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FÖRBUNDSLEDNINGEN HAR ORDET

Räddningstjänsten arbetar med olyckor. 
De olyckor som har inträffat kan berätta 
om de risker och problem som finns 
eller byggs in i samhället för att på så 
sätt förebygga, förhindra och minimera 
kommande olyckor. Räddningsinsatsens 
effektivitet kan värderas i hur de 
förebyggande åtgärderna är vidtagna, 
hur den interna kvalitetssäkringen 
utförs och återkopplas samt hur 
metodutvecklingen kan påverka framtida 
räddningsinsatser där även samordning 
av erfarenheter från olika organisationer 
kan bidra till ökad samhällsnytta. 

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
har trots pandemin klarat årets utmaningar 
i de händelsestyrda och förebyggande 
uppdragen genom att konsekvent hålla 
i och hålla ut. En pandemistab med 
ledning och kommunikatörer har varit 
aktiv sedan våren 2020. Med korta 
beslutsvägar och närhet till verksamheten 
har beslut och interna rutiner uppdaterats 
kontinuerligt. Särskilda riskbedömningar 
har utförts inför och i samband med 
utbildningsgenomföranden på Guttasjön. 

Samtidigt har visionsarbetet att verka 
för en räddningstjänst i tiden och 
för framtiden fortsatt men något 
begränsat. Medarbetarna har visat en 
hög lojalitet och flexibilitet genom att 
ställa om och ställa upp för att klara 

förbundets uppdrag i bästa möjliga 
mån utefter rådande omständigheter.

Med ledningssystem menas den 
organisation, mandat, roller och 
stödsystem där varje nivå kan ta ett 
helhetsansvar utifrån sin roll. Förbundets 
strategiska inriktning omfattas av 
den övergripande fördelningen av 
finansiella resurser och inriktningen för 
kompetensförsörjning i en helhet för att 
kunna fatta, för verksamheten, effektiva 
beslut. Processerna i kärnverksamheten 
sker samordnat, strategiskt och konsultativt 
tillsammans med stödfunktionerna 
personal, ekonomi och verksamhetsanalys. 
Särskilt fokus under året har ägnats åt 
de ekonomiska förutsättningarna för 
förbundets förmåga och hållbarhet. 

En framgångsfaktor som har rönt både 
stor spridning och uppmärksamhet 
är SÄRF:s information till allmänheten 
som kontinuerligt publiceras och delas 
med egenproducerat innehåll på sociala 
medier. Personalgrupper involveras och är 
delaktiga i att nå ut med säsongsbetonade 
samt händelsestyrda budskap som 
anpassas efter olika målgrupper och 
situationer. Under de senaste åren 
har synligheten i sociala medier varit 
särskilt viktig för att nå ut när andra 
personliga möten inte har kunnat 
genomföras ur smittskyddssynpunkt. 

Den statliga utredningen ”En 
effektivare kommunal räddningstjänst” 
presenterades 2018 vilket innebar att 
Lagen om skydd mot olyckor, LSO, 
skärptes som trädde i kraft 1 januari 
2021. Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap gav under 2021 ut fyra 
föreskrifter kopplade till lagstiftningen 
som bland annat reglerar operativ 
ledning av kommunal räddningstjänst, 
ett utökat förbyggande uppdrag samt 
senare under året för räddningstjänsten 
ett utökat ärende- och tillsynsansvar 
rörande brandfarliga och explosiva varor. 
Utöver förändringar i lagar och regler 
har räddningstjänsterna i landet fått i 
uppdrag att arbeta aktivt och långsiktigt 
med jämställdhet- och mångfaldsfrågor. 

Efter fyra år kunde äntligen 
ombyggnationen av huvudbyggnaden 
starta på förbundets övningsplats invid 
Guttasjön. Anläggningen blir anpassad till 
friska brandmänskonceptet vilket är av stor 
betydelse i hanteringen av kontaminerade 
kläder och material. Övningsplatsen har 
byggts om och säkerhetsanpassats. Fler 
ytor på fältet har frilagts eller gjorts 
om vilket möjliggör att flera kan öva 
samtidigt inom varierande moment. 

Jill Jingbrant  Rose-Marie Liljenby Andersson
Förbundsdirektör Ordförande

”Medarbetarna har visat en hög lojalitet och flexibilitet genom att ställa om och ställa upp 
för att klara förbundets uppdrag i bästa möjliga mån utefter rådande omständigheter.”
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UPPDRAG OCH MÅL

RÄDDNINGSTJÄNSTUPPDRAGETS OLIKA DELAR

FÖREBYGGA RÄDDA

FÖLJA UPP

STÖD TILL 
MEDLEMSKOMMUNER

Organisationen är anpassad för att 
driva och stödja räddningstjänst-
uppdragets olika delar. 

FÖREBYGGA 
Genom information, 
rådgivning och utbildning 
tillgodoses lagstiftningens 
krav på skydd och säkerhet i 
samhället på lokal nivå. 

Arbetet bygger på en kontinuerlig 
och nära samverkan med invånare, 
näringsliv och medlemskommuner. 

I samverkan med kommunerna utformas 
risk- och sårbarhetsanalyser. SÄRF medverkar 
i samhällsplanering, utbildar och ger råd och 
information till samverkande myndigheter 
näringsidkare och enskilda. 

RÄDDA 
Beredskapen pågår dygnet 
runt, året runt för att 
utföra räddningsinsatser. 
Arbetet innebär utveckling 
och bibehållande av 
kompetens, metoder 

tekniska resurser för 
upprätthållande av effektiv 

räddningstjänstförmåga.

SÄRF stödjer medlemskommunerna i 
kris och katastrofer med resurser och 

kompetens i samverkan.   

FÖLJA UPP 
För att ständigt utveckla verksamheten i takt 
med samhällets förändrade riskbild identifieras, 
dokumenteras och analyseras risker, tillbud och 
olyckor. Att ständigt lära oss av det inträffade och 
genom att tillvarata erfarenheter, såväl förebyggande 
som insatsoperativt höjs och omvärderas förbundets 
kapacitet.

Med utgångspunkt i förbundets problembild, 
förbundsordningen och de nationella målen 
i LSO pågår ett långsiktigt visionsarbete 
med strategiska inriktningar samt att ett 
handlingsprogram med säkerhetsmål har 
beslutats för perioden 2020-2023 som är 
styrande för verksamheten. 

Det fyraåriga handlingsprogrammets 
säkerhetsmål omsätts i ettåriga 
prestationsmål i verksamhetsplanen som följs 
upp årligen.

Ta del av samtliga säkerhetsmål i vårt 
Handlingsprogram 2020-2023.

FRÅN NATIONELLA MÅL TILL AKTIVITETER

 Aktiviteter

Årlig Verksamhetsplan  Prestationsmål

Handlingsprogram 2020-2023  Säkerhetsmål

Lag om skydd mot olyckor  Nationella mål

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) ansvarar för 
räddningstjänst och förebyggande verksamhet i sex kommuner: 
Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn. 
Förbundet bildades 1995 och Marks kommun anslöts 2010.

SÄRF arbetar för ett säkert och olycksfritt samhälle, för alla. 

STÖDJA 
Invånare och 

medlemskommuner 
stödjs i skyddet mot 
olyckor och kriser. 

HANTERA 
Genom insatser vid risker, 
olyckor och kriser räddas 
och skyddas människor, 

egendom och miljö. 

UTVECKLA
Den egna förmågan 

utvcklas ständigt och SÄRF 
deltar aktivt i utvecklingen 
av samhällets trygghets- 

och säkerhetsarbete.

Genom att information, 
utbildning och kommunikation 
förebyggs oönskade händelser 

för ett säkrare samhälle. 

INFORMERA 

Borås

Ulricehamn

Tranemo    

Fritsla

Skene

Sätila
Svenljunga    

Hedared

Limmared

Bollebygd

Töllsjö

Trädet

Viskafors

Torestorp
Horred

Fristad

Mjöbäck

Dalstorp

Hökerum

Liared

Dalsjöfors

Länghem

Borgstena

Guttasjön

Heltidskår (2st)

Räddningsvärn (6st)

Övnings- och utbildningsanläggning

Vegby

RiB-kår (17st)

Uppdraget innebär att identifiera risker för att förhindra och begränsa konsekvenserna 
av oönskade händelser, förbereda och genomföra räddningsinsatser, uppföljning och 
erfarenhetsåterföring av inträffade händelser samt att delta i samhällets krishantering. 
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BEFOLKNINGS- OCH 
OMRÅDESUTVECKLING  
SÄRF är ett förbund som sträcker 
sig över en stor geografisk yta. 
SÄRF omfattas av en stor geografisk 
yta 90x90 kilometer och utgörs 
främst av skog och landsbygd. 

Befolkningen på drygt 205 000 
invånare ökar även om tillväxten 
skiljer sig åt mellan de sex 
medlemskommunerna. En stigande 
samt åldrande befolkning leder till 
ökade risker och sårbarhet vid olyckor. 

Inom förbundet finns vissa riskkällor 
som skulle kunna medföra allvarliga 
konsekvenser för liv, egendom och 
miljö. Inom vårt ansvarsområde finns 
tio verksamheter som klassas som 
farlig verksamhet och genom området 
går ett flertal leder för farligt gods. 
Dock transporteras relativt låg andel 
farligt gods via järnväg i förbundet.

Närmare 20 procent av befolkningen 
bor på orter med färre än 200 
invånare. En olycka som inträffar i 
glesbygd riskerar att ta längre tid att 
upptäcka och för räddningstjänsten 
att komma fram till. Invånare i 
glesbygd bör därmed ha en högre 
grad av egen förmåga att själva agera, 
hantera och begränsa olyckor. 

ORGANISATIONS- 
UTVECKLING 

Den i LSO lagstadgade rollen som 
Räddningschef har utvecklats med 
ett ändrat internt som externt 
fokus. Räddningschefen är numera 
en strategisk kontaktperson och 
kunskapsresurs för att förbättra 

VERKSAMHETSUTVECKLING

samverkan mellan lokala, regionala 
som nationella samarbetsparter 
gällande räddningstjänstförmåga. 
Den övergripande organisatoriska 
och förebyggande verksamheten 
ansvarar förbundsdirektören för.

Förbundets chefer samlas två gånger per 
år i ett Chefsforum för att skapa samsyn 
och gemenskap men framförallt utveckla 
ledarskapskompetenser samt fördjupning 
i olika strategiska angelägenheter. Under 
2021 utgjordes temat vid ett tillfälle av 
kommunikativt ledarskap och enhetligt 
kommunalt ledningssystem, ELS, medan 
den andra träffen flyttades fram till 
2022 som en smittskyddsåtgärd. 

SÄRF:s förebyggande uppdrag 
delas av samtlig personal. Under 
hösten fick avdelningschefen för den 
förebyggande verksamheten uppdrag 
att utifrån ett helhetsperspektiv leda, 
fördela och involvera arbetet inom 
organisationen. Under den senare delen 
av året informerades i dialogform all 
heltidsanställd personal för att förankra 
beslutet och inhämta idéer om hur 
respektive personalgrupper ska bidra 
i utförandet. Under 2022 fortsätter 
arbetet och förankringen inom SÄRF.

Anställd räddningstjänstpersonal i 
beredskap, RiB, ges möjlighet att 
utöka sitt uppdrag genom att även 
fungera som instruktör vid externa 
utbildningsgenomföranden. 

Ett antal medarbetare har genomfört 
instruktörsutbildning och håller sedan 
hösten 2021 utbildningar i grundläggande 
brand och hjärt-lungräddning, främst för 
anställda inom SÄRF:s medlemskommuner. 
I stor utsträckning sker utbildningstillfällen 
på den lokala brandstationen vilket 
minskar restider och bidrar till att 

instruktörerna blir ett känt ansikte i 
respektive hemkommun. RiB knyts på så 
sätt närmare utbildningsverksamheten 
vilket också är en del av SÄRF:s 
prioriteringar i RiB-lyftet för att skapa 
djupare samverkan inom förbundet 
samt den strategiska inriktningen att 
agera och verka för Ett SÄRF. 

SÄRF:s förebyggande arbete kommer att 
kräva utökade resurser. En ny föreskrift 
från Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap, MSB, med anledning av 
förändringar i LSO, innebär att förbundet 
ska utföra fler tillsyner fr. o m 2022 och 
inte minst säkerställa kompetens för att 
bistå medlemskommunernas i alltmer 
komplexa plan- och byggärenden. 

SÄRF har under året arbetat med 
att anpassa verksamheten för att 
möta utmaningarna i en reviderad 
lagstiftning. Under 2021 har MSB 
givit ut följande förskrifter:

 ► Innehåll och struktur i kommunens 
handlingsprogram för förebyggande 
verksamhet och räddningstjänst

 ► Ledning av kommunal räddningstjänst

 ► Hur kommunen ska planera 
och utföra sin tillsyn enligt LSO

 ► Undersökningsrapport efter 
kommunal räddningsinsats

Förskriften om handlingsprogram gavs 
ut under sommaren och eftersom den 
tidigare upplagan redan följde många av 
de förändringar som krävdes blev det 
en kort beredningstid. SÄRF:s direktion 
fattade beslut i december att anta det 
revidera handlingsprogrammet som i 

huvudsak innebar en mindre strukturell 
förändring, uppdaterad riskanalys och 
utökning av förmågan i höjd beredskap. 

SÄRF:s Direktion fattade i december 
beslut om att anta det reviderade 
handlingsprogrammet.

Arbete har under 2021 ägnats åt att 
förbereda införandet av ett enhetligt 
kommunalt ledningssystem. Beredningen 
av olika alternativ har genomförts vilket 
kommer att fortsätta under 2022. 

Inom ramen för det förebyggande 
uppdraget har samtliga föreskrifter 
slutförts under 2021, Det innebär 
att planering av tillsynsverksamheten 
rörande myndighetsutövning och 
rådgivning har färdigställts lika väl 
som rutinen för instasuppföljning. 

Under 2022 kommer det påbörjade 
arbetet att fortsätta genom att 
samtliga föreskrifter implementeras 
i den dagliga verksamheten med 
anledning av revideringen av LSO. 

SÄKERHETSSKYDDSARBETE
Riskbilden för SÄRF förändras i takt med 
samhället. För att kunna möta samhället 
nu och i framtiden krävs riskidentifiering, 
ökad och ny kompetens samt en förmåga 
att förebygga och omhänderta oönskade 
händelser för att minska riskerna för 
både medborgare och medarbetare. 
I detta arbete blir säkerhetsskyddet, 
med en säkerhetsskyddsplan i grunden, 
en viktig del för att kunna agera säkert 
och effektivt vid räddningsinsatser.

För att säkerställa att verksamheten 
lever upp till samtliga krav avseende 
säkerhetsskydd har flera åtgärder 
genomförts under året. Bland annat 
har en säkerhetsskyddsanalys och 
säkerhetsskyddsplan utformats 
och fastställts. Syftet är att utreda 
organisationens behov av säkerhetsskydd. 
Säkerhetsåtgärder ska planeras 
och vidtas för att säkerställa det 
säkerhetsskydd som behövs med hänsyn 
till verksamhetens art, omfattning och 
övriga omständigheter. Planen ska 
även klargöra ledningens och andra 
funktioners ansvar för säkerhetsskyddet.
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av förbundets invånare 
bor i gledbygd.

20%



Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Årsredovisning 202110 Årsredovisning 2021 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 11

VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT 
OCH EKONOMISK STÄLLNING

MEDLEMSFÖRHÅLLANDEN
SÄRF finansieras till största delen med 
skattemedel. 2021 var medlemsbidraget 
174,3 Mnkr och det innebär en 
bidragsfinansiering av verksamheten 
med 88,0% och kostnaden per invånare 
inom förbundet var 844 kr (828 kr). 
Resterande finansieras genom intäkter från 
myndighetsutövning och avtalstjänster.

PENSIONSFÖRPLIKTELSER
En anställd inom räddningstjänst med 
huvudsaklig tjänstgöring i utryckning 
har rätt till Särskild avtalspension inom 
Räddningstjänst (SAP-R) från 58 år 
om vissa kriterier är uppfyllda. SÄRF 
genomgår ett generationsskifte och 
prognosticerar denna kostnad med en 
beräknad pensionsålder på 59,5 år. Arbete 
efter 59,5 år innebär en återvinning för 
förbundet men en pensionsavgång vid 
58 år blir en kostnad utöver budget.

RISKER
SÄRF har vid utgången av 2021 Eget 
kapital på 57,4 Mnkr och en soliditet 
på 34% vilket garanterar en långsiktig 
och stabil verksamhet som klarar stora 
händelser. Det egna kapitalet ska täcka 
den Ansvarsförbindelse som ligger utanför 
balansräkningen samt förbundets risker.

Eget Kapital 
uppgick till 

57,4
Mnkr vid utgången 

av 2021.

Kostnaden för 
räddningstjänst

är 2021 

844
kronor  

per invånare.



TILLSYNSARBETE 
Verksamheten har präglats av pandemins 
restriktioner och möjligheter att 
möjligheter att utföra tillsyner har 
begränsats. Under året har trots det har 
ett 40-tal tillsyner kunnat genomförts. 
SÄRF har fortsatt inriktningen mot 
vårdboenden som saknar sprinklersystem 
som är riskgrupp vid brand. 

Mot bakgrund av förändringar i LSO 
har MSB givit ut en ny föreskrift för 
hur kommunerna ska bedriva tillsyn 
enligt lagen. Denna föreskrift, som 
gäller från 2022, ställer helt nya krav 
på tillsynsarbetet. För att möta denna 
förändring har ett omfattande projekt 
genomförts för att identifiera alla typer 
av objekt som kommer att beröras.

PLAN OCH BYGGÄRENDEN
SÄRF har, i likhet med tidigare år, varit 
en aktiv remissinstans i kommunernas 
planarbete. Under året har SÄRF 
medverkat i framtagandet av en 
övergripande riskanalys för Marks 
kommun. Efter att analysen antagits 
genomförde SÄRF en utbildning för 

kommunens planhandläggare för att 
knyta an till den nya riskanalysen och 
även informera om räddningstjänstens 
intressen i planprocessen.

Det är en fortsatt ökning av antalet 
byggärenden. Årssnittet var tidigare på 
cirka 200 ärenden. I år görs åter en 
toppnotering med totalt 289 ärenden. 

LAGEN OM BRANDFARLIGA 
OCH EXPLOSIVA VAROR
Ett annat ärendeområde som ökar är 
tillståndsansökningar för brandfarliga 
och explosiva varor. Dessa ärenden 
har ökat med 25 procent mot tidigare 
år. En anledning till detta kan vara det 
påminnelsesystem som SÄRF under 
året aktiverat för att minska risken 
för olovlig hantering. Även Lagen och 
brandfarliga och explosiva varor, LBE, 
förändrades under året vilket medfört nya 
arbetsuppgifter för räddningstjänsten. För 
explosiv vara är det numera inte enbart 
föreståndare som ska anmälas utan även 
deltagare i hanteringen. Förändringen 
innebar att samtliga befintliga tillstånd 
behövde uppdateras med nya anmälningar, 
vilket lett till en ökad arbetsbelastning. 

RÅDGIVNING OCH 
INFORMATION 
Den förebyggande verksamheten har 
bland annat inriktats mot boenden 
för personer som kan komma att bli 
särskilt utsatta i händelse av brand, 
exempelvis äldreboenden, sjukhus och 
stödboenden. Detta var något som 
uppmärksammades i samband med 
den nationella Förebyggandekonferens 
som MSB höll för tredje året i rad. Där 
utsågs en av SÄRF:s brandingenjörer 
till Årets Brandförebyggare.

INFORMATIONSINSATSER
SÄRF:s närvaro vid fysiska evenemang 
har under större delen av året ställts 
in för att undvika smittspridning. 

I likhet med 2021 genomfördes en 
förbundsgemensam insats under 
sommaren. Majoriteten av SÄRF:s stationer 
genomförde övningar i vattenlivräddning 
på lokala badplatser.  Personalen övade 
samtidigt som möjligheten fanns att 
visa förmåga och sprida kunskap om 
vattensäkerhet till allmänheten.

Filmer på temat vattensäkerhet 
producerades och spreds via en rad 
olika kanaler under sommarmånaderna. 
Medelålders män var en tydlig målgrupp 
då de utgör den grupp som är 
överrepresenterad i drunkningsolyckor. 
Fokus lades även på att nå föräldrar för att 
påvisa vikten av att hålla uppsikt på barn 
i och vid vatten för att undvika olyckor. 

För att underlätta räddningsarbetet i 
samband med olyckor uppmärksammade 
SÄRF inför semesterperioden hur 
allmänheten ska agera. Bakgrunden 
var en händelse där räddningstjänsten 
tillsammans med ambulanssjukvården inte 
gavs möjlighet att arbeta ostört i samband 
med en drunkningsolycka. Informationen 
där egen personal medverkade, filmades 
och spreds via sociala medier. Händelsen 
uppmärksammades även i lokalmedia. 

”Skydda ditt hem i jul” var temat för 
SÄRF:s julkampanj 2021. Kampanjen 
syftade till att nå ut med information om 
vikten av att ha fungerande brandvarnare 
och släckutrustning hemma samt att ha 
kunskap om hur utrustningen används. 
Filmer, där personer släcker mindre 
bränder i hemmiljö, producerades. 
I samband med publicering och 
annonsering av filmerna uppmanades 

allmänheten att, via förbundets 
webbplats, beställa en kylskåpsmagnet 
med råd för att undvika bränder. Ett 
40-tal magneter skickades ut för att 
fungera som en påminnelse i hemmet. I 
samverkan med Borås Stad hade SÄRF 
möjlighet att medverka i kampanjens 
budskap på 17 fysiska och fem digitala 
reklamytor placerade runtom i Borås. 

För att nå en äldre målgrupp med råd för 
ett brandsäkert hem har utskick gjorts 
till ansvariga för de trygghetsboenden 
som finns inom förbundets område.  
Trygghetsboende innebär att de 
boende har egna lägenheter och att 
minst en i hushållet är äldre än 70 år. 
Trygghetsvärdar och fastighetsägare 
uppmanades att vara behjälpliga med att 
sprida informationen till de boende. 

CIVILT FÖRSVAR
Som alla andra myndigheter har SÄRF 
ett ansvar att bidra till det civila försvaret. 
Huvudsakliga uppgiften under höjd 
beredskap och krig är att utföra de 
uppgifter som också hanteras i vardagen 
men under andra omständigheter. Det 
vill säga att fortsätta hjälpa befolkningen i 
händelse av att de råkar ut för en olycka.

Det pågår satsningar inom området 
nationellt och successivt läggs uppgifter 
ut inom det kommunala ansvaret. SÄRF 
ska ta det ansvar som är ålagt samtidigt 
som det är viktigt att staten genomför 
kompensande åtgärder enligt de nya 
kraven. Mer konkret förstärker SÄRF 
förmågan kring det civila försvaret: 

 ► Krigsplacering

 ► Säkerhetsskydd

 ► Ledning 

 ► Utbildning och övning

SÄRF deltar också i nätverk för att dela 
erfarenheter och kunskap. Regionalt sker 
det i stor utsträckning i Länsstyrelsens 
regi och nationellt i nätverk med MSB och 
Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

AKTIV SAMHÄLLSAKTÖR 
De unika uppdragen som ges i LSO 
innebär att SÄRF måste vara en aktiv 
samhällsaktör. Genom uppdraget byggs 
en vana att agera i sekundoperativa 
och dynamiska händelser. Det svenska 
systemet är uppbyggt på ett sådant sätt 
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att en myndighet i stort sett aldrig tar över 
någon annan aktörs ansvar. Genom att 
räddningstjänsten ofta är först på plats i 
nödsituationer blir SÄRF den aktör som 
identifierar och kommunicerar behov av 
ansvarstagande till andra myndigheter 
och kommunala aktörer. För att detta 
arbete ska fungera sömlöst måste det 
också finnas forum och nätverk där 
aktörer träffas för att fylla före-, under- 
och efterperspektivet. Nedan följer några 
forum där SÄRF deltar för att samverka 
och därmed öka förmågan i samhället.

 ► SKR – NKR, Nationell nätverksgrupp 
för kommunal räddningstjänst

 ► Räddsam VG – Styrgrupp 
och beredningsgrupper

 ► SOS-Alarm – Kvalitetsgrupp regionalt 

 ► RAPS-möte – Regional samverkan 
med räddningstjänster, polis, 
VGR, SOS Alarm för att diskutera 
avvikelser och förbättringsförslag

Länsstyrelsen leder ett antal 
samverkansforum där SÄRF medverkar; 
Regionalt råd, Räddningstjänst 
under höjd beredskap och 
Älvsgrupp Ätran och Viskan. 

SÄRF är en aktiv part i 
medlemskommunernas säkerhets- och 
trygghetsarbete, bland annat genom 
deltagande i brottsförebyggande råd, BRÅ. 
Lokal myndighetssamverkan med Borås 
Stad samt Trygghet- och säkerhetsrådet 
i Marks kommun är andra exempel. 

Under året stod SÄRF, tillsammans med 
Närsjukvårdssamverkan Södra Älvsborg 
och Sjuhärads kommunalförbund, värdar 
för en konferens på temat suicid och 
suicidprevention. Drygt 170 personer från 
kommun, sjukvård, blåljusorganisationer 
och ideell sektor deltog i konferensen 
i syfte att få kunskap och förståelse 
för varandras uppdrag och hur man i 
samverkan kan minska antalet suicid. 
Efter genomförandet följdes inkomna 
förslag till förbättringar upp. För SÄRF:s 
del handlar det om att, inom en snar 
framtid, komma vidare vad gäller utbildning 
och skapa en tydlighet kring SÄRF:s roll 
vid larm som rör suicidnära personer. 

UTBILDNING 
Pandemin har haft inverkan på årets 
utbildningsinsatser.. Den verksamhet 
som genomförts har kontinuerligt 
riskbedömts och anpassats efter rådande 
rekommendationer och restriktioner. 

Att utbildning och övning i viss mån 
ställts in har möjliggjort att forskning, i 
större utsträckning än tidigare, kunnat 
bedrivas på fältet. Såväl nationella som 
internationella företag har bedrivit 
verksamhet, bland annat i syfte att 
utveckla produkter och metoder. 

2 100 personer har deltagit i 
grundläggande brandutbildning, ställt 
mot 1 528 personer 2020. Året 
dessförinnan var siffran 6 510. Det kan 
konstateras att pandemin påverkat dessa 
genomföranden i stor utsträckning. 
Grundutbildningen har en teoretisk och 
en praktisk del. Teorin har uteslutande 
hållits digitalt. De praktiska delarna har 
genomförts utomhus på ett smittsäkert 
sätt, om än i minskad omfattning. 

Sedan 2020 bedriver SÄRF 
räddningstjänstutbildning för två 
gymnasieskolor, Sven Eriksonsgymnasiet i 
Borås och Marks gymnasieskola i Skene. 
Under 2021 skrevs även avtal med 
Tranemo gymnasieskola. Eleverna läser 
fyra delkurser räddningstjänst under 
sin gymnasietid. Utbildningen syftar till 
att väcka intresse för räddningstjänsten 
samt gynna framtida rekryteringar. 

Under året har SÄRF fortsatt arbetet 
som underleverantör till den statliga 
utbildningen Grib, grundutbildning för 
räddningstjänstpersonal i beredskap. 
Utbildningen har bedrivits under hela året 
då den ses som samhällsviktig. Stora krav 
har ställts på såväl elever som lärare för 
att undvika smittspridning under kurserna.  

Förändringar i övningsupplägg för 
RiB- och räddningsvärnspersonal 
har genomförts under året. För 
att minska väntetiden samlas fler 
moment vid samma övningstillfälle. 
Den typen av kombiövningar innebär 
mer effektiv övningstid samt färre 
transporter av materiel. Beslut om 
att endast öva klippning av fordon på 
Guttasjön har också det bidragit till 
färre transporter inom förbundet. 

SÄRF har i samverkan med Räddsam 
VG gjort en ansökan till Brandforsk för 
medel att bedriva ett projekt med mål 
att arbeta fram riktlinjer och praktiska 
verktyg inom stärkt brandskydd. Målet 
är att skapa trygga bostadsanpassningar 
för personer med behov av stödinsatser. 
Forskningsprojektet utgår från en 
framtagen modell som bygger på de 
barriärer målgruppen påverkas av för att 
utrymma i händelse av brand. I december 
beviljades ansökan och projektet kommer 
att sträcka sig över 2022. Förutom SÄRF 
utgörs projektgruppen även av personal 
från Räddningstjänsten Östra Skaraborg, 
Räddningstjänsten Mitt Bohuslän och 
Räddningstjänsten Storgöteborg.

ETT ÖVNINGSFÄLT UNDER 
UTVECKLING 
Övnings- och utbildning har bedrivits 
på anläggningen vid Guttasjön sedan 
1988. De senaste åren har upprustning 
och renovering genomförts för 
framförallt att möta organisationens 
utvecklingsbehov men också externa 
parters möjligheter att använda moderna 
övninganordningar och anpassade 
lokaler. Arbete med att sektionera fältet 
och arbeta nyskapande har fortsatt 
under 2021, bland annat förbereddes 
en ny yta för externa utbildningar så 
som grundläggande brandutbildning.

Hösten 2021 startade byggnationen av 
ett nytt kallrökövningshus. Huset ska 
kunna erbjuda en rad olika typer av 
övningar och tas i bruk under 2022. 

En förstudie gällande ombyggnation av 
befintlig huvudbyggnad på övningsfältet 
avslutades efter en längre tid. Efter 
beslut av SÄRF:s politiska direktion, 
vilket föregicks av framställan i Borås 
Stads kommunfullmäktige, påbörjades 
en ombyggnation av huvudbyggnaden 
i november 2021. Huvudbyggnaden 
ska stå färdig under 2022, ha fler 
lektionssalar än tidigare samt kunna 
erbjuda olika typer av utbildningar inom 
exempelvis brand och sjukvård. Konceptet 
friska brandmän, som innefattar att 
ren och kontaminerad materiel hålls 
åtskiljt, leder till en bättre arbetsmiljö 
för såväl övande som för personal. 
Verksamheten på övningsfältet har har 
inte påverkats av ombyggnationen. . 

Ett mer enhetligt sätt att 
redovisa genomförda övningar, i 
verksamhetssystemet Daedalos, införs 
2022-01-01. Lösningen har arbetats 
fram i samverkan mellan avdelningarna 
för Insats och beredskap samt 
Utbildning. Ämnesgrupperna har skapat 
övningsunderlag och gett dem nummer 
för registrering i Daedalos vilket skapar 
överblick och kontroll på individnivå. 
Respektive stations förmågebeskrivning 
styr personalens utbildning och övning.

KOMMUNIKATION 
Kommunikationsuppdraget har under de 
senaste åren utvecklats och renodlats. 
SÄRF:s Kommunikatörer arbetar idag mer 
strategiskt och har under året arbetat 
med bland annat kommunikativt ledarskap. 
Detta i syfte att få förbundets chefer att 
bli mer medvetna i sin kommunikation. 

Majoriteten av SÄRF:s medarbetare 
är skiftgående eller har beredskap 
vilket medför särskilda utmaningar 
i den interna kommunikationen. 

Pandemin har inneburit en utveckling 
av digitala kommunikationsvägar inom 
SÄRF. Emellertid kvarstår vissa utmaningar 
med att nå ut med information 
till alla anställda, bland annat mot 
bakgrund av varierande datorvana. 

Utökad användning av datorer och 
programvaror i det dagliga arbetet 
har föranlett utbildningsbehov. Bland 
annat har ett antal manualer och 
instruktioner tagits fram under året. 

Ett större arbete för att utveckla SÄRF 
till en digital arbetsplats kommer att 
genomföras under 2022. Det handlar om 
digitalt ledarskap, rutiner och riktlinjer för 
kommunikations- och samarbetskanaler 
samt uppdatering av befintligt intranät. 

Pandemin har inneburit att SÄRF inte 
arrangerat egna event. Den digitala 
närvaron har fortsatt prioriterats. 
Det är tydligt att rörlig media är den 
typ av kommunikation som får mest 
uppmärksamhet och spridning på 
sociala medier. Under året har ett 
femtiotal filmer producerats, dels med 
syfte att beskriva verksamheten, dels 
för att informera om hur olika typer 
av olyckor förebyggs och hanteras. 
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SÄRF:s kommunikation har särskilt 
anpassats för att nå unga vuxna, individer 
med begränsade kunskaper i svenska och 
personer som är 70 år och äldre. Riktad 
annonsering i sociala medier, medverkan 
i lokalmedia och synlighet på skärmar i 
matvarubutiker har varit återkommande 
sätt för att nå dessa grupper samt en bred 
allmänhet med förebyggande budskap 
under året. Dessa målgrupper kommer 
även fortsättningsvis att stå i fokus för att 
öka deras riskmedvetenhet och förmåga 
att hantera olika typer av olyckor. 

Under året har ett rådigt ingripande 
från allmänheten i samband med en 
brand särskilt uppmärksammats. Genom 
att lyfta fram goda exempel får fler 
kännedom om hur de kan agera i en 
nödsituation. SÄRF samverkade med ett 
kommunalt bostadsbolag kring insatsen 
som också fick medial uppmärksamhet. 

SÄRF har i stor utsträckning omnämnts 
och intervjuats i lokalmedia. Detta främst 
kopplat till den utryckande verksamheten 
men även tillsynsverksamheten. Bland 
annat har ett ärende, där SÄRF:s 
politiska direktion beslutat om vite för 
en fastighetsägare på grund av bristande 
brandskydd, uppmärksammats. 

Lokalmedia har även deltagit vid flera 
insatsövningar vilket genererat reportage 
om arbetsmetoder och övningsupplägg. 
Det finns fördelar med att allmänheten på 
så sätt ges inblick i verksamheten, samtidigt 
som samverkan med lokalmedia utvecklas. 

Mediehantering är ett stående inslag i 
introduktion av befäl och återkommande 
för de funktioner som regelbundet har 
kontakt med media. Riktlinjerna i SÄRF:s 
Mediehandbok från 2020 förankras på 
så sätt kontinuerligt i organisationen. 

TEKNIKUTVECKLING 
SÄRF måste följa samhällets utveckling, 
vilket bland annat innebär att arbeta med 
digitalisering. Den digitala arbetsplatsen 
omfattar all personal och deras olika 
arbetsställen och förutsättningar. 
Året har inneburit en uppstart på ett 
mer strategisk plan för att digitalisera 
verksamheten som helhet.

Utbyte och modernisering av tekniska 
lösningar för utalarmering är ett ständigt 
pågående arbete. Under året har SÄRF 

utökat antalet fiberanslutningar och idag 
har samtliga stationer fiber vilket bidrar till 
en förbättrad och säker digital arbetsmiljö.

Genom MSB har SÄRF blivit beviljade 
ett bidrag för utbyte och förnyelse av 
tekniken i larm- och ledningscentralen. 
Projektet har pågått sedan 2020 och 
målet har varit att tekniken ska anpassas 
till behovet och inte tvärtom.

Den dynamiska och sekundoperativa 
verksamheten ställer krav på att tekniken 
ska vara lätthanterlig både i vardag och i 
extremt pressade situationer samt fungera 
dygnets alla timmar. Mot bakgrund av 
detta har personalgruppen kopplad till 
ledningscentralen gått in i projektet med 
tankesättet att tekniken ska anpassas för 
att larma ut rätt styrkor utan onödiga 
tekniska fördröjningar samt möjliggöra 
ledning av kommunal räddningstjänst och 
samverkan med aktörer på lokal, regional 
och nationell nivå. Tekniken ska alltså 
anpassas efter behovet och inte tvärtom. 

METODUTVECKLING
Under året har SÄRF deltagit i flera 
projekt med externa parter för att 
utveckla metoder för framtiden. 
Ett projekt, gällande punktering av 
vätgastankar med hjälp av skyttar, har 
genomförts tillsammans med Research 
Institutes of Sweden, RISE, MSB och 
Lunds Tekniska Högskola, LTH. Det 
har bidragit till att skyttarnas utrustning 
har kompletterats vilket möjliggör att 
den typen av tankar kan punkteras.

I samverkan med RISE har även tester 
med brand i elfordon och sprinkler utförts. 
Att vara delaktiga i forskning som direkt 
berör SÄRF:s verksamhet är stimulerande 
och utvecklande för personalen. 
Förhoppningen är att arbetet mynnar 
ut i nya angreppssätt och metoder som 
innebär än mer effektiva räddningsinsatser.

