakens natur att färre situationer mellan 

barn i förskolan anmäls. 
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4.1.1 Anmälningar inom förskolan 
 

Enhet Höst-

terminen 

2020 

Vår-

terminen 

2021 

Samman-

lagt 

2020/2021 

Läsåret 

2019/ 

2020 

Läsåret 

2018/ 

2019 

Gällstad förskola 0 0 0 0 0 

Hästhovens förskola i 

Hössna 

0 0 0 0 0 

Hökerums förskola 0 0 0 0 1 

Junibackens förskola i 

Gällstad 

0 0 0 0 0 

Kvarnlyckans förskola i 

Ulricehamn 

0 0 0 0 0 

Lingontuvans förskola i 

Grönahög 

0 0 0 0 0 

Lyckans förskola i 

Ulricehamn1 

0 0 0 -- -- 

Marbäcks förskola 0 0 0 0 0 

Nitta förskola 0 0 0 0 0 

Nyckelpigans förskola i 

Timmele 

0 0 0 0 0 

Pastellens förskola i 

Blidsberg 

0 0 0 0 0 

Regnbågens förskola i 

Dalum 

0 0 0 0 0 

Stadsskogens förskola i 

Ulricehamn 

0 0 0 0 0 

Totus förskola i Ulricehamn 0 0 0 0 0 

 
1 Lyckans förskola invigdes under vårterminen 2020 
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Tre Rosors förskola i 

Ulricehamn 

0 0 0 0 0 

Trollskogens förskola i 

Älmestad 

0 0 0 0 0 

Träskons förskola i Trädet 0 0 0 0 0 

Tvärreds förskola 0 0 0 0 0 

Åsundavys förskola i 

Ulricehamn2 

-- -- -- 0 0 

Ängsgårdens förskola i 

Timmele 

0 0 0 0 0 

Totalt 0 0 0 0 1 

 

4.2 Skolan  
I likhet med hur situationer inom förskolan bedöms så kan vissa situationer inom de lägre 

årskurserna, det vill säga förskoleklass och årskurs 1, bedömas vara en del i barnets 

utvecklingsfas. 

Situationer där elever utsätts för kränkande behandling förekommer oftare inom 

grundskolan och här kan det också finnas skillnader mellan F-6 skolor och 7-9 skolor. Med 

hänsyn till detta så särredovisas de olika verksamheterna. 

4.2.1 Anmälningar inom grundskolan F-6 
 

Enhet Höst-

terminen 

2020 

Vår-

terminen 

2021 

Samman-

lagt 

2020/2021 

Läsåret 

2019/ 

2020 

Läsåret 

2018/ 

2019 

Blidsbergs skola 93 24 11 4 1 

Bogesundsskolan 5 2 7 9 21 

 
2 Åsundavys förskola avvecklades under vårterminen 2020 då de nya avdelningarna vid förskolan Tre Rosor 
invigdes. 
3 Fem av händelserna är kopplade till fritidshemmet Kristallen 
4 Båda händelserna är kopplade till fritidshemmet Kristallen 
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Dalums skola 0 0 0 0 8 

Gällstads skola 0 3 3 3 2 

Hökerums skola 0 0 0 6 5 

Hössna skola 0 0 0 0 1 

Marbäcks skola 0 0 0 1 4 

Timmele skola 0 0 0 0 4 

Tvärreds skola 0 55 5 2 8 

Ulrikaskolan 3 36 6 7 14 

Vegby skola 0 1 1 0 3 

Totalt 17 16 33 32 71 

 

4.2.2 Anmälningar inom grundskolan 7-9 
 

Enhet Höst-

terminen 

2020 

Vår-

terminen 

2021 

Samman-

lagt 

2020/2021 

Läsåret 

2019/ 

2020 

Läsåret 

2018/ 

2019 

Stenbocksskolan 2 1 3 18 7 

Ätradalsskolan 3 3 6 4 6 

Totalt 5 4 9 22 13 

 

  

 
5 En av händelserna är kopplad till fritidshemmet 
6 En av händelserna är kopplad till fritidshemmet 
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4.2.3 Anmälningar inom särskolan 
 

Enhet Höst-

terminen 

2020 

Vår-

terminen 

2021 

Samman-

lagt 

2020/2021 

Läsåret 

2019/ 

2020 

Läsåret 

2018/ 

2019 

Grundsärskolan 

Ulrika 

0 0 0 0 0 

Grundsärskolan 

Stenbock 

0 0 0 0 0 

Gymnasiesärskolan 0 0 0 0 0 

Totalt 0 0 0 0 0 

 

4.2.4 Anmälningar inom gymnasieskolan 
 

Enhet Höst-

terminen 

2020 

Vår-

terminen 

2021 

Samman-

lagt 

2020/2021 

Läsåret 

2019/ 

2020 

Läsåret 

2018/ 

2019 

Tingsholmsgymnasiet 1 0 1 2 6 

 

 

4.3 Kommentarer 
Sammanlagt 43 händelser inträffade där elever utsatts för kränkande behandling och där det 

gjordes en anmälan till huvudmannen.  Av dessa är en kopplad till Tingsholmsgymnasiet. 

Resterande 42 anmälningar är samtliga kopplade till grundskolan. 

Det relativt sett låga antalet anmälningar kan jämföras med de 56 anmälningar som gjordes 

läsåret 2019/2020 och de 91 anmälningar som gjordes under läsåret 2018/2019. 
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Under läsåret gjordes inga anmälningar inom förskolan och särskolan. Detta avviker inte 

nämnvärt från tidigare läsår, då det som regel har rört sig om någon enstaka anmälan som 

mest. 

Vad gäller de anmälningar som är kopplade till grundskolan kan följande särskilt noteras. 

Fem av tretton enheter har inte gjort någon anmälan under läsåret. Av dessa har tre inte 

heller gjort någon anmälan läsåret innan. 

Inom gymnasieskolan gjordes en anmälan under läsåret, vilket får anses som normalt. De två 

tidigare åren gjordes två respektive sex anmälningar. 

Det relativt sett låga antalet anmälningar under läsåret kan till viss del förklaras med den 

pågående coronapandemin som har påverkat verksamheterna i olika omfattning. 
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5 Typ av kränkning 
Nedanstående siffror visar en sammanställning över händelser där det framkommit uppgifter 

om att ett barn eller en elev under läsåret utsatts för kränkande behandling fördelade på 

vilken typ av kränkning som skett. 

Enhet Antal 
verbala 
kränkningar 

Antal 
fysiska 
kränkningar 

Antal 
psykiska 
kränkningar 

Kombination 
av 
kränkningar 
- antal 

Blidsbergs skola 5 0 0 6 

Bogesundsskolan 3 2 0 2 

Gällstads skola 0 2 1 0 

Stenbocksskolan 1 0 1 1 

Tingsholmsgymnasiet 1 0 0 0 

Tvärreds skola 0 3 2 0 

Ulrikaskolan 2 2 1 1 

Vegby skola 0 0 1 0 

Ätradalsskolan 1 1 0 4 

Totalt 13 10 6 14 

 

Verbala kränkningar delas upp i könsrelaterade kommentarer, rasistiska kommentarer och 

övriga verbala kränkningar. 

Psykiska kränkningar kan förutom att de anges som just psykiska kränkningar, även anges 

som hot om våld eller nätbaserade kränkningar.  Anledningen till denna uppdelning är att 

kränkningar som sker i form av hot om våld eller via nätet (sociala medier) behöver hanteras 

på ett annat sätt och det är således av vikt att dessa typer av kränkningar specificeras. 

Nätbaserade kränkningar sker oftast under tider då eleverna inte är i skolan, men ska 

hanteras av skolan om det kommer till skolans kännedom. 

6 Åtgärder 

6.1 En övergripande beskrivning av vidtagna 
åtgärder 

Vid de enheter där elever utsatts för kränkande behandling samtalar personalen med de 

elever som varit involverade i händelsen. Samtal förs även med elevernas vårdnadshavare. 
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I några fall är kränkningarna kopplade till en elev med ett utåtagerande beteende varför 

dessa situationer hanteras i enlighet med de rutiner som gäller specifikt för eleven. Denna typ 

av händelse redovisas inte med koppling till berörd skolenhet då det skulle kunna vara 

utpekande. 

Samtliga skolor arbetar kontinuerligt med värdegrund, trygghet och studiero.  

6.2 En beskrivning av åtgärder vidtagna på 
enhetsnivå 

Vid fyra enheter har fler än fem anmälningar om kränkande behandling gjorts under läsåret. 

Här nedan beskrivs arbetet vid dessa enheter närmare. 

6.2.1 Blidsbergs skola 
Personalen har i samtliga fall hanterat händelserna genom att samtal har hållits med 

inblandade elever och deras vårdnadshavare. 

Skolan arbetar regelbundet med värdegrundsfrågor för att förebygga att situationer uppstår 

där någon elev utsätts för kränkande behandling. 

Samtliga händelser har följts upp under läsåret och i samband med detta gjordes 

bedömningen att åtgärderna hade haft effekt. 

6.2.2 Bogesundsskolan 
I samtliga fall kopplades skolans trygghetsteam in och personalen samtalade med de 

inblandade eleverna och deras vårdnadshavare. 

Skolan arbetar regelbundet med frågor om värdegrund och vad som är ett acceptabelt 

beteende. Samtliga händelser har följts upp under läsåret varefter åtgärderna bedömdes haft 

effekt. 

6.2.3 Ulrikaskolan 
I samtliga fall har skolledningen eller personalen hanterat det som inträffat genom samtal 

med inblandade. 

Uppföljningar har gjorts i samtliga fall för att säkerställa att den elev som utsatts för 

kränkande behandling ska känna sig trygg. Vid samtliga uppföljningar bedömdes de vidtagna 

åtgärderna haft effekt. 

Personalen arbetar kontinuerligt med värdegrundsfrågor. 
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6.2.4 Ätradalsskolan 
Samtliga händelser har hanterats av personal genom att samtal har hållits med inblandade 

elever och deras vårdnadshavare. 

Skolan arbetar regelbundet med värdegrundsfrågor för att förebygga att situationer uppstår 

där någon elev utsätts för kränkande behandling. 

Samtliga händelser har följts upp under läsåret och i samband med detta gjordes 

bedömningen att åtgärderna hade haft effekt.



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2021-11-16 

 Sida 1 av 2 

  
 
 
§  
 

Svar på initiativärende om uttalande om 
återvändande IS-terrorister 
Dnr 2019/303 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Initiativärendets förslag antas inte med hänvisning till  
 
att det är rättssamhällets ansvar och uppdrag att hantera brottslighet och Ulricehamns 
kommuns del i det är att bistå rättsväsendet 
 
att kommunstyrelsen har antagit en plan mot våldsbejakande extremism där förvaltningens 
ansvar för det förebyggande arbetet för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism 
beskrivs   
 
att SOU 2019:49 en ny terroristbrottslag, överlämnades till regeringen i november år 2019  
 
kommunstyrelsens delegationsordning där rätten att överlämna beslutanderätten till 
kommunstyrelsen beskrivs.  
 
Initiativärendet anses besvarat.  
 
Sammanfattning 
Sverigedemokraterna, Niclas Sunding (SD) och Aila Kiviharju (SD) har vid 
kommunstyrelsens sammanträde 2019-05-02 inkommit med ett initiativärende där de 
föreslår att kommunstyrelsen ska anta ett uttalande om återvändande IS-terrorister. I 
initiativärendet anges tre att-satser som initiativtagarna föreslår kommunstyrelsen att 
genomföra.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-10-01 från kommunchef 
2 Initiativärende Uttalande om återvändande IS-terrorister 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Initiativärendets förslag antas inte med hänvisning till  
 
att det är rättssamhällets ansvar och uppdrag att hantera brottslighet och Ulricehamns 
kommuns del i det är att bistå rättsväsendet 
 
att kommunstyrelsen har antagit en plan mot våldsbejakande extremism där förvaltningens 
ansvar för det förebyggande arbetet för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism 
beskrivs   
 
att SOU 2019:49 en ny terroristbrottslag, överlämnades till regeringen i november år 2019  
 
kommunstyrelsens delegationsordning där rätten att överlämna beslutanderätten till 
kommunstyrelsen beskrivs.  
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Initiativärendet anses besvarat.  
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2021-10-01 

Tjänsteskrivelse Svar på initiativärende om uttalande 
om återvändande IS-terrorister 
Diarienummer 2019/303, löpnummer 318/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Initiativärendets förslag antas inte med hänvisning till  
 
att det är rättssamhällets ansvar och uppdrag att hantera brottslighet och Ulricehamns 
kommuns del i det är att bistå rättsväsendet 
 
att kommunstyrelsen har antagit en plan mot våldsbejakande extremism där förvaltningens 
ansvar för det förebyggande arbetet för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism 
beskrivs   
 
att SOU 2019:49 en ny terroristbrottslag, överlämnades till regeringen i november år 2019  
 
kommunstyrelsens delegationsordning där rätten att överlämna beslutanderätten till 
kommunstyrelsen beskrivs.  
 
Initiativärendet anses besvarat.  
 
Sammanfattning 
Sverigedemokraterna, Niclas Sunding (SD) och Aila Kiviharju (SD) har vid 
kommunstyrelsens sammanträde 2019-05-02 inkommit med ett initiativärende där de 
föreslår att kommunstyrelsen ska anta ett uttalande om återvändande IS-terrorister. I 
initiativärendet anges tre att-satser som initiativtagarna föreslår kommunstyrelsen att 
genomföra.  
 
 
Ärendet 
Sverigedemokraterna, Niclas Sunding (SD) och Aila Kiviharju (SD) har vid 
kommunstyrelsens sammanträde 2019-05-02 inkommit med ett initiativärende där de 
föreslår att kommunstyrelsen ska anta ett uttalande om återvändande IS-terrorister. I 
initiativärendet anges också tre att-satser som initiativtagarna föreslår kommunstyrelsen att 
genomföra.  
 
Terroristorganisationen Islamiska staten (IS) har begått fruktansvärda och avskyvärda brott 
mot mänskligheten i Syrien och Irak, och terroristbrott genom olika attentat runt om i 
världen. De terrorister som har begått dessa brott eller på brottsligt sätt gett stöd till denna 
organisation ska lagföras via rättsväsendet. Det är rättssamhällets sätt att hantera 
brottslighet och Ulricehamns kommuns del i det är att bistå rättsväsendet.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-04 att anta plan mot våldsbejakande extremism. I 
planen beskrivs förvaltningens ansvar för det förebyggande arbetet för att värna demokratin 
mot våldsbejakande extremism. Handlingsplanen är kopplad till lokala brottsförebyggande 
rådet, BRÅ. Lokala BRÅ består av representanter från förvaltningen, det kommunala 
bostadsbolaget STUBO, Södra Älvsborgs räddningstjänst och lokalpolisområde Borås.  
 



  2019/303, 318/2020 2(2) 

Vad gäller beslut vid myndighetsutövning regleras detta i kommunstyrelsens 
delegationsordning. En delegat äger rätten att överlämna beslutanderätten till 
kommunstyrelsen i ett specifikt ärende om delegaten bedömer det nödvändigt med hänsyn 
till ärendets karaktär. Myndighetsutövning mot enskilda ska överlämnas till 
kommunstyrelsen för beslut om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.  
 
I november år 2019 överlämnades, SOU 2019:49 en ny terroristbrottslag, till regeringen.  
Utredningen föreslår att den nuvarande lagen om straff för terroristbrott samt 
finansieringslagen och rekryteringslagen ersätts av en ny lag som samlat reglerar straffansvar 
för terroristbrott samt samröre med en terroristorganisation, finansiering av terrorism, 
offentlig uppmaning till terrorism, rekrytering till terrorism, utbildning för terrorism 
och resa i terrorismsyfte. Den nya lagen föreslås benämnas terroristbrottslagen.  
 
Beslutsunderlag 
1 Initiativärende Uttalande om återvändande IS-terrorister 
 
Beslut lämnas till 
Kommunchef  
 
 
 
 

Gustaf Olsson Lena Brännmar 
Kommunchef  Kanslichef 
 Kanslifunktionen 
 Kommunledningsstaben 

 



Kommunstyrelsen  
2019-05-02 

Initiativärende 

Uttalande om återvändande IS-terrorister 
 

I och med Islamska statens fall i Syrien söker sig nu våldsbenägna terrorister 

tillbaka till Europa, Sverige och troligtvis också Ulricehamns kommun. Vi vet att det 

finns personer som hyser starka sympatier med terrorgruppen IS. Läget är oklart 

och mörkertalet är stort. Det är mycket troligt att återvändande från IS kommer att 

söka sig till Ulricehamns kommun. Kalifatets fall innebär att flyende terrorister nu 

söker en fristad för att undgå konsekvenserna av sina brott. 

Fortfarande har inte någon av de drygt 150 personer som kommit till Sverige efter 

sitt engagemang för Islamiska staten dömts för sina brott. Av dessa 150 personer 

har runt 50 kommit till Västra Götaland, en uppgift som Säpo bekräftat. Samtidigt 

har man i till exempel Malmö, Borlänge, Lund och Örebro föreslagit stöd och hjälp 

till dessa terrorister, på samma sätt som man gör med individer som behöver hjälp 

med att komma ur vanliga kriminella nätverk. Det vill säga stöd kring boende, 

sysselsättning eller försörjning. Bland annat har Örebro kommun fått kritik för att ha 

erbjudit en praktikplats till en ung man som återvänt efter att ha varit i Syrien. 

Varje krona som går till de flyende terroristerna är en skam för Ulricehamns 

kommun med tanke på alla barn, män och kvinnor som mördades, för alla barn 

och kvinnor som våldtogs, för alla yazidier och för alla andra offer för Islamiska 

statens framfart. Den moraliska kompassen går förlorad när man även målar upp 

förövaren som offer. Islamiska statens anhängare var helt öppna med att man 

torterade, tog slavar, våldtog och mördade i religionens namn. Detta visste de som 

anslöt sig till IS. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Med anledning av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna Kommunstyrelsen besluta 

 

Att anta följande uttalande 

 

”Den som deltagit i, eller understött terrorism, exempelvis IS, är inte välkommen till 
Ulricehamns kommun. 

Sådana personer har genom sitt agerande vänt sig emot det fria, demokratiska 
samhället och därmed också förverkat sina möjligheter att få Ulricehamns kommuns 
hjälp.  

Ulricehamns kommun kommer att utreda samtliga möjligheter inom lagens ramar, för 
att förhindra och försvåra utbetalning av försörjningsbidrag, hjälp med bostad, 
vuxenutbildning eller annan samhällelig service. 

Ulricehamns kommun uppmanar samtliga verksamheter och anställda inom 
Ulricehamns kommun att omedelbart underrätta polis vid misstanke om någon form 
av deltagande i eller stöd till terrororganisationer. 

Ulricehamns kommun prioriterar genom detta ställningstagande våra kommuninvånares 
trygghet och säkerhet, samtidigt som vi tar ställning för alla de som blivit 
terrorismens offer.” 

 

Att Uppmana Kommunfullmäktige besluta att uppdra samtliga nämnder och 
styrelser som berörs av Kommunstyrelsens uttalande ovan, att utarbeta 
direktiv som inom lagens ramar förhindrar och/eller försvårar att 



Ulricehamns kommuns resurser tas i anspråk för någon typ av bistånd, 
insats eller annat till IS-terrorister eller andra som deltagit i eller stött 
terrorism. 

Att Kommunstyrelsen tillskriver regeringen och uppmanar till att snarast 
forma samt presentera en lagändring för att omöjliggöra samhällelig 
service för terrorister. 

Att Uppmana samtliga nämnder och bolagsstyrelser att vid 
myndighetsutövning där misstanke om deltagande och/eller stöd till 
terrororganisationer föreligger ska beslut om ärendet fattas av ansvariga 
politiker. 

 

För Sverigedemokraterna, 
 
Niclas Sunding (SD)   Aila Kiviharju (SD) 
Ledamot, Kommunstyrelsen  Ledamot, Kommunstyrelsen
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Svar på initiativärende om extra tillskott till 
läromedel i grundskolan 
Dnr 2021/581 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Initiativärendet avslås med hänvisning till att resultatöverföringar mellan åren inom den 
kommunala verksamhetens driftredovisning inte tillämpas. 
 
Sammanfattning 
I ett initiativärende yrkar Liberalerna genom Adela Brkic Carlsson att två miljoner kronor 
som en engångssumma 2021 förs över till grundskolan för att användas till läromedelsinköp 
och att eventuella medel som inte hunnit förbrukas 2021 får föras över till den enskilda 
skolan till nästa årsbudget. 
 
Den totala budgeten för inköp av läromedel till förskoleklass och grundskolans samtliga 
årskurser uppgår under budgetåret 2021 till 4 148 tkr, vilket i stort motsvarar det som avsatts 
för läromedel de två tidigare åren. 
 
Av dessa medel har 1 859 tkr fördelats på grundskolans årskurs 1 – 6 och utslaget per elev 
blir det 1 183 kronor per elev under 2021, vilket ligger i nivå med de två tidigare åren då 
anslaget per elev uppgick till 1 182 respektive 1 189 kronor. Anslaget per elev kan dock variera 
mellan skolenheterna då beslut om den faktiska fördelningen vid den enskilda skolenheten 
tas av respektive rektor. Inköp av läromedel inkluderar även digitala läromedel. 
 
Förvaltningen föreslår att initiativärendet avslås med hänvisning till att gällande riktlinjer för 
ekonomisk styrning av förvaltning och bolag klargör att resultatöverföringar mellan åren 
inom den kommunala verksamhetens driftredovisning inte tillämpas. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-11-03 från barn- och utbildningschef 
2 Initiativärende - Extra tillskott till läromedel i grundskolan 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Initiativärendet avslås med hänvisning till att resultatöverföringar mellan åren inom den 
kommunala verksamhetens driftredovisning inte tillämpas. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

2021-11-03 

Tjänsteskrivelse Svar på initiativärende om extra 
tillskott till läromedel i grundskolan 
Diarienummer 2021/581, löpnummer 3703/2021 

Förvaltningens förslag till beslut 
Initiativärendet avslås med hänvisning till att resultatöverföringar mellan åren inom den 
kommunala verksamhetens driftredovisning inte tillämpas. 

Sammanfattning 
I ett initiativärende yrkar Liberalerna genom Adela Brkic Carlsson att två miljoner kronor 
som en engångssumma 2021 förs över till grundskolan för att användas till läromedelsinköp 
och att eventuella medel som inte hunnit förbrukas 2021 får föras över till den enskilda 
skolan till nästa årsbudget. 

Den totala budgeten för inköp av läromedel till förskoleklass och grundskolans samtliga 
årskurser uppgår under budgetåret 2021 till 4 148 tkr, vilket i stort motsvarar det som avsatts 
för läromedel de två tidigare åren. 

Av dessa medel har 1 859 tkr fördelats på grundskolans årskurs 1 – 6 och utslaget per elev 
blir det 1 183 kronor per elev under 2021, vilket ligger i nivå med de två tidigare åren då 
anslaget per elev uppgick till 1 182 respektive 1 189 kronor. Anslaget per elev kan dock variera 
mellan skolenheterna då beslut om den faktiska fördelningen vid den enskilda skolenheten 
tas av respektive rektor. Inköp av läromedel inkluderar även digitala läromedel. 

Förvaltningen föreslår att initiativärendet avslås med hänvisning till att gällande riktlinjer för 
ekonomisk styrning av förvaltning och bolag klargör att resultatöverföringar mellan åren 
inom den kommunala verksamhetens driftredovisning inte tillämpas. 

Ärendet 
Adela Brkic Carlsson, Liberalerna, klargör i ett initiativärende den 28 oktober 2021 att partiet 
vill avsätta ytterligare medel för inköp av läromedel till grundskolan. 

Liberalerna påtalar vikten av att lärare ska kunna ägna sin tid åt att vara just lärare och inte 
belastas med tidskrävande arbetsuppgifter som inte gynnar elevernas undervisning. Det kan 
till exempel handla om att lärare själva måste sammanställa, producera och kopiera material 
och böcker, som enligt lärare orsakas av en bristfällig tillgång på adekvata resurser av 
läromedel. 

Liberalerna uppger att Ulricehamns kommun budgeterar 300 kronor per elev och år för 
inköp av läromedel till elever i grundskolans låg- och mellanstadium. 

Vid den senaste budgetuppföljningen redovisades ett prognostiserat högt resultat. 
Liberalerna vill att en del av detta överskott avsätts som ett engångsbelopp till grundskolan i 
syfte att stärka tillgången på läromedel. Då det inte är långt kvar på budgetåret 2021 och 
inköp av kvalitativa läromedel inte bör ske under tidspress, så anser Liberalerna att dessa 
specialinriktade medel måste kunna föras över och användas även under budgetåret 2022. 
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Liberalerna yrkar genom Adela Brkic Carlsson att två miljoner kronor som en 
engångssumma 2021 förs över till grundskolan för att användas till läromedelsinköp och att 
eventuella medel som inte hunnit förbrukas 2021 får föras över till den enskilda skolan till 
nästa årsbudget. 
 