Reglering av arbete med 
brandgasventilering har beskrivits i 
en rutin som kommer att spridas 
i hela organisationen under 2022. 
Dokumentet ska stödja operativ personal 
för säkra och effektiva insatser.

Ett arbetssätt kring pågående dödligt 
våld, PDV, har utarbetats och kommer 
att spridas till all operativ personal 
i organisationen under 2022.

Elever från Viskastrandsgymnasiet i Borås 
har byggt fullskaliga moduler som använts 
vid övningar för att utveckla förmågan 
gällande konstruktionsbränder. SÄRF 
ser positivt på den lokala samverkan.

OPERATIVA HÄNDELSER 
Antalet händelser, 2 360st, är en liten 
minskning från föregående år som hade 
2 480st. Årets siffra är den lägsta sedan 
2012 vilket visar på minskad rörelse i 
samhället till följd av av pandemin. 

Vid en jämförelse mellan åren 2021 
och 2020 har antalet larm minskat 
i kommunerna Borås, Svenljunga 
och Tranemo medan de har ökat i 
kommunerna Bollebygd, Mark och 
Ulricehamn. Den största procentuella 
minskningen av larm, med närmare 16 
procent, har skett i Tranemo. Det är 
glädjande då Tranemo under 2020 var 
en av de få kommuner där larmen ökade. 
Den största procentuella ökningen av 
larm, i jämförelse med 2020, har skett i 
Ulricehamns kommun där ökningen är 
elva procent. Det ska nämnas att siffran 
ligger betydligt lägre än före pandemin. 

Den vanligaste larmorsaken är 
automatlarm utan brandtillbud. SÄRF har 
ett mål att arbeta aktivt för att minska 
denna typ av larm och därmed förhindra 
onödiga uttryckningar. Larmtypen har 
minskat med 12 procent i jämförelse 
med 2020, från 867st till 761st. 

Utlarmningen till trafikolyckor har ökat 
något under 2021 jämfört med 384st 
för 2020 till 413st. Detta är långt under 
nivåerna före pandemin då SÄRF under 
2019 larmades till 513st trafikolyckor. 

Resterande larmtyper ligger på liknande 
nivåer 2021 och 2020. Hjärtstoppslarm 
är den larmtyp som ökat mest. 
Larmtypen ökade både 2021 och 2020. 
Det kan vara en följd av den pågående 
pandemin, befolkningstillväxten inklusive 
den ökade medelåldern. Antalet larm 
har varit färre i kategorin om hot om 
suicid trots att den mentala ohälsan 
ökade i samhället som pandemin kan ha 
bidragit till. Antalet larm var 48st under 
2021 ställt mot 58st för 2020.  

HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE

Under året 
har omkring 

50
 filmer producerats  

och spridits till 
allmänheten.
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EN AV ÅRETS HÄNDELSER
Klockan 22.53 fredagen den 21 maj tändes 
lamporna i logementen och högtalarna 
ljöd:  ”Litet larm, Automatlarm, Brand 
Ålgårdsvägen 7-9, Willys Borås”. En ganska 
vanligt förekommande larmtyp. Vi hoppade 
in i 1010 med en styrkeledare och fyra 
brandmän, jag körde. Vi svängde ut höger 
på Kungsleden mot Knalleland och såg 
snart rökutveckling från byggnaden. Den 
vanliga vindruterapporten tillbaka till 
ledningscentralen ”Lampan blinkar, inget 
synligt utifrån, vi kontrollerar” ersattes med 
”Konstaterad rökutveckling, dra stort larm”. 

Vi tog oss in till centralapparaten för att 
kontrollera vilka sektioner som löst och 
för att komma åt orienteringsritningen 
för att ta reda på hur byggnaden ser ut 
och snabbare kunna vidta åtgärder. På 
utsidan har vi tagit oss till andra sidan av 
byggnaden där tjock brandrök blandat 
med gnistor väller ut ur en röklucka på 
byggnadens fasad, vi konstaterar att det 
är där vi vill få upp vårt höjdfordon. 

Uppstartsskedet är förutom 
framkörningen det som kräver mest 
utav en chaufför, man behöver vara 
överallt och hjälpa till och stötta med 

den utrustningen som behövs. Helst 
ska utrustningen vara framme och redo 
innan den behövs vilket ställer stora 
krav på prioriteringsförmåga och att 
kunna förutse vart insatsen är på väg. 

Invändigt har rökdykarna lokaliserat en 
väg fram till branden och vi lägger ut 
slang för att kunna angripa branden 
ifrån ett trapphus som leder till en 
korridor i anslutning till det brandutsatta 
utrymmet. När rökdykarna tar sig in 
möts de av en väldigt svårarbetad miljö, 
det är noll sikt och väldigt varmt och 
de upplever att det brinner i princip 
överallt i det brandutsatta lagret.

Trots rökdykarnas tappra försök att 
stävja branden så tog sig branden upp 
vidare på taket genom en glipa mellan 
fasad och tak. När branden har vandrat 
vidare i konstruktionen blir det helt 
andra förutsättningar för att arbeta 
inne i byggnaden och rökdykarna var 
på grund av detta tvungna att backa 
till en säker plats och endast skydda 
och bevaka brandcellsgränser. 

I det här skedet så lugnar insatsen ner sig 
ifrån ett väldigt högt tempo till en nivå som 
ska pågå i många timmar, ett lågintensivt 
arbete som handlar om principen ”hit 
– men inte längre”. Räddningsledaren 
bestämmer en gräns som ofta utgörs 
utav en byggnadsteknisk gräns där vårt 
arbete ska bromsa brandens framfart 
så att gränsen klarar av att stå emot. 

Framåt halv sju tiden på morgonen 
får jag beskedet ifrån min styrkeledare 
att avlösning har kommit och att jag 
ska åka hem. När jag kommer tillbaka 
till brandstationen finns det inget 
återställningsarbete för mig att göra utan 
jag tar en dusch och somnar på soffan. 
När pågående skift kommer till jobbet 
vaknar jag och från fönstret ser jag den 
stora rökpelaren borta vid Knalleland 
och kan ganska enkelt räkna ut vad mina 
kollegor kommer spendera sin lördag med. 

Mattias, Brandman  
Borås heltidsstation 
SÄRF

Med anledning av kraftig rökutveckling tar 
räddningsledaren beslutet att gå ut med ett 
VMA, Viktigt meddelande till allmänheten, 
ett par timmar in i insatsen. Personer i 
området uppmanas att gå inomhus och 
stänga fönster, dörrar och ventilation.

Stora mängder släckvatten omhändertas 
i samband med insatsen som blir 
omfattande och kräver stora personella 
resurser från flera av förbundets stationer 

Räddningsinsatsen på 
Ålgårdsvägen i Borås den 
21 maj blev omfattande. 

Rökdykning påbörjas men får avbrytas på 
grund av värme och rasrisk. Branden, som 
börjar i ett lagerutrymme, sprider sig till 
taket. Taktiken blir då att låta taket brinna 
av samtidigt som det vattenbegjuts ifrån 
höjdfordon.

innan den avslutas söndagen den 23 maj.
I samband med händelsen samverkar 
SÄRF med bland andra polis, 
fastighetsägare, kommun och angränsande 
räddningstjänster.

Insatsuppföljning är en viktig del av 
verksamhetsuppföljningen och har 
genomförts i syfte att dra lärdomar ifrån 
händelsen.

HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE



EN RÄDDNINGSTJÄNST FÖR 
ALLA
Att vara en räddningstjänst för alla som 
speglar samhället är ett aktivt arbete 
under ständig utveckling för SÄRF i likhet 
med landets alla räddningstjänster.

Att attrahera och nå en bred 
rekryteringsbas är en förutsättning 
för att personalförsörja framtidens 
räddningstjänst. Den ska kännetecknas 
av en arbetsmiljö som välkomnar 
olikheter och tar tillvara fler perspektiv. 
Under 2021 har MSB i samarbete med 
räddningstjänster och SKR tagit fram tre 
gemensamma målbilder. De tar sikte 
på år 2030 och en handlingsplan för 
åtgärder beskrivs för åren 2022-2024. 
Målbilderna beskriver den önskade 
läget år 2030: att såväl arbetsmiljön 
på räddningstjänsterna som miljön på 
MSB:s utbildningar är inkluderande och 
välkomnar och tillvaratar olikheter, att 
fler personer ur underrepresenterade 
målgrupper söker sig till och vill 
jobba kvar inom räddningstjänsten 
och att hela befolkningen får en god 
och jämlik service. SÄRF välkomnar 
inriktningen för ökad jämställdhet och 
mångfald i räddningstjänsten 2030 
med tillhörande handlingsplan

RISKER OCH MÖJLIGHETER
OMVÄRLDEN

Det finns många omvärldsfaktorer 
som påverkar SÄRF. Även om den 
traditionella verksamheten, att reaktivt 
rycka ut och snabbt vara på plats när 
en olycka har skett, fortsatt kommer 
att vara en viktig grund i uppdraget 
kommer även kraven på att arbeta mer 
förebyggande och långsiktigt att öka. 

Framtidens risker kommer ställa 
stora krav på förändringar hos SÄRF. 
Klimatförändringar leder till mer komplexa 

natur- och transportolyckor. Bränder, 
sprängningar eller hot om sprängningar 
kommer sannolikt användas allt oftare 
av människor för att kommunicera eller 
för att sprida oro. Samtidigt förändras 
det säkerhetspolitiska läget och kraven 
på vår förmåga att kunna hantera 
krigets verkningar ökar. Parallellt med 
detta ökar människors förväntningar 
att få hjälp av räddningstjänsten 
vid olika typer av händelser.

SÄKERHETSLÄGET

Det allmänna säkerhetsläget har i Sverige 
och i vår omvärld försämrats under de 
senaste åren. Det pågår en utredning 
om det civila försvaret som bland annat 
ser på ledningsförmåga hos kommuner 
och regioner. I väntan på nya inriktningar 
förlängdes överenskommelsen mellan 
MSB och SKR för kommunernas arbete 
med civilt försvar för 2018-2020 med 
ett missiv för 2021-2022. Kravet på en 
förstärkt krisberedskap och att bygga 
upp det civila försvaret igen är tydligt. 
Under 2022 kommer SÄRF att fortsätta 
arbetet med utbildning, säkerhetsskydd, 
krigsorganisation och bemanning av den.

DIGITALISERING

Digitaliseringen är viktig del av den ständigt 
pågående effektiviseringen. Behovet av 
information såväl internt som externt 
kommer att öka. I framtiden kommer 
digitalisering vara en nyckelfaktor för 
SÄRF. Eftersom SÄRF är en samhällsviktig 
verksamhet som handhar känslig 
information, måste digitalisering gå hand 
i hand med ett gott säkerhetsskydd, 
något som också är kostnadsdrivande.

FRAMTID
SÄRF VISION 2030

När framtiden blir allt mer oförutsägbar 
utgör en trend- och omvärldsanalys ett 
viktigt verktyg för förbundets vision, syfte, 

mål och verksamhetsplanering. Det finns 
tydliga trender, både i omvärlden och 
lokalt som påverkar svensk räddningstjänst 
och SÄRF, både på kort och lång sikt, 
vilket behöver beaktas. Framtiden kräver 
en räddningstjänst som har förmågan 
att uppfatta förändringar och som kan 
ställa om därefter. Megatrender utvecklas 
ofta långsamt och smygande, så pass 
sakta att de ibland är svåra att fånga, 
för att plötsligt bli överhängande. 

Agenda 2030 är hela världens 
gemensamma färdplan för ekonomisk, 
social och miljömässig utveckling som 
ska ses som ett ramverk för såväl 
nationellt som lokalt hållbarhetsarbete. 
SÄRF:s kontinuitets-, utvecklings- och 
förändringsarbete utförs inom ramen för 
”SÄRF VISION 2030” och förbundets 
vision om ett säkert och olycksfritt 
samhälle för alla. Med kompassnålen 
riktad framåt fortsätter SÄRF under 
kommande verksamhetsår att klarlägga 
den strategiska målstyrningen som 
väver samman och konkretiserar de 
övergripande strategiska utgångspunkterna 
i förbundets problembild, förbundsordning 
och de nationella målen i LSO med 
SÄRF:s vision, strategiska inriktningar, 
hållbarhets- och säkerhetsmål.

Tillitsbaserad styrning eller 
medarbetarbetardriven utveckling kräver 
ett ständigt underhåll samtidigt som 
det kan vara en motor för utveckling 
och innovation. Styrmodellen kan ses 
som ett förhållningssätt med tillit till 
de som utför arbetet med fokus på 
kärnverksamheten. Grundläggande 
faktorer är helhetssyn, lärande, samverkan 
och att styrningen sker i samskapande 
dialog med verksamheten. SÄRF:s 
förändringsresa kommer att fortsätta att 
utveckla arbetet inom kultur, ledarskap 
och medarbetarskap samt genomföra 
organisatoriska förbättringsåtgärder. 
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PANDEMINS PÅVERKAN
Som samhället i övrigt har SÄRF 
påverkats av pandemin under året. I 
mars 2020 sammanställdes lokala rutiner 
för medarbetare vilka kontinuerligt 
reviderats allt eftersom nya budskap 
och rekommendationer har förmedlats 
från regering och myndigheter. 
Gedigen planering har krävts för att 
vara rustade gentemot en eventuell 
omfattande personalfrånvaro. 

Åtgärder för att hindra smittspridning 
har åtgärder vidtagits och löpande 

följts upp. Möjligheter till hemarbete 
har funnits för personalgrupper med 
arbetsuppgifter som har möjliggjort det. 

Även om SÄRF drabbats av frånvaro 
av olika slag relaterat till pandemin har 
detta inte påverkat möjligheten att 
bemanna verksamhetskritiska funktioner 
och fullgöra SÄRF:s uppdrag.

Vattendykande personal omfattas av 
särskilda medicinska regler som följts 
upp via företagshälsovården i de fall där 
personal varit konstaterad med covid-19.

UTVECKLING AV SYSTEM 
OCH RUTINER
Under året har ett nytt system 
för tidsredovisning införts för all 
heltidspersonal. I samband med 
införandet har interna rutiner setts 
över och digitaliserats med syfte att 
effektivisera och förenkla redovisning 
och uppföljning av tid samt hantering av 
frånvaro. Förändringen har minimerat 
administrativt pappersarbete och inneburit 
en process som är mer kompatibel med 
ett modernt och flexibelt arbetssätt. 

Trots vissa svårigheter att fylla 
personalbehovet på ett antal stationer 
under året har rekryteringsprocesserna 
varit lyckade. Totalt har 20 personer 
utbildats och börjat arbeta som 
brandmän i beredskap under 2021.

En av åtgärderna för att underlätta 
rekrytering till RiB har sedan ett 
antal år tillbaka varit en modell för 
praktiktjänstgöring. Modellen innebär 
att personer som är intresserade att 
prova på arbetet får möjlighet att vara 
praktikant under en begränsad period 
på en RiB-station. Intresset för att 
vara praktikant är fortsatt stort. Totalt 
anställdes elva nya praktikanter under 
2021. Utav dessa gick sex vidare till 
anställning som brandman i beredskap 
under 2021 och två för anställning 
2022. Under hösten rekryterades sju 
brandmän i beredskap som utbildas och 
anställs med start under våren 2022. 

Trots ett stort intresse för att bli 
brandman i beredskap kvarstår utmaningar 

REKRYTERING
Årligen genomförs två 
rekryteringsprocesser för personal till 
stationer med räddningstjänstpersonal 
i beredskap, RiB och en 
rekryteringsprocess för brandmän till 
heltidsstationerna i Borås och Skene.

Med anledning av personalrörlighet 
och personalväxling har rekrytering 
genomförts av ett antal tjänster såsom 
lönehandläggare, tekniker, brandingenjör, 
brandinspektör/utbildare, lagchefer 
och styrkeledare. I slutet av 2021 
inleddes rekryteringen av en biträdande 
avdelningschef som ska ersätta den 
tidigare sektionschefen inom den operativa 
verksamheten med tillsättning våren 2022. 
En sedan länge efterfrågad kompetens 
inom organisationen, verksamhetsstrateg, 
anställdes sommaren 2021.  

SÄRF annonserar målgruppsanpassat 
via sociala medier när det anses vara 
lämpligt men använder även annonsering 
i dagstidningar och fackpress. SÄRF:s 
lediga tjänster annonseras alltid på 
förbundets webbplats, www.serf.se och 
via Arbetsförmedlingens platsbank.

HELTIDSSTATIONER
Grundkravet för arbete som brandman 
vid SÄRF:s heltidsstationer är att 
utbildningen Skydd mot olyckor, SMO, är 
genomförd. För semestervikariat är även 
personal från egna RiB-stationer aktuella 

för anställning. Det är en uppskattad 
modell som även resulterat i att flera av 
SÄRF:s RiB-anställda valt att läsa SMO.

Åldersfördelningen medför ett flertal 
möjliga pensionsavgångar under 2021 
och framåt varav flera är anställda 
i en befälsfunktion. För att möta 
personalbehovet har vissa utbildningar 
till styrkeledare och insatsledare 
tidigarelagts samt att ett antal brandmän 
överanställts i de rekryteringsprocesser 
som genomförts under 2020 och 2021.

RIB-STATIONER
Förbundets brandmän i beredskap är en 
betydande del av SÄRF:s totala beredskap. 
Med syfte att behålla personal och för att 
locka nya förmågor arbetar SÄRF aktivt 
med att skapa goda förutsättningar för 
medarbetarna. Vid rekryteringsbehov 
används framförallt riktade insatser 
och annonsering. Rekryteringsarbetet 
bygger också på befintliga medarbetares 
goda ambassadörskap för SÄRF genom 
sina kontaktnät på respektive ort.
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VÄSENTLIGA 
PERSONALFÖRHÅLLANDEN

SÄRF:S ORGANISATION PER 2020-01-01

Personalgrupper 2021 2020 2019

Heltidsanställd operativ personal, ledning och stödfunktioner 137 139 141

Räddningstjänstpersonal i beredskap fördelade på 17 stationer 301 304 295

Personal i räddningsvärn fördelade på sex stationer 64 65 66

Totalt 502 508 502

ANTAL ANSTÄLLDA
Antalet anställda inklusive tidsbegränsat anställda uppgick 2021-12-31 till 502 personer, 36 kvinnor och  
466 män. Fördelning per personalgrupp enligt nedan:



Åtta anställda från olika personalgrupper deltog på plats i Kiruna under KIRtj:s nätverksträff i oktober.

på grund av en förhållandevis hög 
personalomsättning. 22 medarbetare 
har avslutat sin anställning under året. 
För samtliga stationer krävs ett stort 
engagemang och hög flexibilitet hos 
befintliga medarbetare för att hålla 
beredskapsplaneringen. Tack vare 
medarbetarnas engagemang kan SÄRF 
dygnet runt, året om upprätthålla 
beredskap enligt beslutad grundbemanning. 
Vid ett fåtal tillfällen har situationen 
krävt en tillfällig nedgång i beredskap 
på enstaka stationer på grund av 
personal- eller kompetensbrist. 

RÄDDNINGSVÄRN
Förbundets sex räddningsvärn utgör en 
viktig resurs och finns på följande orter; 
Borgstena, Hedared, Hökerum, Liared, 
Länghem och Töllsjö. Ett värn består 
av omkring tio personer som bor och 
ofta även arbetar på orten. De står 
frivilligt till förfogande för att rycka ut 
vid händelser. Personalen används för 
en första insats vid bränder och andra 
slags olyckor. Totalt ingår 64 personer 
i räddningsvärnen. Under året har tre 
nya personer antagits och fyra har slutat. 
Medelåldern vid räddningsvärnen är 48 år.

JÄMSTÄLLDHET OCH 
MÅNGFALD
SÄRF arbetar för att vara en 
räddningstjänst för alla. 

Lönekartläggning utförs varje år och 
vid rekryteringstillfällen. SÄRF har infört 
en lönestruktur i syfte att följa gällande 
avtal och god sed på arbetsmarknaden. 

Förutsättningar för medarbetare 
avseende rutiner, material, utrustning 
och lokaler behöver fortlöpande 
förändras och förbättras i avsikt att öka 
möjligheterna för alla att kunna utföra 
sitt arbete på ett säkert och tryggt sätt. 

Normer och normkritik har varit 
ett återkommande tema på årets 
arbetsplatsmöten. Med en ökad intern 
kunskap har områden som är i behov 
av utveckling identifierats. De utgör 
en grund i SÄRF:s aktivitetsplaner 
rörande likabehandling, jämställdhet 
och mångfald som i sin tur innebär 
uppdateringar och revideringar av 
handlingsplaner och integreringsutveckling.

Att anpassa befintliga lokaler till konceptet 
friska brandmän är ett arbete som pågår 
kontinuerligt. Fungerande lösningar för 
omklädning och dusch är av en stor 
betydelse för alla anställda. Ett lösning 
med ett gemensamt utrymme för 
omklädning med separata duschbås på 
Bollebygds brandstation har under året 
omnämnts i MSB:s tidskrift Tjugofyra 7.

SÄRF är precis som flertalet 
räddningstjänster i landet 
underrepresenterat avseende kvinnliga 
medarbetare som utlandsfödda. SÄRF 
är medlem i Nätverket för Jämställd 
Räddningstjänst, NJR, och Nätverket 
kvinnor inom räddningstjänsten, 
KIRtj. Nätverket arrangerade 12-13 
oktober sin årliga träff, denna gång i 
Kiruna. Från SÄRF deltog åtta anställda 
från olika yrkeskategorier på plats i 
Kiruna och ett antal medarbetare tog 
del av nätverksträffen på distans.

SÄRF deltar aktivt i samverkan kring 
jämställdhet- och mångfaldsfrågor 
såväl regionalt som nationellt. I Västra 
Götaland samverkar räddningstjänsterna 
i RäddsamVG. Beredningsgruppen 

för HR-frågor har under 2021, som 
ett av sina uppdrag, arbetat med att 
ta fram gemensamma aktiviteter, så 
som inspirationsdagar, för att främja 
en inkluderande räddningstjänst.

Pandemin har begränsat utåtriktad 
verksamhet som exempelvis deltagande 
vid lokala Pride-arrangemang. I 
anslutning till Borås Pride publicerades 
en film i sociala medier med budskapet 
”Vi är en räddningstjänst för alla”. 
Prideflaggan har vajat på SÄRF:s 
arbetsplatser med flaggstång i samband 
med årets lokala Pride-evenemang. 

ARBETSMILJÖ
För att säkerställa en god och säker 
arbetsmiljö för alla medarbetare läggs 
stort fokus på arbetsmiljöarbetet. Det 
sker systematiskt som en del i det 
ordinarie arbetet och medvetenheten 
om risker eller hot om risker för 
ohälsa eller sjukdom har ökat bland 
personalen. Samtliga tillbud och 
arbetsskador hanteras, åtgärdas och följs 
upp i förbundets Skyddskommitté. 

Skyddskommittén hanterar alla typer av 
arbetsmiljöfrågor som uppkommit på 
arbetsplatsträffar, via tillbudsanmälan, 
arbetsskadeanmälan, felanmälan och 
riskanalyser eller andra sammanhang.

Antalet anmälda tillbud är detsamma som 
föregående år, totalt 14. Antalet anmälda 
arbetsskador är något fler än föregående 
år där sju arbetsskador har anmälts. 

Inget tillbud har anmälts som ett allvarligt 
tillbud till Arbetsmiljöverket under 2021. 

Skyddsronder har genomförts 
och utmynnat i en åtgärdsplan 
som kontinuerligt följs upp.

Grundläggande arbetsmiljöutbildning för 
styrkeledare, skyddsombud och platschefer 
på RiB- och Värn-stationerna var planerad 
att genomföras år 2020 men senarelades 
med anledning av pågående pandemi. 

Under 2021 påbörjades genomförandet 
och runt 20 medarbetare deltog 
vid det första utbildningstillfället.

Pandemin har även under 2021 utgjort 
en stor utmaning i arbetsmiljöarbetet 
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och krävt anpassningar i verksamheten. 
Syftet har varit att minska smittspridning 
och därmed har arbetsmoment och 
rutiner riskanalyserats, bedömts och 
reviderats kontinuerligt. Distansarbete 
har utökats och tillämpats för de 
medarbetare med arbetsuppgifter som 
kan utföras på distans. Det har ställt stora 
krav på väl fungerande teknik, medfört 
förändrade arbetsrutiner, nya rutiner 
för att kommunicera och i många andra 
avseenden påverkat samtliga medarbetare.

Under hösten inleddes en sex månader 
lång testperiod av ett nytt verktyg för att 
följa och arbeta aktivt och löpande med 
den psykosociala arbetsmiljön. Varje vecka 
får all heltidsanställd personal möjlighet 
att besvara ett antal frågor digitalt som 

ackumuleras i en temperaturmätning. 
Frågorna varierar och är baserade på 
forskning och handlar om kategorier 
så som ledarskap, arbetssituation 
och personlig utveckling. Alla svar är 
anonyma. Presentation av resultat 
görs endast på gruppnivå och kan inte 
spåras till enskild individ. Respektive 
chef får löpande sammanställning 
för arbetsgruppen. Respektive chef 
arbetar därefter tillsammans med 
arbetsgruppen med de olika områden 
som presenteras och där det finns 
behov av förbättringar eller behov av 
att bibehålla ett redan gott resultat. 

Arbetsmiljöverket besökte SÄRF i 
november 2021 för inspektion på 
arbetsplatsen Borås brandstation. 
Arbetsmiljöverket återkopplade att SÄRF 
uppvisar en hög säkerhetsmedvetenhet 
och att mycket i arbetsmiljöarbetet finns 
på plats. Arbetsmiljöverket påtalade 
också förbättringsområden som kräver 
åtgärd. Arbete inleddes med åtgärder 
efter inspektionen som ska vara 
färdigställda tills dess att Arbetsmiljöverket 
återkommer i februari 2022. 
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  2021 2020  2019
 Borås och Skene heltidskårer samt dagtidspersonal 
 Antal anställda  137 139 141
  varav kvinnor 18 18 18 
  varav män  119 121 123
 Avgångar under året 7 3 9
 Nyanställda under året 7 4 9
 Personalomsättning (%) 5,9 2,3 6,9
 Sjukfrånvaro (%) 2,44 2,65 1,72
 Medelålder  Borås heltidskår 43 42 42
   Skene heltidskår 43 43 43
   Dagtidspersonal 48 48 47

 RiB-personal
 Antal anställda  301 304 295  
 varav kvinnor  16 15 13 
  varav män  285 289 282
 Avgångar under året 22 16 24
 Nyanställda under året 20 22 25
 Personalomsättning (%) 7,0 4,8 7,6
 Sjukfrånvaro (%) 3,11 2,7 2,6
 Medelålder  43 43 43
 
 Värnpersonal
 Antal anställda  64 66 64
  varav kvinnor 2 2  2
  varav män  62 63 64
 Avgångar under året 4 2 2
 Nyanställda under året 3 1 4
 Medelålder  48 47 48 
 
 Arbetsskador och tillbud för samtliga personalgrupper
 Anmälda arbetsskador 7 2 5
 Anmälda tillbud 14 14 20

PERSONALSTATISTIK Antal anställda, sjukfrånvaro samt medelålder innefattar alla anställda (tillsvidareanställda, vikarier, visstidsanställda).
Avgångar, nyanställda och personalomsättning omfattar endast tillsvidareanställningar.

 Ålder Sjuk % varav Långtidssjuk % 

 29 år eller yngre * *  

 30-49 år 2,23 18,73

 50 år eller äldre 2,53 12,88

 Samtliga åldersgrupper 2,44 20,45

SJUKFRÅNVARO FÖRDELAT PER ÅLDERSGRUPP OCH LÅNGTIDSSJUKA (>60 DAGAR)
Statistiken omfattar heltidsanställd operativ personal samt dagtidspersonal, inte RiB- eller värnpersonal. 
Sjukfrånvaro anges i procent av ordinarie arbetstid. Långtidssjuka anges i procent av den totala sjukfrånvaron.  
Fördelning av sjukfrånvaro för kvinnor och män redovisas inte av integritetsskäl. 

Totalt är 

502
anställda i SÄRF.

Inom förbundet 
finns totalt

25
olika arbetsplatser.

Under 2021  
låg heltidspersonalens* 
totala sjukfrånvaro på 

2,4%
* inkl. dagidspersonal

VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN



MÅLUPPFÖLJNING
Direktionen fastställde 2020-12-18 
Verksamhetsplanen för 2021 som 
övergripande beskriver hur SÄRF 
avser att arbeta under året för att 
uppnå Handlingsprogrammets fyraåriga 
säkerhetsmål. Säkerhetsmålen syftar till 
att ge styrning till organisationen och 
delas upp i årliga prestationsmål. Om de 
uppfylls anses säkerhetsmålen uppfyllda. 

Totalt har förbundet nått 95 procent i 
måluppfyllelse för Prestationsmål 2021.

De prestationsmål som innehåller 
aktiviteter med fysisk närvaro, till exempel 
deltagande på lokala evenemang för 
information om brandskydd (under 
ett normalår deltar SÄRF vid 50-talet 
evenemang) har inte genomförts 
enligt plan på grund av pandemin.

För detaljer kring uppföljning av mål 
hänvisas till rapporten Uppföljning 
av Prestationsmål 2021.

INTERN STYRNING OCH 
KONTROLL
Kommunallagen anger att Direktionen 
ska tillse att kontrollen är tillräcklig 
inom SÄRF och att det finns en intern 
styrning och kontroll som fungerar på 
ett tillfredsställande sätt. Det vill säga 
att de ska med rimlig grad av säkerhet 
säkerställa att följande mål uppnås:

 ► Ändamålsenlig och 
kostnadseffektiv verksamhet

 ► Tillförlitlig finansiell rapportering 
och information om verksamheten.

 ► Efterlevnad av tillämpliga lagar, 
föreskrifter och riktlinjer.

Förbundsdirektören ansvarar för 
konkreta regler och anvisningar för 
en god intern kontroll och ska årligen 
rapportera till Direktionen hur den 
interna kontrollen fungerar. 

De verksamhetsansvariga cheferna inom 
SÄRF ska följa regler och anvisningar 
om intern kontroll, och informera 
övriga anställda om innebörden. De 
ska verka för att arbetsmetoderna 
bidrar till en god intern kontroll.

INTERNKONTROLLPLAN 
2021
Förbundet har genomfört en risk-, 
väsentlighets- och konsekvensanalys 
av verksamheten genom att 
ringa in de rutiner och processer 
som är viktiga att följa upp. 

Förbundets metod för riskhantering 
och internkontroll omfattar 
identifiering och värdering av risker 
samt framtagande av åtgärdsplaner.

För årets uppföljning hänvisas till rapporten  
Uppföljning Internkontrollplan 2021.

UPPFÖLJNING AV 
STRATEGISKA INRIKTNINGAR 
Med utgångspunkt från förbundets 
uppdrag, förbundsordning och de 
nationella målen i LSO har SÄRF 
formulerat sju strategiska inriktningar 
för perioden 2020-2023. De ska styra 
SÄRF:s strategiska arbete för att vara en 
räddningstjänst i tiden och för framtiden. 
Under 2021 har flertalet aktiviteter 
genomförts i linje med dessa inriktningar. 

EN MEDARBETARDRIVEN 
ORGANISATION

För att nå uppsatta mål där organisationen 
strävar åt samma håll arbetar SÄRF 
löpande med medarbetardrivna 
processer. Det innebär att personal 
tilldelas ansvarsområden både på individ- 
och gruppnivåer som ger möjligheter 
till innovation och säkerställande av 
verksamhetens kontinuitet. För att 
nå ett ökat engagemang med en inre 
motivation förutsätts av en tydlig 
ledning och styrning. Medledarskap och 
medledarskapsutveckling är en ledstjärna 
för att nå bästa nytta för verksamhetens 
stabilitet och framåtskridande. 

Det agila förhållningssättet med en bredare 
arbetsfördelning inom organisationen 
bidrar till en ökad förståelse för 
verksamhetens uppdrag och mål. 

AGERA OCH VERKA FÖR  
ETT SÄRF

Nyckelfunktioner har getts ett 
tydligt uppdrag att kommunicera 
holistiskt där olika personalgrupper 
integreras. Digitala arbetsforum har 
förkortat kommunikationsvägarna.

SÄRF:s operativa ledningssystem 
hanteras som en helhet utan gränser 
för att ge rätt resurs vid rätt tid för en 
snabb och effektiv räddningsinsats. 

Olika personalgrupper ges 
möjlighet att mötas i tvärsektionella 
forum för att öka förståelsen för 
varandras roller och uppdrag.

Med tydligt satta mål och gemensamma 
aktiviteter skapas förutsättningar 
för en enad ledningsgrupp.

GOD KOMMUNIKATION 
SKA GENOMSYRA HELA 
ORGANISATIONEN

Året har inneburit särskilt fokus 
på diskussion och övningar kring 
jämställdhet, normer och värderingar 
inom de olika arbetsgrupperna.

Vikten av god kommunikation har varit 
och fortsätter att vara en kärnfråga i 
rekrytering och kompetensutveckling 
av chefer och befäl.

Ett kontinuerligt samarbete mellan 
avdelningar och regelbundna avstämningar 
möjliggör god kommunikation. God 
kommunikation har också varit i fokus 
vid hantering av operativa händelser.

EN KOMMUNIKATIV OCH SYNLIG 
RÄDDNINGSTJÄNST 

Det externa informationsarbetet 
är aktivt i förbundets olika kanaler. 
Personal från olika delar av 
verksamheten bidrar till att producera 
och sprida de budskap som förmedlas 
externt. Operativ personal möter 
allmänheten vid lokala samlingspunkter 
i syfte att förebygga olyckor och ge 
räddningstjänsten ett ansikte utåt.

Det sker en regelbunden och god 
samverkan mellan operativ personal 
och förebyggande verksamhet i form 
av inrapporterade avvikelser.

Inre ledning följer framtagen strategi 
att kommunicera förebyggande 
budskap i media som relaterar till 
pågående räddningsinsatser.

I strävan att vara en aktiv 
samhällsaktör deltar SÄRF i en rad 
olika samverkansforum - lokala, 
regionala och nationella.

RÄTT PERSON PÅ RÄTT PLATS

Initiativet är högst aktuellt i 
samtliga rekryteringar och dess 
uppföljning. Målsättningen är att 
arbeta objektivt i strävan efter att 
placera rätt person på rätt plats. 

Personalens förutsättningar att utföra 
sitt arbete på bästa sätt följs särskilt 
upp under årliga utvecklingssamtal.

Det sker ett aktivt arbete med en 
löpande kompetensförsörjningsplan. 
Särskild utmaning har berört 
rekrytering för vissa funktioner vilket 
löpande följs upp och analyseras.

INTERN STYRNING FÖR GOD 
KONTROLL 

Bemanning och kompetensfördelning 
mellan lag och stationer ses 
kontinuerligt över.

Aktivt och fortlöpande arbete 
med en verksamhetsplanering som 
underlag till schemaläggning.

Aktivitetsansvariga har fått tydligare krav 
på att specificera aktivitet och resursbehov.

Chefer söker regelbundet efter 
avvikelser i sin verksamhet och det 
sker regelbundna avstämningar kring 
eventuella oklarheter kring korrekta 
kostnadsställen och aktuella projekt.

Det finns en ständig strävan 
efter mer kostnadseffektiva 
inköp och avtalsprodukter 
används när möjlighet finns.

GÖRA RÄTT SAKER PÅ RÄTT SÄTT

Verksamhetens behov analyseras 
utifrån en strävan efter att behovet 
ska styra medlet och inte tvärtom.

Det har lagts gemensam kraft 
på att tydliggöra organisationens 
mål och aktivitetsplaner. 

Genom löpande avstämningar och 
gemensamma informationstillfällen 
förmedlas enhetlig information 
och tydligare förväntan.

Organisationens internkontrollgrupp 
med personal från olika delar av 
verksamheten har under året särskilt 
genomlyst huruvida beslutade rutiner 
efterlevs inom organisationen. 
Eventuella avvikelser har rapporterats 
in till ledningen med åtgärdsförslag.
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God ekonomisk hushållning är att klara 
balansgången mellan uppsatta mål, 
beslutad förmåga, god arbetsmiljö, hög 
säkerhet och en ekonomi i balans. 