Den totala budgeten för inköp av läromedel till förskoleklass och grundskolans samtliga 
årskurser uppgår under budgetåret 2021 till 4 148 tkr, vilket i stort motsvarar det som avsatts 
för läromedel de två tidigare åren. 
 
Av dessa medel har 1 859 tkr fördelats på grundskolans årskurs 1 – 6 och utslaget per elev 
blir det 1 183 kronor per elev under 2021, vilket ligger i nivå med de två tidigare åren då 
anslaget per elev uppgick till 1 182 respektive 1 189 kronor. Anslaget per elev kan dock variera 
mellan skolenheterna då beslut om den faktiska fördelningen vid den enskilda skolenheten 
tas av respektive rektor. 
 
Förvaltningen konstaterar att det finns behov av en utökning av anslaget för läromedel för att 
grundskolan ska kunna öka inköpen av läromedel. Förvaltningen påtalar dock att det i 
gällande riktlinjer för ekonomisk styrning av förvaltning och bolag klargörs att 
resultatöverföringar mellan åren inom den kommunala verksamhetens driftredovisning inte 
tillämpas. I det fallet man, i likhet med det som Liberalerna föreslår, önskar anslå extra 
medel för läromedelsinköp så får detta hanteras genom beslut om tilläggsanslag under 
budgetåret 2022 eller som ett tillägg i budgeten för 2022 i samband med att 
kommunfullmäktige behandlar budgeten vid sitt sammanträde i november. 
 
Beslutsunderlag 
1 Initiativärende - Extra tillskott till läromedel i grundskolan 

 
Beslutet lämnas till 
Barn- och utbildningschef 
Verksamhetschef grundskola 
 
 
 
 

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

 

 



 

 

Initiativärende KS 28 oktober 2021 

 

Extra tillskott till läromedel i grundskolan 

Liberalerna vill satsa mer pengar på läromedel i skolan. För att lärare ska kunna 
ägna sin tid åt att vara just lärare, är det viktigt att lärarkåren inte belastas med 
tidskrävande arbetsuppgifter som inte gynnar elevernas undervisning. Ett konkret 
exempel på det är att lärare ägnar mycket tid åt att själva sammanställa, producera 
och kopiera material och böcker. Detta orsakas enligt lärarna av en bristfällig tillgång 
på adekvata resurser av läromedel.  

Bristande tillgång på läromedel kan tex visa sig i att flera klasser får dela på en 
klassuppsättning av so- och noböcker eller att läromedlen är föråldrade. 

I Ulricehamns kommun budgeteras knappt 300 kronor per elev och år på 
grundskolans låg- och mellanstadium att köpa läromedel för. Om man sätter dessa 
medel i relation till att en mattebok för åk 3 kostar 235 kr förstår man att det inte finns 
mycket kvar till övriga böcker, licenser mm. 

Vid den senaste budgetuppföljningen redovisades ett prognostiserat högt resultat. 
Liberalerna vill att en del av detta stora överskott i stället ges som en engångssumma 
till grundskolan för att stärka upp tillgången på läromedel. Då det inte är långt kvar på 
innevarande år och inköp av kvalitativa läromedel inte bör ske under tidspress, måste 
dessa specialriktade medel kunna föras över och användas även under nästa år.  

Vi i Liberalerna är väl medvetna om att kommunen har behov av stora investeringar 
de närmaste åren och att vi behöver ha ett överskott på resultatet. Men att satsa på 
våra barn och höjd kvalitet i undervisningen kommer att ge en besparing senare.  

Med hänvisning till ovanstående yrkar undertecknad 

Att 2 miljoner som en engångssumma i år förs över till grundskolan för att användas 
till läromedelsinköp 

Att eventuella medel som inte hunnits förbrukas i år får föras över till den enskilda 
skolan till nästa årsbudget 

Adela Brkic Carlsson 

Liberalerna   
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Svar på medborgarförslag om att Ulricehamns 
Fritidsfiskare skall företräda Ulricehamns kommun i 
fiskevårdfrågor och det allmänna fisket i Övre 
Åsundens Fiskevårdsområde 
Dnr 2020/541 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att fördelarna med att Ulricehamns kommun 
själva företräder sina intressen i Övre Åsundens Fiskevårdsområdesförening är övervägande.  
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Ulricehamns Fritidsfiskare att de 
skall företräda Ulricehamns kommun i fiskevårdsfrågor och det allmänna fisket i Övre 
Åsundens Fiskevårdsområde. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-11-03 från kanslichef 
2 Medborgarförslag om att Ulricehamns Fritidsfiskare skall företräda Ulricehamns 

kommun i fiskevårdfrågor och det allmänna fisket i Övre Åsundens Fiskevårdsområde 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att fördelarna med att Ulricehamns kommun 
själva företräder sina intressen i Övre Åsundens Fiskevårdsområdesförening är övervägande.  
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2021-11-03 

 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om att 
Ulricehamns Fritidsfiskare skall företräda 
Ulricehamns kommun i fiskevårdfrågor och det 
allmänna fisket i Övre Åsundens Fiskevårdsområde 
Diarienummer 2020/541, löpnummer 2192/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att fördelarna med att Ulricehamns kommun 
själva företräder sina intressen i Övre Åsundens Fiskevårdsområdesförening är övervägande.  
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Ulricehamns Fritidsfiskare att de 
skall företräda Ulricehamns kommun i fiskevårdsfrågor och det allmänna fisket i Övre 
Åsundens Fiskevårdsområde.  
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige (KF 2020-10-22 § 147) föreslår Ulricehamns 
Fritidsfiskare att de skall företräda Ulricehamns kommun i fiskevårdsfrågor samt som 
markägare i Övre Åsundens Fiskevårdsområdesförening. 
 
Ulricehamns Fritidsfiskare menar i sitt förslag att det är mycket vanligt bland Sveriges 
kommuner att lokala fiskeföreningar förvaltar kommunens vatten. Det är dock skillnad 
mellan att företräda och att förvalta. Kontakt med Ulricehamns grannkommuner visade att 
ingen av kommunerna har ett företrädar-arrangemang i enlighet med medborgarförslagets 
att-sats. 
 
Rent juridiskt skulle det vara möjligt för en ideell förening att företräda kommunen genom 
fullmakt. Medborgarförslaget innehåller dock inga förslag på aspekter som till exempel hur 
föreningen skulle ta reda på kommunens inställning i olika frågor samt hur föreningen skulle 
redovisa tillbaka till kommunen.  
 
Ulricehamns kommun arbetar med vattenfrågor i ett brett perspektiv och betraktar fiskevård 
som en del av vattenfrågorna. Att bryta ut fiskevårdsdelen från vattenfrågorna och att låta ett 
enskilt intresse bli speciellt företrätt skulle komplicera handläggningen. Det är också viktigt 
för kommunen att vattenfrågorna inte enbart hanteras utifrån intresset fiskevård utan att 
olika intressen vägs samman då kommunen ska representera alla intressen bland kommun-
innevånarna. 
 
Ulricehamns kommun är i egenskap av markägare medlem i Övre Åsundens Fiskevårds-
områdesförening. En markägares intresse är bredare än enbart det allmänna fisket. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om att Ulricehamns Fritidsfiskare skall företräda Ulricehamns 

kommun i fiskevårdfrågor och det allmänna fisket i Övre Åsundens Fiskevårdsområde 
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Beslutet lämnas till 
Mattias Lundberg 
Kanslichef 
 
 
 
 

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

 

 



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 14.10.2020 08:58:03
Till: kommun@ulricehamn.se[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Inkommet medborgarförslag

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

Medborgarförslag

Skriv ditt
medborgarförslag:

Medborgarförslag

Ulricehamns Fritidsfiskare är en aktiv sportfiskeklubb sedan 1964 och har idag ca
160 medlemmar. Vi har en ungdomsverksamhet som sysselsätter ca 50 ungdomar
två gånger i veckan. Vi har även verksamhet för vuxna som t ex knivtillverkning mm.
Vi anordnar årligen Sveriges största gösfisketävling men även olika
distriktsmästerskap. Ulricehamns Fritidsfiskare är anslutna till Sveriges Sportfiske-
och Fiskevårdsförbund. Vi har arrangerat nationella ledarträffar och engagerat vår
förening inom tävling, fiskevård, ungdomsprojekt, migrationsprojekt, Klassdraget
och mycket mer. Ulricehamns Fritidsfiskare är mycket drivande gällande
vattenvård, båtramper, bryggor och den övergripande miljön runt Åsunden och
Ätran. Vi arrenderar idag även Röstesjön som vårt ”klubbvatten” som är tillgängligt
för klubbmedlemmar kostnadsfritt men även allmänheten kan lösa fiskekort. Vi har
nyligen införskaffat 3st fiskebåtar för uthyrning till allmänheten/turister vid Åsunden
för att skapa en mer attraktiv sjö och ett rikt fiskeliv.

Vi har en aktiv dialog med Övre Åsundens Fiskevårdsområde i vilket Ulricehamns
Kommuns vatten ingår. Vi har vid några tillfällen yrkat att Ulricehamns Fritidsfiskare
skulle kunna förvalta Ulricehamns Kommuns vatten. Det vill säga vara ett språkrör
för Ulricehamns Kommuns vattendomäner i Övre Åsundens Fiskevårdsområde. Vi
har tidigare kontaktat ”kommunen” i detta ärende både muntligt och via skrivelse
men fått korta svar utan dialog. Vi har inte någon tanke att påverka ekonomisk
utdelning eller markägarrättigheter osv. Däremot kan det tyckas anmärkningsvärt
att vi som förening sitter på hundratals år av erfarenhet och en brinnande
entusiasm för fiskevård men inte har någon möjlighet att verka för en frisk och
välmående Åsunden. Vi vill understryka att Övre Åsundens Fiskevårdsområde gör
ett exceptionellt arbete idag men att vi skulle kunna hjälpa till och göra det ännu
bättre. Vi skulle t ex kunna fungera som en naturlig länk mellan fiskevårdsområdet
och Sportfiskarna i insatser som gäller förbättrade förhållanden för bland annat den
unika öringsstammen som finns, eller hjälpa till vid utsättning eller inventering.

Tittar man lite runt om i Sverige är det väldigt vanligt att lokala fiskeföreningar
förvaltar sin kommuns vatten. Vi ser även att de flesta föreningar tillhandahåller den
ekonomiska ersättning kommunen får för t ex fiskekortsförsäljning eller nationella
bidrag. Det är inte något vi är ute efter, men vi ser gärna att kommunens ersättning
går oavkortat till fiskevård av något slag.
En klubb som förvaltar sin kommuns vatten är till exempel Österåkers
Sportfiskeklubb (Österåkers Kommun ca 45 000 invånare)

Vi har länge försökt lista ut vem på kommunen som är ansvarig för kommunens
vatten men egentligen inte fått fram något mer än att Roland Eriksson (Liberalerna)
sitter med på stämmorna i Övre Åsundens Fiskevårdsområde.

Vi lägger därför fram ett medborgarförslag att Ulricehamns Fritidsfiskare skall
företräda Ulricehamns kommun i fiskevårdsfrågor och det allmänna fisket i Övre
Åsundens Fiskevårdsområde.



Med vänliga hälsningar:

Ulricehamns Fritidsfiskare
Gert-Uno Holmberg ordf, Uno Andersson kassör och Mattias Lundberg ledamot

Förnamn: Mattias
Efternamn: Lundberg
E-post:
Adress:
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Svar på medborgarförslag om sänkt hastighet i Torsbo 
Dnr 2021/478 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget anses vara under utredning med hänvisning till arbetet att utreda frågan 
om införandet av 40 km/h inom alla tätorter i Ulricehamns kommun. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Jerker Thorén att likställa 
hastigheten i Torsbo till 40 km/h så det blir lika med andra byar och centralorten i 
Ulricehamns kommun. Då hastigheten har ökat markant det sista året skriver 
förslagsställaren att de kräver att detta görs skyndsamt innan en allvarlig olycka inträffar. 
 
Ulricehamns kommunen har en politiskt antagen hastighetsplan som syftar till att vara ett 
underlag till beslut angående justering av hastighetsgränser. I hastighetsplanen finns inte 
Torsbo med bland de fem utvalda tätorterna, däremot så genomfördes ett analysarbete för 
samtliga tätorter i kommunen vid framtagandet av planen. 
 