Det finansiella målet för 2021 uppfylls 
genom ett positivt resultat på 0,1 Mnkr. 

Årets prestationsmål har uppfyllts till 95% 
trots att vissa aktiviteter ej har kunnat 
genomföras på grund av pandemin. 

Förbundet har god budgetföljsamhet 
för 2021 men pågående pandemi 
har resulterat i att personalaktiviteter, 
verksamhetsutveckling och 
internutbildningar ej kunnat genomföras 
enligt plan vilket betyder lägre kostnader 
jämfört med budget. Detta innebär både 
en finansiell- och en verksamhetsrisk inför 
framtiden. Skenande elpriser innebär 
högre elkostnad jämfört med budget 
men kostnad för avskrivning är lägre då 

investeringar enligt plan är påbörjade 
under 2021 men slutförs under 2022. 
Tid till slutleverans tenderar att ta längre 
tid bland annat av den orsaken att det 
är brist på halvledarkomponenter. 

Det är förbundets uppfattning att 
medlemsbidragen och övriga ekonomiska 
medel används på ett effektivt sätt 
och att SÄRF därmed uppfyller kravet 
på god ekonomisk hushållning.

ÅRETS RESULTAT
Resultat efter finansiella intäkter och 
kostnader uppgår till plus 0,1 Mnkr 
på en omsättning som uppgår till 
198,0 Mnkr (193,4 Mnkr för 2020). 

Balanslikviditet och rörelsekapital har 
ökat, se kassaflödesanalys. Eget kapital 
uppgår till 57,4 Mnkr och ska täcka 
den ansvarsförbindelse som finns 
för Pensionsutfästelse före 1997 på 
13,3 Mnkr samt förbundets risker. 

Enligt Kommunallagen 11 Kap 5 § ska det 
varje år upprättas en budget där intäkterna 
överstiger kostnaderna, undantag får 
göras i den utsträckning som medel från 
en resultatutjämningsreserv tas i anspråk 
eller om det finns synnerliga skäl.

Förbundet använder inte 
Resultatutjämningsfond (RUR) då denna 
är avsedd för utjämning av skatteintäkter.

Uppgift om årets balanskravsresultat 
ska redovisas i Årsredovisningen och 
ska rensas från poster som inte härrör 
från den egentliga verksamheten

 Balanslikviditet  319% 313% 304% 268% 
 (Oms. tillgång/kortfristig skuld i %)
 Rörelsekapital  79,2 73,7 66,8 57,8
 (Oms. tillgång - kortfristig skuld)
 Soliditet  34% 36% 34% 34%
 (Eget kapital/tillgångar)
 Soliditet inkl. Ansvarsförbindelse 26% 28% 24% 24%

 % och Mnkr 2021 2020 2019 2018

     Belopp i Mnkr      

 Årets resultat 2021     +0,1
 Reducering av Jämförelsestörande poster    0,0
 Reducering av samtliga realisationsvinster    -0,3
 Årets negativa balanskravsresultat att återställa inom tre år  -0,2

BERÄKNING AV BALANSKRAVSRESULTAT

Kommunalförbundet redovisar 
ett negativt balanskravsresultat 
för 2021 på minus 0,2 Mnkr.
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   Not 2021 2020

 Verksamhetens intäkter 1 23 719 23 167

 Verksamhetens kostnader 2 -189 801 -179 244

 Avskrivningar 3 -7 258 -6 934

 Summa verksamhetens nettokostnader  -173 340 -163 011

 Medlemsbidrag 4 174 305 170 219

 Finansiella intäkter 5 0 36

 Finansiella kostnader (avser pensionsskuld) 6 -926 -1 487

 Årets resultat  39 5 757

    2021-12-31 2020-12-31  
 Tillgångar

 Anläggningstillgångar

 Materiella anläggningstillgångar 
  
 Maskiner och inventarier 7 49 151 46 590 

 Pågående investering 8 3 618 5 663

 Summa materiella anläggningstillgångar  52 769 52 253

 Finansiella anläggningstillgångar

 Långfristiga fordringar 9 4 53

 Summa finansiella anläggningstillgångar  4 53

 Summa anläggningstillgångar  52 773 52 306

 Omsättningstillgångar

 Fordringar 10 16 095 18 935

 Kassa och Bank  99 347 89 339

 Summa omsättningstillgångar  115 442 108 274 

 Summa tillgångar  168 215 160 580

 Eget kapital, avsättningar och skulder

 Eget kapital

 Ingående eget kapital  57 413 51 656

 Årets resultat   39 5 757

 Summa eget kapital  57 452 57 413  

 Avsättningar

 Pensioner och liknande förpliktelser 11 74 575 68 579

 Summa avsättningar  74 575 68 579

 Skulder

 Kortfristiga skulder

 Leverantörsskulder 12 10 069 6 904

 Övriga kortfristiga skulder  26 119 27 684 

 Summa kortfristiga skulder  36 188 34 588

 Summa skulder  36 188 34 588

 Summa eget kapital, avsättningar och skulder  168 215 160 580

   Not 2021 2020 

 Den löpande verksamheten    

 Rörelseresultat exkl. räntenetto  965 7 207

 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet  

  Avskrivningar  7 258 6 934 

  Realisationsvinst vid försäljning av inventarier  -221 -122

  Förändring av avsättning till pension inkl. löneskatt  5 996 1 162 

    13 998 15 181 

 Erhållen ränta  0 36 

 Erlagd ränta (inkl. ränta på pension)  -926 -1 487

 Kassaflöde från den löpande verksamheten    
 före förändringar av rörelsekapital  13 072 13 730   
 

 Förändring i rörelsekapital    

  Ökning/minskning av kortfristiga fordringar  2 840 5 003

  Ökning/minskning av kortfristiga skulder  1 599 1 816 

 Kassaflöde från den löpande verksamheten  17 511 20 549   
  

 Investeringsverksamheten    

 Förvärv av materiella anläggningstillgångar 8 -7 773 -6 994

 Försäljning av anläggningstillgångar  221 122

 Ökning/minskning av långfristig fordran 9 48 6

 Kassaflöde från investeringsverksamheten  -7 504 -6 866

 Ökning/minskning av likvida medel  10 007 13 683 

 Likvida medel vid årets början  89 339 75 656

 Likvida medel vid årets slut  99 346 89 339 

FI
N

A
N

SI
EL

LA
 R

A
PP

O
RT

ER RESULTATRÄKNING, TKR

BALANSRÄKNING, TKR

KASSAFLÖDESANALYS, TKR



Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Årsredovisning 202136 Årsredovisning 2021 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 37

 Not 1 Verksamhetens intäkter 2021 2020

 Automatiska brandlarm 10 679 11 005
 Myndighetsutövning 1 746 1 565
 Uppdragsutbildning 5 662 4 896
 Avtal 2 797 2 604
 Bidrag fr. bl.a. EU inkl. komp. sjuklönekostnader 523 1 173
 Uthyrning lokaler, fordon 1 145 1 074
 Teknisk service 657 378
 Övrigt 289 350
 Realisationsvinst 221 122
 Summa 23 719 23 167

 Not 2 Verksamhetens kostnader 2021 2020

 Löner och arvoden 96 388 93 290
 Personalomkostnader 31 121 29 244
 Pensioner 14 821 11 021
 Personalsociala 3 232 3 106
 Lokaler 14 492 13 753
 Materiel 9 952 11 417
 Främmande tjänster exkl räkenskapsrev. 19 711 17 330
 Räkenskapsrevision 84 83
 Summa 189 801 179 244

 Not 4 Kommunbidrag 2021 2020

 Bollebygd 9 300 8 864
 Borås 88 168 85 385
 Mark 32 990 33 384
 Svenljunga 10 786 10 472
 Tranemo 11 845 11 566
 Ulricehamn 21 216 20 548
 Summa 174 305 170 219

 Not 9 Långfristiga fordringar  

 Posten avser lån till RiB-personal för genomförande av   
 körkortsutbildning

 Not 3 Avskrivningar enligt plan

 Planenliga avskrivningar har beräknats på objektens    
 anskaffningsvärden.

 Not 5 Finansiella intäkter

 Intäkter hänförliga till tillgodohavande på Borås Stads Internbank.

  Not 6 Finansiella kostnader 2021 2020

 Ränta pensionsavsättning 926 1 481
 Övriga finansiella kostnader 0 6
 Summa 926 1 487

 Not 10 Kortfristiga fordringar  2021 2020
 Kundfordringar 11 968 14 247
 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 093 4 598
 Övriga fordringar 34 90
 Summa 16 095 18 935

 Not 8 Investeringar,  påg. investeringar 2021 2020

 Ingående anskaffningsvärde  5 663 1 447
 Omklassificeringar under året  -9 818 -2 778
 Anskaffningar 7 773 6 994
 Utgående anskaffningsvärde 3 618 5 663

 Not 12 Kortfristiga skulder 2021 2020

 Leverantörsskulder 10 069 6 904
 Semesterlöneskuld 8 777 8 779
 Upplupna löner 2 819 3 261
 Upplupna sociala avgifter 1 065 1 230
 Arbetsgivaravgift 2 442 2 537
 Moms 2 114 2 236
 Pensioner, individuell del 4 334 4 523
 Pensioner, löneskatt 1 137 1 560
 Övriga interimsskulder 1 038 1 060
 Övriga kortfristiga skulder 2 393 2 498
 Summa 36 188 34 588 

 Not 11 Pensionsavsättning 2021 2020
 Ingående balans 68 579 67 418
 Utbetalningar -2 157 -2 362
 Ränta mm 2 203 1 475
 Årets intjänande 4 779 1 821
 Särskild löneskatt 1 171 227
 Utgående balans 74 575 68 579

 Not 13 Ansvarsförbindelse 2021 2020

 Pensionsförpliktelse inklusive löneskatt 13 289 13 076
 (för tiden t.o.m. 1998)

 Not 7 Anläggningstillgångar  2021 2020

 Ingående anskaffningsvärde  174 601 174 522
 Omklassificeringar under året 9 819 2 778 
 Försäljningar och utrangeringar 0 -2 699
 Utgående anskaffningsvärde 184 420 174 601
  
 Ingående ackumulerande avskrivningar  128 011 123 776
 Årets avskrivningar enligt plan 7 258 6 934 
 Försäljningar och utrangeringar  0 -2 699
 Utgående ackumulerade avskrivningar 135 269 128 011
 Summa 49 151 46 590

Särskild avtalspension inom 
Räddningstjänst, SAP-R, är beräknad 
på pensionsålder 59,5 år.

Värdet av utfästa pensionsåtaganden 
redovisas under rubriken 
avsättningar. 

Pensionsutfästelser före 1997-12-31 
redovisas som ansvarsförbindelse.

Fordringar och Skulder
Fordringar har tagits upp till det 
belopp varmed de beräknas inflyta.

Avsättning har gjorts för 
bedömda förlustrisker.

Skulder har tagits upp till nominella värden.

Investering
En investering anses föreligga 
när tillgången är anskaffad för 
stadigvarande bruk, tillgången har en 
ekonomisk livslängd på minst 3 år och 
anskaffningsvärdet uppgår till minst ett 
halvt prisbasbelopp exkl.  moms.

Avskrivningar
Förbundet tillämpar komponentavskrivning 
av sina tillgångar. Enligt RKR 11:4 ska 
avskrivningarna spegla hur tillgångars 
värde successivt förbrukas och då 
måste skillnader, i förbrukning och 
nyttjandeperioder av betydande 
komponenter i en materiell 
anläggningstillgång, beaktas. Förväntas 
skillnaden i förbrukningen av en 
materiell anläggningstillgångs betydande 
komponenter vara väsentlig, ska tillgången 
delas upp på dessa och respektive 
komponent skrivas av separat.

Förbundets befintliga anläggningstillgångar 
och de som har aktiverats under året 
med värde som uppgår till väsentligt 
belopp består av räddningsfordon. 
Fordonen har i sin helhet samma 
förbrukning och nyttjandeperiod och 
förbundets bedömning är att varje 
fordon består av en komponent.

 
 Höjdfordon  18 år
 Övriga stora fordon  14 år
 Personbilar/Båtar/Maskiner   7/10 år
 Räddningsmateriel    7/10 år
 Radioutrustning   5 år
 Elektronik/Kameror/Datorer    3 år

 Avskrivningstider enligt plan på  
 anskaffningsvärdet

ALLMÄNNA 
REDOVISNINGSPRINCIPER
Kommunalförbundet tillämpar 
Kommunallagen, KL, Lagen om 
Kommunal bokföring och redovisning, 
LKBR, samt rekommendationer från 
Rådet för kommunal redovisning. 

VÄRDERINGSPRINCIPER

Intäkter och kostnader
Periodisering av inkomster och utgifter 
har gjorts enligt god redovisningssed.  

Fakturor överstigande 5 tkr exklusive 
moms har periodiserats.

Pensionskostnader
Förbundets pensionskostnader utgörs 
dels av under året utbetalda pensioner 
och pensionspremier, dels av årets 
förändring av kapitalvärdet av utgående 
och utfästa framtida pensioner.

Värdering av pensionsförpliktelserna 
är gjord enligt den av SKR 
antagna beräkningsmodellen för 
pensionsförpliktelser, RIPS 21. 

N
O

T
ER

NOTER, TKR REDOVISNINGSPRINCIPER



 Verksamhetens intäkter  23,7 24,3 -0,6 23,2
 Verksamhetens kostnader -174,9 -175,6 0,7 -168,3 
 Pensionsförpliktelser  -14,8 -14,2 -0,6 -11,0
 Avskrivning  -7,3 -8,8 1,5 -6,9
 Nettokostnader  -173,3 -174,3 1,0 -163,0
 Medlemsbidrag  174,3 174,3 0,0 170,2
 Finansiella intäkter  0,0 0,0 0,0 0,1
 Finansiella kostnader  -0,9 -1,5 0,6 -1,5
 Årets resultat  0,1 -1,5 1,6 5,8

 Mnkr Utfall 2021 Budget 2021 Avvikelse Utfall 2020

 % 2021 2020 2019 2018

 Budgetavvikelse Årets resultat +0,9 +4,7 +1,7 +1,6

 (exkl. Medlemsbidrag)

Budgetsäkerhet

  Pågående 2021-01-01  Budget 2021  Färdigställda 2021 Kvarstående 2021-12-31

 Släck/Räddningsbil 4,1 3,4  3,4 4,1

 Höjdfordon 7,0    7,0

 Lastväxlare samt tank 2,3 4,8  3,8 3,3

 Terrängfordon  1,5   1,5

 Utbildningscontainer 3,5    3,5

 Räddningsutrustning  1,6  0,2 1,4

 Fordon, Båt 0,4 2,5  1,0 1,9

 IT, teknik 1,8 1,3  0,9 2,2

 Ledningscentral  1,0   1,0

 Band till bandvagnar  1,5   1,5

 Reningsverk slangtvätt  0,5  0,5 0,0

 SUMMA 19,1 18,1  9,8        27,4

Investeringar i Mnkr
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VERKSAMHETENS INTÄKTER OCH 
KOSTNADER

Verksamhetens intäkter avseende 
myndighetsutövning och avtalstjänster 
avviker mot budget med -0,6 
Mnkr då fakturering av felaktiga 
automatlarm har minskat.

Verksamhetens kostnader avviker mot 
budget med 0,7 Mnkr. De innefattar 
lägre kostnader för personalaktiviteter, 
verksamhetsutveckling och 
internutbildningar då de ej kunnat 
genomföras under pågående 
pandemi men också högre 
kostnader för bland annat el.

Den största budgetavvikelsen 
avser avskrivningar då budgeterade 
investeringar på 20,6 Mnkr är 
påbörjade men kommer att 
slutföras 2022. Tid till slutleverans 
tenderar att ta längre tid bland 
annat av den orsaken att det är 
brist på halvledarkomponenter. 

Personalkostnader inklusive pension 
utgör 73,9% (73,4%) av förbundets 
totala kostnader och tillsammans med 
lokalkostnader för förbundets 24 
brandstationen är det 81,4% (80,8%), 
det är en personalintensiv verksamhet 
i ett stort geografiskt område.

Pensionskostnader baseras på uppgifter 
från KPA pension per  
2021-12-31.

MEDLEMSBIDRAG
Medlemskommunerna ersätter förbundet 
genom bidrag för att utföra uppdraget 
enligt gällande handlingsprogram. 

Medlemsbidraget är förbundets största 
intäkt och uppgår till 174,3 Mnkr vilket 
är en höjning från 2020 med 2,4 %. 
Detta innebär en bidragsfinansiering av 

verksamheten på 88,0% (90,7%). Kostnad 
för Räddningstjänst per invånare inom 
förbundet är 2021 844 kr (828 kr).
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Verksamhetens kostnader

ÅRETS INVESTERINGAR

Årets investeringar består huvudsakligen 
av nödvändiga reinvesteringar inom 
fordonsparken och har uppgått 
till 9,8 Mnkr (2,8 Mnkr). 

 Avskrivningar  7,3 6,9 6,8 6,5

 Mnkr 2021 2020 2019 2018

Årets investeringar avviker mot budget 
men dessa kommer att genomföras under 
2022 varav bilar, räddningsutrustning 
och ledningscentral är påbörjade och 
ingår med 20,6 Mnkr i kvarstående 
investeringar 2021-12-31.
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UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETENS MÅL 2021 

Inledning 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds, SÄRF, uppdrag grundar sig i Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). I 

Förbundsordningen beskrivs styrningen och innehållet i organisationens uppdrag och ansvarsområden. Förbundsområdets 

risker och problembilder kopplade till räddningstjänst utifrån LSO:s nationella mål utgör då underlag för SÄRF:s vision 

samt säkerhetsmål för perioden 2020–2023. Säkerhetsmålen omsätts till ettåriga prestationsmål i verksamhetsplanen som 

därefter formuleras i aktiviteter. De beslutade strategiska inriktningarna omfattar förbundet ur ett helhetsperspektiv. 

Lagen om skydd mot olyckor Nationella mål 

Handlingsprogram 2020–2023 Säkerhetsmål 

Årliga verksamhetsplaner Prestationsmål 

 Aktiviteter 

SÄRF:s styrdokument och hur de hänger samman. 

Handlingsprogram 
Direktionen fastställde 2019-12-06 SÄRF:s vision samt övergripande mål i ett handlingsprogram för åren 2020–2023. 

Visionen beskriver vad förbundet vill uppnå med sin verksamhet och vilken effekt som förväntas. De övergripande 

Säkerhetsmålen beskriver de områden som är prioriterade och som leder mot visionen.  

Säkerhetsmål 
Säkerhetsmålen beskriver den nivå av skydd och säkerhet som SÄRF vill uppnå i samhället för perioden 2020–2023. Målen 

är uppdelade på Före, Under och Efter Räddningstjänst och framgår i detalj i uppställningen nedan. 

Verksamhetsplan  
Direktionen fastställde 2020-12-18 verksamhetsplanen för 2021 som övergripande beskriver hur SÄRF avser att arbeta 

under året för att uppnå handlingsprogrammets mål tillika en övergripande fördelning av de ekonomiska resurserna i 

förbundets verksamhet. De övergripande målen har omsatts i förbundsgemensamma prestationsmål och respektive 

avdelning arbetar utefter beslutade aktivitetsplaner för att nå dessa mål. 

Uppföljning av mål 
De fyraåriga säkerhetsmålen som syftar till att ge styrning till organisationen, delas upp till prestationsmål i 

verksamhetsplaner som följs upp årligen. Om prestationsmålen uppfylls anses säkerhetsmålen uppfyllda.  

Som stöd för uppföljning av prestationsmål används %-andel av färdigställande.  

Vid varje prestationsmål finns förklarande text om vilka aktiviteter som har genomförts respektive inte har genomförts 

under året. 
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Måluppfyllelse 
 

 

 

Totalt har förbundet uppnått 95% i måluppfyllelse för 2021. 

De prestationsmål som innehåller aktiviteter med fysisk närvaro, till exempel deltagande på lokala evenemang för 

information om brandskydd (under ett normalår deltar SÄRF vid ett 50-tal evenemang) på grund av pandemin. 

Uppföljning Säkerhets- och Prestationsmål 

Säkerhetsmål, 
Före 

Prestationsmål 
Utfall 
Helår 
2021 

Aktiviteter 

1. 
Den enskildes och 
verksamheters förmåga 
att förebygga och 
hantera bränder och 
andra olyckor ska 
stärkas. 

1.1  
Den enskildes och 
verksamheters förmåga att 
förebygga och hantera 
bränder och andra olyckor 
ska stärkas genom att 
samordna och utveckla 
SÄRF:s utbildning, 
rådgivning och information.  

 
 

87% 

Inre ledning har stärkts i det förebyggande arbetet genom 
applicering av SÄRF:s Mediehandbok, en temadag med Inre 
befäl samt med teoretiskt informationsmaterial inför 
kommande praktisk medieträning. 
 
För att nå ut till personer med begränsad kunskap i svenska 
har dialog förts med bl.a. Borås Stad kring de mest 
förekommande språken i kommunen samt vilken typ av 
informationsmaterial som finns att tillgå. Syftet är att nå 
målgruppen via befintliga informationskanaler och i 
samverkan med andra aktörer. 
 
Två lokala informationsinsatser har genomförts på 
Hässleholmen och Boda i syfte att informera om 
olycksförebyggande åtgärder.  
 
Under sommaren spreds olycksförebyggande information 
med fokus på vattensäkerhet. Två filmer producerades och 
spreds tillsammans med målgruppsanpassade budskap i 
sociala medier, matvarubutiker och i en lokal tematidskrift 
med målgrupp 55+. 
 
I samverkan med Borås Tidning bjöds prenumeranter in till 
en utbildning i grundläggande brandskydd där majoriteten av 
deltagarna var 65+. 
 
Inför jul och nyår producerades två filmer med förebyggande 
budskap kopplat till att hantera och släcka mindre bränder i 
hemmiljö. Under december spreds filmerna på lokala 
matvarubutiker samt i sociala medier. De publicerades också 
digitalt på www.bt.se liksom digitalt och analogt på stortavlor 
runt om i Borås Stad och dess ytterområden.  
 
Förebyggande info skickades ut till trygghetsboenden inom 
SÄRF:s område. I vissa kommuner gick informationen även 
ut till boende med hemtjänst.  
 
I samverkan med Svenljunga kommun fick SÄRF möjlighet 
att publicera olycksförebyggande information i 
lokaltidningen STT inför jul. 
 
I syfte att stödja planering av tillsyn och rådgivningsarbete 
inom SÄRF har larmstatistik analyserats. Underlaget togs 

Kategorier Utfall Helår 2021 

Säkerhetsmål Före, 5st. (9 Prestationsmål) 87% 

Säkerhetsmål Under 5st. (8 Prestationsmål) 100% 

Säkerhetsmål Efter 2st. (4 Prestationsmål) 97% 

Totalt 12st.  95% 
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fram i samband med att riskanalysen uppdaterats inför 
uppdatering av Handlingsprogrammet.  
 
SÄRF:s digitala SBA-utbildning avseende ansvarig och 
kontrollant har granskats och kvalitetssäkrats. 
Ett nytt format av brandutbildning till 
medlemskommunernas personal har arbetats fram. Det 
innebär att anställd RiB-personal från den lokala 
brandstationen fungerar som instruktörer. 
 
En ny operativ grundutbildning vilken också har genomförts 
i samverkan med Räddningstjänsten Storgöteborg. 
 
En arbetsgrupp har startats för att kartlägga och analysera 
SÄRF:s befintliga förmåga i utvecklande syfte och behov 
kring arbetet med Information enligt LSO. 
 
SÄRF har deltagit i Borås Stads arbete med certifiering som 
Vattensäker kommun för att minska drunkningsolyckor.  
Flertalet RiB-stationer och samtliga heltidslag har under 
sommaren övat och synts på badplatser runt om i förbundet 
med syfte att informera om vattensäkerhet. 
 
Det planerade arbetet med att märka fordon med 
säsongsanpassade förbyggande budskap fick avstanna och 
har ersatts med andra förebyggande åtgärder. Beslutet togs 
utifrån att dekalerna förstör bilarnas lack vilket medför en 
hög kostnad att återställa. 
 
Det informationsmaterial som ska delas ut vid tillsyn LSO 
2:2 är endast slutfört till 70%. 
 
På grund av sjukdom är rutinen för hur ärenden ska sparas 
systematiskt i syfte att utveckla statistikuppföljning ha 
prioriterats om till framtiden. 
 

2. 
Det förebyggande 
skyddet mot brand och 
andra olyckor ska 
stärkas i byggnader och 
andra anläggningar via 
information, rådgivning, 
tillsyn, 
myndighetssamverkan 
och deltagande i plan- 
och byggprocessen. 

2.1  
Effektivisera tillsyns- 
informations- och 
rådgivningsarbetet för att få 
bättre effekt och stärka det 
förebyggande skyddet mot 
brand och andra olyckor hos 
verksamheter och 
fastighetsägare. 

85% Den fastställda tillsynsplanen har genomförts till 36%. 
Bortfallet härleds till det tillsynsstopp som infördes med 
anledning av pandemin. 
 
Under våren genomförde operativ personal riktade insatser 
gentemot bensinstationer och bostadshus. Flertalet insatser 
ställdes dock in med anledning av pandemin. 
 
En rad åtgärder har gjorts för att likrikta och effektivisera vår 
handläggning: 

• För att effektivisera tillsynsarbetet har befintligt 
stödsystem studerats. 

•  I syfte att skapa likvärdig handläggning av 
tillsynsärenden har en ny rutin tagits fram.  

• Handläggning av kvällstillsyner har utretts. 

• I syfte att minska administration vid yttranden har 
en mall tagits fram för ansökan av 
serveringstillstånd. 

 

 2.2  
Bibehålla, stärka och fördjupa 
relationerna med förbundets 
samtliga byggnadsnämnder i 
syfte att få bättre och 
effektivare hantering mot 
bygglovssökare. 

17% Under året har byggenheterna på Marks kommun och 
Tranemo kommun besökts för brandutbildning, 
frågeställning och nätverkande. På grund av pandemin 
återstår besök till övriga medlemskommuner: Borås, 
Bollebygd, Svenljunga och Ulricehamn. 
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 2.3 
Stärka kommunernas kunskap 
om räddningstjänstens 
intresseområde i 
planprocessen och/eller 
riskhantering vid 
detaljplanering. 

100% Personal i Marks kommun planerades att utbildas i 
räddningstjänstens roll och intresse inom planfrågor i januari 
2022. Syftet är att uppnå ett bättre samarbete och en ökad 
förståelse bland kommunens planhandläggare. 
 
Fler medarbetare har involverats i planprocessen i syfte att 
skapa robusthet och säkerställa kompetens inom 
organisationen. 
 

 2.4 
Operativ personal ska ha den 
kompetens som behövs för 
att kunna agera inom det 
förebyggande arbetet i 
förekommande 
arbetsuppgifter. 

100% Under hösten har en heltidsanställd brandman genomgått 
MSB:s utbildning Tillsyn A. 
 
Förbundsdirektören har beslutat att informationsarbete 
enligt LSO är en del av samtligas tjänstebeskrivning inom 
SÄRF. 
 
Under året har kombinationstjänster inrättats där personal 
ska arbeta med utbildning och brandinspektioner, där båda 
inriktningarna kompletterar varandra. Två tjänster tillträds 
2022. 
 

3. 
Verksamheters förmåga 
att hantera kemikalier, 
brandfarlig vara och 
explosiv vara på ett 
säkert och 
riskminimerande sätt 
ska stärkas genom 
information, rådgivning, 
tillsyn och tillstånd. 

3.1 
För verksamheter klassade 
enligt LSO 2 kap 4§ eller 
omfattas av LBE ska 
nödvändiga åtgärder 
kontinuerligt vidtas för att 
hindra eller begränsa 
konsekvenserna av en olycka. 
Även otillåten och felaktig 
hantering av brandfarlig och 
explosiv vara i samhället ska 
minska. 

97% Uppdaterad och kompletterad information i 
ansökningsförfarandet har underlättat för allmänheten att 
ansöka om tillstånd och att hantera brandfarliga och 
explosiva varor. 
 
Inga tillsyner enligt LBE har varit planerade i 2021 års TRI-
plan. Händelsebaserade tillsyner har inte genomförts med 
anledning av pandemin. 
 
SÄRF påminner kvartalsvis verksamheter om utgående 
tillstånd. Utgångna tillstånd inom SÄRF:s 
verksamhetsområde följs upp för att kontrollera att hantering 
inte fortlöper. Vid årets slut kvarstår ett fåtal påminnelser.   
 

4. 
Allmänheten ska ha 
tillgång till uppdaterad 
information om riskerna 
vid verksamheter som 
hanterar kemikalier i en 
större omfattning. 

4.1 
Informationen på SÄRF:s 
hemsida om de farliga 
verksamheter som 
överskrider gränsvärdena i lag 
(1999:381) om åtgärder för att 
förebygga och begränsa 
följderna av allvarliga 
kemikalieolyckor 
(Sevesolagstiftningen) ska 
vara aktuell. 

100% Tre verksamheter med informationsskyldighet enligt lag 
(1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa 
följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagstiftningen) 
har skickat in uppdaterad information efter uppmaning från 
SÄRF. Övriga verksamheter har kontaktats och uppmanats 
om att uppdatera sin information på SÄRF:s webbplats. 
 
Medlemskommunernas webbplatser har kontrollerats så att 
de länkar till SÄRF:s webbplats med information om farlig 
verksamhet. 

 
Det bedrivs löpande bevakning för att kunna anmäla 
verksamheter som kan klassificeras som farlig verksamhet 
enligt LSO 2 kap. 4 § till Länsstyrelsen. Detsamma gäller 
omvänt, de som bör avklassificeras. Under året har två 
objekt avklassifierats inom SÄRF:s område. Övriga objekt 
inom SÄRF är avstämda mot MSB:s databas. 
 

5. 
Brandskyddet i 
byggnader och andra 
anläggningar ska stärkas 
genom att sotning och 
brandskyddskontroll 
genomförs inom 
föreskrivet intervall. 

5.1 
SÄRF ska ha en 
uppfyllnadsgrad om minst 95 
% av rengöringarna (sotning) 
i respektive kommun eller 
minst 95 % som helhet. 

SÄRF ska ha en 
uppfyllnadsgrad om minst 90 
% av 

100% Uppfyllnadsgraden för sotning- och brandskyddskontroll är 
för 2021 99,67%. Avtalen inom förbundets geografiska 
område har förlängts och upphandling är inledd. 
 
En träff med sotningsentreprenörerna har genomförts för 
avstämning och återkoppling av de gångna året. 
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brandskyddskontrollerna i 
respektive kommun eller 
minst 90 % som helhet. 

 5.2 
Enskildas förmåga att 
använda, rengöra och 
detektera fel på 
uppvärmnings-anordningar 
ska stärkas. 

100% SÄRF har erbjudit och genomfört utbildning i egensotning 
under två tillfällen under året. 

Måluppfyllelse   87%  

 

Säkerhetsmål, 
Under 

Prestationsmål 
Utfall 
Helår 
2021 

Aktiviteter 

1. 
Räddningsinsatser ska 
planeras, förberedas och 
genomföras med en god 
och likvärdig kvalité 
utefter de lokala 
förhållandena. 

1.1 
Operativa funktioner ska vara 
dimensionerade enligt 
kontinuerligt bedömd riskbild 
och avtal. 

100% I samband med revidering av Handlingsprogram 
uppdaterades också förbundets Riskanalys.  
 
Förmågebeskrivningen har uppdaterats. Reglemente för 
förändring av förmåga är framtagen och beslut kommer att 
fattas i januari 2022. 
 
För att bemanna förbundet stationer enligt 
dimensioneringsbeslutet har två rekryteringsomgångar mot 
RiB och en mot heltid avseende fasta tjänster och 
semestervikariat, genomförts. 
 

 1.2 
Kvalitetssäkrade utbildningar, 
övningar, funktioner och 
utrustning ska leda till att 
kraven i 
förmågebeskrivningen 
uppfylls. 

100% SÄRF:s inre ledning har engagerats i övningar och 
egenstudier. För att stärka kunskapen kring taktik vid 
skogsbrand har Insatsledare deltagit på webinarium samt 
genomfört självstudier. 
 
En utbildningsplan är framtagen för utryckningsförare som 
ska genomföras under 2022. 
 
Verksamhetens övningsdatabas är driftsatt. Platschefer och 
styrkeledare i RiB-verksamheten har erhållit utbildning i 
handhavande.  
 
Fortlöpande upphandling för utbyte av förbundets uttjänta 
fordon. SÄRF har tecknat ett serviceavtal för sänka befintliga 
servicekostnader. Vid nyanskaffning likriktas utrustning men 
ska behovsprövas. 
 

 1.3 
Kvalitetssäkrad arbetsmiljö 
för egen insatspersonal vid 
insatser. 

100% Inre befäl har under året haft ett antal aktiviteter med syfte 
att säkerställa arbetsmiljön, såväl operativt som i övrigt. 
Under arbetsplatsträffar har normer, jämställdhet och 
maktförhållanden diskuterats. Andra delar har berört 
avvikelsehantering och medarbetarsamtal. Ny lagstiftning 
och nya föreskrifter har förmedlats.  
 
Operativ personal, samtliga heltidsanställda och flertalet RiB, 
har utbildats utifrån en ny rutin för PDV, pågående dödligt 
våld. Återstående personal utbildas under 2022. 
 

2. 
Ha förmågan att under 
insats skydda känsliga 
miljöområden, 
dricksvattentäkter och 
reningsverk från 
verkningar av 

2.1 
Kvalitetssäkring gällande det 
systematiskt miljöarbete vid 
räddningsinsatser. 

100% SÄRF fortsätter arbetet med att säkerställa förmågan att 
omhänderta släckvatten. Arbetet har innefattat förmågan att 
praktiskt omhänderta släckvatten liksom den juridiska 
aspekten och kopplingen mellan Miljöbalken och LSO.  
 
SÄRF har samverkat med Borås Energi och Miljö samt 
Borås Stad i frågor som berör omhändertagande av 
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släckvatten och 
kemikalier vid olyckor. 

släckvatten. Vi har haft möte med projektledare för MSB:s 
projekt kring miljörisker där en vägledning är planerad att 
publiceras under första kvartalet 2022. 
 
Samtliga befäl har övats i släckvattenhantering. 
Räddningschef i beredskap och Insatsledare har övats utifrån 
rapporten Measuring the impact of fire on the environment. Syftet 
har varit att riskanalysera olika släckmetoder i 
miljöperspektiv. Målet är att kunna välja rätt metod vid 
typhändelser.   
 

3. 
Via samverkan ha en 
god förmåga att hantera 
stora händelser med 
gemensamma 
ledningsresurser och 
gränslös räddningstjänst 
inom och utanför 
förbundets område. 

3.1 
Organisationen ska vara 
anpassad enligt gällande 
lagstiftning. 

100% Under året har SÄRF genom Förbundsdirektören och 
Räddningschefen varit deltagande parter i olika delar i ett 
projekt kring övergripande ledning i samverkan med Västra 
Räddningsregionen och Räddsam Halland. Syftet med 
samverkan är att implementera föreskrifter från MSB. 
Arbetet resulterade i ett direktiv som remitterades inför 
beslut i januari 2022. 

4. 
SÄRF ska vid 
påfrestningar på 
samhällets infrastruktur, 
bibehålla en god 
beredskap för att rädda 
och skydda 
befolkningen samt civil 
egendom från 
verkningar av brand och 
andra olyckor. 

4.1 
Genom samverkan och 
samarbete med andra aktörer 
i kris ska förbundets samlade 
förmåga resultera i 
proportionerliga 
inriktningsbeslut.   

100% Under året har SÄRF genom Förbundsdirektören och 
Räddningschefen varit deltagande parter i olika delar i ett 
projekt kring övergripande ledning i samverkan med Västra 
Räddningsregionen och Räddsam Halland. Syftet med 
samverkan är att implementera föreskrifter från MSB. 

 4.2 
Lägsta acceptabla nivå för 
verksamheten ska definieras 
och kvalitetssäkras. 

100% Risk- och sårbarhetsanalys (LEH) har uppdaterats. 

5. 
Planera för att SÄRF 
vid krig eller höjd 
beredskap kunna skydda 
och rädda befolkningen 
samt civil egendom 
genom upptäckande, 
utmärkning och röjning 
av farliga områden samt 
indikering, sanering och 
andra åtgärder för skydd 
mot kärnvapen och 
kemiska stridsmedel. 