Parallellt med genomförandet av hastighetsplanen har förvaltningen för avsikt att under år 
2022 utreda frågan om införandet av 40 km/h i Torsbo och i övriga tätorter i kommunen. 
Arbetet kommer ske i enlighet med kommunens ställningstagande att 40 km/h ska vara 
bashastigheten inom alla tätorter. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2021-10-11 från samhällsbyggnadschef  
2 Medborgarförslag om sänkt hastighet i Torsbo 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget anses vara under utredning med hänvisning till arbetet att utreda frågan 
om införandet av 40 km/h inom alla tätorter i Ulricehamns kommun. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2021-10-11 

 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om sänkt 
hastighet i Torsbo 
Diarienummer 2021/478, löpnummer 3335/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget anses vara under utredning med hänvisning till arbetet att utreda frågan 
om införandet av 40 km/h inom alla tätorter i Ulricehamns kommun. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Jerker Thorén att likställa 
hastigheten i Torsbo till 40 km/h så det blir lika med andra byar och centralorten i 
Ulricehamns kommun. Då hastigheten har ökat markant det sista året skriver 
förslagsställaren att de kräver att detta görs skyndsamt innan en allvarlig olycka inträffar. 
 
Ulricehamns kommunen har en politiskt antagen hastighetsplan som syftar till att vara ett 
underlag till beslut angående justering av hastighetsgränser. I hastighetsplanen finns inte 
Torsbo med bland de fem utvalda tätorterna, däremot så genomfördes ett analysarbete för 
samtliga tätorter i kommunen vid framtagandet av planen. 
 
Parallellt med genomförandet av hastighetsplanen har förvaltningen för avsikt att under år 
2022 utreda frågan om införandet av 40 km/h i Torsbo och i övriga tätorter i kommunen. 
Arbetet kommer ske i enlighet med kommunens ställningstagande att 40 km/h ska vara 
bashastigheten inom alla tätorter. 
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Jerker Thorén att likställa 
hastigheten i Torsbo till 40km/h så det blir lika med andra byar och centralorten i 
Ulricehamns kommun. Då hastigheten har ökat markant det sista året skriver 
förslagsställaren att de kräver att detta görs skyndsamt innan en allvarlig olycka inträffar. 
 
Ulricehamns kommunen har en politiskt antagen hastighetsplan som syftar till att vara ett 
underlag till beslut angående justering av hastighetsgränser, samt vid planering av åtgärder 
som ökar hastighetsefterlevnaden på kommunens gator och vägar. I hastighetsplanen finns 
inte Torsbo med bland de fem utvalda tätorterna, däremot så genomfördes ett analysarbete 
för samtliga tätorter i kommunen vid framtagandet av planen.  
 
Parallellt med genomförandet av hastighetsplanen har förvaltningen för avsikt att under år 
2022 utreda frågan om införandet av 40 km/h i Torsbo och i övriga tätorter i kommunen. 
Arbetet kommer ske i enlighet med kommunens ställningstagande att 40 km/h ska vara 
bashastigheten inom alla tätorter.  
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag om sänkt hastighet i Torsbo 
 
Beslutet lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
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Sebastian Olofsson  Viktor Bodin 
Samhällsbyggnadschef Trafikhandläggare 
 Exploateringsenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 

 



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 30.08.2021 08:16:53
Till: kommun@ulricehamn.se[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Inkommet medborgarförslag

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

Medborgarförslag

Skriv ditt
medborgarförslag:

Medborgarförslag
Likställa hastigheten i Torsbo till 40km/h så det blir lika med andra byar och
centralorten i Ulricehamns kommun. Då hastigheten har ökat markant de sista året
kräver vi att detta görs skyndsamt innan en allvarlig olycka inträffar

Förnamn: Jerker
Efternamn: Thorén
E-post:
Adress:



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2021-11-16 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§  
 

Svar på medborgarförslag om övergångsställe med 
refug på Grönahögsvägen 
Dnr 2021/245 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att ett övergångställe inte anses motiverat på 
platsen.  
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Alexandra Lustbäck förbättring av 
trafiksäkerhet utmed Grönahögsvägen. Enligt Alexandra skulle ett övergångsställe med 
någon slags refug både öka trafiksäkerheten för gångtrafikanter och förhoppningsvis även 
sänka hastigheten och därmed öka tryggheten för barnfamiljer och andra boende i området.  
 
I samband med genomförande av hastighetsplanen för Ulricehamns kommun höjdes 
hastighetsgränsen till 60 km/h. Sedan förändringen har ingen reell hastighetsförändring 
skett på Grönahögsvägen. Cirka 91 procent av trafikanterna följer hastighetsgränsen på 60 
km/h. Grönahögsvägen har goda siktförhållanden på över 120 meter vid föreslagen plats för 
övergångställe med refug.  
 
Ett övergångsställe är en åtgärd som används för att minska väntetiderna för fotgängare. 
Eftersom det inte påverkar hastigheten på fordonstrafiken så är ett övergångställe ingen 
trafiksäkerhetshöjande åtgärd, utan anläggs för att främja framkomligheten. För att anlägga 
ett nytt övergångställe ska trafikmängderna på gatan vara så stora att det är svårt att hitta 
tidsluckor mellan fordonen. Trafikmätningar som genomförts under år 2021 har visat att 
genomsnittlig tidslucka på Grönahögsvägen var cirka 127 sekunder. Därmed finns i dagsläget 
inget motiverat behov för att anlägga ett nytt övergångsställe. Vidare rekommenderar 
Trafikverket övergångsställen på platser med en trafikmängd över 1000 fordon i medel per 
dygn. Uppmätt trafikmängd på Grönahögsvägen är mindre än 800 fordon per dygn. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2021-10-05 från samhällsbyggnadschef 
2 Medborgarförslag om övergångsställe med refug på Grönahögsvägen 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att ett övergångställe inte anses motiverat på 
platsen.  



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2021-10-05 

 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om 
övergångsställe med refug på Grönahögsvägen 
Diarienummer 2021/245, löpnummer 1989/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att ett övergångställe inte anses motiverat på 
platsen.  
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Alexandra Lustbäck förbättring av 
trafiksäkerhet utmed Grönahögsvägen. Enligt Alexandra skulle ett övergångsställe med 
någon slags refug både öka trafiksäkerheten för gångtrafikanter och förhoppningsvis även 
sänka hastigheten och därmed öka tryggheten för barnfamiljer och andra boende i området.  
 
I samband med genomförande av hastighetsplanen för Ulricehamns kommun höjdes 
hastighetsgränsen till 60 km/h. Sedan förändringen har ingen reell hastighetsförändring 
skett på Grönahögsvägen. Cirka 91 procent av trafikanterna följer hastighetsgränsen på 60 
km/h. Grönahögsvägen har goda siktförhållanden på över 120 meter vid föreslagen plats för 
övergångställe med refug.  
 
Ett övergångsställe är en åtgärd som används för att minska väntetiderna för fotgängare. 
Eftersom det inte påverkar hastigheten på fordonstrafiken så är ett övergångställe ingen 
trafiksäkerhetshöjande åtgärd, utan anläggs för att främja framkomligheten. För att anlägga 
ett nytt övergångställe ska trafikmängderna på gatan vara så stora att det är svårt att hitta 
tidsluckor mellan fordonen. Trafikmätningar som genomförts under år 2021 har visat att 
genomsnittlig tidslucka på Grönahögsvägen var cirka 127 sekunder. Därmed finns i dagsläget 
inget motiverat behov för att anlägga ett nytt övergångsställe. Vidare rekommenderar 
Trafikverket övergångsställen på platser med en trafikmängd över 1000 fordon i medel per 
dygn. Uppmätt trafikmängd på Grönahögsvägen är mindre än 800 fordon per dygn. 
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Alexandra Lustbäck förbättring av 
trafiksäkerhet utmed Grönahögsvägen. Den i folkmun kallad "Björkås-rundan" alternativt 
"Fåra-rundan" är en mycket populär promenadväg och här rör sig uppskattningsvis ett 
hundratals människor varje dag. Löpare, cyklister och gångare, inte sällan på 
barnvagnspromenad. Rundan går alltså på gångvägen från Fredriksberg och österut längs 
Grönahögsvägen. Den svänger sedan av in på grusvägen som går förbi Lugnås och Björkås 
innan den når Lugnåsgatan på nya området Stadsskogen. När man svänger in på grusvägen 
måste man korsa Grönahögsvägen utan någon säker övergång. Hastigheten här är numera 
höjd till 60 km/h och många bilister men främst tung trafik som lastbilar håller bra mycket 
högre hastighet här enlig förslagsställaren. Ett övergångsställe med någon slags refug skulle 
både öka trafiksäkerheten för gångtrafikanter och förhoppningsvis även sänka hastigheten 
och därmed öka tryggheten för barnfamiljer och andra boende i området enligt 
förslagsställaren.  
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I samband med genomförande av hastighetsplanen för Ulricehamns kommun höjdes 
hastighetsgränsen till 60 km/h. Sedan förändringen har ingen reell hastighetsförändring 
skett på Grönahögsvägen. När hastigheten på sträckan var 50 km/h följde cirka 28 procent av 
trafikanterna hastighetsgränsen. Nu följer cirka 91 procent av trafikanterna 
hastighetsgränsen på 60 km/h. Grönahögsvägen har även goda siktförhållanden på över 120 
meter vid föreslagen plats för övergångställe med refug.  
 
Ett övergångsställe är en åtgärd som används för att minska väntetiderna för fotgängare. 
Eftersom det inte påverkar hastigheten på fordonstrafiken så är ett övergångställe ingen 
trafiksäkerhetshöjande åtgärd, utan anläggs för att främja framkomligheten. För att anlägga 
ett nytt övergångställe ska trafikmängderna på gatan vara så stora att det är svårt att hitta 
tidsluckor mellan fordonen. Trafikmätningar som genomförts under år 2021 har visat att 
genomsnittlig tidslucka på Grönahögsvägen var cirka 127 sekunder. Vidare rekommenderar 
Trafikverket övergångsställen på platser med en trafikmängd över 1000 fordon i medel per 
dygn. Uppmätt trafikmängd på Grönahögsvägen är mindre än 800 fordon per dygn. Därmed 
finns i dagsläget inget motiverat behov för att anlägga ett nytt övergångsställe. 
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag om övergångsställe med refug på Grönahögsvägen 
 
Beslutet lämnas till 
Alexandra Lustbäck 
Samhällsbyggnadschef 
 
 
 
 

Sebastian Olofsson Viktor Bodin 
Samhällsbyggnadschef Trafikhandläggare 
 Exploateringsenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 

 



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 21.04.2021 14:31:46
Till: kommun@ulricehamn.se[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Inkommet medborgarförslag

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

Medborgarförslag

Skriv ditt
medborgarförslag:

Hej!
Lämnar härmed ett medborgarförslag kring förbättring av trafiksäkerhet utmed
Grönahögsvägen.
Den i folkmun kallad "björkås-rundan" alt "fåra-rundan" är en mycket populär
promenadväg och här rör sig uppskattningsvis ett hundratals människor varje dag.
Löpare, cyklister och gångare, inte sällan på barnvagnspromenad. Rundan går
alltså på gångvägen från Fredriksberg och österut längs Grönahögsvägen. Den
svänger sedan av in på grusvägen som går förbi Lugnås och Björkås innan den
når Lugnåsgatan på nya området Stadsskogen.
När man svänger in på grusvägen måste man korsa Grönahögsvägen utan någon
säker övergång. Hastigheten här är numera höjd till 60km/h och många bilister
men främst tung trafik som lastbilar håller bra mycket högre hastighet här.
Ett övergångsställe med någon slags refug skulle både öka trafiksäkerheten för
gångtrafikanter och förhoppningsvis även sänka hastigheten och därmed öka
tryggheten för barnfamiljer och andra boende i området.

Förnamn: Alexandra
Efternamn: Lustbäck
E-post:
Adress:



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2021-11-16 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§  
 

Svar på medborgarförslag om fotbollsplan på gräs 
Dnr 2021/240 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till driftperspektiv och möjligheter till alternativ 
användning vintertid. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Markus Tarasso att anlägga en 
fotbollsplan i gräs på den befintliga fotbollsplanen på nedre Fredriksberg, mellan Irisvägen 
och Astervägen. 
 
Under ärendets beredning har förvaltningen tittat på användningsområdet på 
kvartersidrottsplatsen som beskrivs i medborgarförslaget och kommit fram till att 
möjligheten till alternativ användning vintertid, då man kan spola upp kvartersidrottsplatsen 
till skridskobana, försvinner samt att det ur driftperspektiv blir mer komplicerat. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-10-13 från servicechef 
2 Medborgarförslag om fotbollsplan på gräs 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till driftperspektiv och möjligheter till alternativ 
användning vintertid. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2021-10-13 

 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om 
fotbollsplan på gräs 
Diarienummer 2021/240, löpnummer 3216/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till driftperspektiv och möjligheter till alternativ 
användning vintertid. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Markus Tarasso att anlägga en 
fotbollsplan i gräs på den befintliga fotbollsplanen på nedre Fredriksberg, mellan Irisvägen 
och Astervägen. 
 