5.1 
Ska ha förmåga till samverkan 
och samarbete med andra 
aktörer vid höjd beredskap 
och krigshändelse samt 
förmåga till proportionerligt 
inriktningsbeslut. 

100% Räddningschefen har under året deltagit i RUHB-Nätverk 
inom Räddsam-VG tillsammans med Länsstyrelsen samt i 
7H-nätverk för civilt försvar och höjd beredskap. 

Måluppfyllelse   100%  

 

Säkerhetsmål, 
Efter 

Prestationsmål 
Utfall 
Helår 
2021 

Aktiviteter 

1. 
Genomföra brand-, 
olycksundersökningar 
och insatsutvärderingar i 
syfte att lära av 
inträffade händelser och 
utveckla 

1.1 
SÄRF:s handläggare ska hålla 
hög kvalité i remisser gällande 
sakkunnigutlåtanden till 
polisen för att säkerställa 
rättssäkerheten. 

100% Handläggare har utbildats i att skriva sakkunnighetsutlåtande 
vilket även har omfattat en repetitionsutbildning.  
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räddningstjänsten i 
stort. 

 1.2 
Information och rådgivning 
till anläggningsskötare vid 
felaktiga automatlarm för att 
bidra till färre automatlarm.   

100% SÄRF följer rutinmässigt upp varje felaktigt automatlarm 
med kunden för information och rådgivning via mejl. Vid 
återkommande händelser tas kontakt via telefon. Det visar 
sig att de tio kunder med flest antal fellarm tillsammans stått 
för 110 fellarm över året. Effekt av åtgärd har bidragit till ett 
minskat antal fellarm. 
 

 1.3 
Förbättringsförslag i gjorda 
olycksundersökningar följs 
upp och återkopplas till 
verksamheten med en ökad 
operativ effektivitet som 
följd.    

100% Rutin för en övergripande insatsuppföljning har arbetats 
fram i syfte att så kallade förenklade olycksundersökningar 
ska följas upp och att erfarenheter från insatsen ska 
tillvaratas i organisationen. Den har följts av att andra rutiner 
har skapats inom ledningscentralen som kan kopplas till den 
övergripande rutinen. 
 
En olycksundersökning med fokus på ledningsfunktionernas 
roller och deras användning initieras efter insatser där 
ledningsorganisationen och ledningsfunktionerna haft en 
särskilt betydande roll.  
 

2. 
Efter avslutad 
räddningsinsats stödja 
drabbade med 
information kring behov 
av bevakning, 
restvärdesskydd, 
sanering och 
återställning. 

2.1 
Fungerande avslut och 
överlämning vid 
räddningsinsats. 

97% I arbetet med att nå ut med viktig information efter avslutad 
insats har en målgrupp varit personer med begränsade 
kunskaper i svenska. För att nå denna målgrupp har SÄRF 
inventerat befintliga kommunikationsvägar så som 
bostadsbolag och familjecentraler. Via MSB har SÄRF fått 
tillgång till filmer om brandskydd i hemmet och utrymning 
översatta till flertalet olika språk. Genom resursen Mobile Info 
Center ses möjligheter till samverkan efter större insatser där 
fler språk än svenska behövs för att nå ut.  
MSB har en bristfällig tillgång till översatt material vilket har 
en stor efterfrågan. Att själva översätta information innebär 
dels en stor arbetsinsats, dels en kostnad som inte har kunnat 
prioriteras. 
 
Under året har SÄRF i projektform utvärderat 
informationsinsatserna efter brand i byggnad. Frågeformulär 
till drabbade har skickats ut efter vart fjärde insats varav 35 
procent blev besvarade genomgående positivt. Att 75 
procent av insatserna inte följts upp med frågeformulär beror 
på utmaningen att få fram kontaktuppgifter i samband med 
insatsen. 
 

Måluppfyllelse   97%  
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1 Inledning
Enligt kommunallag (2017:725) ska förbundets revisorer pröva om verksamheten sköts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rätt-
visande och om den interna kontrollen är tillräcklig. Revisorerna ska även bedöma om årsredo-
visningen är förenligt med de mål som Direktionen fastställt.

Granskningen sker utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv. Granskning av årsredovis-
ningen inklusive verksamhetsmässigt resultat/måluppfyllelse har genomförts av Borås Stads 
Revisionskontor och redovisas i innevarande rapport.

Årsredovisningen och revisorernas bedömning ska behandlas av respektive medlemskommuns 
Kommunfullmäktige. Syftet är bland annat att ge Kommunfullmäktige underlag för uppföljning 
och styrning av den fortsatta verksamheten, så att god ekonomisk hushållning kan säkerställas. 
Ställningstagandena i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning 
av förbundets verksamhet som har genomförts under året.

1.1 Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen är att den ska vara ett underlag till revisorernas ställningstagande i 
revisionsberättelsen gällande ansvarsfrihet. Granskningen sker utifrån ett risk- och väsentlig-
hetsperspektiv. Denna styr vilka Rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning 
(RKR) som används i granskningen.

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

• Är årsredovisningen upprättad enligt gällande lag om kommunal bokföring och  
redovisning (LKBR), gällande rekommendationer från RKR samt i enlighet med  
God redovisningssed?

• Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens  
finansiering och den ekonomiska ställningen? (med verksamhetens utfall avses  
utfallet i förhållande till fastställda mål och ekonomiska ramar)

• Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

• Ger årsredovisningen en rättvisande bild av resultatet för förbundet?

• Har balanskravet uppfyllts?

• Har verksamheten bedrivits på ett sätt som gör att Direktionens beslutade mål,  
finansiella likväl som verksamhetsmässiga, för god ekonomisk hushållning uppnåtts? 

1.2 Revisionskriterier
Granskningen har utförts enligt kommunallag (2017:725), lag (2018:597) om kommunal bok-
föring och redovisning (LKBR), God revisionssed i kommunal verksamhet samt rekommenda-
tioner från Rådet för kommunal redovisning. Granskningen har utförts med den inriktning och 
omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning. 
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Räkenskaperna granskas enligt följande:

• Att redovisningen följer krav på räkenskapsföring enligt 11 kap kommunallagen, d.v.s. 
att räkenskaper och årsredovisning upprättats

• Att upplysning lämnats om utfallet, finansieringen av verksamheten och den  
ekonomiska ställningen vid årets slut

• Att upplysning lämnats om borgensförbindelser och övriga ansvarsförbindelser

• Att årsredovisningen är upprättad med iakttagande av god redovisningssed. God  
redovisningssed innebär att redovisningsskyldiga i första hand ska följa lagar och rekom-
mendationer och i övriga fall, då det inte finns någon specifik regel, tillämpa god sed

• Att redovisningen är materiellt rätt (alla tillgångar och skulder existerar och avser SÄRF)

• Att redovisningen är rätt periodiserad (alla intäkter och kostnader avser redovis-
ningsåret)

Övriga delar kommer att granskas översiktligt i syfte att bedöma om uppgifter som ska ingå i 
årsredovisningen enligt lag och rekommendationer från RKR har lämnats. 

1.3 Ansvarig nämnd/styrelse
Direktionen i Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) är ansvarig.

1.4 Metod  
Granskningen grundas på analys av resultat- och balansräkning samt utökad granskning av poster 
och processer som är av väsentlig betydelse för resultat och ställning. Granskningen innefattar 
att granska ett urval av underlag och annan information i räkenskapssammandraget samt att 
pröva de redovisningsprinciper som använts i verksamheten. Planeringen har genomförts med 
utgångspunkt i en risk- och väsentlighetsanalys, där insatser koncentreras till där risken för vä-
sentliga fel är störst. Därutöver ska granskningen innehålla en bedömning om årsredovisningen 
är rättvisande, d.v.s. att årsredovisningen inte innehåller fel som påverkar resultat och ställning 
eller tilläggsupplysningar på ett sätt som kan leda till felaktigt beslutsfattande. 

Granskningen är genomförd med kontrollmålsmetodik och ett kvalitetssäkrat systemstöd. 
Granskning av fakturaunderlag och stickprov av specifikationer har genomförts. Stickprov av 
konton med större avvikelser mellan åren 2020 och 2021 har utförts. Årets granskning inriktas 
särskilt mot intäktsprocessen. 

En genomgång av balanskontona samt rutiner för periodiseringar har genomförts. Vidare har 
avstämningar och kontroll av anläggningsreskontran, moms- och skatteredovisning utförts. En 
redogörelse av pensionsavsättning och prognos har avhandlats. 

Stickprov av förbundets specifikationer har genomförts.

Avstämning har skett med förbundets ekonomiavdelning. 

1.5 Projektorganisation
Stefan Sjöblom är granskningsledare. Granskningsmedarbetare är Anna Sandström. 
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2 Granskningsresultat
Nedan avrapporteras de iakttagelser och granskningsresultat som framkommit vid granskning 
av förbundets årsredovisning. 

2.1 Årsredovisning 
Enligt lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) ska kommunalförbund  
upprätta en årsredovisning.1

En årsredovisning ska bestå av: 

• en resultaträkning,

• en balansräkning,

• en kassaflödesanalys,

• noter,

• en driftredovisning,

• en investeringsredovisning, och

• en förvaltningsberättelse.

Revisionskontoret bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av för-
bundets resultat och ställning. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet med 
den kommunala bokförings och redovisningslagen och god redovisningssed.

Årsredovisningens struktur, modell för analys av finansiell utveckling och ställning samt den 
ekonomiska redovisningen av verksamheten är i huvudsak god.

2.1.1 Förvaltningsberättelse 
Enligt lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 11 kap ska en förvalt-
ningsberättelse innehålla följande delar: 

• Utvecklingen av verksamheten

• Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

• Händelser av väsentlig betydelse

• Förväntad utveckling

• Väsentliga personalförhållanden

• Andra förhållanden av betydelse för styrning och uppföljning

• God ekonomisk hushållning

• Ekonomisk ställning

• Balanskravsresultat

I förvaltningsberättelsen ska information lämnas om viktiga händelser som inträffat under rap-
portperioden. Revisionskontoret bedömer att SÄRF:s årsredovisning följer den uppställning som 
anges i 11 kap i LKBR. 

1 LKBR, 1 Kap. 3§
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Revisionskontoret konstaterar att förvaltningsberättelsen innehåller en sammanställning av mål 
och uppdrag och att framställningen i allt väsentligt är deskriptiv. I årsredovisningen genomförs 
en samlad bedömning om att målen för god ekonomisk hushållning uppnås under 2021. 

Revisionskontoret bedömer att den information som lämnas i förvaltningsberättelsen ger en 
rättvisande bild av förbundets resultat och ställning.

2.2 Redovisningsprinciper 
I årsredovisningen har samma redovisningsprinciper använts som vid föregående bokslut.

2.3 Balanskrav 
Ett kommunalförbund ska enligt kommunallagen göra en avstämning av balanskravet som 
ska redovisas i förvaltningsberättelsen. Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt 
kommunallagen regleras inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet 
att inte reglera ett negativt resultat. 

RKR har i sin rekommendation RKR R15 Förvaltningsberättelse lämnat information om beräk-
ning och redovisning av balanskravet utifrån tolkning av förarbeten till reglerna om balanskrav 
i LKBR och kommunallagen. 

Enligt 11 kap. 10 § LKBR ska upplysningar om årets resultat efter balanskravsjusteringar och 
balanskravsresultat redovisas i förvaltningsberättelsen. Vidare framgår att vid beräkningen av 
balanskravsresultatet, som är kopplat till kommunallagens balanskrav, ska årets resultat rensas 
för vissa poster som inte härrör från den egentliga verksamheten. 

SÄRF redovisar en avstämning av balanskravet enligt RKR R15 i förvaltningsberättelsen. 
Förbundets överskott för året uppgår till 0,1 mnkr och det finns inga negativa historiska resultat att 
beakta. En balanskravsjustering har gjorts gällande reducering av samtliga realisationsvinster på 
0,3 mnkr. SÄRF redovisar därmed ett negativt balanskravsresultat för 2021 om minus 0,2 mnkr. 

2.4 Resultaträkning
Enligt 5 kap. 1 § LKBR ska resultaträkningen i sammandrag redovisa samtliga intäkter och 
kostnader under räkenskapsåret. Enligt 5 kap 2 § LKBR ska resultaträkningen ställas upp i 
följande form:

Verksamhetens intäkter

• Verksamhetens kostnader

• Avskrivningar

• Verksamhetens nettokostnader

• Skatteintäkter

• Generella statsbidrag och utjämning

• Verksamhetens resultat

• Finansiella intäkter

• Finansiella kostnader

• Resultat efter finansiella poster

• Extraordinära poster
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Revisionskontoret konstaterar att SÄRF:s resultaträkning redovisar samtliga intäkter och kostna-
der under räkenskapsåret. Uppställningen följer inte helt lagstiftningens form. I uppställningen 
enligt LKBR har det införts en ny resultatnivå Verksamhetens resultat. Därutöver saknas rubri-
kerna generella statsbidrag och utjämning samt extraordinära poster. Även om dessa är noll kronor 
bör de finnas med som rubriker i resultaträkningen för att helt stämma överens med LKBR. 

2.4.1 Ekonomiskt resultat 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) redovisar ett överskott på 0,1 mnkr för perioden 
1 januari 2021 till 31 december 2021, vilket innebär ett positivt resultat om 1,6 mnkr jämfört 
med budget för samma period. 

Verksamhetens kostnader avviker mot budget med 0,7 mnkr. De innefattar lägre kostnader för 
personalaktiviteter, verksamhetsutveckling och internutbildningar då de ej kunnat genomföras 
under pågående pandemi menar förbundet. Den innehåller också högre kostnader för bland annat 
el. Den största budgetavvikelsen avser avskrivningar då budgeterade investeringar på 20,6 mnkr 
är påbörjade men kommer att slutföras 2022 enligt förbundet.

Det egna kapitalet uppgår till 57,5 mnkr (år 2020: 57,4 mnkr). Eget kapital ska täcka den an-
svarsförbindelse som finns för pensionsutfästelse före 1997 på 13,3 mnkr samt förbundets risker. 

Förbundet budgeterar årligen utifrån överenskomna medlemsavgifter enligt rambudget. 
Förbundet förväntas inte generera något överskott utan målet är nollresultat varje enskilt år. I 
beslutad rambudget ingår kostnad för SAP-R (Särskild Avtalspension inom Räddningstjänst) 
enligt prognos per föregående årsskifte. Revisionskontoret noterar att förbundet har lagt en mi-
nusbudget om 1 531 tkr. Enligt kommunallagen 11 kap 5 § ska det varje år upprättas en budget 
där intäkterna överstiger kostnaderna, undantag får göras i den utsträckning som medel från en 
resultatutjämningsreserv tas i anspråk eller om det finns synnerliga skäl.

Revisionskontorets uppdrag är att bedöma om årsredovisningens ekonomiska resultat är fören-
ligt med Direktionens beslut om finansiella mål och om verksamheten bedrivs i enlighet med 
fastställda mål. Revisionskontoret noterar att det finansiella målet om ett nollresultat uppnås. 

2.4.2 Intäkter 
Revisionskontoret har i årets granskning särskilt granskat intäktsprocessen i SÄRF. SÄRF får för-
utom kommunbidraget intäkter genom att fakturera för utbildningar men även för automatlarm. 

Automatiska brandlarm 10 679

Myndighetsutövning 1 746

Uppdragsutbildning 5 662

Avtal 2 797

Bidrag fr. bl.a. EU inkl. komp. sjuklönekostnader 523

Uthyrning lokaler, fordon 1 145

Teknisk service 657

Övrigt 289

Realisationsvinst 221

Summa 23 719

Bild 1 Verksamhetens intäkter 2021 (tkr). 
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Revisionskontoret gör en översiktlig bedömning av rutiner som ligger till grund för beräkning av 
intäkterna likväl som den interna kontrollen som finns kopplat till beräkningar och inbetalningar. 

Förbundet har nyligen startat ett projekt gällande integrering av verksamhetssystemet Daedalos 
debiteringsregister och ekonomisystemet Agresso. Förbundet har inför projektet genomfört en 
förstudie som ekonomihandläggare och automatlarmshandläggare deltagit i. 

Projektet är indelat i två delar där den ena handlar om att få in alla debiteringar av automatiska 
fellarms årsavgifter i abonnemangsmodulen i Agresso. Den andra delen är att integrera systemen. 
När förbundet har fått igång abonnemangsfakturering så är tanken att det ska integreras mellan 
systemen Daedalos och Agresso. Resterande debiteringsunderlag körs via fil från Daedalos till 
Agresso en gång i veckan. Kundregistret uppdateras dagligen med en fil som går från Agresso 
till Daedalos. 

Förutom detta håller förbundet på att få in all utbildningsdebitering i Daedalos parallellt, så att 
även detta går via fil när förbundet integrerar systemen.

SÄRF har en rutin för intäkts- och faktureringsprocessen. Av rutinen framgår bland annat att 
SÄRF:s prislista justeras och beslutas av förbundsdirektören inför varje årsskifte. Myndighetstaxor 
justeras och beslutas av Direktionen samt fastställs därefter av kommunalförbundets medlems-
kommuner inför varje årsskifte. 

Godkännande av debiteringsunderlag för fakturering finns i dokumentet Verkställighet av be-
slutad verksamhet och är kopplad till ekonomisystemets projektansvarig och finns i dokument 
Projektkoder. Vidare framgår det av rutinen att: 

• Fakturering utförs av ekonomihandläggare och automatlarmshandläggare.

• Veckovis faktureras automatiska fellarm som skett under perioden och  
debiteringsunderlag skapas från händelserapport i Daedalos och kontrolleras av  
automatlarmshandläggare.

• Avtalsfakturering – medlemsbidrag, bygglov och diverse avtal sker månadsvis i förskott.

• Vid månadsavslut stäms faktureringsgrupper av dels mot Daedalos så att inget  
ofakturerat ligger kvar i debiteringsregister och dels mot inbokade kurser.  
Tertial- och årsvis stäms intäkter av mot budget.

• Underlag till kreditfaktura attesteras av avdelningschef och sparas som underlag bakom 
krediteringsordern.

• Revisionskontoret bedömning avseende rutiner som ligger till grund för beräkning av 
intäkterna likväl som den interna kontrollen som finns kopplat till beräkningar och in-
betalningar av intäkter är att denna i huvudsak är ändamålsenlig.  

2.4.3 Stickprov 
Revisionskontoret har genomfört 81 stycken (80 stycken 2020) stickprov av konton på resultat-
räkningen som har stora avvikelser mellan åren 2020 och 2021. Konton som har granskats är 
främst intäktskonton samt ett fåtal konton som inte har granskats i delårsgranskningen. 

Revisionskontoret noterar att åtta stickprov har behövt kompletteras med sidoordnad bokföring 
av exempelvis kvitton, syfte/program/deltagare på aktiviteter m.fl. Uppgifterna har levererats på 
ett skyndsamt sätt av tjänstepersoner på förbundet.

Granskningen visar att det inte förekommer några större avvikelser i de stickprov som genomförts.
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2.5 Balansräkning 
Enligt 6 kap 2 § LKBR ska balansräkningen i sammandrag redovisa förbundets samtliga tillgång-
ar, avsättningar och skulder samt eget kapital på dagen för räkenskapsårets utgång (balansdagen). 
Ställda panter och ansvarsförbindelser ska tas upp inom linjen. Revisionskontoret konstaterar att 
SÄRF:s balansräkning är uppställd i enlighet med 6 kap 2 § LKBR. 

2.6 Rättvisande räkenskaper och god redovisningssed 
Enligt 1 kap. 4 § LKBR ska bokföring och redovisning fullgöras på ett sätt som överensstämmer 
med god redovisningssed. 

Bokslutsprocessen har adekvata anvisningar som har informerats i rimlig tid innan bokslutets 
transaktioner ska vara genomförda. Huvudsakliga bokslutsjusteringar har bokförts i redovis-
ningssystemet.

2.6.1 Investeringar 
Revisionskontoret har granskat RKR R14 Investeringsredovisning. SÄRF följer huvudsakligen 
RKR R14 avseende investeringsredovisning. Årets investeringar består huvudsakligen av nöd-
vändiga reinvesteringar inom fordonsparken och har uppgått till 9,8 mnkr. Investeringsbudgeten 
uppgick till 18,1 mnkr. Årets investeringar avviker mot budget enligt förbundet men dessa 
kommer att genomföras under 2022 varav bilar, räddningsutrustning och ledningscentral är 
påbörjade och ingår med 20,6 mnkr i kvarstående investeringar vid årets slut.

Stickprov har genomförts för att stämma av att inköpta fordon under året finns i fordonsparken. 

2.6.2 Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de har inverkat 
på verksamhetens likvida ställning. Revisionskontoret har granskat RKR R13 Kassaflödesanalys. 
Kassaflödesanalysen med tillhörande noter är korrekt. Enligt RKR R13 ska räntor och utdelningar 
hänföras till den löpande verksamheten. SÄRF redovisar erlagd ränta (inklusive ränta på pension) 
i kassaflödesanalysen. Det är en ränta på pensionen som uppstår genom att man så att säga lånar 
de anställdas pensionsmedel tills pensionen betalas ut. Det är alltså att betrakta som en ränta på 
lån och en finansiell kostnad. Kassaflödesanalysen stämmer med RKR R13. 

Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de har inver-
kat på verksamhetens likvida ställning. Den tillämpade modellen bedöms överensstämma med 
RKRs rekommendation.

2.6.3 Övriga rekommendationer från RKR
Revisionskontoret har granskat RKR R3 Immateriella anläggningstillgångar. SÄRF har inga 
immateriella anläggningstillgångar. 

Revisionskontoret har granskat RKR R4 Materiella anläggningstillgångar. SÄRF följer RKR R4 
och har lämnat not i balansräkningen avseende anläggningstillgångar.
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2.7 Bedömning av Direktionens mål med betydelse av god 
ekonomisk hushållning 
Från och med år 2006 gäller för samtliga kommuner och kommunalförbund att Kommun-
fullmäktige ska fastställa mål för ”god ekonomisk hushållning” enligt 11 kap 1 § kommunallagen. 
Enligt kommunallagen föreligger därutöver krav på att ”fullmäktige ska besluta om riktlinjer för 
god ekonomisk hushållning för kommunen”. 

Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen och riktlinjerna för en god 
ekonomisk hushållning enligt 11 kap. 6 § första och andra styckena kommunallagen har uppnåtts 
och följts.2 Förbundet bedömer i årsredovisningen att SÄRF uppfyller kraven på god ekonomisk 
hushållning. 

Revisionskontoret noterar att SÄRF:s budget och årsredovisning har en skrivning om god eko-
nomisk hushållning. Förbundet uppnår det finansiella målet för 2021, det vill säga uppnår minst 
ett nollresultat. Verksamhetsmålen enligt handlingsprogrammet för skydd mot olyckor och 
verksamhetsplan och internbudget 2021 redovisas nedan i 2.8.  

2.8 Måluppfyllelse 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds målarbete 
Kommunallagen ställer krav på att budgeten ska vara i balans och att budget och flerårsplan 
ska innehålla finansiella mål, samt mål och riktlinjer för verksamheten. Målen ska följas upp 
kontinuerligt, och det är Direktionens ansvar att i årsredovisningen utvärdera måluppfyllelsen. 

Södra Älvsborgs Räddningstjänsts (SÄRF) förbundsordning utgör grunden för förbundets verk-
samhet. Direktionen beslutar om ett handlingsprogram som reglerar målsättning och ambitioner 
för SÄRF för varje mandatperiod. Förbundsordning och handlingsprogram fastställs av respektive 
medlemskommuns fullmäktige. 

Direktionen tog beslut 6 december 2019 om SÄRF:s vision samt om det övergripande  hand-
lingsprogrammet för perioden 2020-2023. Handlingsprogrammet har reviderats under 2021 och 
beslutas av Direktionen. Handlingsprogrammet syftar till att vara ett strategiskt styrdokument 
för SÄRF som kan anpassas utefter rådande förhållanden och förändringar som sker i samhället. 
Programmet beskriver SÄRF:s förebyggande-, operativa- och stödverksamhet samt drar upp breda 
riktlinjer för de kommande fyra åren. De övergripande målen i handlingsprogrammet bygger på 
räddningstjänstens uppdrag som bryts ned till mål i årliga verksamhetsplaner.

Säkerhetsmålen beskriver den nivå av skydd och säkerhet som SÄRF vill uppnå i samhället för 
perioden 2020-2023. Hur detta ska genomföras beskriver SÄRF i den årliga verksamhetsplanen.3  

De fyraåriga säkerhetsmålen (totalt 12 stycken) är uppdelade i tre kategorier; före händelse, under 
händelse och efter händelse. Varje säkerhetsmål är uppdelat på ett eller flera årliga prestations-
mål. Prestationsmål för 2021 fastställdes av Direktionen 18 december 2020 i Verksamhetsplan 
och internbudget för 2021. Sammantaget fastställdes 21 prestationsmål för 2021 uppdelat på 
kategorierna; före händelse (9 st.), under händelse (8 st.) och efter händelse (4 st.).

I årsredovisningen framgår säkerhetsmålen som gäller för perioden 2020-2023 samt de presta-
tionsmål som är beslutade för 2021. 

2 LKBR 11 kap. 8 §
3 SÄRF:s Verksamhetsplan 2021, beslutad av Direktionen 18 december 2020
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Samtliga beslutade prestationsmål i verksamhetsplanen följs upp i årsredovisningen tillsammans 
med en skattning i procent av måluppfyllelsen/genomförandet. 

Måluppfyllelsen per den 31 december 2021 redovisas i enlighet med nedanstående:

Förbundets prestationsmål 2021 för säkerhetsmål, Före händelse

0 4 5 av 9 prestationsmål 2021

Förbundets prestationsmål 2021 för säkerhetsmål, Under händelse

0 0 8 av 8 prestationsmål 2021

Förbundets prestationsmål 2021 för säkerhetsmål, Efter händelse

0 1 3 av 4 prestationsmål 2021

Sammantaget redovisar förbundet följande måluppfyllelse per 31 december 2021

0 5 16 av 21 prestationsmål 2021

Sammantaget är 5 av 21 prestationsmål inte helt uppfyllda under 2021. Förbundet skattar i 
årsredovisningen måluppfyllelsen totalt sett till 95 % uppnått under året. Prestationsmål där 
förbundet skattat måluppfyllelsen till mindre än 100 % under perioden (totalt 5 prestationsmål) 
förtydligas med kommentarer om orsaken till förhållandena och förbundets planerade åtgärder.

Förbundet har under året arbetat med samtliga prestationsmål. På grund av den rådande covid-19  
pandemin har exempelvis brandstationen på Olovsholmsgatan i Borås varit stängd för externa 
besökare. Prestationsmål som innehåller aktiviteter med fysisk närvaro såsom exempelvis besök 
hos kommunernas byggavdelningar har inte fullt ut kunna genomföras på grund av den pågående 
pandemin. Vidare menar förbundet att utförandet av de riktade insatserna gentemot bensin-
stationer och bostadshus under våren fick ställas in på grund av pandemin. 

2.9 Konsekvenser av coronaviruset
SÄRF:s arbete har påverkats av covid-19 pandemin under året. I mars 2020 sammanställdes 
lokala rutiner för medarbetare vilka kontinuerligt reviderats allt eftersom nya budskap och re-
kommendationer har förmedlats från regering och myndigheter. Förbundet har planerat för 
att vara rustade gentemot en eventuell omfattande personalfrånvaro. Åtgärder för att hindra 
smittspridning har vidtagits och löpande följts upp menar förbundet. Möjligheter till hemarbete 
har funnits för personalgrupper med arbetsuppgifter som har möjliggjort det. Även om SÄRF 
drabbats av frånvaro av olika slag relaterat till pandemin har detta inte påverkat möjligheten att 
bemanna verksamhetskritiska funktioner och fullgöra SÄRF:s uppdrag framhåller förbundet.

Tillsynsverksamheten har präglats av pandemins restriktioner och möjligheter att utföra tillsyner 
har begränsats. Under året har trots det har ett 40-tal tillsyner kunna genomförts. SÄRF har 
fortsatt inriktningen mot vårdboenden som saknar sprinklersystem, dessa är riskgrupp vid brand.

Pandemin har lett till att SÄRF under 2021 haft lägre kostnader om ca 2,1 mnkr, främst på grund 
av uteblivna utbildningar, övningar etc. Förbundet uppger att det ger en verksamhetsskuld för 
framtiden och är således en finans- och verksamhetsrisk inför 2022. Direkta kostnader under 
året som direkt kan hänföras till pandemin uppgår till ca 59 tkr. 

Totalt sett över året har covid-19 pandemin inneburit ett positivt ekonomiskt resultat om cirka 
2,0 mnkr. 

https://web.stratsys.se/Login76/ScorecardView.mvc?KeyId=35&MenuContainerId=285
https://web.stratsys.se/Login76/ScorecardView.mvc?KeyId=35&MenuContainerId=285
https://web.stratsys.se/Login76/ScorecardView.mvc?KeyId=35&MenuContainerId=285
https://web.stratsys.se/Login76/ScorecardView.mvc?KeyId=35&MenuContainerId=285
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2.10 Särskilda bevakningsområden 
Revisorerna i SÄRF har särskilt under året bevakat följande områden: Guttasjöns övningsområde, 
samverkan med kommunernas krisberedskap, omlokalisering av brandstationen i Ulricehamn, 
hyressättning av verksamhetslokaler samt nytt Handlingsprogram. 

Guttasjöns övningsområde 
En förstudie kring möjlighet till ombyggnation av huvudbyggnaden har genomförts under 2019 
då den är i stort behov av renovering menar förbundet. Direktionen i SÄRF beslutade efter en 
förankringsprocess med Medlemsrådet (medlemskommunernas politiska ledningar) under våren 
2020 att tillstyrka den utarbetade projekteringsframställan för vidare beslut inom Borås Stad. 
Framställan godkändes av Kommunfullmäktige varefter en enhällig Direktion beslutade om att 
gå vidare i processen varefter ett nytt beslut fattades efter anbudstidens utgång. 

Ombyggnation av huvudbyggnaden påbörjades i november 2021. Huvudbyggnaden ska stå färdig 
under 2022, ha fler lektionssalar än tidigare samt kunna erbjuda olika typer av utbildningar inom

exempelvis brand och sjukvård. Konceptet friska brandmän, som innefattar att ren och konta-
minerad materiel hålls åtskilt, leder till en bättre arbetsmiljö för såväl övande som för personal. 
Verksamheten på övningsfältet har inte påverkats av ombyggnationen bedömer förbundet. 

Lokalförsörjningsnämnden i Borås Stad skriver i sin budget för 2021 att totalt avsätts 18,9 mnkr 
varav 5,9 mnkr för år 2021. Projektet beräknas vara klart 2022. 

Samverkan med kommunernas krisberedskap 
Den tilltänkta tjänsten som krisberedskapssamordnare på SÄRF som ska jobba mot kommunerna 
har inte tillsatts. Förbundet har anställt en verksamhetsstrateg som även kan arbeta med krisbe-
redskap. Avtalet med kommunerna om krisberedskapssamordnare (krisberedskapshandläggare 
som bara arbetar ut mot de sex medlemskommunerna) har sagts upp av medlemskommunerna. 
SÄRF har regelbundna kontakter med respektive medlemskommuns krisberedskapsorganisation.

Omlokalisering av brandstationen i Ulricehamn 
Den nuvarande stationen är belägen på Dalgatan 2 i lokaler på ett par tusen kvadratmeter dit 
räddningstjänsten flyttade in 1985. Ulricehamn växer och det finns framskridna planer på att 
bebygga området där den nuvarande stationen ligger med bostäder. Stationen behöver även flyttas 
för att förbättra trafikflödet in och ut ur centrala Ulricehamn. 

Kommunen har under året arbetat tillsammans med SÄRF med att utreda var den nya brand-
stationen ska lokaliseras. Det är många parametrar som måste tas med i beräkningarna menar 
förbundet. Det geografiska läget för brandstationen kan enligt information på SÄRFs hemsida 
inte ändras särskilt mycket om anspänningstiden inte ska påverkas. Flyttas stationen norrut 
kommer man närmre många arbetsplatser men för långt ifrån många bostäder och vice versa 
framgår det av informationen på hemsidan.4 För närvarande ligger initiativet hos kommunen. 

Enligt kommunchefen i Ulricehamns kommun finns ett antal förslag till placeringar. Det svåra är 
att komma överens om vilken som är den bästa. Han pekar på att det finns två tunga perspektiv 
att väga in. Dels är det kommunens intresse för stadsutveckling, dels är det förbundets intresse av 
korta inställelsetider för deltidsbrandmännen. Det är den ekvationen som kommunen ska få ihop.  
Målsättningen är att den nya brandstationen ska vara igång i 40 år utrycker kommunchefen.5

Enligt förslaget till inriktningsbeslut ska den nuvarande lokalen ha lämnats senast vid årsskiftet 
2024/2025. Då ska nya lokaler för räddningstjänsten i Ulricehamn ha tagits i bruk. 

4 https://serf.se/om-oss/organisation/raddningsstyrkor/ulricehamn-rib/
5 Ulricehamns tidning, måndag 14 februari 2022 
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Hyressättning av verksamhetslokaler 
De förtroendevalda revisorerna har under 2020 genomfört en granskning av hyressättning av 
SÄRF:s verksamhetslokaler. Syftet med granskningen har varit att granska hur principerna för 
hyressättning, renoveringar, nybyggnationer och nyetableringar av de lokaler förbundet hyr i 
medlemskommunerna ser ut.

Granskningen visar att fyra av sex medlemskommuner inte anser att hyran täcker kommunens 
kostnader. Förbundets självskattning visar att majoriteten av de inhyrda lokalerna antingen är i 
dåligt skick eller saknar de funktionella förutsättningar som krävs för att bedriva verksamheten 
i enlighet med förbundets interna mål och riktlinjer. 

Den samlade bedömningen är att medlemskommunerna, med få undantag, inte i tillräcklig ut-
sträckning lever upp till förbundsordningens krav om att tillämpa självkostnadsprincipen, samt 
att tillhandahålla nödvändiga och ändamålsenliga lokaler. Det saknas dessutom en sammanhållen 
process inom förbundet som tydliggör beslutsgången för investeringar. 

Ekonomichefsgruppen har haft uppe rapporten på ett möte under hösten. Nästa steg är att för-
bundsdirektören ska samla fastighetscheferna i medlemskommunerna för ett möte.  

Nytt handlingsprogram 
Handlingsprogrammet utgör ett styrdokument för SÄRF:s verksamhet under de kommande 
fyra åren och beskriver SÄRFs förebyggande-, operativa- och stödverksamhet. Det ska ses som 
ett övergripande dokument över hur SÄRF arbetar för att uppnå de nationella målen i lagen om 
skydd mot olyckor (SFS 2003:778), nationella strategier utfärdade av Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap (MSB) samt förbundsmedlemmarnas krav som finns formulerade i SÄRFs 
förbundsordning.

Det nuvarande handlingsprogrammet gäller för åren 2020 – 2023. SÄRF har under året arbetat 
med revideringen av det nya handlingsprogrammet 2020-2023 för att det ska svara upp mot de 
ändringarna i lagen om skydd mot olyckor som gjordes under 2020. Förbundet har även inför 
beslutet gjort en sammanställning av de remissvar som kom in på handlingsprogrammet enligt 
MSBFS 2021:1 

Det nya reviderade handlingsprogrammet beslutades av Direktionen 10 december 2021. 

Det reviderade handlingsprogrammet kommer därmed att gälla under perioden 1 januari 2022 
till  31 december 2023. 

2.11 Intern kontroll
Direktionen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med förbundsordning samt de före-
skrifter som gäller för verksamheten. Direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
har vidare ansvar för att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på 
ett i övrigt tillfredställande sätt.

Direktionen har 13 oktober 2017 antagit en policy för intern styrning och kontroll. Förbundet 
har genomfört en risk-, väsentlighets- och konsekvensanalys av verksamheten för 2021 genom att 
ringa in de rutiner och processer som är väsentliga för verksamheten att följa upp. Riskanalysen 
identifierade 67 risker och ligger till grund för upprättandet av plan för intern kontroll. Planen för 
intern kontroll omfattade fyra kontrollmoment. Planen för intern kontroll för 2021 har antagits 
av Direktionen 26 mars 2021. Revisionskontoret noterar att beslut om intern kontrollplan för 
2021 togs tre månader in på det nya året. Revisionskontoret rekommenderar att beslut om intern 
kontrollplan inför ett nytt år tas på hösten innan det år planen ska börja gälla. 
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Arbetet i förbundet med intern kontroll har fortsatt löpande under året. En tjänsteperson från 
kansliet leder den interna internkontrollgruppen. En från varje avdelning ingår i gruppen (avdel-
ning kansli, avdelningen för skydd och samhälle, avdelningen för insats och beredskap, avdelning-
en för utbildning och avdelningen för teknik och fastighet). Gruppen väljer att utföra kontroller 
utifrån riskanalys. Gruppen gör bland annat stickprovskontroller på löner och redovisning. En 
del kontrollåtgärder ska utföras och en viss nivå av stickprov ska göras enligt riskanalys/intern 
kontrollplan för 2021 men gruppen kan själv bestämma att utföra flera stickprov än dessa.

Förbundet genomför tertialuppföljningar där det bland annat ingår uppföljning av plan för intern 
kontroll, genomgång av kontrollåtgärder utifrån årets riskanalys samt uppföljning av budget och 
verksamhetsplan. 

SÄRF redovisar uppföljningen av intern kontroll 2021 som bilaga till årsredovisningen. Fyra 
risker från riskanalysen togs med till planen för intern kontroll. Uppföljning av samtliga fyra 
internkontroller/moment har genomförts under 2021. Samtliga kontrollmoment är avrappor-
terade till Direktionen den 18 mars 2022. Uppföljningen av den interna kontrollen innehåller 
kortfattade analyser och åtgärder.

2.12 Övriga iakttagelser 

2.12.1 Internbanken i Borås Stad 
Revisionskontoret noterar efter avstämning med ekonomichef att SÄRF från januari 2020 har 
erhållit ränta på likvida medel 89 mnkr som är insatt hos internbanken i Borås Stad. Från april 
2020 blev räntan återigen noll procent på grund av pandemins påverkan på samhällsekonomins 
utveckling. Förhållande kvarstår. 
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 Granskning av Södra Älvsborgs  Räddningsjtänstförbunds årsredovisning 2021

3 Sammanfattande bedömning
Granskningen av Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds årsredovisning bedöms i huvud-
sak utifrån kommunallagen, lag om kommunal bokföring och redovisning, rekommendationer 
från Rådet för kommunal redovisning och God redovisningssed. I granskningen av förbun-
dets årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot Direktionens budgetbeslut och 
eventuella beslut om specifika mål och prioriterade aktiviteter som avser budgetåret 2021. Den 
interna kontrollen bedöms utifrån riskanalys och plan för intern kontroll samt dess uppföljning. 
I den sammanfattande bedömningen ingår i förekommande fall också granskningsresultat från 
granskning av bevakningsområden och de fördjupade granskningar som har varit riktade mot 
förbundet under året. 

Granskningen visar att förbundets årsredovisning är upprättad i enlighet med de krav som finns 
för resultat- och balansräkning. Revisionskontoret konstaterar att SÄRF:s resultaträkning redo-
visar samtliga intäkter och kostnader under räkenskapsåret. Uppställningen följer inte helt lag-
stiftningens form. I uppställningen enligt LKBR har det införts en ny resultatnivå Verksamhetens 
resultat vilken saknas i förbundets årsredovisning. Därutöver saknas rubrikerna generella statsbi-
drag och utjämning samt extraordinära poster. Även om dessa är noll kronor bör de finnas med 
som rubriker i resultaträkningen för att helt stämma överens med LKBR.

För helåret 2021 redovisar förbundet ett överskott på 0,1 mnkr, vilket är 1,6 mnkr bättre jämfört 
med budget. Förbundet uppnår det finansiella målet under året. Årsredovisningen innehåller en 
förvaltningsberättelse och lämnar upplysningar om måluppfyllelse. 

Sammantaget konstateras att förbundet genomfört uppföljning avseende samtliga de 21 pre-
stationsmål Direktionen fastställt för 2021. Sammantaget är 5 av 21 prestationsmål inte helt 
genomförda per 31 december 2021. Förbundet skattar i årsredovisningen måluppfyllelsen till   
95 % genomfört under året och bedömer därmed att kravet på god ekonomisk hushållning 
uppfylls.

Direktionen har 13 oktober 2017 antagit en policy för intern styrning och kontroll. Förbundet 
har genomfört en riskanalys som identifierade 67 risker. Riskanalysen ligger till grund för upp-
rättandet av plan för intern kontroll. Planen för intern kontroll omfattade fyra kontrollmoment. 
Planen för intern kontroll för 2021 har antagits av Direktionen 26 mars 2021. Revisionskontoret 
noterar att beslut om intern kontrollplan för 2021 togs tre månader in på det nya Revisionskontoret 
rekommenderar att beslut om intern kontrollplan inför ett nytt år tas på hösten innan det år 
planen ska börja gälla. Samtliga kontrollmoment är avrapporterade till Direktionen den 18 mars 
2022. Uppföljningen av den interna kontrollen innehåller kortfattade analyser och åtgärder.

Revisionskontoret bedömer att förbundets årsredovisning i huvudsak är upprättad i enlighet 
med lag om kommunal bokföring och redovisning, kommunallagen och God redovisningssed. 
Årsredovisningen följer i huvudsak rekommendationerna från Rådet för kommunal redovisning.

Revisionskontoret bedömer att förbundets årsredovisning redogör för väsentliga händelser och 
lämnar genom sin förvaltningsberättelse en översiktlig redogörelse över hur förbundets verksamhet 
utvecklats under året. Samtliga av Direktionens prestationsmål följs upp på ett enhetligt sätt i 
årsredovisningen. Revisionskontoret bedömer att redovisningen av verksamhetsresultat och mål 
i årsredovisningen i huvudsak är förenliga med de mål som Direktionen beslutat om. 
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Revisionskontoret bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av för-
bundets resultat och ställning. Den sammantagna bedömningen är att verksamheten sköts på 
ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen 
bedöms som tillräcklig.

Borås 2022-03-30

Andreas Ekelund, 
Revisionschef, Revisionskontoret 
Borås Stad

Stefan Sjöblom
Certifierad kommunal yrkesrevisor, Revisionskontoret
Borås Stad
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Budget- och verksamhetsuppföljning april 2022 
Dnr 2022/275 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Rapporten per april 2022 avseende budget- och verksamhetsuppföljning med bilagor 
godkänns. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen redovisar en samlad budget- och verksamhetsuppföljning per april 2022. 
 
Kommunens ekonomiska resultat för 2022 prognostiseras uppgå till +55,3 mnkr. Det 
budgeterade resultatet för året uppgår till 25,0 mnkr. Den ekonomiska prognosen för 2022 är 
följaktligen 30,3 mnkr bättre än budget.  
 
Verksamheternas samlade ekonomiska utfall prognostiseras bli sämre än budgeterat. 
Avvikelsen beräknas totalt uppgå till -1,5 mnkr vid årets slut.  
 
Utfallet för finansförvaltningen bedöms bli 31,8 mnkr bättre än budgeterat. Avvikelsen beror 
till största delen på ökade skatteintäkter enligt SKRs senaste skatteunderlagsprognos samt 
exploateringsintäkter som beräknas komma in under året. Överskottet minskas dock av 
återförda reavinster för pensionsportföljen, då marknadsvärdet har sjunkit under 2022. 
 
Investeringsutfallet under årets fyra första månader uppgår till 31,8 mnkr (2021: 14,9 mnkr). 
Prognosticerat utfall vid årets slut beräknas till 256,1 mnkr. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-05-03 från ekonomichef 
2 Budgetuppföljning april 2022 april, slutlig 
3 Månadsrapport_2022-04-30_riskkontroll 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Rapporten per april 2022 avseende budget- och verksamhetsuppföljning med bilagor 
godkänns. 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-05-03 

Tjänsteskrivelse Budget- och verksamhetsuppföljning 
april 2022 
Diarienummer 2022/275, löpnummer 1756/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Rapporten per april 2022 avseende budget- och verksamhetsuppföljning med bilagor 
godkänns. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen redovisar en samlad budget- och verksamhetsuppföljning per april 2022. 
 
Kommunens ekonomiska resultat för 2022 prognostiseras uppgå till +55,3 mnkr. Det 
budgeterade resultatet för året uppgår till 25,0 mnkr. Den ekonomiska prognosen för 2022 är 
följaktligen 30,3 mnkr bättre än budget.  
 
Verksamheternas samlade ekonomiska utfall prognostiseras bli sämre än budgeterat. 
Avvikelsen beräknas totalt uppgå till -1,5 mnkr vid årets slut.  
 
Utfallet för finansförvaltningen bedöms bli 31,8 mnkr bättre än budgeterat. Avvikelsen beror 
till största delen på ökade skatteintäkter enligt SKRs senaste skatteunderlagsprognos samt 
exploateringsintäkter som beräknas komma in under året. Överskottet minskas dock av 
återförda reavinster för pensionsportföljen, då marknadsvärdet har sjunkit under 2022. 
 
Investeringsutfallet under årets fyra första månader uppgår till 31,8 mnkr (2021: 14,9 mnkr). 
Prognosticerat utfall vid årets slut beräknas till 256,1 mnkr. 
 
 
Ärendet 
Se sammanfattning. 
 
Beslutsunderlag 
1 Budgetuppföljning april 2022 april, slutlig 
2 Månadsrapport_2022-04-30_riskkontroll 
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Ekonomisk översikt – 
kommunen 
Det prognostiserade ekonomiska 
resultatet för kommunen 2022 uppgår 
till 55,3 mnkr.  

Resultatet 2021 uppgick till 103,4 mnkr. 
Den ekonomiska prognosen för 2022 
innebär följaktligen ett ekonomiskt 
resultat på en något lägre nivå jämfört 
med föregående år som dock var starkt 
påverkat av ersättningar i samband med 
pandemin. 

Investeringarna under årets fyra första 
månader uppgår till 31,8 mnkr och 
prognosen för helår uppgår till 256,1 
mnkr. 2021 års helårsutfall uppgick till 
113,9 mnkr. 
 

Ekonomisk prognos 2022 
Kommunens ekonomiska resultat för 2022 
prognostiseras uppgå till 55,3 mnkr. Det 
budgeterade resultatet för året uppgår till 25,0 
mnkr. Den ekonomiska prognosen för 2022 är 
följaktligen 30,3 mnkr högre än budget. 

Ekonomiskt resultat, mnkr 
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Budgetavvikelser 

Verksamheternas ekonomiska utfall 
Verksamheternas samlade ekonomiska utfall 
prognostiseras bli 1,5 mnkr sämre än 
budgeterat. 

Nettobudgeten för verksamheterna uppgår 
totalt till cirka 1 558 mnkr. 

Avvikelsen beror framförallt på negativ 
avvikelse avseende sektor lärande som kan 
hänföras till Tingsholm. Övriga sektorer går 
enligt budget eller har en positiv avvikelse.  
 

Verksamheternas budgetavvikelser, mnkr 
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Finansiering 
Utfallet för finansförvaltningen bedöms bli 
31,8 mnkr bättre än budgeterat. Avvikelsen 
beror till största delen på ökade skatteintäkter 
enligt SKRs senaste skatteunderlagsprognos 
samt exploateringsintäkter som beräknas 
komma in under året. Överskottet blir dock 
något lägre på grund av återförda reavinster 
för pensionsportföljen, då marknadsvärdet har 
sjunkit under 2022.

Nettoinvesteringar 
Totala investeringsbudgeten för 2022 inklusive 
ombudgeteringar från tidigare år uppgår till 
totalt 486,3 mnkr. 

Investeringsutfallet till och med april uppgår 
endast till 31,8 mnkr. Verksamheternas 
bedömning för hela 2022 innebär ett 
prognosticerat utfall på totalt 256,1 mnkr. 

Över tid är det viktigt att så stor del som 
möjligt av investeringarna finansieras via de 
medel som tillförs från den löpande driften. 
Under 2022 beräknas självfinansieringsgraden 
uppgå till cirka 50 % vilket är en lägre nivå än 
tidigare år då investeringstakten ökar. 

Nettoinvesteringar, mnkr 
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Risk och kontroll 

Lån 

Kommunen fungerar som internbank för 
bolagen inom koncernen. Kommunens 
låneskuld per 2021-04-30 uppgår till 
565,0 mnkr, samtidigt som utlåningen inom 
kommunkoncernen, inklusive utlåning till 
bostadsrättsföreningen Ulricehamnshus nr 7 – 
Parkgården (där samtliga andelar ägs inom 
kommunkoncernen), uppgår per 22-04-30 till 
575,2 mnkr. Utlåningen sker genom en 
checkräkningskredit. Därmed redovisas 
nettoskulder av lån och likvida medel. Detta är 
nytt från 2020 och därav förändringen mot 
2019 se tabellen i nästa kolumn. 
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Kommunens låneskuld, mnkr
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Finanspolicyn i Ulricehamns kommun anger 
ramar och riktlinjer för hur 
finansverksamheten i kommunen och bolagen 
ska bedrivas.  

Den samlade upplåningen ska enligt policyn ha 
en genomsnittlig kapitalbindningstid på 1-5 år. 
Per 2022-04-30 har kommunen en 
genomsnittlig kapitalbindning på 0,9 år. 
Kapitalbindningen är något under gränsvärdet 
för policyn men kommer åtgärdas under juni 
2022, då lån om 130 mnkr ska bindas om med 
ny längre bindningstid. 

    
Kapitalbindning 202204 2021 2020 

 
 0,9 år 1,3 år 1,5 år 
 

Ränterisken är en annan del som regleras i 
finanspolicyn. Räntebindningen i 
låneportföljen ska spridas över tid enligt en 
normportfölj.  
 

Räntebindning 

 

< 1år 1-2år 2-3år 3-4år 4-5år 5-6år 6-8år 8-10år 

Max andel, % 50,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 20,0 20,0 

Andel 202204, % 51,3 33,6 15,1 0,0 0,0 0,0 

,0 

0,0 0,0 

 

Andelen upplåning med räntebindning <1 år 
och 1-2 år ligger något över ramen för 
normportföljen. Detta kommer åtgärdas under 
juni 2022, då lån om 130 mnkr ska bindas om 
med ny längre bindningstid. 

Finansiella placeringar 
En viss del av kommunens likviditet är sedan 
länge avsatt till fondering för att möta framtida 
pensionsutbetalningar. Det har inte avsatts 
några ”nya” medel i portföljen under den 
senaste femårsperioden. 

Riktlinjer för placering av pensionsmedel i 
Ulricehamns kommun anger ramar och 
riktlinjer för hur medel avsatta för 
pensionsförpliktelser ska förvaltas i 
kommunen. I riktlinjerna anges bland annat: i 
vilka tillgångar och med vilka limiter 
portföljens medel får placeras, hur ansvaret för 
förvaltningen fördelas och hur förvaltningen 
och dess resultat ska rapporteras. Under första 
tertialet för 2022 har placeringarna förvaltats 
enligt riktlinjerna och i bilaga finns en 
redovisning av kommunens pensionsportfölj. 

Per 2022-04-30 uppgår det bokförda värdet på 
placerade medel avseende pensioner till 120,2 
mnkr, vilket är samma nivå som 
marknadsvärdet på tillgångarna. 

Summan av kommunens pensionsförpliktelser 
uppgick per 2022-04-30 till 424,6 mnkr 
(2021-12-31: 422,9 mnkr). Prognosen per 
2022-12-31 uppgår till 408,5 mnkr. 

Finansiella placeringar, mnkr 
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Balanskravsresultat 
Ulricehamns kommuns prognosticerade 
ekonomiska resultat 2022 innebär att 
kommunallagens krav på ekonomi i balans är 
uppfyllt. Av 2022 års ekonomiska resultat 
bedöms inga ytterligare medel avsättas till 
kommunens resultatutjämningsreserv. Efter 
tidigare års avsättningar uppgår 
resultatutjämningsreserven till 51,4 mnkr. 
Det finns inga tidigare balanskravsunderskott 
att återställa. 
 
Balanskravet enligt prognos per 
2022-04-30, mnkr 
  2022 

 
Årets resultat enligt 
resultaträkningen 55,3 

 
- reducering av samtliga realisationsvinster -29,2 
 
+ justering för realisationsvinster enligt 

undantagsmöjlighet - 
 
+ justering för realisationsförluster 

enligt undantagsmöjlighet - 
 
+ realiserade förluster i värdepapper 0,6 
 
+ justering för återföring av orealiserade 

vinster i värdepapper 13,8 

 

Årets resultat efter 
balanskravsjusteringar 40,5 

 
- reservering av medel till 

resultatutjämningsreserv - 
 
+ användning av medel från 

resultatutjämningsreserv - 

 Balanskravsresultat 40,5 
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God ekonomisk 
hushållning 
Verksamhetsmål 

Kommuner ska ha god ekonomisk hushållning 
i sin verksamhet och i sådan verksamhet som 
bedrivs genom till exempel helägda bolag. En 
viktig utgångspunkt för verksamhetsmålen i 
Ulricehamns kommun är det 
kommunalpolitiska handlingsprogrammet som 
har beslutats av kommunfullmäktige. 
Utgångspunkter i övrigt är:  
 
- Fokus på ett begränsat antal områden  
Mål fastställs inte för samtliga verksamheter. 
Fokus har valts på ett antal 
verksamhetsområden där det finns en tydlig 
strävan att förbättra resultaten. Det betyder 
inte att andra verksamheter är mindre viktiga. 
Uppföljning av resultaten inom samtliga 
verksamheter sker bland annat via SKR:s 
arbete med Kommunens Kvalitet i Korthet, 
Agenda 2030 med mera.  

- Fokus på förbättring och långsiktighet  
Absoluta målvärden anges inte för samtliga 
mål. Fokus har valts på att resultaten ska 
förbättras jämfört med tidigare uppnådda 
resultat. Ett antal mål, där det har varit möjligt 
och lämpligt, har formulerats så att 
uppföljning sker utifrån ett flerårsperspektiv.  
 
Verksamhetsmålen för god ekonomisk 
hushållning i Ulricehamns kommun utgår från 
följande målområden:  
 
- Fokus på dem vi är till för  
Målen berör framförallt det arbete som sker 
inom förvaltningsorganisationen. Kommunen 
ska ha ett gemensamt förhållningssätt till 
brukare/kunder och alltid sätta dem i centrum. 
Hög tillgänglighet och ett gott bemötande är 
viktiga delar i ett sådant förhållningssätt. 
Kommunens verksamhet ska vara effektiv och 
hålla hög kvalitet.  
 
 Hållbar tillväxt  
Kommunkoncernen har en viktig roll att 
fungera som katalysator för att olika 
organisationer och verksamheter i hela 
Ulricehamns kommun ska fungera 
tillsammans och därigenom skapa attraktivitet, 
tillväxt och en hållbar utveckling. 
 
 
 
 

- Attraktiv arbetsgivare  
I ett framtidsperspektiv är en stark och tydlig 
personalpolitik som lyfter fram och stärker de 
olika personalgrupperna i kommunen av 
största vikt. Målsättningar att öka det hållbara 
medarbetarengagemanget och att hålla den 
totala sjukfrånvaron på en låg nivå är här 
viktiga delar, för att kunna vara en attraktiv 
arbetsgivare. 
 
Finansiella mål 

Det finns fyra finansiella mål avseende god 
ekonomisk hushållning i kommunkoncernen. 
Två av målen avser kommunen och två mål 
avser bolagen (UEAB och STUBO). STUBO AB 
och UEAB är de bolag i kommunkoncernen 
som har mest betydande ekonomisk 
omsättning och balansomslutning. Dessa 
bolags ekonomiska utveckling har därför 
betydelse för hela kommunkoncernens 
ekonomiska utveckling.  
 
I bokslutet för tertial ett finns tre alternativ i 
bedömningen kring hur väl respektive mål 
uppfyllts. Antingen är målet uppfyllt (grönt), 
arbete pågår/förväntas uppfyllas (gult) eller 
målet är inte uppfyllt (rött).  
 
Av de tretton verksamhetsmålen är tre 
uppfyllda, nio förväntas uppfyllas samt ett mål 
som inte är uppfyllt. Gällande de finansiella 
målen är samtliga fyra uppfyllda.  
 
Förklaring till symboler: 

 Målet är uppfyllt 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

 Målet är inte uppfyllt
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Fokus på de vi är till för 

     

Verksamhetsmål Indikator 2022 Målvärde 2021 

Andel behöriga elever till något program på gymnasiet ska 
öka i förhållande till föregående läsår.        

Inget 
resultat >87,7 % 87,7 % 

Verkställighetstid i antal dagar från beslut till insats 
avseende boende enligt LSS § 9.9 ska minska i förhållande 
till föregående år. 

 
Inget 

resultat 
<260 
dagar 260 dagar 

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet 
inflyttningsdatum till särskilt boende ska minska i 
förhållande till föregående år. 

 
Inget 

resultat <57 dagar 57 dagar 

Andel behöriga elever till något program 
på gymnasiet ska öka i förhållande till 
föregående läsår. 

Analys 
Behörigheten till gymnasieskolan före 
lovskolan är 87,7 % vilket är en förbättring 
jämfört med föregående års 79,7 % 

Efter sommarskolan så ökade behörigheten till 
88,8 % jämfört med föregående års 85,6 %. 
Det är framförallt elever som prövats för ett 
betyg i matematik som påverkar det positiva 
resultatet. Utan nyanlända så är behörigheten 
89,3 % före sommarskola och 90,4 % efter 
sommarskola. 

Värt att notera att resultatet om 87,7 % är det 
som sektorn själva tagit ur systemet Qlickview 
och att det kan skilja någon procentenhet 
jämfört med det resultat som sedan 
presenteras i Kolada. Det är viktigt att skolorna 
analyserar sitt eget resultat och ser skillnader i 
utvecklingen mellan åren för klasser, ämnen 
och pojkar/flickor. 

Meritvärdet för åk 9 är 224,8 jämfört med 
föregående års 214,6. 
Uppdelat så har Stenbocksskolan ett 
meritvärde på 227,8 och Ätradalsskolan 216,8. 
Det är stor variation i måluppfyllelsen mellan 
klasser både på Stenboksskolan och 
Ätradalsskolan. En större andel flickor klarar 
sig bättre än pojkar. 

Resultaten påverkas av att verksamheten inte 
lyckas få de nyanlända eleverna och elever med 
NPF-problematik att nå godkänd nivå. Detta 
gäller de flesta ämnen och alla årskurser. 
De elever som inte har en gymnasiebehörighet 
saknar betyg i flertalet ämnen. 

 

Åtgärder/insatser för utveckling 
Respektive rektor analyserar varje lärares 

betygsättning i förhållande till 
styrdokumenten. Samtal om resultaten sker på 
organisation, grupp/ämnesområde och 
individnivå. 

Tydlig arbetsgång för extra anpassningar, 
anmälningar till rektor, särskilt stöd och 
åtgärdsprogram. 

Stärka kopplingen mellan den enskilde 
pedagogens bokslut - uppdragsdialog -
 lektionsbesök och 
utvecklingssamtal/lönesamtal. 

Uppföljning runt varje elev som inte fått 
godkänt betyg och handlingsplan för hur betyg 
ska nås. 

Särskilda undervisningsgrupper finns på både 
Stenbocksskolan och Ätradalsskolan. På 
Stenbocksskolan startas en flexgrupp upp att 
för att emot både elever från Stenbocksskolan 
och Ätradalsskolan. 

Tvålärarsystem där det är möjligt på 
Ätradalsskolan. 

Läxläsning varje vecka för de elever som 
behöver stöd. 

Lovskola och sommarlovsskola erbjuds för de 
elever i åk 8-9 som inte uppnått ett godkänt 
betyg. 

Fortsatt sambedömning av NP i åk 7-9 mellan 
skolor och pedagoger samt att involvera 
pedagoger i åk 6 för ökad samsyn och för att 
öka bedömarkompetensen. 

Ett särskilt arbete för att identifiera 
måluppfyllelsen för våra nyanlända elever. 
Nyanlända per skolverkets definition, kortare 
tid än fyra år i Sverige, sammanställs två 
gånger per läsår. Modersmålsundervisning och 
studiehandledning som stöd. Studiehandledare 
ska få tillgång till pedagogiska planeringar i 
Infomentor för att på bästa sätt stödja eleven. 

Gemensam lärplattform för hela grundskolan. 
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Detta säkerställer möjligheten att följa 
elevernas kunskapsutveckling från åk 1 samt 
att vårdnadshavare möter samma lärplattform 
genom grundskolan. 

Stöd till obehöriga lärare genom en intern 
obligatorisk utbildningsinsats som sträcker sig 
över hela läsåret. Samtliga obehöriga lärare får 
en mentor/handledare. 

 

Verkställighetstid i antal dagar från 
beslut till insats avseende boende enligt 
LSS § 9.9 ska minska i förhållande till 
föregående år 

Analys 

Medelvärdet för angiven verkställighetstid 
stämmer ej, det är fler beslut verkställda än 
vad som är inrapporterat. Ett av besluten togs 
ett år innan uttryckt önskemål om flytt var 
aktuellt och verkställdes därefter efter 556 
dagar, vilket påverkar medelvärdet i hög grad. 

Under 2021 har fyra boendebeslut verkställts 
på gruppbostad och fyra på servicebostad. 

Viss intern rörlighet har skett under 2021 och 
under året, några har flyttat från servicebostad 
till gruppbostad. Den nya gruppbostaden 
(Åsundavy gruppbostad) har genererat sex nya 
platser, men även brukare som har avlidit 
under året har genererat plats på boende. I 
samband med flytt på grund av renovering av 
gruppbostad och evakueringsboende, har 
ytterligare en plats tillkommit under 2021. På 
så sätt har individer med beslut om bostad 
med särskild service kunnat erbjudas 
gruppbostad flertalet gånger, även under 2020, 
men ett par personer har ändå valt att tacka 
nej och andra har erbjudits plats. Två personer 
som tidigare har valt att tacka nej har återtagit 
sin ansökan och ansökt om annan insats. 

Talet mäts endast en gång om året så några nya 
siffror att följa finns inte. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsatt arbete med boendeplanering för 
kommande behov och uppdatera utifrån 
reviderad boendeprognos kontinuerligt. Ny 
servicebostad (Tre rosors servicebostad) togs i 
bruk under april månad 2022. 

 

Väntetid i antal dagar från 
ansökningsdatum till erbjudet 
inflyttningsdatum till särskilt boende 
ska minska i förhållande till föregående 
år. 

Analys 

Under 2021 har handläggningstiderna minskat 
jämfört med 2020 vad gäller ansökan om vård 
och omsorgsboende utifrån statistikuttag i 
Treserva. Handläggningstiderna hade då 
minskat med 26 dagar. För året 2022 är målet 
inte mätt tertial 1. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Detta är åtgärderna handläggarenheten arbetat 
med: 

 Sedan 2021 har målet varit väl känt 
hos medarbetare på 
handläggarenheten. Att väntetid i antal 
dagar från ansökningsdatum till 
erbjudet inflyttningsdatum ska minska 
i förhållande till föregående år. 

 En gemensam arbetsmetod och 
checklistor har tagits fram på enheten 
för handläggning av ansökan för vård 
och omsorgsboende. 

 Utredningar görs utifrån IBIC och det 
ger en struktur i utredningsarbetet. 

 Regelbundna genomgångar av 
inkomna ansökningar VÅBO utifrån 
äldsta ärende. Fokus att arbeta ned 
balans inför semesterperioder. 

 Korta handläggningstider för 
ansökningar för personer som är 
beviljade korttid. 

 Från vård- och omsorgsboende så 
arbetas med snabba ut- och inflyttar. 

 Möte kring boendeplanering sker varje 
vecka mellan boendeplanerare på 
korttiden och vård och 
omsorgsboende. Det för att hållas a 
jour med lägesbilden av tomma platser 
och väntande.  
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Hållbar tillväxt 

     

Verksamhetsmål Indikator 2022 Målvärde 2021 

Befolkningen i Ulricehamns kommun ska öka med minst 5 
procent över en femårsperiod.  4,1 % ≥5% 4,5 % 

Samtliga nybyggda kommunala fastigheter ska uppfylla 
uppställda hållbarhetskriterier för ”Gröna lån”.  100 % 100 % 100 % 

Antalet nya lägenheter som produceras av STUBO AB ska 
öka med minst 100 sett över en femårsperiod.  100 st ≥100 st 100 st 

Företagsklimatet i Ulricehamns kommun ska förbättras i 
förhållande tillföregående år. (NUAB)  

Inget 
resultat 

>3,22 
index 3,22 index 

Företagsklimatet i Ulricehamns kommun ska förbättras i 
förhållande tillföregående år. (MSB) 

 

 80,0 index >68,34 
index 

68,34 
index 

Befolkningen i Ulricehamns kommun ska 
öka med minst 5 procent över en 
femårsperiod 

Analys 

Befolkningsmängden 31 mars 2017 var 24 021 
personer, samma datum 2022 var 
befolkningsmängden 25 002 personer. Den 
totala folkökningen har varit 981 personer 
under tidsperioden vilket ger en procentuell 
befolkningsökning på 4,1 %. 

Befolkningsutvecklingen är starkt beroende av 
hur många bostäder som produceras i 
kommunen och därför är kommunens förmåga 
att planera och verkställa exploatering och 
utbyggnadsprojekt avgörande för vilken 
befolkningsutveckling kommunen har. Med 
detaljplanerna som nu ligger i planpriolistan 
finns beredskap för att skapa förutsättningar 
för att befolkningsmålet ska kunna uppnås. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Planenhetens bidrag till en ökad befolkning 
inbegriper flera områden. Framtagande av 
detaljplaner för att bereda möjligheter att 
nyttja marken för de ändamål som samhället 
kräver för att kunna expandera är ett sådant 
område. Detta innebär egentligen all 
planläggning för alla ändamål som genomförs 
för att skapa ett samhälle som erbjuder 
möjlighet att bo, arbeta, gå i skola, driva 
företag, bli gammal i samt att hitta 
infrastrukturella lösningar för att få samhället 
att utvecklas hållbart. Planenheten utvecklar 
processerna för en snabbare och bättre 
planprocess där förseningar ska undvikas. Ett 
annat område är att bevara humankapitalet 
inom organisationen då omsättning av 
personal kan få negativa konsekvenser på 

kontinuiteten. Rekrytering av kompetent 
personal samt utveckling av befintlig personal 
är mycket viktig för att kunna nå målen. 

Planenheten arbetar även med delar av den 
bygglovsprocess som rör kartframtagning och 
mätuppdrag för att säkerställa en kvalitativ och 
säker bygglovsprocess. Fungerar dessa 
processer bra bidrar även det till en 
attraktivitet och en bra möjlighet för 
människor att trivas, bo kvar och utvecklas 
inom kommunen. Detta inbegriper även 
spridning av den informationsrikedom som 
finns i GIS-verksamhetens databas. 

 

Samtliga nybyggda kommunala 
fastigheter ska uppfylla uppställda 
hållbarhetskriterier för ”Gröna lån” 

Analys 

I pågående projekt stadsbibliotek, 
samverkanshus i Gällstad, Ryttershov och ny 
F-6 skola har kriterierna lyfts in i 
projekteringen. Under de första månaderna 
2022 har inte några nya fastigheter 
färdigställts. Däremot uppfyller de fastigheter 
som är i ett projekteringsskede under 2022 
kraven för ”Gröna lån”. Av denna anledning 
sätter vi ändå utfallet för 2022 till 100%. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Kriterierna måste in tidigt i projekteringen för 
att kunna implementeras på ett smidigt sätt. 
Projekt som har påbörjats under 2020 har 
hållbarhetskriterierna som mål. Ett sätt att få 
in kriterierna i ett projekt är att välja 
miljöklassificering Miljöbyggnad, i den nya 
skolan F-6 är nivå Miljöbyggnad silver 
beslutad. 
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Antalet nya lägenheter som produceras 
av STUBO AB ska öka med minst 100 
sett över en femårsperiod 

Analys 

Detaljplanen för Stockrosen 1 etapp 1 ("bakom 
Coop") är färdigställd och möjliggör 
byggnation av ca 90 lägenheter. I en första 
etapp uppförs nu två punkthus om totalt 56 
hyreslägenheter på Parkrosgatan 4 och 6. Om 
efterfrågan är god kan ett tredje hus byggas i 
senare skede. 

Planprocess för del 2 av Stockrosen 1 (övre 
delen av fastigheten) pågår. Även för området 
Karlslätt och "torget i Dalum" pågår 
detaljplaneprocesser. 

Ombyggnationer 

Projektering för att bygga om en lokal till 
lägenheter på Storgatan 36 pågår. En ny 
projektledare och en ny arkitekt är anlitade för 
att driva projektet framåt. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Stubo har reviderat långtidsplanen för år 
2022-2031 på grund av rådande läge med hög 
inflation m.m. Långtidsplanen innefattar 
löpande drift, reinvesteringar och 
nybyggnation. 

Planprocesser pågår för att möjliggöra 
utveckling på flera av bolagets bostadsområden 
bl.a. Karlslätt och övre delen av Stockrosen 1 
(etapp två). Bolaget driver projekt för 
nybyggnation både genom processer för 
detaljplaneändringar samt genom förtätningar 
inom befintliga områden vilka inte kräver 
detaljplaneändringar. Sammantaget grundar 
de pågående processerna för bra 
nybyggnationsprojekt de kommande åren. 

 

Företagsklimatet i Ulricehamns kommun 
ska förbättras i förhållande 
tillföregående år. (NUAB) 

Analys 

Arbete pågår. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

En del i arbetet är att en gemensam 
Näringslivsstrategi tillsammans mellan bolaget 
och kommunen tagits fram. Arbete sker i linje 
med det. 

Företagsklimatet i Ulricehamns kommun 

ska förbättras i förhållande 
tillföregående år. (MSB) 

Analys 

Företagarnas omdöme kopplat till 
myndighetsutövningen inom bygglov, 
markupplåtelser, miljö- och hälsoskydd, 
serveringstillstånd och livsmedelskontrollen 
följs upp genom insiktsmätningen. Kommunen 
följer även föreningars och privatpersoners 
omdöme. 

Resultatet för helåret 2021 har nyligen 
publicerats och ett analysarbete har påbörjats 
kopplat till det. 

Sektorns kvalitets- och utvecklingsarbete tycks 
ge resultat inom vissa områden, men arbetet 
måste ses långsiktigt. Det är dock glädjande att 
det redan nu gett resultat utifrån de 
förbättringar som gjorts. Vi kan konstatera att 
ärendemängden varit väldigt hög på 
byggenheten utan att mer resurser avsatts 
vilket påverkar enhetens förutsättningar att 
handlägga ärenden. 

Utfallet som redovisas för inledningen av 2022 
grundas på totalt 20 svar varav sju svar gäller 
bygg och 13 svar gäller miljö- och hälsoskydd. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Miljö och samhällsbyggnad arbetar aktivt med 
att försöka förbättra företagsklimatet. Detta 
sker främst genom sektorns kvalitets- och 
utvecklingsarbete. Fokus i utvecklingsarbetet 
är ständiga förbättringar och processer. I 
processarbetet kartläggs verksamhetens 
processer och förbättrar dessa för att göra dem 
mer effektiva och för att öka kundnyttan. I 
ständiga förbättringar strävas efter att löpande 
förbättra verksamheten under året för att 
snabbt kunna justera och förbättra för dem 
verksamheten är till för. I utvecklingsarbetet 
ingår även att öka digitaliseringen för att 
effektivisera handläggningen och öka servicen. 

Under våren har även Näringslivsstrategin 
antagits som ger sektorn ytterligare stöd i 
arbetet med företagsklimatet. 
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Attraktiv arbetsgivare 

     

Verksamhetsmål Indikator 2022 Målvärde 2021 

Den totala sjukfrånvaron för kommunalt anställda ska 
minska i förhållande till föregående år.        9,6 % <7,6 % 7,6 % 

Antalet medarbetare med långtidssjukfrånvaro (mer än 59 
dagar) ska minska i förhållande till föregående år  115 st <101,2 st 101,2 st 

Personalomsättningen av första linjens chefer ska minska i 
förhållande till föregående år 
 
 

 5,2 % <10,5 % 10,5 % 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska öka i 
förhållande till föregående år.  
 