Under ärendets beredning har förvaltningen tittat på användningsområdet på 
kvartersidrottsplatsen som beskrivs i medborgarförslaget och kommit fram till att 
möjligheten till alternativ användning vintertid, då man kan spola upp kvartersidrottsplatsen 
till skridskobana, försvinner samt att det ur driftperspektiv blir mer komplicerat.  
  
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Markus Tarasso att anlägga en 
fotbollsplan i gräs på den befintliga fotbollsplanen på nedre Fredriksberg, mellan Irisvägen 
och Astervägen. Detta för att minska risken för skador och främja ett mer kontinuerligt 
nyttjande av fotbollsplanen, samt främja rörelse och hälsa hos både yngre och äldre 
medborgare. 
 
Under ärendets beredning har förvaltningen tittat på användningsområdet på 
kvartersidrottsplatsen som beskrivs i medborgarförslaget, och kommit fram till att 
möjligheten till alternativ användning vintertid, då man kan spola upp kvartersidrottsplatsen 
till skridskobana försvinner, samt att det ur driftperspektiv blir mer komplicerat med 
anledning av att gräs ska klippas, samt att det är kortare användningstid totalt sett om 
kvartersidrottsplatsen är gräs belagd.  
 
Förvaltningen har vägt olika konsekvenser mot varandra och kommit fram till bedömningen 
att det både är viktigt att ha en flexibilitet mellan sommar och vinteranvändning samt att 
kvartersidrottsplatserna ska vara lättskötta ur driftsynpunkt. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om fotbollsplan på gräs 

 
Beslutet lämnas till 
Markus Tarasso 
Servicechef 
Verksamhetschef kultur och fritid 
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Anna-Lena Johansson Tomas Dahl 
Servicechef Fritidsintendent 
Sektor service Verksamhet kultur och fritid 
 Sektor service 

Lena Moritz 
Verksamhetschef 
Sektor Service 
 
 



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 17.04.2021 20:32:15
Till: kommun@ulricehamn.se[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Inkommet medborgarförslag

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

Medborgarförslag

Skriv ditt
medborgarförslag:

Medborgarförslag om att anlägga en fotbollsplan i gräs på den befintliga
fotbollsplanen på Nedre Fredriksberg, mellan Irisvägen och Astervägen.

Detta för att minska risken för sårskador och främja ett mer kontinuerligt nyttjande
av fotbollsplanen, samt främja rörelse och hälsa hos både yngre och äldre
medborgare.

Förnamn: Markus
Efternamn: Tarasso
E-post:
Adress:



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2021-11-16 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§  
 

Svar på medborgarförslag gällande avsaknad av 
toalett i Sjöparken i Vegby 
Dnr 2020/379 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget anses vara under genomförande med hänvisning till att nya dörrar och 
lås med tidsstyrning har beställts av kommunen. Montering och installation kommer att 
genomföras under 2021. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Gustav Johansson att toaletterna vid 
Café Sjöparken i Vegby blir offentliga och kan användas av fler än bara caféets besökare. 
Kommunen genomför nödvändiga anpassningar och tecknar avtal med caféägaren så att 
toaletterna blir offentliga och inte öppna enbart under caféets öppettider. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-10-19 från servicechef 
2 Medborgarförslag gällande avsaknad av toalett i Sjöparken i Vegby 
3 Medborgarförslag gällande avsaknad av toalett i Sjöparken i Vegby, alternativ 2 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget anses vara under genomförande med hänvisning till att nya dörrar och 
lås med tidsstyrning har beställts av kommunen. Montering och installation kommer att 
genomföras under 2021. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2021-10-19 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag gällande 
avsaknad av toalett i Sjöparken i Vegby 
Diarienummer 2020/379, löpnummer 3539/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget anses vara under genomförande med hänvisning till att nya dörrar och 
lås med tidsstyrning har beställts av kommunen. Montering och installation kommer att 
genomföras under 2021. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Gustav Johansson att toaletterna vid 
Café Sjöparken i Vegby blir offentliga och kan användas av fler än bara caféets besökare. 
Kommunen genomför nödvändiga anpassningar och tecknar avtal med caféägaren så att 
toaletterna blir offentliga och inte öppna enbart under caféets öppettider. 
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Gustav Johansson att toaletterna vid 
Café Sjöparken i Vegby blir offentliga och kan användas av fler än bara caféets besökare. 
Kommunen har beställt nya dörrar och lås med tidsstyrning. Montering och installation 
kommer att genomföras under 2021 och kommer att bekostas i sin helhet av kommunen. 
Avtal kommer att tecknas med caféägaren om ansvarsfördelning och skötsel. Kommunen 
kommer att bekosta förbrukningsmateriel och städning kommer att utföras av kommunens 
servicelag under vardagar. Övrig tid städas av caféägaren. 
 
Under sommaren 2021 har kommunen placerat en ”Bajamaja” på parkeringen vid caféet för 
att tillse behovet av en offentlig toalett under högsäsong. 

 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag gällande avsaknad av toalett i Sjöparken i Vegby 
2 Medborgarförslag gällande avsaknad av toalett i Sjöparken i Vegby, alternativ 2 
 
Beslutet lämnas till 
Gustav Johansson 
Sektorchef service 
Verksamhetschef fastighet 
Verksamhetschef kommunservice 
 
 
 

Anna-Lena Johansson Crister Dahlgren 
Sektorchef service Verksamhetschef fastighet 
 Verksamhet fastighet 
 Sektor service 



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 19.06.2020 11:54:26
Till: kommun@ulricehamn.se[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Inkommet medborgarförslag

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

Medborgarförslag

Skriv ditt
medborgarförslag:

Alla saknar en toalett i Sjöparken i Vegby. Jag tänker komma med ett förslag till
lösning som jag hoppas är värt att pröva. I cafébyggnaden finns två toaletter
inbyggda varav den ena är handikappanpassad. Båda två är endast åtkomliga
utifrån så när Nyfiket byggdes var meningen att toaletterna skulle användas av
både cafégäster och besökare i parken.
Jag föreslår att kommunen nu tar kontakt med caféägaren och gör upp ett kontrakt
i varje fall handikapp toaletten kan hållas öppen. Han bör givetvis få ersättning för
sina kostnader. Vägföreningens personal, så länge deras säsong pågår, städar
och ser till att förbruknings-material alltid finns. Materialet kan vägförningen hämta
gratis på kommunen. Toaletten kan stå olåst dygnet runt hela säsongen som
vägföreningens verksamhet pågår. Risken för åverkan är inte större vid olåst. Ingen
åverkan har skett under alla år förrän i våras då en sten kastades genom glasrutan
i den låsta toalettdörren. Som exempel kan jag nämna att på Vegby badplats har
funnits vattentoalett i c/a 50 år och där står dörren olåst hela den tid som
badbryggorna ligger i sjön.
Gustav Johansson

Förnamn: Gustav
Efternamn: Johnsson
E-post:
Adress:



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 19.06.2020 18:21:29
Till: kommun@ulricehamn.se[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Inkommet medborgarförslag

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

Medborgarförslag

Skriv ditt
medborgarförslag:

Jag har ett reservförslag, vad gäller toalettfrågan i Sjöparken, om det visar sig
omöjligt att lösa enligt mitt första förslag.
Kommunen bygger en ny toalett liknade den som finns på husvagnsparkeringen i
Ulricehamn. Lämplig placering i närheten av det förråd som redan finns. Där finns
VA-ledningar lätt tillgängliga. Skötsel och öppethållande som i första förslaget.
Gustav Johansson

Förnamn: Gustav
Efternamn: Johansson
E-post:
Adress:
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§  
 

Svar på medborgarförslag om discgolfbana i 
Ulricehamn 
Dnr 2021/29 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till att liknande ärende redan har 
beslutats och det pågår en utredning om lämpliga platser, kostnader och drift för discgolf i 
Ulricehamns kommun. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Per Ahlstrand att det byggs en 
discgolfbana i Ulricehamn. 
 
Då förvaltningen fick in ytterligare fyra medborgarförslag som är besvarade så pågår redan 
en utredning vad gäller discgolf i Ulricehamns kommun. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-10-15 från servicechef 
2 Medborgarförslag om discgolfbana i Ulricehamn 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till att liknande ärende redan har 
beslutats och det pågår en utredning om lämpliga platser, kostnader och drift för discgolf i 
Ulricehamns kommun. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2021-10-15 

 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om 
discgolfbana i Ulricehamn 
Diarienummer 2021/29, löpnummer 1271/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till att liknande ärende redan har 
beslutats och det pågår en utredning om lämpliga platser, kostnader och drift för discgolf i 
Ulricehamns kommun. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Per Ahlstrand att det byggs en 
discgolfbana i Ulricehamn. 
 
Då förvaltningen fick in ytterligare fyra medborgarförslag som är besvarade så pågår redan 
en utredning vad gäller discgolf i Ulricehamns kommun. 
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Per Ahlstrand att det byggs en 
discgolfbana i Ulricehamn. 
 
Då förvaltningen fick in ytterligare fyra medborgarförslag och ett beslut är taget att utreda 
frågan under 2021 anser verksamheten för kultur och fritid att processen är igång.  Utredning 
om lämpliga platser, kostnader samt drift och underhåll undersöks i den processen.  
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om discgolfbana i Ulricehamn 
 
Beslutet lämnas till 
Per Ahlstrand 
Servicechef 
Verksamhetschef kultur och fritid 
 
 
 

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



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 14.01.2021 22:17:23
Till: kommun@ulricehamn.se[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Inkommet medborgarförslag

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

Medborgarförslag

Skriv ditt
medborgarförslag:

Hej!
Jag vill lämna ett förslag på att bygga en discgolf bana. Detta är det enda
Ulricehamn ligger efter med när det kommer till utövande av hobby/sport. Discgolf
är ordentligt på uppsvingen här i Sverige så varför skulle inte Ulricehamns kommun
haka på det tåget???

Jag ser discgolf som en social och enkel sport att
utöva. Funkar för alla åldrar och tillåter oss att komma ut i naturen och få frisk luft
samt vardags motion. Jag själv är ingen person ni ser svettades på stans gym. Jag
trivs bättre med att få en nypa frisk luft samt vardagsmotion utomhus i en lugn miljö.
Detta är jag inte ensam om...
Som relativt nyinflyttad här i Ulricehamn har jag dålig koll på vart kommunen har
oanvänd mark där detta skulle passa att anläggas på.
Förslag...
Vist industriområde.
Runt skidbacken.
Lassalyckan.
I närheten av crossbanan.
Från Hesters industriområde mot Rönnåsen.
Utmed gamla rv40 mot Brunn.
Sträckåsen ner mot skottek (157an)

Med vänliga hälsningar Per Ahlstrand.
Förnamn: Per
Efternamn: Ahlstrand
E-post:
Adress:
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§  
 

Svar på medborgarförslag om pulkalift 
Dnr 2021/107 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att åtgärden är för stor i proportion till den 
korta säsong med natursnö som råder i kommunen. Förvaltningen har heller inte 
organisation eller ekonomi för att driva en sådan anläggning. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Karin Rylander att det installeras en 
pulkalift i pulkabacken vid golfbanan. 
 
Vidare skriver Karin att det garanterat kommer ge barn och ungdomar mycket glädje vilket är 
viktigt i dessa pandemitider. Hon belyser också att det är en relativt liten insats som gör 
staden än mer attraktiv för de som bor här idag men också för de som eventuellt tänkt flytta 
till Ulricehamn på sikt. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-10-15 från servicechef  
2 Medborgarförslag om pulkalift 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att åtgärden är för stor i proportion till den 
korta säsong med natursnö som råder i kommunen. Förvaltningen har heller inte 
organisation eller ekonomi för att driva en sådan anläggning. 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2021-10-15 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om 
pulkalift 
Diarienummer 2021/107, löpnummer 1272/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att åtgärden är för stor i proportion till den 
korta säsong med natursnö som råder i kommunen. Förvaltningen har heller inte 
organisation eller ekonomi för att driva en sådan anläggning. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Karin Rylander att det installeras en 
pulkalift i pulkabacken vid golfbanan. 
 
Vidare skriver Karin att det garanterat kommer ge barn och ungdomar mycket glädje vilket är 
viktigt i dessa pandemitider. Hon belyser också att det är en relativt liten insats som gör 
staden än mer attraktiv för de som bor här idag men också för de som eventuellt tänkt flytta 
till Ulricehamn på sikt. 
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Karin Rylander att det installeras en 
pulkalift i pulkabacken vid golfbanan. 
 
Vidare skriver Karin att det garanterat kommer ge barn och ungdomar mycket glädje vilket är 
viktigt i dessa pandemitider. Hon belyser också att det är en relativt liten insats som gör 
staden än mer attraktiv för de som bor här idag men också för de som eventuellt tänkt flytta 
till Ulricehamn på sikt.  
 
Att anlägga en pulkalift vid golfbanan anser förvaltningen vara en stor åtgärd i proportion till 
den korta säsong med natursnö som råder i kommunen, vilket också innebär en låg 
nyttjandegrad. Förvaltningen anser också ur ett folkhälsoperspektiv att pulkaåkning medför 
god rörelse och motion för berörda. 
 
Förvaltningen har heller inte organisation eller ekonomi för att driva en sådan anläggning. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om pulkalift 
 
Beslutet lämnas till 
Karin Rylander 
Servicechef 
Verksamhetschef kultur och fritid 
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Anna-Lena Johansson Erik Johansson 
Servicechef Fritidskonsulent 
Sektor service 
 

Verksamhet kultur och fritid  
Sektor Service 
 

Lena Moritz  
Verksamhetschef kultur och fritid  
Sektor service  



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 19.02.2021 07:08:41
Till: kommun@ulricehamn.se[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Inkommet medborgarförslag

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

Medborgarförslag

Skriv ditt
medborgarförslag:

Hej,
Här kommer ett förslag som vi tycker passat bra att genomföra nu i dessa
speciella tider när alla vill hitta på saker att göra här på hemmaplan:
- Installera en pulkalift i pulkabacken vid golfbanan.
Detta initiativ kommer garanterat ge mycket glädje och aktiviteter för våra barn och
ungdomar, något som känns enormt viktigt i dessa pandemitider.
Med en hyfsat liten insats gör vi vår stad ännu mer attraktiv för oss som redan bor
här men även på sikt för familjer som funderar på att flytta hit alternativt, när
pandemin är över, göra utflykter hit.
Mvh
Familjen Rylander

Förnamn: Karin
Efternamn: Rylander
E-post:
Adress:
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§  
 

Svar på medborgarförslag om brygga och hopptorn 
vid Marbäcksvägen 
Dnr 2021/108 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att förvaltningen inte anser platsen som 
lämplig, dels för att det idag inte är någon kommunal badplats men också för att 
tillgängligheten med parkeringsplatser etc. är komplicerad i området. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Karin Rylander att det byggs en 
brygga och ett hopptorn ut i sjön vid Marbäcksvägen utanför tågtunneln. Vidare skriver Karin 
att detta hade gett mycket glädje och aktiviteter för barn och ungdomar i kommunen. Karin 
skriver också att det gör kommunen attraktivare med en ganska liten insats. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-10-15 från servicechef 
2 Medborgarförslag om brygga och hopptorn vid Marbäcksvägen 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att förvaltningen inte anser platsen som 
lämplig, dels för att det idag inte är någon kommunal badplats men också för att 
tillgängligheten med parkeringsplatser etc. är komplicerad i området. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2021-10-15 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om brygga 
och hopptorn vid Marbäcksvägen 
Diarienummer 2021/108, löpnummer 1273/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att förvaltningen inte anser platsen som 
lämplig, dels för att det idag inte är någon kommunal badplats men också för att 
tillgängligheten med parkeringsplatser etc. är komplicerad i området. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Karin Rylander att det byggs en 
brygga och ett hopptorn ut i sjön vid Marbäcksvägen utanför tågtunneln. Vidare skriver Karin 
att detta hade gett mycket glädje och aktiviteter för barn och ungdomar i kommunen. Karin 
skriver också att det gör kommunen attraktivare med en ganska liten insats. 
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Karin Rylander att det byggs en 
brygga och ett hopptorn ut i sjön vid Marbäcksvägen utanför tågtunneln. Vidare skriver Karin 
att detta hade gett mycket glädje och aktiviteter för barn och ungdomar i kommunen. Karin 
skriver också att det gör kommunen attraktivare med en ganska liten insats. 
 
Att anlägga hopptorn och brygga är ett ganska stort jobb. Förvaltningen anser inte platsen 
som lämplig, dels för att det idag inte är någon kommunal badplats, men också för att 
tillgängligheten med parkeringsplatser etc. är komplicerad i området.  
 
Det är idag svårt att hålla budget för de kommunala bad- och båtbryggorna och förvaltningen 
siktar på att bibehålla de hopptorn som finns idag vid Köttkullasjön och Flatabadet. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om brygga och hopptorn vid Marbäcksvägen 
 
Beslutet lämnas till 
Karin Rylander 
Servicechef 
Verksamhetschef kultur och fritid 
 
 
 

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



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 19.02.2021 07:14:07
Till: kommun@ulricehamn.se[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Inkommet medborgarförslag

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

Medborgarförslag

Skriv ditt
medborgarförslag:

Hej,
Här kommer ett förslag som vi tycker passat bra att genomföra nu i dessa
speciella tider när alla vill hitta på saker att göra här på hemmaplan:
- Bygg en ordentlig brygga och stort hopptorn ut i sjön vid marbäcksvägen utanför
tågtunneln. Se t ex Hunnebostrands hopptorn som inspiration
(http://www.smogenkusten.se/upplevelser/badplatser/hunnebostrand-15532648)
Detta initiativ kommer garanterat ge mycket glädje och aktiviteter för våra barn och
ungdomar, något som känns enormt viktigt i dessa pandemitider.
Med en hyfsat liten insats gör vi vår stad ännu mer attraktiv för oss som redan bor
här men även på sikt för familjer som funderar på att flytta hit alternativt, när
pandemin är över, göra utflykter hit.
Mvh
Familjen Rylander

Förnamn: Karin
Efternamn: Rylander
E-post:
Adress:
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§ 

Svar på medborgarförslag om att bygga ut 
iläggningsrampen för båtar vid Fiskebacken 
Dnr 2021/363 

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att förvaltningen anser att kommunen 
erbjuder den service som krävs merparten av säsongens alla dagar. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Niclas Gustafsson att bygga ut 
illäggningsrampen för båtar vid Fiskebacken.

Vidare skriver Niclas Gustafsson att det önskas en dubbelramp med två bryggor. 
Anledningen är att det oftast blir kö då det i dagsläget endast kan läggas i en båt åt gången 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-09-23 från servicechef 
2 Medborgarförslag om att bygga ut iläggningsrampen för båtar vid Fiskebacken 

Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att förvaltningen anser att kommunen 
erbjuder den service som krävs merparten av säsongens alla dagar. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2021-09-23 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om att 
bygga ut iläggningsrampen för båtar vid Fiskebacken 
Diarienummer 2021/363, löpnummer 2844/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att förvaltningen anser att kommunen 
erbjuder den service som krävs merparten av säsongens alla dagar. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Niclas Gustafsson att bygga ut 
illäggningsrampen för båtar vid Fiskebacken. 
 
Vidare skriver Niclas Gustafsson att det önskas en dubbelramp med två bryggor. 
Anledningen är att det oftast blir kö då det i dagsläget endast kan läggas i en båt åt gången 
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Niclas Gustafsson att bygga ut 
illäggningsrampen för båtar vid Fiskebacken. 
 
Vidare skriver Niclas Gustafsson att det önskas en dubbelramp med två bryggor. 
Anledningen är att det oftast blir kö då det i dagsläget endast kan läggas i en båt åt gången. 
 
Förvaltningen anser att åtgärden är för stor i förhållande till problematiken i dagsläget. MSB 
har förbättrat parkeringsmöjligheterna vid Fiskebacken och samtidigt har iläggningsrampen 
vid åmynningen iordningställts. Förvaltningen anser att kommunen erbjuder den service 
som krävs merparten av säsongens alla dagar, lägg därtill att Åsundens båtsällskap också har 
en ramp att tillgå. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om att bygga ut iläggningsrampen för båtar vid Fiskebacken 
 
Beslutet lämnas till 
Niclas Gustafsson  
Servicechef 
Verksamhetschef kultur och fritid 
 
 
 
 

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



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 11.06.2021 09:01:36
Till: kommun@ulricehamn.se[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Inkommet medborgarförslag

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

Medborgarförslag

Skriv ditt medborgarförslag:

Hej

Mitt förslag är att bygga ut iläggningsrampen för båtar vid Fiskebacken.
En dubbelramp med två bryggor vore en bra lösning.
Det blir ofta kö, då bara en kan lägga i eller ta upp sin båt.

Förnamn: Niclas
Efternamn: Gustafsson
E-post:
Adress:
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§  
 

Svar på medborgarförslag om inhägnad parkering vid 
butiken Dollarstore 
Dnr 2021/97 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att kommunen inte har befogenhet att utföra 
föreslagna åtgärder på privatägd mark. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Bengt Birgersson att Ulricehamns 
kommun bör undersöka om möjlighet finns att för varuhuset Dollarstore kräva att på något 
sätt inhägna eller i vart fall försvåra för obehöriga att under sen kvällstid/nattetid få tillträde 
till varuhusets kundparkering belägen mellan Boråsvägen och Karlsnäsvägen. Under denna 
tid är denna parkering uppställningsplats och startfält för ett cityrally som på högsta 
motorvarv drar runt i villakvarteren och bland industrierna. Återkommer och startar om, 
ideligen till långt efter midnatt. Missunnar förstås inte ungdomar att spela hög musik och 
köra bil eller Epa/A-traktor eller vad vi kallar fordonen för. Men anser att en racerbana 
nattetid inte är hemmahörande i bostadsområden. 
 
Det är Polisen som ansvarar för den allmänna ordningen på platsen, och är den myndighet 
som utför tillsyn och lagför överträdelser enligt brott mot ordningslagen (lag 1993:1617) och 
Trafikförordningen (lag 1998:1276). När det gäller högt spelande musik och fordon som stör 
nattetid så är det ett polisärende. Förvaltningen har framfört förslagsställaren synpunkt till 
Polisen gällande den plats och tid som beskrivs. 
 
Eftersom kommunen inte äger marken vid Dollarstore råder kommunen inte över frågan om 
ytan bör inhägnas eller liknande.  
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2021-10-04 från samhällsbyggnadschef 
2 Medborgarförslag om inhägnad parkering vid butiken Dollarstore 
3 Medborgarförslag om inhägnad parkering vid butiken Dollarstore, fortsättning 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att kommunen inte har befogenhet att utföra 
föreslagna åtgärder på privatägd mark. 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2021-10-04 

 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om 
inhägnad parkering vid butiken Dollarstore 
Diarienummer 2021/97, löpnummer 1269/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att kommunen inte har befogenhet att utföra 
föreslagna åtgärder på privatägd mark. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Bengt Birgersson att Ulricehamns 
kommun bör undersöka om möjlighet finns att för varuhuset Dollarstore kräva att på något 
sätt inhägna eller i vart fall försvåra för obehöriga att under sen kvällstid/nattetid få tillträde 
till varuhusets kundparkering belägen mellan Boråsvägen och Karlsnäsvägen. Under denna 
tid är denna parkering uppställningsplats och startfält för ett cityrally som på högsta 
motorvarv drar runt i villakvarteren och bland industrierna. Återkommer och startar om, 
ideligen till långt efter midnatt. Missunnar förstås inte ungdomar att spela hög musik och 
köra bil eller Epa/A-traktor eller vad vi kallar fordonen för. Men anser att en racerbana 
nattetid inte är hemmahörande i bostadsområden. 
 
Det är Polisen som ansvarar för den allmänna ordningen på platsen, och är den myndighet 
som utför tillsyn och lagför överträdelser enligt brott mot ordningslagen (lag 1993:1617) och 
Trafikförordningen (lag 1998:1276). När det gäller högt spelande musik och fordon som stör 
nattetid så är det ett polisärende. Förvaltningen har framfört förslagsställaren synpunkt till 
Polisen gällande den plats och tid som beskrivs. 
 
Eftersom kommunen inte äger marken vid Dollarstore råder kommunen inte över frågan om 
ytan bör inhägnas eller liknande.  
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Bengt Birgersson att Ulricehamns 
kommun bör undersöka om möjlighet finns att för varuhuset Dollarstore kräva att på något 
sätt inhägna eller i vart fall försvåra för obehöriga att under sen kvällstid/nattetid få tillträde 
till varuhusets kundparkering belägen mellan Boråsvägen och Karlsnäsvägen. Under denna 
tid är denna parkering uppställningsplats och startfält för ett cityrally som på högsta 
motorvarv drar runt i villakvarteren och bland industrierna. Återkommer och startar om, 
ideligen till långt efter midnatt. Missunnar förstås inte ungdomar att spela hög musik och 
köra bil eller Epa/A-traktor eller vad vi kallar fordonen för. Men anser att en racerbana 
nattetid inte är hemmahörande i bostadsområden. 
 