 
 
 
 
Andelen 
 

 
Inget 

resultat 
>77,56 
index 

77,56 
index 

 
 

Andelen heltidsarbetande ska öka. 
 75,9 % 75,5 % 75,5% 

Den totala sjukfrånvaron för kommunalt 
anställda ska minska i förhållande till 
föregående år. 

Analys 

Den totala sjukfrånvaron har varit högre än för 
samma period 2021. Ökningen är kopplad till 
Coronapandemin i allmänhet och tillkomsten 
av Omikronvarianten i synnerhet. Detta i 
kombination med inslag av den årliga 
influensan och spridning av Calicivirus 
(vinterkräksjuka) gav ett sjukfrånvaroläge som 
stundtals var svårhanterat för förvaltningen. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Att hålla i och att hålla ut i kampen för 
minskad smittspridning och att tillämpa 
ordinarie rutiner avseende rehabilitering av 
långtidssjuka och identifiering och uppföljning 
av medarbetare med många 
sjukfrånvarotillfällen. 

 

Antalet medarbetare med 
långtidssjukfrånvaro (mer än 59 dagar) 
ska minska i förhållande till föregående 
år 

Analys 

Antalet långtidssjuka ligger på en högre nivå 
2021. Det kan inte uteslutas att detta är en 
följd av långvarigt och hårt arbete under 
pandemin - en så kallad pandemiskuld, men 
kan samtidigt vara ett utslag av "naturliga 
variationer" i mängden långtidssjuka. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Ett aktivt rehabiliteringsarbete enligt ordinarie 
rutiner och fortsatt uppföljning av 
utvecklingen. Förvaltningen kommer 

därutöver att göra en särskild undersökning av 
hur pandemin har påverkat arbetsmiljön i 
samband med årets medarbetarenkät. 

Personalomsättningen av första linjens 
chefer ska minska i förhållande till 
föregående år 

Analys 

Under 2021 slutade 10,5 % av första linjens 
chefer. Under perioden så har 5,2% av 
förvaltningens chefer slutat. Detta kan vara en 
signal på att personalrörligheten ökar inom 
gruppen och är samtidigt en signal på att 
arbetsmarknaden har öppnat upp efter 
pandemin och på en ökad konkurrens om 
arbetskraften. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsatt uppföljning, avslutningssamtal vid 
varje avgång, fortsatt arbete med 
handlingsplanen "Sjuhärads mest attraktiva 
offentliga arbetsgivare". 

 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) 
ska öka i förhållande till föregående år. 

Analys 

Kan mätas först efter det att årets 
medarbetarenkät är genomförd (oktober). 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Förberedelsearbete för årets medarbetarenkät 
pågår. 
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Andelen heltidsarbetande ska öka. 

Analys 

Medelvärdet för andelen heltidsarbetande var 
för 2021 75,5%. För januari-mars 2022 är 
medelvärdet 75,9%. Om man tittar på 
variationen kan man se, sedan 2018, att 
andelen heltidsarbetande går upp något under 

våren. Under sommaren ser resultatet ut som 
om det går upp mycket men det beror inte på 
att fler arbetar heltid utan på lärarnas 
anställningsform som ger utslag i statistiken. 
Under hösten går andelen heltidsarbetande ner 
något. Medelvärdet för andelen 
heltidsarbetande har ökat varje år sedan 2018. 
Det är framför allt nyanställningar som driver 
utvecklingen att fler arbetar heltid. 

 

Finansiella mål 

     

Finansiella mål, kommunen Indikator 2022 Målvärde 2021 

     
Det ekonomiska resultatet exklusive jämförelsestörande 
poster ska uppgå till minst 1,2% av intäkterna från 
skatteintäkter och kommunal utjämning. 
 

 3,4% 1,6% 7,1% 

Kommunens nyupplåning för finansiering av investeringar 
ska uppgå till högst cirka 250 mnkr.  0 mnkr Högst 325 

mnkr 0 mnkr 

STUBO ska generera en avkastning på minst 5% på 
fastighetsinnehavets marknadsvärde.  5,0% 5,0% 5,2% 

UEAB ska generera en avkastning på minst 5% på totalt 
eget kapital.  5,0% 5,0% 12,0% 

     

Det ekonomiska resultatet exklusive 
jämförelsestörande poster ska uppgå till 
minst 1,2% av intäkterna från 
skatteintäkter och kommunal 
utjämning. 

Analys 

Det prognosticerade ekonomiska resultatet 
uppgår till 55,3 mnkr, vilket motsvarar 3,4 
procent av intäkterna från skatteintäkter och 
kommunal utjämning. Därmed är målet 
uppnått då målvärdet för 2022 är minst 
1,6 procent av intäkterna från skatteintäkter 
och kommunal utjämning. En prognostiserad 
ökning av skatteunderlaget och en fortsatt 
tillväxt förväntas ge ökade skatteintäkter. Men 
den höga inflationstakten riskerar att medföra 
att kostnaderna ökar än mer, men hittills har 
det inte påverkat kommunens verksamheter så 
att resultatutvecklingen blivit negativ. 

Kommunens nyupplåning för 
finansiering av investeringar ska uppgå 
till högst cirka 250 mnkr. 

Analys 

Den senaste nyupplåningen på 90 mnkr 
gjordes i maj 2020. Då flera stora 
investeringsprojekt, både i kommunens 
verksamheter och i bolagen, blivit försenade 
har inte något behov av ytterligare 
nyupplåning uppstått sedan dess. 
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STUBO ska generera en avkastning på 
minst 5,0% på fastighetsinnehavets 
marknadsvärde. 

Analys 

Enligt ägardirektiv ska bolaget generera en 
avkastning om 5,0 % över tid. Avkastningen för 
perioden uppnår 5,0 %. Sedan 
avkastningskravet ställdes 2016 har bolaget ett 
genomsnitt på 5,4 % (år 2016-2021). Bolaget 
står starkt inför de kommande åren som kräver 
stora investeringar i såväl nyproduktioner som 
ombyggnationer/renoveringar i befintligt 
fastighetsbestånd. 

 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Bolaget arbetar med en aktiv ekonomi- och 
resursstyrning. Även verksamhetsutveckling 
och insatser som till exempel energisparande 
åtgärder och åtgärder för hög uthyrningsgrad 
bidrar till en långsiktigt stabil ekonomi. 

Stubo har sammanställt en långsiktig plan för 
om- och nybyggnation för perioden 2022-2031. 
Detta för att ägaren och de politisk valda ska 
kunna ta ställning till bolagets ekonomiska 
förutsättningar. 

 

UEAB ska generera en avkastning på 
minst 5,0% på totalt eget kapital. 

Analys 

Avkastning på genomsnittligt totalt kapital T1 
2022 är 5,0% (föregående år 5,0%). 
Avkastning på genomsnittligt eget kapital 2022 
i T1 är 10,0% (föregående år 11,0%). 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Prognos för 2022 är 10,0% avkastning på eget 
kapital. 
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Finansiella 
rapporter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatrapport 
     Belopp i mnkr  T1 Prognos  
  Budget 2022  2022 2021 
     

Verksamhetens intäkter 209,0 107,4 252,1 250,9 

Verksamhetens kostnader -1 706,6 -554,3 -1 732,7 -1 658,9 

Avskrivningar/ Nedskrivningar -84,8 -26,0 -75,1 -78,6 

Verksamhetens nettokostnader -1 582,4 -472,9 -1 555,7 -1 486,6 
Skatteintäkter 1 187,4 357,6 1 191,5 1 157,7 

Generella statsbidrag och utjämning 418,7 136,9 428,8 414,4 

Verksamhetens resultat 23,7 21,6 64,6 85,5 
Finansiella intäkter 4,1 6,5 8,2 21,8 

Finansiella kostnader -2,8 -15,2 -17,5 -4,0 

Resultat efter finansiella poster 25,0 12,9 55,3 103,4 
Extraordinära poster     

Årets resultat 25,0 12,9 55,3 103,4 

 

Balansrapport 
      
Belopp i mnkr               Budget T1 Prognos  

     2022 2022 2022 2021 
TILLGÅNGAR       
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Driftredovisnin
g

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR       
Immateriella anläggningstillgångar   2,2 3,0 2,2 3,5 

Materiella anläggningstillgångar   1 415,9 1 157,5 1 381,8  1 151,2 

Finansiella anläggningstillgångar   1 031,0 916,8 1 016,0 899,1 

Summa anläggningstillgångar   2 757,9 2 077,3 2 400,0 2 053,8 
       

BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR   2,4 2,5 2,4 2,6 
       

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR       

-Förråd   5,5 11,4 10,2 11,4 

-Fordringar   95,0 120,6 100,0 102,3 

-Kortfristiga placeringar, kassa och bank   73,6 172,3 100,0 209,7 

Summa omsättningstillgångar   174,1 304,3 210,2 323,4 

SUMMA TILLGÅNGAR   2 934,4 2 384,1 2 612,6 2 379,8 
       

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 
 
 

     

EGET KAPITAL   1 499,5 1 524,7 1 567,1 1 511,8 

Därav årets resultat   25,0 12,9 55,3 103,4 
       

AVSÄTTNINGAR        

-Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser   15,0 14,9 14,7 14,9 

-Andra avsättningar   9,9 27,6 10,3 30,2 

Summa avsättningar   24,9 42,5 25,0 45,1 
       

SKULDER       

Långfristiga skulder   1 047,6 573,7 724,0 574,0 

Kortfristiga skulder   362,4 243,2 296,5 248,9 

Summa Skulder   1 410,0 816,9 1 020,5 868,0 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER   2 934,4 2 384,1 2 612,6 2 379,8 
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Driftredovisning 
       

Ansvarsområde i mnkr 
 

Budget 
2022 

Prognos 
2022 

Avvikelse 
mot budget 

T1  
2022 

2021 

       
Kommunledningsstab  113,8 112,5 1,3 32,7 102,9 
 

      
Sektor miljö- och samhällsbyggnad  73,7 64,1 1,5 19,4 67,4 
 

      
Sektor välfärd  596,3 543,8 0,0 186,3 571,7 
- varav:       
Sektorstöd välfärd  19,8 11,6 8,2 4,5 10,5 
Individ och familjeomsorg  96,3 103,4 -7,1 31,3 93,9 

Funktionsnedsättning  150,2 148,3 1,9 46,6 140,7 
Hemtjänst och hemsjukvård  281,8 275,8 6,0 87,0 271,4 
Vård och omsorgsboende  48,2 57,2 -9,0 16,9 55,2 
 

      
Sektor lärande  681,7 686,3 -4,6 215,0 656,9 
- varav:       

Sektorstöd lärande  44,1 46,4 0,6 14,4 43,1 

Förskola  145,1 136,9 1,0 43,7 138,6 

Grundskola  293,6 260,5 0,0 91,3 281,5 
Tingsholm  168,1 163,5 -6,8 55,7 165,6 
Skolutveckling och stöd  30,8 26,0 0,6 9,9 28,2 

       
Sektor service  92,6 92,3 0,3 29,3 91,8 

       
Totala intäkter kommunstyrelsen  665,7 683,8 18,1 242,7 690,1 

Totala kostnader kommunstyrelsen  2 223,8 2 243,4 -19,6 725,3 2 180,7 

SUMMA KOMMUNSTYRELSEN  1 558,1 1 559,6 -1,5 482,6 1 490,6 

       
Totala intäkter finansförvaltningen  1 710,1 1 724,2 14,1 532,9 1 704,5 
Totala kostnader finansförvaltningen  125,5 107,8 17,7 37,0 109,2 

SUMMA FINANSFÖRVALTNING  1 584,6 1 616,4 31,8 495,9 1 595,3 

       
Totala intäkter revision 
 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Totala kostnader revision  1,5 1,5 0,0 0,4 1,3 

SUMMA REVISION  1,5 1,5 0,0 0,4 1,3 

       
SUMMA FÖRVALTNINGEN  25,0 55,3 30,3 12,9 103,4 

       

Justeringsposter, del av finansförvaltningen   -1 607,5 -1 611,0 3,5 -485,8 -1 590,0 

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER*  -1 582,5 -1 555,7 26,8 -472,9 -1 486,6 

Prognosen för verksamheternas samlade 
ekonomiska utfall för 2022 är något sämre än 
budgeterat. Avvikelsen totalt uppgår till -1,5 

mnkr. Nettobudgeten för verksamheterna 
uppgår till 1 501 mnkr. Den negativa 
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budgetavvikelsen avser framförallt sektor 
lärande och främst Tingsholm. 

 
+ Kommunledningsstab +1,3 
 
+ Sektor miljö och samhällsbyggnad +1,5 
 
- Sektor välfärd 0,0 
 
- Sektor lärande -4,6 
 
- Sektor service +0,3 
 
- Summa 

kommunstyrelsen -1,5 
   
 
- Revision +0,0 
   

 

Verksamhetens budgetavvikelser, mnkr 

14.3 13.9

23.4
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-1.5
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Sektor välfärds prognostiserar ett nollresultat 
totalt för sektorn.  

Vård och omsorgsboende lägger en 
minusprognos på 9,0 mnkr. Detta underskott 
möts dock delvis upp av en plusprognos inom 
hemtjänst och hemsjukvård på 6,0 mnkr. 
Dessa större avvikelser beror, liksom 2020 och 
2021, främst på ett större antal tomma platser 
på vård- och omsorgsboende, men också på att 
det inom vård- och omsorgsboende ingår ett 
par komplexa individärenden. 

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar 
ett resultat på 7,1 mnkr, främst pga att externa 
placeringar blivit dyrare. Funktionsned-
sättning beräknar en plusprognos på 1,9 mnkr, 
vilket beror på flera mindre plusposter. 

Central ledning prognostiserar ett överskott på 
8,2 mnkr, främst på grund av statsbidrag. 

Sektor lärandes prognostiserade 
budgetavvikelse uppgår till -4,6 mnkr. 
Verksamheten förskola prognostiserar ett 
budgetöverskott på 1,0 mnkr, vilket framförallt 

beror på lägre personalkostnader pga. 
sjukfrånvaro som ej ersatts fullt ut.  

Verksamheten Tingsholm prognostiserar en 
negativ budgetavvikelse om -6,8 mnkr. Detta 
beror framförallt på högre kostnader för 
interkommunala ersättningar utifrån de 
preliminära söksiffrorna för höstens 
gymnasieval, som visar på att fler elever 
kommer påbörja studier hos annan huvudman 
till hösten.  

Skolutveckling och stöd beräknar ett mindre 
överskott om 0,6 mnkr vilket framförallt beror 
på vakanser. Verksamhet grundskolan 
prognostiserar ett nollresultat. 

Sektor miljö- och samhällsbyggnads 
prognostiserar ett överskott med 1,5 mnkr. 
Prognosen baseras dels på att det är svårt att 
rekrytera personal samt att sektorns intäkter 
kommer att bibehållas. En osäkerhet finns 
också alltid kring hur stora kostnaderna 
kommer bli för reningen av lakvatten och 
vinterväghållningen, vilket är väderberoende. 

Sektor service prognostiserade budgetavvikelse 
uppgår till 0,3 mnkr. Den positiva 
budgetavvikelsen beror framförallt på 
personalkostnaderna. Högre sjukfrånvaro och 
ersättning av staten i början på året samtidigt 
som vakanser inte har ersatts fullt ut. 
Livsmedelskostnaderna kommer med största 
sannolikhet öka mer under året men 
verksamhetens bedömning är att detta 
kommer att hanteras. Fastighet ser en 
osäkerhet i prognosen utifrån elförbrukningen 
men även utifrån oförutsedda saker som kan 
uppkomma i projekten som behöver tas på 
driften, till exempel sanering av asbests. 

Kommunledningsstabens beräknade positiva 
budgetavvikelse på 1,3 mnkr består framförallt 
av ett överskott avseende posten ram i balans. 
Mindre underskott beräknas avseende 
kanslifunktionen medan övriga funktioner i 
stort sett går enligt budget. 

Utanför kommunstyrelsen så beräknas 
revisionen visa ett resultat i nivå med budget 
vid årets slut. 

Utfallet för finansförvaltningen är 31,8 mnkr 
bättre än budgeterat. Avvikelsen beror till 
största delen på ökade skatteintäkter enligt 
SKRs senaste skatteunderlagsprognos samt 
exploateringsintäkter som beräknas komma in 
under året.
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Investeringsred
ovisning
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Investeringsredovisning 
 

     

Projekt, belopp i mnkr 
 

Budget 
2022 

Prognos 
2022 

T1 
2022 

Avvikelse 
2022 

 
Nybyggnad boendedelar Ryttershov 62,7 10,0 3,3 52,7 
Ny skola F-6 i Ulricehamn 51,5 2,0 0,6 49,5 
Stadsbibliotek 42,2 8,8 1,3 33,4 
Investeringar i IT-utrustning 30,2 28,8 4,7 1,4 
Samverkanshus VO-boende/förskola i Gällstad 27,8 2,0 0,0 25,8 
Om- och tillbyggnad Hössna skola 27,2 15,0 6,2 12,2 
Utbyggnad av bostadsområde Bergsäter 24,0 24,0 1,0 0,0 
Markförvärv och/eller exploateringsverksamhet 20,0 9,9 0,0 10,1 
Gator, vägar och trafikåtgärder 18,7 17,7 0,2 1,0 
Genomförande av detaljplaner 17,0 11,7 1,3 5,3 
Ombyggnation gruppbostad Markuslyckedreven 16,3 16,3 0,1 0,0 
Reinvesteringar fastigheter-utbyte av komponenter 15,5 15,6 1,2 0,0 
Om- och tillbyggnad Vegby skola 10,2 10,2 0,1 0,0 
Simhall 10,0 0,0 0,0 10,0 
Energieffektivisering och tillgänglighetsanpassning 8,7 6,1 0,1 2,6 
Utbyggnad av bostadsområde Sanatorieskogen 1:3 7,0 0,5 0,0 6,5 
Ombyggnation gruppbostad Nillas Väg 6,2 6,2 0,3 0,0 
Lokaler Räddningstjänsten Ulricehamn 6,0 0,0 0,0 6,0 
Ventilation Tvärreds skola/fsk 5,4 5,4 3,6 0,0 
Utbyggnad GC-vägar utmed statliga vägar 5,4 5,4 0,1 0,0 
Ny skola 7-9  i Ulricehamn 5,0 0,5 0,0 4,5 
Skola 7-9 i Timmele (projektering) 5,0 0,0 0,0 5,0 
Utbyggnad av industriområde Rönnåsen etapp 2 5,0 5,0 0,0 0,0 
Lokalanpassning Maskinvägen 6 3,1 3,6 3,1 -0,5 
Ombyggnation gruppbostad Fållornavägen 0,0 1,5 0,6 -1,5 
Diverse investeringar under 5,0 mnkr 56,3 50,0 3,9 6,3 
Summa 486,3 256,1 31,8 230,2 
 

 

    

     Investeringsbudgeten för 2022, inklusive 
ombudgeteringar på 109,5 mnkr, uppgår till 
486,3 mnkr. Budgeten har under året utökats 
med 5,0 mnkr till ombyggnationen av 
gruppbostad Markuslyckedreven. 
Investeringsutfallet till och med april uppgår 
till 31,8 mnkr. Prognosen för 
investeringsutfallet 2022 uppgår till 256,1 
mnkr vilket är 230,2 mnkr lägre än årets 
budget. Investeringsutfallet 2021 uppgick i 
jämförelse till 113,9 mnkr. 

 

Större pågående investeringar 

Projektering pågår inför nybyggnad av 
boendedelar hus A-B, C-D och E-F vid 
Ryttershov.  Beslut om avsteg från 
funktionsprogrammet har tagits och 
projektering av systemhandlingar och 
förfrågningsunderlag planeras bli klara innan 
semestern 2022. Troligtvis genomförs 
byggnationen i tre etapper och kan stå helt 
färdigt årsskiftet 2025/26. 

Projektering av ny f-6 skola pågår. 
Detaljplanearbetet pågår men kommer att 
försenas med beräknat antagande hösten 
2022. Projektering av systemhandlingar och 
förfrågningsunderlag klart hösten 2022. 
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Projektering av nytt stadsbibliotek pågår. Det 
har i samband med bygglovsansökan 
uppdagats felaktigheter i detaljplan. Rättelse 
har utförts och vunnit laga kraft, arbete med 
att anpassa utformningen till den nya rättade 
detaljplanen pågår. Försenat, med möjligt 
färdigställande hösten 2024. 

Det är fortsatt problem med leveranser av 
skärmar och nätverksutrustning men vad det 
gäller datorer så har det fungerat under årets 
första fyra månader. It har ökat på 
utbytestakten när det gäller utbyten av enheter 
inom administrationen. Den största posten vad 
gäller investeringar som gäller leveranserna av 
elevenheter är lagd under första tertialet, 
leverans till skolstart. 

Projekt samverkanshus Gällstad är kraftigt 
försenat. Utredning har visat att ett 
hundraårsregn på platsen vore problematiskt. 
Det har försenat detaljplanearbetet och 
därmed projekteringen av mark. Leder till 
fördyringar när tomten måste höjas kraftigt 
och åtgärder som är nödvändiga för att ta hand 
om vattnet. Länsstyrelsen har nekat flytt av ett 
dike och Mark- och miljödomstolen har gått på 
Länsstyrelsens linje. Projekteringen blir 
utdragen och kommer att påverka ekonomin 
negativt. Byggnaden måste placeras om på 
tomten innan projekteringen av mark kan 
startas upp igen hösten 2022. 

Vid Hössna skola pågår om- och tillbyggnad. 
Verksamheten bedrivs i inhyrda tillfälliga 
lokaler vid skolan fram till sportlovet 2023. 

Projektet gällande utbyggnad av det nya 
exploateringsområdet Bergsäter pågår och 
förväntas pågå fram till och med årsskiftet 
2022/2023. 

Extra medel för genomförande av 
Markuslyckedreven har beviljats. Den blir 
dyrare och är mer omfattande då tillbyggnad 
måste genomföras på två ställen i stället för ett 
som på Fållornavägen. Priserna har ökat, 
betydligt mer än normal indexutveckling under 
pandemin och kriget i Ukraina. 

Om- och tillbyggnad av Vegby skola har 
upphandlats. Byggstart under sommaren när 
modulerna etablerats. Färdigställande 
beräknat till sommaren 2023. 

Projektet för byggandet av en ny simhall 
behöver komma igång för att minimera risken 
för att akut få stänga den gamla. Förstudie med 
alternativ till att bygga om genomfördes våren 
2019. Ny simhall bör byggas för att få en 
långsiktig funktion och ekonomi samt ett 
bredare utbud. Programhandlingar bör tas 

fram inför fortsatt projektering. Dessa 
preciserar byggherrens krav och önskemål om 
den blivande byggnaden samt kartlägger 
förutsättningar och villkor som kan påverka 
den kommande projekteringen. 

Beslut har tagits om att utreda och planera för 
två högstadieskolor i centralorten och en 
högstadieskola i Timmele. Underlag har tagits 
fram för att få en helhetsbild av nödvändiga 
ombyggnader inför en fortsatt projektering. 
Förslagshandlingar finns framtagna som 
beskriver framtida behovet av lokaler. Om- och 
nybyggnad behöver genomföras för att 
lokalerna skall motsvara behovet. Innan 
projektering kan inledas behöver ytterligare 
utredning genomföras av förvaltningen inför 
politiska beslut. 

Större budgetavvikelser 

Ombyggnad av lokaler i Verktyget 4 pågår och 
färdigställs våren 2022. Den externa 
hyresgästen flyttade från lokalen under 
november. Ombyggnaden är beräknad till 
totalt 6 mnkr, men prisökningarna på material 
kommer att påverka och ge ett underskott. 

Fållornavägen överstiger budget då fel i 
projekteringen upptäckts i samband med 
byggstart. Under arbetet så har konstruktören 
bytts ut ett flertal gånger, detta påverkar 
resultatet avsevärt. De stora felen som 
upptäckts ligger på el och konstruktion. 
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Verksamhetsbe
rättelser
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Kommunledningsstab 
Resultat (mnkr) 2022 

Tertial 1 
2022 

Budget 
2021 
Utfall 

Intäkter 1,8 4,5 5,5 
Personalkostnader  17,9 57,3 54,4 
Övriga kostnader 16,6 52,0 42,9 
Nettokostnader 32,7 113,8 102,8 

Budget 37,6 113,8 105,5 

Budgetavvikelse 4,9 0 2,7 

 

Prognos (mnkr)    
Prognos resultat helår   112,5 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  1,3 

Väsentliga händelser 

Coronapandemins påverkan på förvaltningen 
har minskat avsevärt och verksamheten är i 
stora delar tillbaka på den nivå man var på 
innan pandemin. Istället har perioden präglats 
av den rådande situationen i Ukraina och 
kommunens förberedelser för ett 
flyktingmottagande. Direktiven från nationellt 
håll har varit varierande, ofta från dag till dag, 
vilket har försvårat den långsiktiga 
planeringen. Korta tidsramar och snabba 
omkastningar till trots har förvaltningen visat 
prov på god förmåga att snabbt agera så att 
kommunen efter en veckas arbete hade ett 
antal platser i beredskap för eventuella 
flyktingar. Kommunen verkar för att de 
flyktingar som anlänt under perioden också 
ska bli anvisade Ulricehamns kommun. 

Rekryteringen av ny chef för sektor MSB är 
igång. Intervjuer kommer att ske under maj 
månad. Att rekrytera till tjänster inom just 
samhällsbyggnadsområdet har visat sig vara 
svårt då kommunen just nu söker både 
planchef och projektchef. Trots aktivt 
uppsökande av potentiella kandidater har 
ingen lämplig/intresserad identifierats. 

Årets första månader har i sedvanlig ordning 
präglats i hög grad av arbete med bokslut och 
årsredovisning för år 2021. En omvärldsanalys 
är framtagen utifrån de övergripande områden 
och förändringar som påverkar kommunens 
olika verksamhetsområden. Denna 
omvärldsanalys utgör samtidigt grundläggande 
fakta i arbetet med budget 2023. 

Förberedelserna inför valet 2022 är i full gång. 
Högre krav ställs numera på bl.a. vallokaler 
vilket gjort att ett antal nya behövt 
kontrakteras. 

Ekonomisk analys 

Sammantaget visar kommunledningsstaben ett 
överskott om ca 4,9 mnkr. Främsta orsaken till 
överskottet beror på budgeten för ram i balans, 
och KS-oförutsett. Budget för lönepott 
är fördelad. 

Kanslifunktionen signalerar att de politiska 
verksamheterna går med underskott som går 
att härleda till högre arvodekostnader. Övriga 
enheter går sammantaget med ett 
överskott, vilka går att koppla till lägre 
personalkostnader samt mindre köp av externa 
tjänster. 

Prognos 

Prognosen för kommunledningsstaben är ett 
överskott om 1,3 mnkr, vilket går att koppla till 
ram i balans. Vidare prognosticeras att KS 
oförutsett kommer nyttjas helt under året och 
därav inte påverka resultatet i någon riktning. 
Kanslifunktionen signalerar att de politiska 
verksamheterna går med underskott som går 
att härleda till högre arvodekostnader. Övriga 
verksamheter förväntar sig ha en budget i 
balans och även väga upp underskottet på 
kanslifunktionen. 

  

    

Personaltal 2022 
Tertial 1 

2021 
Tertial 1 

2020 
Tertial 1 

Arbetad tid (i årsarbeten) 68,2 68,7 65,6 
Sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid 

3,7% 3,1% 8,0% 

 
Antal medarbetare 
genomsnitt 

   
med långtidssjukfrånvaro 3,0 2,7 4,0 

 
 

 
 

   
    
    
    



25 

Sektor miljö och 
samhällsbyggnad 
    

Nettokostnader (mnkr) Tertial 
2022 

Budget 
2022 

Utfall 
2021 

Sektorstöd 1,3 4,2 2,8 
Miljö- och byggnämnd 0,2 0,5 0,5 
Planenhet 1,8 14,4 12,1 
Exploateringsenhet 12,9 41,2 40,0 
Miljöenhet 1,2 5,8 4,7 
Byggenhet 2,0 7,6 7,2 

Sektor MSB 19,4 73,7 67,4 

 

Resultat (mkr) Utfall   
2015 

Budget 
2016 

Utfall  
2016 

Intäkter 16,8 15,3 20,9 
Kostnader  64,6 68,1 69,7 
varav personalkostnader 21,6 24,6 25,7 

Verksamhetens resultat 47,8 
 
 

52,8 48,8 

   
    

Resultat (mnkr) 2022 
Tertial 1 

2022 
Budget 

2021 
Utfall 

 Intäkter 7,1 15,4 15,4 
Personalkostnader  12,8 43,0 37,8 
Övriga kostnader 13,7 46,1 45,0 
Nettokostnader 19,4 73,7 67,4 

Budget 24,6 73,7 70,1 

Budgetavvikelse 5,2 0,0 2,7 

 

Prognos (mnkr)    
Prognos resultat helår   72,2 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  1,5 

  
    

Personaltal 2022 
Tertial 1 

2021 
Tertial 1 

2020 
Tertial 1 

Arbetad tid (i årsarbeten) 60,3 61,3 57,1 
Sjukfrånvaro av ordinarie 5,2% 4,1% 5,6% 
arbetstid    
Antal medarbetare 
genomsnitt 

3,0 2,7 2,3 
med långtidssjukfrånvaro    

 

Väsentliga händelser 

Miljö och samhällsbyggnad har under det 
första tertialet arbetat aktivt 
med kvalitetsledningssystemet i sektorn. Att ha 
en tydlig och genomtänkt struktur för hur 
kvalitetsarbetet ska bedrivas ökar 
förutsättningarna för att lyckas med sitt 
förbättringsarbete. Kvalitetsledningssystemet 
beskriver även sektorns grundvärderingar 
vilket förbättringsarbetet utgår ifrån. Genom 
kvalitetsledningsarbetet kommer sektorn öka 
medarbetarnas möjlighet att förbättra och 
utveckla sektorn. I slutändan handlar det om 
att på så bra sätt som möjligt leverera bästa 
möjliga service och kvalitet till kunderna.  

Ulricehamns kommun fortsätter framåt i en 
positiv utvecklings- och expansionsfas. 
Sektorns tjänster efterfrågas i stor omfattning, 
vilket är inspirerande. Kontinuerligt arbete 
kring processer och effektiviseringar pågår och 
kommer fortsatt vara en viktig del av arbetet 
för att korta handläggningstider och hjälpa 
kunderna genom de processer som behöver 
genomföras. Utvecklingen ställer höga krav på 
sektorn, framförallt gällande mark för nya 
bostäder. För att tillmötesgå utvecklingen är 
infrastrukturen också en prioriterad fråga, 
både på kort och lång sikt. För att tillgodose 
marknaden arbetar sektorn prioriterat med att 
planlägga mark för ytterligare etableringar. 
Med stöd av gällande översiktsplan och 
antagen markförvärvspolicy arbetas det 
aktivt för att utöka kommunens markreserv 
gällande mark för ny bostadsbebyggelse, 
kommunal service, men också mark för 
industri och sällanköpshandel.  

Utbyggnad av det nya bostadsområdet 
Bergsäter är i full gång. Det kvarstår mycket 
arbete av utbyggnaden men än så länge hålls 
tidsplanen. Beläggningsarbeten har påbörjats i 
kommunen och kommer att pågå under större 
delen av året utifrån beläggnings-
inventeringen.  Ansökningsperioden för 
skolskjuts och elevresor var öppen under de 
inledande fyra månaderna. Återigen visar det 
att informationsspridningen fungerar bra 
då majoriteten av alla ansökningar kom in 
under ansökningsperioden. Planeringen inför 
läsåret 22/23 pågår för fullt. 

På miljö ligger tillsynen väl i fas med planen 
inom alla områden, och både digital och fysisk 
tillsyn genomförs. Den första robotiserade 
processen är klar och det är numera roboten 
Bob som expedierar beslut om tillstånd till 
installation av värmepump. Det har även tagits 
fram en e-tjänst för inlämning av 
entreprenörsrapport för små avlopp, samt en 
tjänst för att lämna klagomål 
(olägenhetsanmälan). Enheten har nått sitt 
första målvärde för förbättringsförslag (50 st) 
och kan se flera vinster till följd av de 
förbättringsförslag som har genomförts. 
Exempel på detta är tidsmässiga 
besparingar internt och även ekonomiska 
vinster för verksamhetsutövare.  

På bygg är ärendeinströmningen 
fortsatt väldigt hög och nu har sektorn fått 
börja prioritera hårt i sitt arbete, vilket 
påverkar handläggningstiderna. Byggenheten 
jobbar med att ta fram e-tjänster och den e-
tjänst som togs fram för att boka möten eller 
ställa frågor är en av de mest använda i 
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kommunen. Det har även tagits fram en e-
tjänst för det så kallade grannehörandet, dvs 
om en granne vill lämna synpunkter på en 
bygglovsansökan som denne kan vara berörd 
av. Enheten har ytterligare tre e-tjänster klara, 
begäran om slutbesked, anmälan om 
kontrollansvarig och ansökan om 
förhandsbesked. Dessutom jobbas det nu med 
en e-tjänst för ansökan om bygglov, rivningslov 
mm. 

Ekonomisk analys 

Sektor miljö och samhällsbyggnads utfall visar 
ett överskott gentemot budget efter de 
inledande fyra månaderna. Utfallet härrör sig 
nedanstående avvikelser: 

De externa intäkterna avviker positivt om ca 
2,0 mnkr och beror främst på ökade intäkter 
avseende planavgifter, bygglovsavgifter och 
tillsynsavgifter.   

Utfallet för personalkostnaderna för sektorn 
visar ett överskott gentemot budget med ca 1,2 
mnkr. Detta beror på vakanser samt 
föräldraledigheter. Rekryteringsprocesser har 
påbörjats men några har behövts göras om då 
arbetsmarknaden är svår för flertalet av 
sektorns yrkesgrupper. 

Andelen beställda utredningar och 
konsultuppdrag inom sektorn genererar ett 
överskott gentemot budget om ca 1,5 mnkr. 
Utfallet kommer att justeras under året då flera 
utredningar ännu inte fakturerats. 

Överskottet beror också på att entreprenader 
och köp av tjänster visar ett positivt utfall. I 
denna budgetpost innefattas kostnader för 
återställande av deponin på Övreskogs 
återvinningscentral, kostnaden ska ses 
tillsammans med minskad förändring av 
avsättning under diverse kostnader. 

Prognos 

Sektorn prognostiserar ett överskott gentemot 
budget om 1,5 mnkr, vilket baseras på att det 
dels är svårt att rekrytera personal med rätt 
kompetens samt att sektorns intäkter kommer 
att bibehållas. 

En osäkerhet finns också kring hur stora 
kostnaderna kommer bli för reningen av 
lakvatten och vinterväghållningen, vilka 
båda är väderberoende.  
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Sektor välfärd 
 

    

Nettokostnader (mnkr) 2022 
Tertial 1 

2022 
Budget 

2021 
Utfall 

Sektorsstöd välfärd 4,5 19,8 10,5 
Individ- och familjeomsorg 31,3 96,3 93,9 
Funktionsnedsättning 46,6 150,2 140,7 
Hemtjänst och hemsjukvård 87,0 281,8 271,4 
Vård och omsorgsboende 16,9 48,2 55,2 

Sektor välfärd 186,3 596,3 571,7 

 

Resultat (mkr) Utfall   
2015 

Budget 
2016 

Utfall  
2016 

Intäkter 16,8 15,3 20,9 
Kostnader  64,6 68,1 69,7 
varav personalkostnader 21,6 24,6 25,7 

Verksamhetens resultat 47,8 
 
 

52,8 48,8 

   

 

    

Resultat (mnkr) 2022 
Tertial 1 

2022 
Budget 

2021 
Utfall 

Intäkter 115,6 314,2 329,0 
Personalkostnader  152,4 456,4 457,8 
Övriga kostnader 149,6 454,2 442,9 
Nettokostnader 186,3 596,3 571,7 

Budget 190,8 596,3 574,2 

Budgetavvikelse 4,4 0,0 2,5 

 

Prognos (mnkr)    
Prognos resultat helår   596,3 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  0,0 
 

    

Personaltal 2022 
Tertial 1 

2021 
Tertial 1 

2020 
Tertial 1 

Arbetad tid (i årsarbeten) 769,0 747,9 712,7 
Sjukfrånvaro av ordinarie    
arbetstid 11,7 % 9,7 % 9,8% 
Antal medarbetare 
igenomsnitt 

   
med långtidssjukfrånvaro 64,0 57,3 46,0 

     

Väsentliga händelser 

Kriget i Ukraina har medfört en utmaning för 
kommunerna. Migrationsverket beräknar att 
80 000 ukrainare kommer att söka asyl i 
Sverige under 2022. Ulricehamn har fått ett 
fördelningstal om 207 personer, vilket måste 
anses vara en utmaning. Det är ont om tid för 
förberedelse och många oklarheter föreligger. 
Ett större antal lägenheter har införskaffats 
och andra fastigheter har inventerats och 
utreds som möjliga flyktingboenden.  

Verksamheten har även under början av 2022 
påverkats högst påtagligt av coronapandemin. 
Pandemins omikronvariant som hade hög 

spridning gav en mycket omfattande 
personalfrånvaro. 

Stort arbete läggs på många större byggprojekt 
som nytt vård- och omsorgsboende i Gällstad 
och "nya" Ryttershov, gruppbostäder och 
psykiatriboende. 

Under första kvartalet har en ny servicebostad 
startat, Tre rosors servicebostad, beläggningen 
kommer att successivt öka under året. 

Sektorn arbetar vidare med sina tre 
fokusområden TAK (tillit-attraktiv 
arbetsgivare-kvalitetsutveckling). Detta görs 
genom utvecklingsdagar, seminarier och prova 
nya arbetssätt. 

Ekonomisk analys 

Den positiva budgetavvikelsen beror främst på 
ett fortsatt stort antal tomma platser inom 
vård- och omsorgsboende. Försäljning av 
platser inom vård- och omsorgsboende och 
korttidsboende till Borås Stad ger externa 
intäkter. Inom färdtjänsten ses fortfarande ett 
minskat åkande. Däremot ses en ökning av 
behoven inom hemtjänsten. I budgetavvikelsen 
ingår statligt bidrag för sjuklöner på 3,9 mnkr. 
0,8 mnkr av dessa avser december 2021. 
Sektorn har för perioden haft extra kostnader 
för pandemin på cirka 5,2 mnkr och för 
Ukrainaflyktingar på cirka 0,2 mnkr. 

Prognos 

IFO:s minusprognos ökar till 7,1 mnkr, främst 
pga att externa placeringar blivit dyrare, men 
också minskade intäkter för 
arbetsmarknadsåtgärder. Här ingår även ett 
underskott för flyktingmottagande. 

Funktionsnedsättning beräknar en 
plusprognos på 1,9 mnkr, vilket beror på flera 
plusposter. Vård- och omsorgsboende lägger 
en minusprognos på 9,0 mnkr som möts upp 
med plusprognos på 6,0 mnkr på hemtjänst 
och hemsjukvård. Inom vård- och 
omsorgsboende ingår ett par komplexa 
individärenden. 

Central ledning prognostiserar ett resultat på 
8,2 mnkr på grund av lägre personalkostnader 
samt att det finns extra medel på drygt 5 mnkr 
och att det förväntas ytterligare statsbidrag 
under året som till största delen är riktade till 
äldreomsorgen. 
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Individ- och familjeomsorg 
 

    

Resultat (mnkr) 2022 
Tertial 1 

2022 
Budget 

2021 
Utfall 

Intäkter 10,5 20,7 32,0 
Personalkostnader  22,8 67,6 66,3 
Övriga kostnader 19,0 49,4 59,7 
Nettokostnader 31,3 96,3 93,9 

Budget 31,2 96,3 90,6 

Budgetavvikelse -0,1 0 -3,3 

    
 

Prognos (mnkr)    
Prognos resultat helår   103,4 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  -7,1 
 

    

Personaltal 2022 
Tertial 1 

2021 
Tertial 1 

2020 
Tertial 1 

Arbetad tid (i årsarbeten) 106,2 98,6 * 
Sjukfrånvaro av ordinarie    
arbetstid 9,0% 8,7% * 
Antal medarbetare 
genomsnitt 

   
med långtidssjukfrånvaro 7,3 7,3* * 
 

*På grund av omorganisation inom sektorn finns ej utfall 
för 2020 att redovisa. 

Väsentliga händelser 
Kriget i Ukraina har medfört ett utökat 
uppdrag för IFO i form av förberedelse för 
mottagning av flyktingar. Migrationsverket 
beräknar att cirka 80 000 ukrainare kommer 
att söka asyl i Sverige under 2022. Staten 
planerar också att besluta om en snabb 
lagändring som ger Migrationsverket möjlighet 
att anvisa flyktingar till kommunerna på ett 
sätt som motsvarar bosättningslagen från 
2016. Det innebär att ansvaret för att hysa 
flyktingarna flyttas från staten till 
kommunerna. Lagändringen föreslås träda i 
kraft redan 1 juli. Ulricehamn har fått ett 
fördelningstal om 207 personer, vilket måste 
anses vara en utmaning. Det är ont om tid för 
förberedelse. IFO anställde snabbt en 
enhetschef på en tillfällig anställning för 
uppdraget. Den stora osäkerheten och 
uteblivna svar på många frågor har dock lett 
till att enhetschefen fått andra arbetsuppgifter 
inom sektor välfärd. Ett större antal lägenheter 
har införskaffats och andra fastigheter har 
inventerats och utreds som möjliga 
flyktingboenden.  

Hög belastning av uppdrag på barn och unga 
samt vuxenenheten. Antalet aktualiseringar 
har ökat kraftigt och innebär en ökad 
belastning för både myndighetsutövning och 
utförarverksamhet.  

I början av maj har två ensamkommande barn 
från Ukraina anvisats till Ulricehamn.  

Förändringar inom Arbetsförmedlingen 
påverkar kommunens arbetsmarknadsenhet. 
Bland annat genom att delar av 
Arbetsförmedlingens verksamhet är utlagd på 
entreprenad.  

 

Ekonomisk analys 
I resultaträkningen gör IFO en negativ 
budgetavvikelse på 0,1 mnkr. Ett fåtal dyra 
placeringar inom barn och unga är den 
viktigaste förklaringen till minusprognosen på 
helår. Antalet placeringar i interna familjehem 
ökar också. Sedan förra uppföljningen har 
vuxenenheten gjort en placering enligt lag om 
vård av missbrukare i vissa fall (LVM), vilket är 
särskilt kostsamt. Även 
arbetsmarknadsenheten lägger minusprognos 
för helåret som i huvudsak beror på lägre 
intäkter från Arbetsförmedlingen. 

Försörjningsstödet går fortsatt bra och kan 
lägga en försiktig plusprognos. Trenden är 
sjunkande antal ärenden. Det interna köp- och 
säljsystemet ger utslag gällande boendestöd, 
som har ökat i volym. I övrigt går enheterna 
ungefär som budgeterat. 

Kriget i Ukraina medför kostnader för 
tomhyror och möbler/inredning på 0,3 mnkr. 

 

Prognos 
Prognosen för helår uppgår till -7,1 mnkr. I 
prognosen ingår en negativ budgetavvikelse för 
flyktingmottagande från Ukraina på 0,6 mnkr.  

Försörjningsstödet sjunker, både i antal kronor 
och antal ärenden, vilket har en direkt 
koppling till konjunktur och arbetslöshet. 
Ulricehamn har låg arbetslöshet, både jämfört 
med riket och med övriga kommuner i 
Sjuhärad. Arbetslösheten var i mars 4,1 %. 
Många branscher har problem med 
kompetensförsörjning, vilket därmed hotar 
tillväxten. Den målgrupp som finns inom dessa 
siffror står långt från arbetsmarknaden och har 
olika bekymmer som utgör hinder för 
anställning. Bland annat språksvaghet, 
funktionsnedsättning eller 
beroendeproblematik. 
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Funktionsnedsättning 
    

Resultat (mnkr) 2022 
Tertial 1 

2022 
Budget 

2021 
Utfall 

Intäkter 38,2 106,8 102,0 
Personalkostnader 35,5 112,3 103,6 
Övriga kostnader 49,4 144,7 139,1 
Nettokostnader 46,6 150,2 140,7 

Budget 48,6 150,2 141,6 

Budgetavvikelse 1,9 0 1,0 

    
 

Prognos (mnkr)    
Prognos resultat helår   148,3 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  1,9 
 

    

Personaltal 2022 
Tertial 1 

2021 
Tertial 1 

2020 
Tertial 1 

Arbetad tid (i årsarbeten) 180,1 173,7* * 
Sjukfrånvaro av ordinarie    
Arbetstid 11,2% 8,8% * 
Antal medarbetare 
genomsnitt 

   
med långtidssjukfrånvaro 14,3 11,3 * 

    
*På grund av omorganisation inom sektorn finns ej utfall 
för 2020 att redovisa. 

Väsentliga händelser 

Under första kvartalet har en ny servicebostad 
startat, Tre rosors servicebostad. Planerad 
beläggning är i dagsläget 2–3 brukare, men 
beräknas att successivt öka under året. 
 
Daglig verksamhet, Överskottslagret, har bytt 
lokaler. Verksamheten har flyttat till Fotåsen i 
Villastaden. Verksamheten saknar i dagsläget 
tillstånd för att bedriva försäljning, men 
bygglovsansökan är inskickad och 
verksamheten inväntar även tillfälligt tillstånd 
för att möjliggöra försäljning. 

Lövbackas korttidsverksamhet har fortsatt viss 
verksamhet på Tingsholmsgymnasiet, 
avseende korttidstillsyn på morgon och 
eftermiddag för vissa barn. Arbete pågår med 
att på sikt hitta mer ändamålsenliga lokaler för 
den verksamhet som i dagsläget uppehåller sig 
i Tingsholmsgymnasiets lokaler. 
 
Ombyggnation av Fållornavägens gruppbostad 
är färdig och verksamheten har flyttat åter till 
sina nya lokaler. 
 

Ombyggnation av Markuslyckedrevens 
gruppbostad pågår och verksamheten är för 
närvarande i tillfälliga lokaler på Riddaregatan. 
 
En ny företagsgrupp inom daglig verksamhet 
har startats, med inriktning på media. Angiven 
företagsgrupp lånar lokal av ungas fritid. 
 
Ekonomisk analys 

Efter april redovisar funktionsnedsättning en 
positiv budgetavvikelse på 1,9 mnkr. 

 
Bostäderna har en positiv avvikelse på cirka 
0,6 mnkr i huvudsak utifrån att 
servicebostaden Tre rosor inte är fullbelagd. 
Daglig verksamhet har en positiv avvikelse på 
0,2 mnkr. Personlig assistans har en negativ 
avvikelse på 0,1 mnkr. Ledsagare och avlösare 
har en positiv avvikelse på 0,1 mnkr. 
Korttidstillsyn och korttidsvistelse LSS har en 
negativ avvikelse på 0,1 mnkr. 
Handläggarenheten har en positiv avvikelse på 
0,9 mnkr utifrån att antalet assistansärenden 
har minskat samtidigt som ett ärende har 
övergått till Försäkringskassan. Vidare finns en 
positiv avvikelse hos verksamhetschef på 0,1 
mnkr för övergripande kostnader. 

 

Prognos 
Verksamhet funktionsnedsättning redovisar 
för helår en positiv budgetavvikelse på 1,9 
mnkr.  

Bostäderna redovisar en positiv avvikelse på 
cirka 1,1 mnkr i huvudsak utifrån att den 
nystartade servicebostaden Tre rosor inte har 
varit fullbelagd. Daglig verksamhet redovisar 
en prognos i enlighet med budget. Personlig 
assistans redovisar en negativ avvikelse på 0,3 
mnkr. Ledsagare och avlösare redovisar en 
positiv avvikelse på 0,4 mnkr. Korttidstillsyn 
och korttidsvistelse LSS redovisar en negativ 
avvikelse på 0,4 mnkr. Handläggarenheten 
redovisar en positiv avvikelse på 1,1 mnkr 
utifrån att antalet assistansärenden har 
minskat samtidigt som ett ärende har övergått 
till Försäkringskassan. 
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Hemtjänst och hemsjukvård 

 
    

Resultat (mnkr) 2022 
Tertial 1 

2022 
Budget 

2021 
Utfall 

Intäkter 27,5 65,5 71,1 
Personalkostnader  45,4 129,2 137,6 
Övriga kostnader 69,1 218,1 205,0 
Nettokostnader 87,0 281,8 271,4 

Budget 90,5 281,8 278,1 

Budgetavvikelse 3,5 0,0 6,7 
 

Prognos (mnkr)    
Prognos resultat helår   275,8 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  6,0 
 

    

Personaltal 2022 
Tertial 1 

2021 
Tertial 1 

2020 
Tertial 1 

Arbetad tid (i årsarbeten) 228,9 225,4 * 
Sjukfrånvaro av ordinarie    
arbetstid 10,1% 7,8% * 
Antal medarbetare 
genomsnitt 

   
med långtidssjukfrånvaro 12,3 12,7 * 

    
*På grund av omorganisation inom sektorn finns ej utfall 
för 2020 att redovisa. 

Väsentliga händelser 

I verksamheten pågår målarbete med 
fokusområdena tillitsbaserad ledning och 
styrning, attraktiv arbetsgivare och kvalitet.  
Arbetet fortsätter med införandet av SIP - 
samordnad individuell planering, översyn av 
hemsjukvårdens organisering samt nytt 
arbetssätt inom hemtjänst med larm och 
teknikgrupp. 

Korttiden säljer fortsatt platser till Borås stad. 
Beläggning och efterfrågan av våra egna 
korttidsplatser har varit ojämn och svår att 
förutse efter pandemiåren. Hemsjukvården har 
arbetat med vård- och omsorgsboendenas 
externa korttidsplatser, då även de säljer till 
Borås stad. Verksamheten ser en ökad 
efterfrågan på dagverksamhet för dementa 
sedan i våras.  

Inom LOV har vi 3 verksamma företag igång, 
Hemtrevnad, Living Care och Attendo. 
Hemtrevnad verkar inom städ och service. 
Attendo och Living Care verkar inom både städ 
och service samt personlig omvårdnad. 
Hemtjänsten har ökat väsentligt, vilket kräver 

mer personal och mer resurser. Från 2021 till 
2022 ses en ökning med ca 70 personer som 
har hemtjänstbeslut. Verksamheten har svårt 
att rekrytera i samma takt som utökning av 
behov sker.  

Sommaren är svår att få ihop till 
bemanningsmässigt. Det är mer svårigheter än 
normalt med rekrytering av vikarier. En 
åtgärdsplan för sommaren arbetas med sedan 
hösten 2021. Äldreomsorgslyftet pågår under 
hela 2022, vilket kommer resultera i nya 
undersköterskor till verksamheten. HLR-
utbildningar för all personal har påbörjats. 
Verksamheten hade extremt hög sjukfrånvaro 
under januari 2022 på grund av covid. För hela 
verksamheten låg det på 13,4 %. På vissa 
enheter låg det över 20 %. 

 

Ekonomisk analys 

Verksamheten har övertidskostnader för 
perioden till följd av covid-19 på 1,5 mnkr. 
Kostnader för inhyrd personal, avseende 
sjuksköterskor och handläggare på 0,7 mnkr. 
Beställningen har ökat i hemtjänst jämfört med 
budget med ca 1,4 mnkr. Största ekonomiska 
påverkan har varit vård och omsorgsboendena 
som har haft ca 10 % lägre beställning än 
budget. Personalkostnader inom hemtjänst och 
hemsjukvård är högre än budget med 3 mnkr. 
Korttiden har haft en lägre beställning internt. 
Däremot har kommunen sålt platser till Borås 
stad för 1,2 mnkr under perioden. Färdtjänst 
har ett plusresultat på 0,5 mnkr till följd av 
färre resor. Statlig ersättning för 
sjuklönekostnader har mottagits på 1,2 mnkr. 

 

Prognos 

Handläggarenheten prognostiserar en positiv 
avvikelse med 7,1 mnkr. Merparten beror på 
fortsatt tomma platser på vård och 
omsorgsboenden. Troligen ses effekter av 
tomplatserna under hela 2022. Utförarna inom 
hemtjänsten har en prognos på -3,3 mnkr 
jämfört med budget. Det är svårt att få ihop 
ekonomin i och med stora avstånd på 
landsbygden. Resursenheten beräknas göra ett 
överskott med 1 mnkr. Övergripande ansvar 
förväntas gå 1,2 mnkr plus jämfört med 
budget. Statsbidrag till verksamheten räknas in 
i prognosen gällande hemsjukvård. 
Hemsjukvården beräknas därmed gå med ett 
nollresultat. Det är oklart hur andra 
statsbidrag kommer påverka ekonomin under 
året.  
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Vård och omsorgsboende 
 

    

Resultat (mnkr) 2022 
Tertial 1 

2022 
Budget 

2021 
Utfall 

Intäkter 38,8 119,3 116,1 
 Personalkostnader  44,3 132,4 136,6 

Övriga kostnader 11,4 35,1 34,6 
Nettokostnader 16,9 48,2 55,2 

Budget 13,9 48,2 47,8 

Budgetavvikelse -3,0 0 -7,3 
 

Prognos (mnkr)    
Prognos resultat helår   57,2 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  -9,0 
 

    

Personaltal 2022 
Tertial 1 

2021 
Tertial 1 

2020 
Tertial 1 

Arbetad tid (i årsarbeten) 238,8 235,6* * 
Sjukfrånvaro av ordinarie    
arbetstid 15,1% 12,8% * 
Antal medarbetare 
genomsnitt 

   
med långtidssjukfrånvaro 30,7 27,0 * 

    
*På grund av omorganisation inom sektorn finns ej utfall 
för 2020 att redovisa. 

Väsentliga händelser 

Under årets två första månader kom ännu en 
våg av coronapandemin och det gjorde att 
väldigt många ur personalen var sjuka 
samtidigt. Det har inneburit mycket övertid för 
den personal som har varit på plats och det har 
även inneburit att alla luckor inte har kunnat 
täckas.  En del av de boendes insatser har fått 
flyttas till dagar med något bättre bemanning 
och de sociala insatserna har blivit lidande. 
Som tur är så har det varit kortvarigt och redan 
under mars månad har bemanningsläget 
återgått till det normala. 

Under våren har det också setts ett minskat 
antal sökande till ordinarie tjänster. 
Rekryteringsarbetet pågår men det är inte så 
många sökanden till varje tjänst. Även gällande 
vikarier inför sommaren ses en minskning av 
antalet sökande jämfört med tidigare år. 

På de somatiska avdelningarna ses en ökning 
av vårdtyngd. Det är nu många boende som 
behöver dubbelbemanning vid utförandet av 
insatserna. Det gör att det på flera enheter har 
behövts utöka antalet personer som arbetar 
varje arbetspass för att de ska räcka till för alla. 

På en enhet finns två specialärenden som har 
specifika behov och som kräver 
specialkompetens och bemanning dygnet runt. 
Arbete pågår för att ta in ett assistansbolag så 
att vården och omsorgen blir mer av 
assistansliknande karaktär. 

Under våren har verksamheten sålt vård- och 
omsorgsplatser samt korttidsplatser till Borås 
stad. De har en lång kö och vi har haft tomma 
lägenheter. Ett gott samarbete har utvecklats 
kring dessa vårdtagare. 

 

Ekonomisk analys 

Efter april redovisar vård- och omsorgsboende 
en negativ budgetavvikelse på 3,0 mnkr varav 
internt köp och sälj 2,2 mnkr. Verksamheten 
har under mars och april sålt korttidsplatser 
och VÅBO-platser till Borås stad motsvarande 
cirka 0,4 mnkr. Beläggningen har varit lägre än 
den budgeterade då det har varit cirka 15 
tomma platser. I huvudsak somatiska platser. 
Därutöver har verksamheten 10 brukare med 
medboende-/kvarboendebeslut där ersättning 
inte erhålls i form av dygnsersättning utan 
ersättning erhålls för de insatser som dessa 
brukare har. Merkostnader kopplade till Covid-
19 uppgår till 0,7 mnkr. Personalkostnaderna 
är inte i nivå med den nuvarande 
beläggningen. Den avvikelsen uppgår till 2,4 
mnkr. 

 

Prognos 

Av den negativa prognosen på 9 mnkr är 5,7 
mnkr kopplade till två omfattande ärenden 
med en hög vårdtyngd. Avvikelsen kopplad till 
köp och sälj uppgår till 3,6 mnkr. Här är det 
beaktat att platser kommer säljas till Borås 
stad som genererar intäkter på 2,2 mnkr. 
Personalkostnaderna ska sänkas och på sikt 
anpassas för att mer ligga i nivå med den 
nuvarande beläggningen men pandemin som 
fortfarande pågår försvårar arbetet. Extremt 
höga sjukskrivningstal i januari och februari 
bidrar till ökade kostnader i form av extratid. 
Eventuella statsbidrag är inte medräknade. 
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Sektor lärande 
    

Nettokostnader (mnkr) 2022 
Tertial 1 

2022 
Budget 

2021 
Utfall 

Sektorsstöd lärande 14,4 44,1 43,1 
Förskola 43,7 145,1 138,6 
Grundskola 91,3 293,6 281,5 
Tingsholm 55,7 168,1 165,6 
Skolutveckling och stöd 9,9 30,8 28,2 

Sektor lärande 215,0 681,7 656,9 
 

    

Resultat (mnkr) 2022 
Tertial 1 

2022 
Budget 

2021 
Utfall 

Intäkter 32,8 74,4 83,2 
Personalkostnader 148,5 461,6 449,3 
Övriga kostnader 99,3 294,5 290,8 
Nettokostnader 215,0 681,7 656,9 

Budget 223,8 
9,4 

681,7 666,2 

Budgetavvikelse 8,8 0,0 9,3 

 

Prognos (mnkr)    
Prognos resultat helår   686,3 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  -4,6 

  
    

Personaltal 2022 
Tertial 1 

2021 
Tertial 1 

2020 
Tertial 1 

Arbetad tid (i årsarbeten) 755,4 779,2 753,4 
Sjukfrånvaro av ordinarie    
arbetstid 8,3% 6,5% 7,5% 
Antal medarbetare 
genomsnitt 

   
med långtidssjukfrånvaro 31,7 26,0 36,3 

 

Väsentliga händelser 

Två nya verksamhetschefer är rekryterade 
under perioden. En för grundskolan och en 
för skolutveckling.  

Pandemin har inneburit fortsatta anpassningar 
i verksamheten utifrån de restriktioner som 
har kommit från myndigheter inledningsvis på 
året. Sjukfrånvaron hos personal, barn och 
elever har påverkats av restriktionerna och har 
varit hög första delen av året pga Covid-19. 

Fortsatt fokus på måluppfyllelsen i alla 
årskurser har varit ett prioriterat arbete trots 
utmaningar med pandemin.  

Sektor lärande har förberett sig för mottagande 
av barn och elever från Ukraina som en 

konsekvens av kriget och flyktingsituationen. 
Sektorn har tagit emot ett fåtal elever så här 
långt. 

Ett omfattande arbete pågår med befintliga 
lokaler samt planering inför nya lokaler då 
verksamheten står inför en ökning av barn- 
och elevantal. 

Ekonomisk analys 

Sektorn har fått kompensation med 3,5 mnkr 
från Försäkringskassan för sina 
sjuklönekostnader för perioden december till 
mars. Verksamheternas personalkostnader har 
minskat till följd av Covid-19, barns frånvaro, 
brist på vikarier samt vakanser.  

Interkommunala ersättningar och ersättningar 
till fristående skolor för gymnasieskolan visar 
ett underskott. Underskottet beror på val av 
program där andelen elever i större 
utsträckning valt yrkesprogram och naturbruk 
för läsåret 21/22. Dessutom har fler elever har 
valt annan huvudman.  

Under perioden finns överskott inom andra 
delar av sektorn som kompenserar 
underskottet. 

Prognos 

Det finns avvikelser mellan verksamheterna 
inom sektorn. En utmaning är 
hantering av utökning av elever som går hos 
annan huvudman och val av program samt 
tillhörande skolskjuts/elevtransportkostnader 
inom gymnasieskolan. Utifrån omvalsperioden 
ökar antalet sökande till annan huvudman 
samtidigt som det är färre som avslutar sina 
studier under våren. Det finns en trend i att 
fler och fler elever får utökad studiegång, vilket 
innebär att det finns fler överåriga elever i 
systemet. Det är svårt att prognostisera och dra 
slutsatser utifrån elevernas fluktuation i antal 
och val av program över tid. 

Delvis balanseras den negativa avvikelsen 
inom sektorn ihop med kompensationen för 
sjuklönekostnader från Försäkringskassan för 
december till mars.  
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Skolutveckling och stöd 
    

Resultat (mnkr) 2022 
Tertial 1 

2022 
Budget 

2021 
Utfall 

Intäkter 0,2 0,1 1,5 
Personalkostnader  7,7 23,6 22,5 
Övriga kostnader 2,3 7,2 7,2 
Nettokostnader 9,9 30,8 28,2 

Budget 10,1 30,8 28,7 

Budgetavvikelse 0,2 0,0 0,5 

 

Prognos (mnkr)    
Prognos resultat helår   30,2 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  0,6 
 

    

Personaltal 2022 
Tertial 1 

2021 
Tertial 1 

2020 
Tertial 1 

Arbetad tid (i årsarbeten) 30,5 28,0 25,0 
Sjukfrånvaro av ordinarie    
arbetstid 6,4% 5,2% 9,2% 
Antal medarbetare 
genomsnitt 

   
med långtidssjukfrånvaro 1,0 1,0 2,0 

 

Väsentliga händelser 

Ny verksamhetschef tillträdde sin tjänst 1 mars 
2022. 

Verksamheten byter namn från Skolutveckling 
och stöd till Skolutveckling. 

Verksamhetens arbete har skett i enlighet med 
lagd planering trots att konsekvenser av Covid-
19 funnits med under perioden. 

Perioden har präglats av att verksamhetens 
barn - och elevhälsa inte längre arbetar med 
pandemiarbete såsom smittspårning, 
covidvaccinationer mm.   

Fortsatt stort fokus på arbetet med svaret på 
KPMG:s rapport från 2021 angående likvärdig 
skola i Ulricehamn.   
 
Avtal med skolläkare är klart inför hösten. 

Avtal med skolpsykolog är förberett inför 
hösten för att täcka behovet av skolpsykolog. 
Fortfarande svårrekryterad yrkesgrupp.  

 
 

Ekonomisk analys 

Överskottet beror på vakant skolpsykologtjänst 
och att den nuvarande skolpsykologen arbetar 
50 %. 

Rekryterad skolsköterska börjar sitt uppdrag i 
augusti -22 och tjänsten är vakant sedan 
januari -22. 

Verksamheten har fått sjuklönekompensation 
med 0,1 mnkr från Försäkringskassan för sina 
sjuklönekostnader. 

Systemkostnader för perioden har ökat pga av 
utökning av moduler och systemstöd. 

Prognos 

Ej tillsatta tjänster innebär ett överskott under 
året.  

Osäkerhet gällande hur rekrytering inom 
centrala barn - och elevhälsan går. 

  



34 

Förskola 
    

Resultat (mnkr) 2022 
Tertial 1 

2022 
Budget 

2021 
Utfall 

Intäkter 12,2 23,7 25,7 
Personalkostnader  35,8 106,7 107,8 
Övriga kostnader 20,2 62,2 56,5 
Nettokostnader 43,7 145,1 138,6 

Budget 47,6 145,1 142,9 

Budgetavvikelse 3,9 0,0 4,3 
 

Prognos (mnkr)    
Prognos resultat helår   144,1 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  1,0 
 

 

 

   

Personaltal 2022 
Tertial 1 

2021 
Tertial 1 

2020 
Tertial 1 

Arbetad tid (i årsarbeten) 201,8 205,4 200,8 
Sjukfrånvaro av ordinarie    
arbetstid 10,5% 8,7% 7,8% 
Antal medarbetare 
genomsnitt 

   
med långtidssjukfrånvaro 11,0 7,0 9,0 

 

Väsentliga händelser 

Förskolans sjukfrånvaro har varit hög första 
delen av året på grund av Covid-19 vilket också 
lett till en hög arbetsbelastning för de som var 
på arbetet då de ständigt fått 
schemaförändringar men också fått byta 
arbetsplats vid behov.  

Personalen i förskolan har fått tillgång till en 
digital plattform som ökat tillgången till aktuell 
forskning för kompetensutveckling. 

Förskolans ledningsgrupp har haft 
utvecklingsdagar med fokus på ledarskap. 
Två rektorer har rektorsexamen. Tre studerar 
på det statliga rektorsprogrammet. En kommer 
påbörja sin utbildning till hösten. 

Förskolan arbetar med att anpassa sin 
undervisning och organisation för att möta den 
ökade andelen barn i behov av stöd. Fler barn 
diagnostiseras eller utreds tidigt. Arbetet med 
Date (tillgänglighetsmodellen) fortgår och är i 
fokus. 

Förskolan är beviljad två statsbidrag. Bättre 
språkutveckling i förskolan samt 
kvalitetshöjande åtgärder i förskolan. Det 
språkutvecklande arbetet fortsätter med hjälp 

av statsbidrag och en positiv effekt ses i 
barnens lärande. 

Arbetet med att anordna digitala lådor med 
fokus på programmering fortgår och planeras 
att starta upp för utlåning vid terminsstart 
efter sommaren. Lådorna finansieras med 
hjälp av medel från Ulrikafonden.  

Pedagogisk omsorg natt och helg erbjuds men 
efterfrågan varierar över tid vilket gör den 
svårplanerad och kostsam. 

Enkäten till vårdnadshavarna visar på en 
fortsatt stor nöjdhet med förskolorna i 
Ulricehamns kommun. 

Byggnationen av samverkanshuset i Gällstad är 
framflyttad och påverkar tillgången till 
förskoleplatser i Gällstad. 

Ekonomisk analys 

Förskolan har kompenserats för 
sjuklönekostnader på 1,2 mnkr för perioden 
december till mars. Förskolan har under delar 
av perioden haft hög frånvaro av personal samt 
barn vilket lett till minskade personalkostnader 
då vikarier inte behövts i samma utsträckning. 

Interkommunala ersättningar och ersättning 
till fristående förskolor samt föräldraavgifterna 
visar en positiv budgetavvikelse.  

Pedagogisk omsorg natt och helg befaras gå 
med underskott. I dagsläget är två barn 
inskrivna i verksamheten. Svårighet att få ihop 
verksamheten både schema- och 
organisationsmässigt då efterfrågan är liten.  

Förskolan är beviljad statsbidrag för bättre 
språkutveckling på 0,8 mnkr. 

Prognos 

Förskolan har haft hög frånvaro både av 
personal samt barn vilket lett till minskade 
personalkostnader då vikarier inte behövts i 
samma utsträckning. Dessutom har 
kompensation för sjuklönekostnader för 
perioden december till mars erhållits. 

Interkommunala ersättningar och ersättningar 
till fristående förskolor samt föräldraavgifterna 
prognostiseras beräknas visa en positiv 
budgetavvikelse. En viss osäkerhet finns inför 
höstens organisation och bemanning då det 
blir färre barn i förskolan.   
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Grundskola 
    

Resultat (mnkr) 2022 
Tertial 1 

2022 
Budget 

2021 
Utfall 

Intäkter 15,4 38,2 41,0 
Personalkostnader  70,4 223,8 214,0 
Övriga kostnader 36,3 108,0 108,5 
Nettokostnader 91,3 293,6 281,5 

Budget 96,2 293,6 284,3 

Budgetavvikelse 4,9 0,0 2,8 

 

Prognos (mnkr)    
Prognos resultat helår   293,6 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  0,0 
 

    

Personaltal 2022 
Tertial 1 

2021 
Tertial 1 

2020 
Tertial 1 

Arbetad tid (i årsarbeten) 352,0 370,5 355,4 
Sjukfrånvaro av ordinarie    
arbetstid 7,6% 5,9% 7,9% 
Antal medarbetare 
genomsnitt 

   
med långtidssjukfrånvaro 10,7 12,0 19,7 

 

Väsentliga händelser 

Under perioden har en ny verksamhetschef 
rekryterats och som tillträder 2 maj. 

Måluppfyllelse i åk 6 visar på en 
positiv utveckling vid jämförelsen med 
resultatet från hösten 2020 
och 2021. Årskurs 9 har däremot en 
negativ utveckling vid samma jämförelse. 
Meritvärde, inklusive språkval, för åk 6 är 
211,4 jämfört med 202,1 för hösten 2020. 
Meritvärde för åk 9 är 206,4 jämfört med 212,9 
för hösten 2020. 

Covid-19 har påverkat verksamheten och 
arbetsmiljön då många elever och personal 
varit sjuka. Denna påverkan kommer att 
följas upp vid analys och utvärdering av 
terminsresultat samt mätning av hur väl 
eleverna når kunskapskraven i mars 2022. 

Grundskolan har tagit emot ett fåtal elever från 
Ukraina.  

Hössna skola och Vegby skola är under 
ombyggnation/renovering. 

 

Ekonomisk analys 

Kostnader för skolskjutsar och för 
interkommunala ersättningar samt ersättning 
till fristående enheter följer budget. 

Verksamheten har fått sjuklönekompensation 
med 1,8 mnkr från Försäkringskassan för sina 
sjuklönekostnader.  

Samtliga enheter visar för perioden överskott 
gentemot budget. 

Prognos 

Till hösten kan det finnas utökat behov av att 
tillsätta ytterligare resurser kopplat till elever 
med särskilda behov. 

Flexgruppen årskurs 7-9 har fått utökade 
resurser utöver budgetram för höstterminen.   

Grundskolans verksamhet förväntas att ha en 
budget i balans vid årets slut. 
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Tingsholm 
    

Resultat (mnkr) 2022 
Tertial 1 

2022 
Budget 

2021 
Utfall 

Intäkter 5,0 12,4 15,0 
Personalkostnader  34,1 105,9 103,7 
Övriga kostnader 26,5 74,5 

 
76,9 

Nettokostnader 55,7 168,1 165,6 

Budget 55,2 168,1 166,5 

Budgetavvikelse -0,4 0,0 0,9 

 

Prognos (mnkr)    
Prognos resultat helår   174,9 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  -6,8 
 

    

Personaltal 2022 
Tertial 1 

2021 
Tertial 1 

2020 
Tertial 1 

Arbetad tid (i årsarbeten) 169,8 174,0 170,6 
Sjukfrånvaro av ordinarie    
arbetstid 7,1% 4,9% 6,0% 
Antal medarbetare 
genomsnitt 

   
med långtidssjukfrånvaro 9,0 6,3 6,3 

 

Väsentliga händelser 

Verksamhetsområde Tingsholm har tagit emot 
ukrainska barn och ungdomar i förberedelse-
klass och språkintroduktionen under april.  

Omvalsperioden för kommande 
gymnasieungdomar befinner sig i slutfasen och 
avslutas 15 maj. De preliminära söksiffrorna 
ger att årskurs 9-eleverna har sökt till 
Tingsholmsgymnasiet nationella program 
enligt nedan (per 12 maj). En större andel 
elever än tidigare år har sökt studiegång hos 
annan huvudman för skolstart hösten 2022.   

 9 sökande till 10 platser på Bygg 
 11 sökande till 10 platser på El 
 47 sökande till 48 platser på Ekonomi 
 2 sökande till Estet. Startas ej. 
 6 sökande till 16 platser på Försäljning 

och service 
 11 sökande till 8 platser på Fordon 
 7 sökande till 16 platser vid Vård och 

omsorg 
 6 sökande till 12 platser vid 

Industritekniska 
 7 sökande till 16 platser på Natur 
 23 sökande till 32 platser på Samhäll 
 24 sökande till 24 platser på Teknik 

Tingsholmsgymnasiet har ansökt och inväntar 
besked om Riksidrottsgymnasium.  

Pandemin har påverkat vuxenutbildningens 
elever och deras studiemål då många inte har 
kunnat tillgodogöra sig den digitala 
undervisningen på samma sätt som 
undervisning på plats. 

Äldreomsorgslyftet har inneburit en stor 
ökning av studerande på vård- och 
omsorgssidan, men ställt krav på finansiering 
och bemanning. Finansiering av SFI kvarstår 
som utmaning. 

Elevantalet i grund- och gymnasiesärskolan 
i Ulricehamn är 46 elever och prognoserna 
talar för en fortsatt ökning.  

Ekonomisk analys 

Periodens underskott beror på ökat elevantal 
hos annan huvudman, överåriga elever 
och högre genomsnittspriser för 
interkommunala ersättningar och ersättning 
till fristående skolor. Detta påverkar kostnader 
vad gäller elevtransporter och skolskjutsar. 