Det är Polisen som ansvarar för den allmänna ordningen på platsen, och är den myndighet 
som utför tillsyn och lagför överträdelser enligt brott mot ordningslagen (lag 1993:1617) och 
Trafikförordningen (lag 1998:1276). När det gäller högt spelande musik och fordon som stör 
nattetid så är det ett polisärende. Förvaltningen har framfört förslagsställaren synpunkt till 
Polisen gällande den plats och tid som beskrivs.  
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Eftersom kommunen inte äger marken vid Dollarstore råder kommunen inte över frågan om 
ytan bör inhägnas eller liknande. Att försvåra möjligheten till användning av parkeringsytan 
anses dock inte lämplig då möjligheten att nyttja platsen skulle försämras för alla invånare.  
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag om inhägnad parkering vid butiken Dollarstore 
2 Medborgarförslag om inhägnad parkering vid butiken Dollarstore, fortsättning 

 
Beslutet lämnas till 
Bengt Birgersson 
Samhällsbyggnadschef 
 
 
 
 

Sebastian Olofsson Viktor Bodin 
Samhällsbyggnadschef 
Miljö och samhällsbyggnad 

trafikhandläggare 
Exploateringsenheten 

 Sektor miljö och samhällsbyggnad 
 

 

 



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 13.02.2021 11:23:36
Till: kommun@ulricehamn.se[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Inkommet medborgarförslag

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

Medborgarförslag

Skriv ditt
medborgarförslag:

Ulricehamns kommun bör undersöka om möjlighet finns att för varuhuset
Dollarstore (Ahlberg - Dollarstore org.nr 556537-1662) kräva att på något sätt
inhägna eller i vartfall försvåra för obehöriga att under sen kvällstid/nattetid få
tillträde till varuhusets kundparkering belägen mellan Boråsvägen och
Karlsnäsvägen. Under denna tid är denna parkering uppställningsplats och startfält
för ett cityrally som på högsta motorvarv drar runt i villakvarteren och bland
industrierna. Återkommer och startar om, ideligen till långt efter midnatt.
(Förslaget fortsätter på nästa sida, dialogrutan är för kort!)

Förnamn: Bengt
Efternamn: Birgersson
E-post:
Adress:



Från:                                  Ulricehamns kommun
Skickat:                             den 13 februari 2021 10:29
Til:                                      Ulricehamns Kommun
Ämne:                               Inkommet medborgarförslag

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

Medborgarförslag

Skriv ditt 

medborgarförslag:

Fortsättning:

Missunnar förstås inte ungdomar att spela hög musik och köra bil eller 

Epa/A-traktor eller vad vi kallar fordonen för. Men anser att en racerbana 

nattetid inte är hemmahörande i bostadsområden. 

(Ber härmed att få makulera mitt medborgarförslag daterat 12 februari 2021 

kl 23.45 med likartat innehåll).

Förnamn: Bengt 

Efternamn: Birgersson

E-post:

Adress:



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
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§  
 

Svar på medborgarförslag om ytterligare 
övergångsställe på Grönahögsvägen, delen 
stadsparken - gamla Götaplatsens kiosk 
Dnr 2021/200 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till antagen hastighetsplan som bidragit till sänkt 
hastighet och säkrare passage. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Ida Edberg att det görs ett 
övergångsställe till på Grönahögsvägen. På den delen som startar vid Stadsparken och 
avslutas vid gamla Götaplatsens kiosk. Förslagsvis borde det finnas ett där Villagatan korsar 
Grönahögsvägen. 
 
Det finns idag ett övergångsställe vid korsning Parkgatan och Grönahögsvägen. Gång- och 
cykelbanan som korsar Grönahögsvägen vid gamla Götaplatsens kiosk har en passage för 
gång- och cykeltrafik som planeras att breddas under år 2023.  
 
Ett övergångsställe är en åtgärd som används för att minska väntetiderna för fotgängare. För 
att anlägga ett nytt övergångställe ska trafikmängderna på gatan vara så stora att det är svårt 
att hitta tidsluckor mellan fordonen. Eftersom hastigheten på Grönahögsvägen har sänkts till 
40 km/h i samband med genomförandet av hastighetsplanen blir tidsluckorna mellan 
fordonen större än tidigare. Därmed finns inget motiverat behov för att anlägga ett nytt 
övergångsställe. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2021-10-05 från samhällsbyggnadschef 
2 Medborgarförslag om ytterligare övergångsställe på Grönahögs 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till antagen hastighetsplan som bidragit till sänkt 
hastighet och säkrare passage. 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2021-10-05 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om 
ytterligare övergångsställe på Grönahögsvägen, delen 
stadsparken - gamla Götaplatsens kiosk 
Diarienummer 2021/200, löpnummer 2098/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till antagen hastighetsplan som bidragit till sänkt 
hastighet och säkrare passage. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Ida Edberg att det görs ett 
övergångsställe till på Grönahögsvägen. På den delen som startar vid Stadsparken och 
avslutas vid gamla Götaplatsens kiosk. Förslagsvis borde det finnas ett där Villagatan korsar 
Grönahögsvägen. 
 
Det finns idag ett övergångsställe vid korsning Parkgatan och Grönahögsvägen. Gång- och 
cykelbanan som korsar Grönahögsvägen vid gamla Götaplatsens kiosk har en passage för 
gång- och cykeltrafik som planeras att breddas under år 2023.  
 
Ett övergångsställe är en åtgärd som används för att minska väntetiderna för fotgängare. För 
att anlägga ett nytt övergångställe ska trafikmängderna på gatan vara så stora att det är svårt 
att hitta tidsluckor mellan fordonen. Eftersom hastigheten på Grönahögsvägen har sänkts till 
40 km/h i samband med genomförandet av hastighetsplanen blir tidsluckorna mellan 
fordonen större än tidigare. Därmed finns inget motiverat behov för att anlägga ett nytt 
övergångsställe. 
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige önskar Ida Edberg att det görs ett 
övergångsställe till på Grönahögsvägen. På den delen som startar vid Stadsparken och 
avslutas vid gamla Götaplatsens kiosk. Förslagsvis borde det finnas ett där Villagatan korsar 
Grönahögsvägen. 
 
Det finns idag ett övergångsställe vid korsning Parkgatan och Grönahögsvägen. Gång- och 
cykelbanan som korsar Grönahögsvägen vid gamla Götaplatsens kiosk har en passage för 
gång- och cykeltrafik som planeras att breddas under år 2023. Siktförhållandena på platsen 
är över 90 meter, varav passage anses kunna utföras på ett säkert sätt.  
 
Ett övergångsställe är en åtgärd som används för att minska väntetiderna för fotgängare. 
Eftersom det inte påverkar hastigheten på fordonstrafiken så är ett övergångställe ingen 
trafiksäkerhetshöjande åtgärd, utan anläggs för att främja framkomligheten. För att anlägga 
ett nytt övergångställe ska trafikmängderna på gatan vara så stora att det är svårt att hitta 
tidsluckor mellan fordonen. Eftersom hastigheten på Grönahögsvägen har sänkts till 40 
km/h i samband med genomförandet av hastighetsplanen blir tidsluckorna mellan fordonen 
större än tidigare. Därmed finns inget motiverat behov för att anlägga ett nytt 
övergångsställe. 
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Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag om ytterligare övergångsställe på Grönahögs 
 
Beslutet lämnas till 
Ida Edberg 
Samhällsbyggnadschef 
 
 
 
 

Sebastian Olofsson Viktor Bodin 
Samhällsbyggnadschef Trafikhandläggare 
 Exploateringsenheten 
 Sektor Miljö och samhällsbyggnad 



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 28.03.2021 19:57:12
Till: kommun@ulricehamn.se[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Inkommet medborgarförslag

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

Medborgarförslag

Skriv ditt
medborgarförslag:

Jag önskar att det görs ett övergångsställe till på Grönahögsvägen. På den delen
som startar vid stadsparken och avslutas vid gamla Götaplatsens kiosk.
Förslagsvis borde det finnas ett där Villagatan korsar Grönahögsvägen.

Förnamn: Ida
Efternamn: Edberg
E-post:
Adress:
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§  
 

Svar på medborgarförslag om sänkt hastighet på Tre 
Rosors väg 
Dnr 2021/217 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till antagen hastighetsplan för Ulricehamns 
kommun. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Henrik Rosengren att 
hastighetsgränsen ska sänkas till 50 km/h på Tre Rosors väg ifrån Ulrikaskolan till och med 
Grönahögsvägen då det finns farliga korsningar där våra och andras barn går varje dag efter 
skolan. Exempelvis korsningen Grönahögsvägen där han själv undviker att göra vänstersväng 
på morgonen, utan tar annan väg (via Götaplatsen-Höjdgatan) då sikten är kort, bilar kör fort 
och marginalerna är små när man kör ut. Många kör fort och hinner eller vill inte stanna.  
Han anser att det finns tre farliga övergångsställen på denna sträckan utan farthinder och en 
del stressiga bilförare på vägen i kombination med barn som passerar. När skolan börjar och 
slutar bör denna sträckas hastighetsbegränsning vara 30 km/h.  
 
En hastighetsplan för Ulricehamns kommun antogs av kommunfullmäktige 2020-03-26. I 
förarbetet till planen genomfördes ett omfattande analysarbete kopplat till trafiksäkerheten, 
där hastighetsanpassningar som ansågs lämpliga i förhållande till trafikmiljöns utformning 
identifierades. Vid höjning till 60 km/h på sträckan har medelhastigheten inte förändrats 
enligt de trafikmätningar som genomförts under 2021. Till skillnad från tidigare har nu Tre 
rosors väg en hög efterlevnad av hastigheten, cirka 90 procent av trafikanterna följer 
hastighetsgränsen. Att omreglera hastigheten till 50 respektive 30 km/h bedöms inte lämplig 
då hastighetsgränsen troligtvis skulle få en låg efterlevnad. Trafikanter som vistas på gång- 
och cykelbanan anses skyddade då de är separerad från motortrafiken. De passager som leder 
över Tre Rosors väg har även goda siktförhållanden. Den korsning som förslagsställaren 
nämner vid Grönahögsvägen och Tre Rosors väg har nu ändrats till en cirkulationsplats, 
vilket medför färre konflikter mellan trafikanterna samt att den reella hastigheten sänks på 
platsen. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-10-03 från samhällsbyggnadschef 
2 Medborgarförslag om sänkt hastighet på Tre Rosors väg 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till antagen hastighetsplan för Ulricehamns 
kommun. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2021-10-03 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om sänkt 
hastighet på Tre Rosors väg 
Diarienummer 2021/217, löpnummer 3313/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till antagen hastighetsplan för Ulricehamns 
kommun. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Henrik Rosengren att 
hastighetsgränsen ska sänkas till 50 km/h på Tre Rosors väg ifrån Ulrikaskolan till och med 
Grönahögsvägen då det finns farliga korsningar där våra och andras barn går varje dag efter 
skolan. Exempelvis korsningen Grönahögsvägen där han själv undviker att göra vänstersväng 
på morgonen, utan tar annan väg (via Götaplatsen-Höjdgatan) då sikten är kort, bilar kör fort 
och marginalerna är små när man kör ut. Många kör fort och hinner eller vill inte stanna.  
Han anser att det finns tre farliga övergångsställen på denna sträckan utan farthinder och en 
del stressiga bilförare på vägen i kombination med barn som passerar. När skolan börjar och 
slutar bör denna sträckas hastighetsbegränsning vara 30 km/h.  
 
En hastighetsplan för Ulricehamns kommun antogs av kommunfullmäktige 2020-03-26. I 
förarbetet till planen genomfördes ett omfattande analysarbete kopplat till trafiksäkerheten, 
där hastighetsanpassningar som ansågs lämpliga i förhållande till trafikmiljöns utformning 
identifierades. Vid höjning till 60 km/h på sträckan har medelhastigheten inte förändrats 
enligt de trafikmätningar som genomförts under 2021. Till skillnad från tidigare har nu Tre 
rosors väg en hög efterlevnad av hastigheten, cirka 90 procent av trafikanterna följer 
hastighetsgränsen. Att omreglera hastigheten till 50 respektive 30 km/h bedöms inte lämplig 
då hastighetsgränsen troligtvis skulle få en låg efterlevnad. Trafikanter som vistas på gång- 
och cykelbanan anses skyddade då de är separerad från motortrafiken. De passager som leder 
över Tre Rosors väg har även goda siktförhållanden. Den korsning som förslagsställaren 
nämner vid Grönahögsvägen och Tre Rosors väg har nu ändrats till en cirkulationsplats, 
vilket medför färre konflikter mellan trafikanterna samt att den reella hastigheten sänks på 
platsen. 
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Henrik Rosengren att 
hastighetsgränsen ska sänkas till 50 km/h på Tre Rosors väg ifrån Ulrikaskolan till och med 
Grönahögsvägen då det finns farliga korsningar där våra och andras barn går varje dag efter 
skolan. Exempelvis korsningen Grönahögsvägen där han själv undviker att göra vänstersväng 
på morgonen, utan tar annan väg (via Götaplatsen-Höjdgatan) då sikten är kort, bilar kör fort 
och marginalerna är små när man kör ut. Många kör fort och hinner eller vill inte stanna.  
Han anser att det finns tre farliga övergångsställen på denna sträckan utan farthinder och en 
del stressiga bilförare på vägen i kombination med barn som passerar. När skolan börjar och 
slutar bör denna sträckas hastighetsbegränsning vara 30 km/h.  
 
Hastighetsplan för Ulricehamns kommun antogs av kommunfullmäktige 2020-03-26. I 
förarbetet till planen genomfördes ett omfattande analysarbete kopplat till trafiksäkerheten, 
där hastighetsanpassningar som är lämpliga i förhållande till trafikmiljöns utformning 
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identifierades. Den tidigare hastigheten på 50 km/h respekterades endast av cirka 40 procent 
av trafikanterna. Vid höjning till 60 km/h på sträckan har medelhastigheten inte förändrats 
enligt de trafikmätningar som genomförts under 2021. Till skillnad från tidigare har nu Tre 
rosors väg en hög efterlevnad av hastigheten, cirka 90 procent av trafikanterna följer 
hastighetsgränsen. Att omreglera hastigheten till 50 respektive 30 km/h bedöms inte lämplig 
då hastighetsgränsen troligtvis skulle få en låg efterlevnad. 
 
Trafikanter som vistas på gång- och cykelbanan anses skyddade då de är separerad från 
motortrafiken. De passager som leder över Tre Rosors väg har även goda siktförhållanden. 
Den korsning som förslagsställaren nämner vid Grönahögsvägen och Tre Rosors väg har nu 
ändrats till en cirkulationsplats, vilket medför färre konflikter mellan trafikanterna samt att 
den reella hastigheten sänks på platsen. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om sänkt hastighet på Tre Rosors väg 
 
Beslutet lämnas till 
Henrik Rosengren 
Samhällsbyggnadschef 
 
 
 
 

Sebastian Olofsson Viktor Bodin 
Samhällsbyggnadschef Trafikhandläggare 
 Exploateringsenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 02.04.2021 10:54:10
Till: kommun@ulricehamn.se[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Inkommet medborgarförslag

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

Medborgarförslag

Skriv ditt
medborgarförslag:

Hej!
Jag tycker att hastighetsgränsen ska sänkas till 50 på Tre Rosors väg ifrån
Ulrikaskolan tom Grönahögsvägen då det finns farliga korsningar där våra och
andras barn går varje dag efter skolan. Exempelvis korsningen Grönahögsvägen
där jag själv undviker att göra vänstersväng på morgonen, utan tar annan väg (via
Götaplatsen-Höjdgatan) då sikten är kort, bilar kör fort och marginalerna är små
när man kör ut. Många kör fort och hinner eller vill inte stanna. Anser att det finns 3
farliga övergångsställen på denna sträckan utan farthinder och en del stressiga
bilförare på vägen i kombination med barn som passerar.
När skolan börjar och slutar bör denna sträckas hastighetsbegränsning vara 30
km/h.
Med vänlig hälsning, Henrik Rosengren

Förnamn: Henrik
Efternamn: Rosengren
E-post:
Adress:



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2021-11-16 
Sida 1 av 1 

§ 

Svar på medborgarförslag om dygnsavgift för husbil 
vid Ulrikaparken 
Dnr 2021/247 

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget anses vara i behov av en mer omfattande utredning. Förvaltningen får i 
uppdrag att utreda kommunens ställplatsparkeringar och om dessa ska avgiftsbeläggas. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Göte Håkansson att kommunen ska 
ta ut en dygnsavgift för husbil på den populära parkeringsplatsen vid Ulrikaparken. 
Förslagsvis 200 kronor per dygn. Detta anser förslagsställaren är skäligt då de använder 
toaletter, tömmer sopor och tankar. Göte har talat med flera husbilsägare om detta och de är 
förvånade att de får stå på en så fin plats utan kostnad. Det har tidigare framförts att 
husbilsägarna tillför så mycket eftersom de handlar vad de behöver, och därför skulle inte 
kommunen ta ut någon avgift. Enligt de personer som Göte talat med fyller de sin husbil på 
nödvändigt behov innan de lämnar hemmet, och handeln på plats blir bara sporadisk. 
Sommartid kan det bara på parkeringen vid Kallbadhuset stå över 30 ekipage. Avgiften är 
också lätt att ta in då de flesta har swish. 

För att besvara medborgarförslaget behöver ställplatsparkeringar för husbilar utredas för att 
visa var de ska finnas samt om dessa ska avgiftsbeläggas. Förvaltningen ser att uppdraget är 
mer omfattande och kommer kräva tid att genomföra. Omfattningen bedöms kunna hanteras 
i befintlig organisation och budget. Förvaltningens förslag är därför att man får i uppdrag att 
utreda kommunens ställplatsparkeringar och om dessa ska avgiftsbeläggas. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-10-37 från samhällsbyggnadschef 
2 Medborgarförslag om dygnsavgift för husbil vid Ulrikaparken 

Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget anses vara i behov av en mer omfattande utredning. Förvaltningen får i 
uppdrag att utreda kommunens ställplatsparkeringar och om dessa ska avgiftsbeläggas. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

2021-10-27 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om 
dygnsavgift för husbil vid Ulrikaparken 
Diarienummer 2021/247, löpnummer 1533/2021 

Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget anses vara i behov av en mer omfattande utredning. Förvaltningen får i 
uppdrag att utreda kommunens ställplatsparkeringar och om dessa ska avgiftsbeläggas. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Göte Håkansson att kommunen ska 
ta ut en dygnsavgift för husbil på den populära parkeringsplatsen vid Ulrikaparken. 
Förslagsvis 200 kronor per dygn. Detta anser förslagsställaren är skäligt då de använder 
toaletter, tömmer sopor och tankar. Göte har talat med flera husbilsägare om detta och de är 
förvånade att de får stå på en så fin plats utan kostnad. Det har tidigare framförts att 
husbilsägarna tillför så mycket eftersom de handlar vad de behöver, och därför skulle inte 
kommunen ta ut någon avgift. Enligt de personer som Göte talat med fyller de sin husbil på 
nödvändigt behov innan de lämnar hemmet, och handeln på plats blir bara sporadisk. 
Sommartid kan det bara på parkeringen vid Kallbadhuset stå över 30 ekipage. Avgiften är 
också lätt att ta in då de flesta har swish. 

För att besvara medborgarförslaget behöver ställplatsparkeringar för husbilar utredas för att 
visa var de ska finnas samt om dessa ska avgiftsbeläggas. Förvaltningen ser att uppdraget är 
mer omfattande och kommer kräva tid att genomföra. Omfattningen bedöms kunna hanteras 
i befintlig organisation och budget. Förvaltningens förslag är därför att man får i uppdrag att 
utreda kommunens ställplatsparkeringar och om dessa ska avgiftsbeläggas. 

Ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Göte Håkansson att kommunen ska 
ta ut en dygnsavgift för husbil på den populära parkeringsplatsen vid Ulrikaparken. 
Förslagsvis 200 kronor per dygn. Detta anser förslagsställaren är skäligt då de använder 
toaletter, tömmer sopor och tankar. Göte har talat med flera husbilsägare om detta och de är 
förvånade att de får stå på en så fin plats utan kostnad. Det har tidigare framförts att 
husbilsägarna tillför så mycket eftersom de handlar vad de behöver, och därför skulle inte 
kommunen ta ut någon avgift. Enligt de personer som Göte talat med fyller de sin husbil på 
nödvändigt behov innan de lämnar hemmet, och handeln på plats blir bara sporadisk. 
Sommartid kan det bara på parkeringen vid Kallbadhuset stå över 30 ekipage. Avgiften är 
också lätt att ta in då de flesta har swish. 

I dagsläget är det inte motiverat för kommunen att ta ut en avgift för ställplatser vid 
Ulrikaparken i syfte att ordna trafiken med stöd i 2 § lag (1957:259) om rätt för kommun att 
ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, m.m. Där framgår det att i den omfattning 
som behövs för att ordna trafiken får en kommun ta ut ersättning i form av en avgift för 
rätten att parkera på sådana offentliga platser som står under kommunens förvaltning och 
som kommunen har upplåtit för parkering.  
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Beläggningsmätningar som genomförts har visat att vissa parkeringar i centrum har en hög 
beläggningsgrad. Ulricaparkens parkeringsplatser har dock inte haft så hög beläggning att 
den erfordras regleras med parkeringsavgift i syfte att ordna trafiken, som är det enda 
motivet för att en parkeringsavgift får tas ut. 
 
Sex av ställplatserna vid Ulricaparken är dock lokaliserade på kommunal kvartersmark med 
ett allmänt platsändamål. Ulricehamns kommun har ordnat lokala trafikföreskrifter om 
parkeringsbestämmelser på platsen, men skulle kunna reglera parkeringsbestämmelser med 
en annan lag, Lag om kontrollavgift vid olovlig parkering (1984:318) – LKOP. 
LKOP ger en markägare rätt att besluta om villkor för parkering eller parkeringsförbud, och 
således kan en avgift tas ut för parkering. 
 
Om sex ställplatser är de enda som avgiftsbeläggs är förvaltningens bedömning att husbilar 
parkeras på andra platser runt Ulrikaparken. Eftersom husbilar är betydligt större och 
skrymmande än vanliga bilar finns risk att annan trafik hindras eller störs. 
Husbilar erfordrar en plan yta och god plats runtom för utbredning av dess tillbehör samt av 
brandskyddsskäl. Fler husbilar förväntas tillkomma de närmsta åren, och under 2021 har 
kommunens ställplatser ibland inte räckt till då Ulrikaparken har varit ett populärt 
utflyktsmål. 
 
För att besvara medborgarförslaget behöver ställplatsparkeringar för husbilar utredas för att 
visa var de ska finnas samt om dessa ska avgiftsbeläggas. Förvaltningen ser att uppdraget är 
mer omfattande och kommer kräva tid att genomföra. Omfattningen bedöms kunna hanteras 
i befintlig organisation och budget. Förvaltningens förslag är därför att man får i uppdrag att 
utreda kommunens ställplatsparkeringar och om dessa ska avgiftsbeläggas.  
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om dygnsavgift för husbil vid Ulrikaparken 

 

 
Beslutet lämnas till 
Göte Håkansson 
Samhällsbyggnadschef 
 
 
 
 

Sebastian Olofsson Viktor Bodin 
Samhällsbyggnadschef Trafikhandläggare 
  Exploateringsenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 

 



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 22.04.2021 19:50:56
Till: kommun@ulricehamn.se[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Inkommet medborgarförslag

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

Medborgarförslag

Skriv ditt
medborgarförslag:

Ställplatsavgift husbil
Mitt förslag är att kommunen ska ta ut en dygnsavgift för husbil på den populära
parkeringsplatsen vid Ulrikaparken. Förslagsvis 200:- per dygn. Detta är skäligt då
de använder toaletter, tömmer sopor och tankar.
Jag har talat med flera husbilsägare om detta och de är förvånade att de får stå på
en så fin plats utan kostnad. Det har tidigare sagts att husbilsägarna tillför så
mycket för de handlar här vad de behöver och därför skulle inte kommunen ta ut
någon avgift. Enligt de jag talade vid menade de att de fyller sin husbil på
nödvändigt behov innan de lämnar hemmet och handeln här blir bara sporadisk.
Parkeringen används hela året. Sommartid kan det bara på parkeringen vid
Kallbadhuset stå över 30 ekipage. Avgiften är också lätt att ta in då de flesta har
swish.

Förnamn: Göte
Efternamn: Håkanson
E-post:
Adress:
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Informationsärenden till kommunstyrelsen 2021-11-
25 
Dnr 2020/611 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
1 Samverkan besöksnäring Boråsregionen Protokoll kommunstyrelsen Svenljunga kommun 
2021-10-18 
2 Sammanträdesprotokoll Direktionen, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund  
2021-10-22 
3 Direktionsprotokoll Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 2021-10-22 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2021-11-11 

 

Tjänsteskrivelse Informationsärenden till 
kommunstyrelsen 2021-11-25 
2020/611, löpnummer 3558/2021 
 
Förslag till beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
1 Samverkan besöksnäring Boråsregionen Protokoll kommunstyrelsen Svenljunga kommun 
2021-10-18 
2 Sammanträdesprotokoll Direktionen, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund  
2021-10-22 
3 Direktionsprotokoll Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 2021-10-22 
 
 
Beslutsunderlag 
 
 
 

Maria Winsten 
Kommunsekreterare 
Kommunstyrelsens förvaltning 
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