Prognos 

Det prognostiserade underskottet för 
interkommunala kostnader och kostnader till 
fristående skolor bygger på de preliminära 
söksiffrorna för höstens gymnasieval. Det är 
fler elever som kommer påbörja studier hos 
annan huvudman till hösten än som avslutar 
sina studier under våren. Denna differens 
påverkar verksamhetens kostnader 
negativt. Detta påverkar även kostnader för 
elevtransporter. 

Möjligheten för elever att söka 
programinriktade individuella val hos annan 
huvudman skapar svårigheter att prognostisera 
antal studieår som eleverna i fråga kan komma 
att behöva. 

Andelen elever som söker sig till 
Tingsholmsgymnasiet alternativt annan 
skolhuvudman fluktuerar mellan åren. 

Underskottet pareras delvis av förväntat 
överskott inom Vuxenutbildningen, 
Modersmål/studiehandledning samt 
Kulturskolan. 
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Sektor service 
    

Nettokostnader (mnkr) 2022 
Tertial 1 

2022 
Budget 

2021 
Utfall 

Sektorstöd service 0,7 2,8 2,3 
Fastighet  3,4 2,6 5,7 
IT -0,7 0,0 -0,1 
Kommunservice  7,6 28,8 26,3 
Kost 1,9 7,4 6,7 
Kultur och fritid  16,3 51,0 50,9 

Sektor service  29,3 92,6 91,8 
 

    

Resultat (mnkr) 2022 
Tertial 1 

2022 
Budget 

2021 
Utfall 

Intäkter 85,4 257,1 257,9 
Personalkostnader  41,7 133,1 124,3 
Övriga kostnader 73,0 216,6 225,4 
Nettokostnader 29,3 92,6 91,8 

Budget 30,9 92,6 93,9 

Budgetavvikelse 1,7 0,0 2,1 

 

Prognos (mnkr)    
Prognos resultat helår   92,3 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  0,3 
 

    

Personaltal 2022 
Tertial 1 

2021 
Tertial 1 

2020 
Tertial 1 

Arbetad tid (i årsarbeten) 243,9 245,8 233,1 
Sjukfrånvaro av ordinarie    
arbetstid 10,0 % 8,6% 8,9% 
Antal medarbetare 
genomsnitt 

   
med långtidssjukfrånvaro 13,3 15,3 12,0 

 

Väsentliga händelser 

Året började på samma sätt som förra året 
slutade, hög sjukfrånvaro bland medarbetarna 
på grund av Covid-19. De luckor som uppstod 
vid den höga frånvaron gjorde det stundtals 
svårt att bedriva en fullgod verksamhet. 
Enheterna bad och bibliotek fick stängas vid 
några tillfällen då det inte gick att hitta någon 
annan lösning. För enheterna inom kost och 
lokalvård fick hårda prioriteringar göras vissa 
dagar som till exempel att det i några enheter 
städades enbart hygienutrymmen, 
valmöjligheten att välja mellan flera rätter 
försvann för eleverna samt att salladsbordet 
var ytterst sparsamt. Efter några tunga 
månader så är alla verksamheter på fötter igen 

och simskolor, gruppaktiviteter och 
simundervisning finns nu på agendan igen. 

Lokalvården har sedan en tid tillbaka provat Z-
vatten på två objekt. Utfallet har varit mycket 
positivt då medarbetare uttryckt att det 
fungerar mycket bra samt att de slipper 
använda sig av ett flertal kemikalier. Inköp av 
utrustning för framställa Z-vatten i egen regi är 
genomförd och inom kort kommer 
produktionen igång. 

Enheten Park och skog har under de första 
månaderna utökat arbetsgruppen med ny 
kompetens, landskapsarkitekt. 
Förväntningarna är att landskapsarkitekten 
ska vara delaktig i framtagandet av nya 
detaljplaner där parker och lekplatser finns 
med. Under 2022 har Park och skog blivit 
tilldelade medel till att totalrenovera tre 
lekplatser inom kommunen. Två av tre 
lekplatser är färdigrenoverade. Enhetens 
arbetslag (skog och service) har flyttat till 
nyrenoverade lokaler på Maskinvägen i samma 
byggnad som fastighet har sin verksamhet. 

För verksamhet kultur och fritid har arbetet 
med inflyttning av museisamlingen till Fotåsen 
påbörjats och arbetet kommer att pågå under 
hela året. Verksamheten har även ett pågående 
arbete med att ta fram en ny riktlinje för stöd 
och bidrag till föreningslivet. En workshop 
tillsammans med föreningslivet och 
studieförbunden har genomförts. Arbetet görs 
tillsammans med en politisk referensgrupp. 

Uthyrningsverksamheten i kommunens 
idrotts- och fritidsanläggningar har återgått till 
normala förhållanden efter pandemin. På 
Lassalyckan har tyvärr matcharenan för fotboll 
inte kunnat utnyttjas fullt ut på grund av 
tjälskador. Arbete för att rätta till detta 
kommer att genomföras under våren. Det har 
varit en rekordsäsong vad gäller möjligheterna 
till skidåkning på Lassalyckan. Säsongen 
startade i början av december och pågick två 
veckor in i april. 

Under mars månad har sim- och sporthallen 
firat 40 år med utställningar och aktiviteter i 
samarbete med Ungas fritid, fiket och de 
föreningar som hyr in sig till anläggningen. 

För enheten it är det fortsatt leveransproblem 
främst vad gäller nätverksutrustning i form av 
switchar. Ett aktivt arbete pågår för att säkra 
upp inför sommaren och eventuella åskoväder 
som förra året skördade nätverksenheter. Även 
skärmar och vissa modeller har längre 
leveranstider. Problemen förväntas pågå hela 
året. 
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Under februari månad kom äntligen den 
utökade kapaciteten på internetlinan på plats. 
Vi har ökat från 1 GB till 10 GB. Nu pågår 
arbetet att även få till den redundanta med 
samma kapacitet. 

Verksamhet fastighet och lärandet har påbörjat 
ett gemensamt arbete med att se över 
processen för skyddsronder och vaktmästeri. 
Ett mycket positivt arbete som förhoppningsvis 
kommer generera i samförstånd i rutiner och 
arbetssätt. 

Projektering pågår i de stora projekten 
Stadsbibliotek, Ryttershov och ny skola f-6. 
Upphandling kommer att ske under hösten i 
nämnd ordning. De två första under början av 
hösten och f-6 sent under hösten. 

Verksamhet kost påverkas en hel del av det 
som just nu och som tidigare skett i omvärlden, 
som till exempel, torkan 2018, 
coronapandemin och nu kriget i Ukraina. 
Förmodligen har inte alla konsekvenser av 
dessa händelser kommit fram ännu men det 
som har visat sig är att livsmedelspriserna har 
stigit ganska mycket det senaste halvåret. 
Bristen på livsmedel är inte det som oroar mest 
i dagsläget utan var prisbilden ska hamna på 
tillslut. Prisökningarna har hittills skett inom 
produktion av gödsel, bränsle och kemikalier. 
Förpackningsmaterial har också visat sig svårt 
att få tag. Dessa omständigheter försvårar 
arbetet med budget samt kommande 
livsmedelsupphandling. 

Verksamhet kost arbetar aktivt med att 
förbättra och utveckla matsedeln samt 
måltiderna. Alla medarbetarna i köken ska 
provsmaka lunchen och lämna omdömen om 
bland annat smak, konsistens och 
förbättringsförslag. Detta är en 
kvalitetskontroll där det på ett relativt enkelt 
sätt går att ändra utifrån resultatet.  

Ett nytt arbetssätt med matråd på F-6 ger 
eleverna möjlighet till delaktighet och snabb 
respons. Kostenheten tar med en av rätterna 
som serveras i skolan, där eleverna uppfattat 
maträtten som negativ. När elever och övriga 
representanter äter den specifika rätten, har de 
dialog om vad som är bra och vad som 
uppfattas som mindre bra. Detta har 
uppskattats av elever och pedagogerna, samt 
gett kosten ytterligare möjligheter till att 
förändra eller förbättra maträtten. 

Ekonomisk analys 

Alla verksamheter utom fastighet visar ett 
överskott jämfört med budget. 

Alla verksamheter redovisar ett överskott på 
personalkostnaderna.  

Fastighet har underskott avseende 
elförbrukningen, beror sannolikt på ökad 
förbrukning efter pandemin. Iordningställande 
av flyktingboende i Trädets idrottshall har 
också haft påverkan på resultatet.  

It redovisar ett överskott jämfört med budget 
och beror framför allt på vakanser, lägre 
kostnaderna för Office de första fyra 
månaderna samt användandet av 
konsulttjänster har varit mindre än budgeterat.  

Kommunservice har ett överskott jämfört med 
budget som är kopplat till intäkter från den 
tätortsnära skogen samt att skötselavtalet har 
lägre kostnader under vintermånaderna.  

Största avvikelsen för kost är vakanser samt 
luckor på grund av hög frånvaro som inte har 
ersättas av vikarie då det är brist på vikarier.   

För kultur och fritid börjar ekonomin att 
stabilisera sig efter pandemin, intäkterna för 
bad har återhämtat sig starkt under mars. 
Entreprenad och inköp av tjänst och hyra samt 
leasing visar på ett överskott men kommer att 
förändras under året då säsongsbetonade 
verksamheter kommer igång. 

Prognos 

Fastighet ser en osäkerhet i prognosen utifrån 
elförbrukningen men även utifrån oförutsedda 
saker som kan uppkomma i projekten som 
behöver tas på driften, till exempel sanering av 
asbests.  

Positiv prognos, 0,6 mnkr, för kommunservice 
baseras på bedömningen att verksamheten har 
fått ersättning från staten för 
sjuklönekostnaderna samt vakanta tjänster.  

Den främsta orsaken till att verksamhet kost 
förväntas få en positiv avvikelse jämfört med 
budget, 0,8 mnkr, beror på ett överskott på 
personalkostnaderna samt ersättning från 
staten för sjuklönekostnaderna. 
Livsmedelskostnaderna kommer med största 
sannolikhet öka mer under året men 
verksamhetens bedömning är att detta 
kommer att hanteras i budgeten. 

Kultur och fritids prognos är något osäker då 
det finns viss oro kring intäkterna inom badet. 
Oron beror främst på att årskort frysts under 
pandemin och aktiverats nu när badet hålls 
öppet som vanligt igen. Ett vanligt år brukar 
årskorten förnyas i början av året. Sektorstödet 
förväntas ett överskott om 0,1 mnkr. 
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Koncernföretag 

Ulricehamns Stadshus AB 

 
Belopp (mnkr) 2022 

Tertial 1 
2022 

Budget 
2021 
Utfall 

Intäkter 0,1 0,4 0,4 
Kostnader  -0,2 -0,9 -0,9 

Resultat efter 
Fin. Poster 

-0,1 -0,5 -0,5 

Koncernbidrag 0,2 0,5 1,1 

Resultat före skatt 0,1 0,0 0,6 
 

Prognos (mnkr)    
Prognos resultat helår   0,0 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  0,0 

 
Väsentliga händelser 

Inga väsentliga händelser att rapportera. 
 

Ekonomisk analys 

Resultatet till och med april är 0,1 mnkr är 
något över budget som är lagd +/-0 för året.  

 

UEAB 
    

Belopp (mnkr) 2022 
Tertial 1 

2022 
Budget 

2021 
Utfall 

Intäkter 97,5      332,7 286,3 
Kostnader  -82,5 -286,5 -238,9 

Resultat efter 
Fin. poster 

15,0 46,2 47,4 

Koncernbidrag och 
bokslutsdispositioner 

-3,1 -10,0 -10,0 

Resultat före skatt 11,8 0,1 0,1 
 

Prognos (mnkr)    
Prognos resultat helår   0,1 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  0,0 

 

Väsentliga händelser 

På grund av temperaturer runt noll och många 
snöfall har vinterväghållningen krävt mycket 
resurser i form av plogning och 
halkbekämpning, i både tätort och kransort.  

Inom fastigheten för det nya Energi- och 
Miljöcentret har el-, VA- och 
fjärrvärmeledningar flyttats, infarten har 
projekterats och markytan har höjdsatts inför 
byggnation. Upphandling av nya pannor pågår 
och planering har påbörjats för 
ledningssträckan som ska knyta ihop 
Ulricehamn med det nya reningsverket i Vist.  

En betydlig bättre återvinning i hela 
kommunen med minskning av restavfallet med 
56 % har skett. Minskningen återfinns främst 
genom en ökning av tidnings- och 
förpackningsinsamlingen, textilier, kärlavfall 
och bygg- och rivningsavfall m.m.  

Tilldelning av kontrakt för utbyte av alla el och 
fjärrvärmemätare kunde ske under T1 med 
projekt under 2022-23. Fiberutbyggnaden i 
samförläggning med elnät pågår fortsatt. I 
övrigt pågår ordinarie drift och underhåll av 
näten. 

Ekonomisk analys 

Resultat före skatt till och med april är 11,8 
mnkr. I detta resultatet ingår lämnat 
koncernbidrag om 3,1 mnkr som avser första 
tertialet. Prognosen för 2022 är 0,1 mnkr vilket 
är nivå med budget. Lägre försäljning av el på 
grund av en mild vinter men istället ökade 
intäkter avseende arbete i egna projekt. 
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STUBO AB 
    

Belopp (mnkr) 2022 
Tertial 1 

2022 
Budget 

2021 
Utfall 

Intäkter 28,6 85,6 90,1 
Kostnader  -22,8 -78,2 -75,2 

Resultat efter 
Fin. Poster 

5,8 7,4 14,8 

Koncernbidrag 0,0 0,0 0,0 

Resultat före skatt 5,8 7,4 14,8 
 

Prognos (mnkr)    
Prognos resultat helår   5,7 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  -1,7 

 

Väsentliga händelser 

Stubo har reviderat bolagets långtidsplan för 
de kommande tio åren på grund av stigande 
materialkostnader, längre leveranstider för 
material, ökade energikostnader, befarad 
cementbrist, uteblivet investeringsstöd, ökade 
räntekostnader, ökad inflation samt förväntade 
reallöneökningar. Sammantaget påverkar detta 
bolaget i väsentlig utsträckning både i den 
löpande driften och vid investeringar. Stubo 
står inför omfattande ny- och ombyggnationer 
de kommande tio åren vilket kommer att 
påverkas bland annat av de högre 
byggkostnaderna. 

Nybyggnationen pågår för två punkthus med 
totalt 56 lägenheter på Parkrosgatan 4 och 
6 med beräknad inflyttning januari 2023, lägre 
hyror kan erbjudas på grund av beviljat 
investeringsstöd från Länsstyrelsen. 

Ekonomisk analys 

Resultatet före skatt per den 30 april 2022 är 
5,8 mnkr.  

Intäkter i form av bostadshyra höjdes med 
1,98% från 2022-01-01 jämfört med 
budgeterade 2,5%. 

 På grund av höga energikostnader är 
driftkostnaderna för fastighetsel och kostnaden 
för fastigheter med eluppvärmning ca 0,5 
mnkr högre än föregående år. 
Underhållskostnaderna är 3 mnkr lägre än 
budget under de första fyra månaderna då 
bolaget har gjort nya upphandlingar och 
arbeten har därmed senarelagts 

Soliditeten är fortsatt god, 33,5 %. Det egna 
kapitalet uppgår till 165,5 mnkr.  

NUAB 
    

Belopp (mnkr) 2022 
Tertial 1 

2022 
Budget 

2021 
Utfall 

Intäkter 0,2 1,5 4,3 
Kostnader  -3,0 -10,4 -10,7 

Resultat efter 
Fin. poster 

-2,8 -8,9 -6,4 

Koncernbidrag 3,0 8,9 8,9 

Resultat före skatt 0,2 0,0 2,5 
 

Prognos (mnkr)    
Prognos resultat helår   0,0 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  0,0 

 

Året startade upp med nya restriktioner men 
efter att restriktionerna släpptes så är det full 
fart på verksamheten.  

Det är mycket företagsbesök, många olika 
träffar för näringslivet och evenemang som 
planeras både i centrum och i 
besöksnäringsdelen. Flera delar som går helt i 
linje med den beslutade näringslivsstrategin. 

Arbetet som gjordes 2021 för att öka 
synligheten av Ulricehamn märks genom en 
ökning av pressbesök och även i bolagets 
statistik på sociala medier och hemsidor. 

Ekonomisk analys 

Resultatet före skatt per den 30 april 2022 är 
0,2 mnkr. 

Prognosen för helår beräknas bli +/-0 mnkr 
vilket överensstämmer med budget.  
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Portföljrapport
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Sverige (2 år) Sverige (10 år)
Sverige (real

10 år) USA (10 år) Europa (10 år) Japan (10 år)

APR 0,48 0,51 -0,04 0,60 0,39 0,01

2022 1,35 1,49 0,49 1,42 1,12 0,16

Aktuell yield 1,16 1,72 -1,63 2,93 0,94 0,23
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USD-SEK EUR-SEK GBP-SEK JPY-SEK Valutakorg (KIX)

APR 4,6% -0,4% 0,1% -2,0% 0,5%

2022 8,6% 0,6% 0,9% -3,7% 1,6%

Aktuell kurs 9,83 10,36 12,36 7,57 118,14
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nader (SEK) USA USA (SEK)

APR -3,9% -2,1% -2,4% -8,0% -3,7% -5,6% -1,1% -8,7% -4,4%

2022 -17,4% -10,8% -10,4% -12,9% -5,6% -12,1% -4,7% -12,9% -5,6%
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Tillgångsöversikt 2022-04-30

Marknadsvärde Nom.belopp

Tillgångar Vikt (%) SEK Antal andelar Månadsavk. (%) Duration

RÄNTOR

Nominella räntor

Handelsbanken Företagsobl Crit B1 7,8 9 339 731 98 530,8 -0,17 0,6

SEB Företagsobligationsfond Hållbar 7,7 9 280 298 66 410,1 -1,34 2,8

Simplicity Företagsobligation A 7,3 8 785 708 67 644,8 -0,04 0,9

Simplicity Likviditet 2,7 3 209 324 28 443,9 0,02 0,2

SPP FRN Företagsobligationsfond A 7,7 9 194 802 80 012,8 -0,01 0,1

SPP Korträntefond 28,7 34 377 658 291 028,3 -0,04 0,2

Öhman FRN A 8,6 10 323 875 92 358,9 0,10 0,3

Öhman Investment Grade A 3,5 4 213 780 36 350,8 -0,70 1,9

Nominella räntor totalt 74,0 88 725 174 -0,20 0,7

RÄNTOR totalt 74,0 88 725 174 -0,20 0,7

AKTIER

Svenska aktier

Cliens Småbolag A 0,9 1 086 102 368,4 -4,28

Lfs Invest I 0,0 n.a 0,00

Spiltan Aktiefond Stabil 4,7 5 588 963 4 613,8 -3,87

SPP Sverige Plus A 6,4 7 633 310 39 525,0 -4,66

Svenska aktier totalt 11,9 14 308 376 -4,20

Utländska aktier

C Worldwide Global Equities Ethical 1,4 1 698 020 5 358,0 -2,47

GS Em Markets Equity Esg Portf Base 0,9 1 053 848 9 147,9 -3,06

SPP Global Plus A 4,1 4 876 005 21 382,4 -3,57

SPP Global Solutions 1,4 1 699 241 4 433,8 -4,26

Swedbank Robur Transition Global J 3,1 3 669 512 8 856,7 -2,60

Öhman Global A 3,0 3 615 617 10 235,3 -3,03

Ulricehamns Kommun Period: 2022-03-31 till 2022-04-30Ulricehamns Kommun Valuta: SEK
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Marknadsvärde Nom.belopp

Tillgångar Vikt (%) SEK Antal andelar Månadsavk. (%) Duration

Utländska aktier totalt 13,9 16 612 242 -3,17

AKTIER totalt 25,8 30 920 618 -3,66

LIKVIDITET

Kassa SEK 207621 0,2 234 416 234 416,5 0,0

LIKVIDITET totalt 0,2 234 416 0,0

TOTALPORTFÖLJ 100,0 119 880 208 -1,13 0,7

Ulricehamns Kommun Period: 2022-03-31 till 2022-04-30Ulricehamns Kommun Valuta: SEK
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Policyavstämning 2022-04-30

Allokering (%) Andel Min Normal Max

Räntor 74,0 35,0 85,0

Aktier 25,8 15,0 65,0

varav Svenska aktier 46,3 35,0 70,0

varav Utländska aktier 53,7 30,0 65,0

Alternativa tillgångar 0,0 0,0 15,0

Ulricehamns Kommun Period: 2022-03-31 till 2022-04-30Ulricehamns Kommun Valuta: SEK
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2022-04-30 2022-03-31

Portföljens marknadsvärde (Mkr) 119,9 121,6

Skyddsnivå (Mkr) 110,7 111,1

Riskbuffert (Mkr) 9,1 10,5

Aktuell marginal (%) 7,6% 8,6%

Maximal aktieexponering (%) 30,0% 34,0%

Aktuell aktieexponering (%) 25,8% 26,7%

I syfte att minska förlusterna vid kraftiga börsfall ska andelen aktier i portföljen 

styras dynamiskt. Målet är att andelen aktier ska justeras så att aktieportföljen 

som mest kan tappa 15% i värde i förhållande till sitt högsta värde de senaste 

24 månaderna (beräknat som värde den sista dagen varje månad).

Vid månadsskiftet var marginalen ned till säkerhetsgolvet 7,6%, vilket betyder att 

tillgångarna kan minska 7,6% i värde innan de når säkerhetsgolvet. Analysen visar 

därmed att risk bufferten är stor och att risksituationen i portföljen är god.

Analysen gör gällande att den högsta tillåtna andelen aktier i portföljen givet 

riskmålet är 30,0%. Aktuell aktieexponering uppgår till 25,8% och  understiger 

därmed maximal andel enligt riskmodellen med 4,2%.

Sannolikheten att gå under skyddsnivån någon gång på ett års sikt (givet att aktuell 

allokering bibehålls) är låg. Analysen gör gällande att den högsta tillåtna andelen 

aktier i portföljen givet riskmålet är 30,0%.  Oavsett vad risksimuleringen visar är 

förvaltningen av kapitalet alltid underkastad rådande placeringspolicy. 

Analysen är baserad på antagandet om marknadsneutrala förutsättningar. Det 

innebär att inga marknadsbedömningar favoriseras framför andra utan följer 

vad som är neutralt i en effektiv marknad.  Det innebär att en finansiell 

tillgångs avkastning över tiden kan förklaras av två variabler: förväntad 

avkastning och risk.

 

Antaganden om risk:

Ovanstående antaganden om risk härleds från aktuella priser på 

marknadshandlade optioner. 

Antaganden om förväntad avkastning:

Räntebärande instrument förväntas i genomsnitt avkasta enligt aktuell 

marknadshandlad räntekurva. På riktigt lång sikt förväntas en lång nominell 

obligation ge 0,5%-enheter mer i årlig avkastning jämfört med kortränta.

Aktier förväntas i snitt avkasta 3,4% utöver kort nominell ränta, plus 

risktillägg. 

Förvaltningsmål

Risköversikt - Dynamisk aktieallokering

Grundläggande förutsättningar

Aktuell risksituation
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Tillgångs- Förväntad

värde (mkr) avkastning

Aktuella marknadsvärderade tillgångar 119,9

Simulering - 1 år

Medelvärde 123,5 3,0%

5% högsta 134,6 12,3%

5% lägsta 112,4 -6,2%

0,5% lägsta 108,6 -9,4%

Simulering - årsskiftet

Medelvärde 122,8 2,5%

5% högsta 133,3 11,2%

5% lägsta 113,3 -5,5%

0,5% lägsta 108,7 -9,3%

Den förväntade avkastningen för portföljen är 3,0% det kommande året 

baserat på en simulering av den aktuella portföljen. Analysen visar dock att 

spridningen mellan de olika utfallen är stor där gränsen för de 5% bästa 

utfallen är 12,3% medan gränsen för de 5% sämsta är -6,2%.

Förväntad tillgångsutveckling

Förväntad utveckling av tillgångsportföljen

0%
2%
4%
6%
8%

10%
12%

-11,7% -6,2% -0,8% 4,7% 10,1% 15,6%

5% bästa / sämsta utfall Övriga 90%

SPRIDNING I TILLGÅNGSAVKASTNING EFTER 12 MÅNADER
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Tillgångsutveckling jämfört med index

Hittills i månaden Sedan årets start
Tillgångar Index Avkastning Index Avkastning Index

Räntor 50% OMRX Bond + 50% OMRX T-Bill -0,20 -0,89 -1,84 -3,04

Svenska aktier SIX PRX -4,20 -3,93 -17,20 -17,37

Utländska aktier Morningstar Global Target Market Exposure NR SEK -3,17 -3,77 -8,40 -5,55

Totalportfölj Totalindex (15% SIX, 15% Global, 35% Bill, 35% Bond) -1,13 -1,78 -7,98 -5,60

Totalportfölj, sedan 2021-12-31

Portfölj: heldragen linje.  Index: streckad linje

Ulricehamns Kommun Period: 2021-12-31 till 2022-04-30Ulricehamns Kommun Valuta: SEK
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Tillgångsutveckling jämfört med mål

Hittills i år Sedan målstart Senaste 1 år Senaste 2 år Senaste 3 år Senaste 4 år Senaste 5 år

Ulricehamns Kommun -7,98 26,36 0,46 10,02 4,07 8,18 12,99

3% realt 3,08 38,56 8,88 14,66 17,68 23,81 29,73

Skillnad -11,06 -12,20 -8,42 -4,64 -13,61 -15,63 -16,74

För perioder längre än 12 månader redovisas total ackumulerad avkastning under perioden.

Ulricehamns Kommun Period: 2015-11-16 till 2022-04-30Ulricehamns Kommun Valuta: SEK
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Portföljvärde, MSEK

Tillgångsfördelning Tillgångsfördelning Senaste 36 mån
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Räntetillgångar - översikt 2022-04-30

Räntekategorier Andel %

Kortränta 42,4

Svenska företagsobligationer 25,2

FRN 22,0

Utländska företagsobligationer 10,5

Innehav ISIN Kategori Vikt (%) Marknadsvärde (SEK) Antal andelar Duration Kreditrating

Handelsbanken Företagsobl Crit B1 SE0010820365 Svenska
företagsobligationer

10,53 9 339 731 98 530,76 0,6 A- / A3

SEB Företagsobligationsfond Hållbar SE0011644475 Utländska
företagsobligationer

10,46 9 280 298 66 410,13 2,8 A+ / A1

Simplicity Företagsobligation A SE0004452118 Svenska
företagsobligationer

9,90 8 785 708 67 644,81 0,9 BBB / Baa2

Simplicity Likviditet SE0001827692 Kortränta 3,62 3 209 324 28 443,89 0,2 BBB+ / Baa1

SPP FRN Företagsobligationsfond A SE0004807097 FRN 10,36 9 194 802 80 012,75 0,1 BBB+ / Baa1

SPP Korträntefond SE0000522500 Kortränta 38,75 34 377 658 291 028,28 0,2 AA / Aa2

Öhman FRN A SE0004951283 FRN 11,64 10 323 875 92 358,87 0,3 BBB- / Baa3

Öhman Investment Grade A SE0004391738 Svenska
företagsobligationer

4,75 4 213 780 36 350,76 1,9 BBB+ / Baa1

100,00 88 725 174 0,7

Ulricehamns Kommun Period: 2022-03-31 till 2022-04-30Ulricehamns Kommun Valuta: SEK
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Aktietillgångar - översikt 2022-04-30

Regioner Andel (%)

Sverige 44,0

Nordamerika 31,4

Europa 13,8

Asien exkl Japan 6,3

Japan 3,0

Latinamerika 0,5

Australien och Nya Zeeland 0,4

Afrika och mellanöstern 0,4

Östeuropa 0,3

Globalt 0,0

Innehav ISIN Valuta Vikt (%) Marknadsvärde (SEK) Antal andelar

C Worldwide Global Equities Ethical LU0122292328 SEK 5,49 1 698 020 5 358,05

Cliens Småbolag A SE0008992069 SEK 3,51 1 086 102 368,36

GS Em Markets Equity Esg Portf Base LU1876476067 USD 3,41 1 053 848 9 147,91

Spiltan Aktiefond Stabil SE0001015348 SEK 18,08 5 588 963 4 613,83

SPP Global Plus A SE0008129985 SEK 15,77 4 876 005 21 382,41

SPP Global Solutions SE0004576452 SEK 5,50 1 699 241 4 433,75

SPP Sverige Plus A SE0008964407 SEK 24,69 7 633 310 39 524,99

Swedbank Robur Transition Global J SE0017133978 SEK 11,87 3 669 512 8 856,71

Öhman Global A SE0000533945 SEK 11,69 3 615 617 10 235,29

100,00 30 920 618

Ulricehamns Kommun Period: 2022-03-31 till 2022-04-30Ulricehamns Kommun Valuta: SEK
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Transaktioner

DATUM INNEHAV BESKRIVNING ANTAL KURS BELOPP VALUTA BELOPP (SEK)

Ingående saldo 121 578 341,42

2022-04-26 Lfs Invest I Uttag -10,00 32 800,00 328 000,00 SEK 328 000,00

Utgående saldo 119 880 208,27

Ulricehamns Kommun Period: 2022-03-31 till 2022-04-30Transaktionshistorik Valuta: SEK
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Årlig översyn av mål och uppdrag 2022 
Dnr 2022/325 
 
 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Mål och uppdrag i översyn av mål och uppdrag 2022 godkänns och avslutas enligt förslag. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen har under året arbetat med de handlings- och åtgärdsplaner som är politiskt 
beslutade. Som framgår av bilaga Årlig översyn av mål och uppdrag 2022 har arbetet 
inneburit sortering och översyn av vilka mål och uppdrag som är klara och vilka som inte har 
gått att genomföra.  

Sorteringen har genomförts i syfte att underlätta arbetet med prioritering och resurssättning 
i budgetutskottet och följa de antagna riktlinjerna för styr- och ledningssystem. Det ger också 
förvaltningen bättre möjligheter att arbeta med de mål och uppdrag som kvarstår. Denna 
översyn innebär inte att de berörda handlings- och åtgärdsplanerna är att anse som 
avslutade. Det fattas beslut om i särskilt ärende. 
 
De uppdrag som är kvar att arbeta med återfinns ej i denna bilaga utan återfinns i bilaga till 
årsredovisning 2021. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-05-04 från kanslichef 
2 Årlig översyn av mål och uppdrag 2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Mål och uppdrag i översyn av mål och uppdrag 2022 godkänns och avslutas enligt förslag. 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-05-04 

Tjänsteskrivelse Årlig översyn av mål och uppdrag 
2022 
Diarienummer 2022/325, löpnummer 1777/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Mål och uppdrag i översyn av mål och uppdrag 2022 godkänns och avslutas enligt förslag.  
 
Sammanfattning 
Förvaltningen har under året arbetat med de handlings- och åtgärdsplaner som är politiskt 
beslutade. Som framgår av bilaga Årlig översyn av mål och uppdrag 2022 har arbetet 
inneburit sortering och översyn av vilka mål och uppdrag som är klara och vilka som inte har 
gått att genomföra.  

Sorteringen har genomförts i syfte att underlätta arbetet med prioritering och resurssättning 
i budgetutskottet och följa de antagna riktlinjerna för styr- och ledningssystem. Det ger också 
förvaltningen bättre möjligheter att arbeta med de mål och uppdrag som kvarstår. Denna 
översyn innebär inte att de berörda handlings- och åtgärdsplanerna är att anse som 
avslutade. Det fattas beslut om i särskilt ärende. 
 
De uppdrag som är kvar att arbeta med återfinns ej i denna bilaga utan återfinns i bilaga till 
årsredovisning 2021.  

 
Ärendet 
Förutom lagstiftning, övergripande nationella mål och riktlinjer, som styr kommunens 
verksamheter, finns också lokala politiskt beslutade planer innehållande mål och uppdrag.  
 
Förvaltningen har under året arbetat med de handlings- och åtgärdsplaner som är politiskt 
beslutade. Som framgår av bilagan Årlig översyn av mål och uppdrag 2022 har arbetet 
inneburit sortering av vilka mål och uppdrag som är klara (grön markering), vilka som inte 
har gått att genomföra (röd markering). Dessa mål och uppdrag föreslås avslutas.  
 
Sorteringen har genomförts i syfte att underlätta arbetet med prioritering och resurssättning 
i budgetutskottet och följa de antagna riktlinjerna för styr- och ledningssystem. Detta ger 
också förvaltningen bättre möjligheter att arbeta med de mål och uppdrag som kvarstår. 
Denna översyn innebär inte att de berörda handlings- och åtgärdsplanerna är att anse som 
avslutade. Detta fattas beslut om i särskilt ärende. De uppdrag som är kvar att arbeta med 
(gul/grå markering) återfinns ej i bilagan utan finns med i bilaga till årsredovisning 2021.  
Kommunens verksamheter styrs förutom av lagstiftning, övergripande nationella mål och 
riktlinjer, också av lokala politiskt beslutade planer innehållande mål och uppdrag. Dessa 
utgår självklart från gällande lagstiftning inom de områden de berör. Målen och uppdragen 
är därefter formade och anpassade för kommunens utveckling. Varje år behöver de mål och 
uppdrag som är klara eller som av någon anledning ej gått att genomföra avslutas, för att inte 
längre finnas kvar i verksamheternas verksamhetsplaner.  
 
Barnkonventionen 
Detta ärende berör inte barn specifikt och innebär en översyn av vilka mål och uppdrag som 
bör avslutas. Anledningen är att verksamhetsplanerna ska kunna rensas från avslutade mål 
och uppdrag. 
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Ekonomi 
Ärendet handlar mer om en administrativ rensning för att på ett bättre sätt hålla ordning på 
aktuella mål och uppdrag. Då måste de avslutade uppdragen tas bort från 
verksamhetsplanerna. Ärendet har ingen direkt ekonomisk påverkan. 
 
Övriga konsekvenser 
Genomfört beslut innebär att verksamheterna på ett bättre sätt kan arbeta med sina 
verksamhetsplaner. 
 
Beslutsunderlag 
1 Årlig översyn av mål och uppdrag 2022 

 
Beslut lämnas till 
Ekonomichef 
 
 
 
 
 

Lena Brännmar  Peter Danestad  
Kanslichef  Kvalitetsstrateg 

Strategi- och utveckling  
  
  

 



Årlig översyn av mål och uppdrag 2022 

Uppföljning av: 
- Budgetuppdrag 2018 
- Budgetuppdrag 2019 
- Budgetuppdrag 2020 
- Budgetuppdrag 2021 
- Åtgärdsplan - program för delaktighet för personer med 

funktionsnedsättning  
- Biblioteksplan 
- Handlingsplan för jämställdhet 
- Jämställdhetsplan för Ulricehamns kommun  
- Handlingsplan för barn i ekonomiskt utsatta hushåll 
- Plan mot våldsbejakande extremism 
- Handlingsplan landsbygdsutveckling 
- IKT-plan 2020 
- Ökad måluppfyllelse för alla elever i sektor lärande 2020-2021 
- Grundskolans handlingsplan för ökad måluppfyllelse i 

matematik 2020-2024 
- Klimat 2030 
- Handlingsplan kulturstrategi 

 

2022-05-02 
  



Uppföljning Tertial 3 2(26)

Innehållsförteckning 
Sammanfattning ............................................................................................................................................................4 
1.1 Budgetuppdrag 2018 ............................................................................................................................5 

1.1.1 Mer hållbart samhälle ..........................................................................................................................5 
1.2 Budgetuppdrag 2019 ............................................................................................................................5 

1.2.1 Uppdraget om en gemensam högstadieskola breddas. .......................................................................5 
1.3 Budgetuppdrag 2020 ...........................................................................................................................5 

1.3.1 Genomförandeplan för upprättande av solcellspark. ..........................................................................5 
1.3.2 Värna den biologiska mångfalden. ......................................................................................................6 
1.3.3 Funktionshindersäkra Ulricehamns city. ............................................................................................6 
1.3.4 Handlingsplan Sjuhärads mest attraktiva offentliga arbetsgivare. ....................................................6 

1.4 Budgetuppdrag 2021 ............................................................................................................................7 
1.4.1 Likvärdighet inom förskolan ................................................................................................................7 
1.4.2 Kompetenscentrum för särskolan .......................................................................................................8 
1.4.3 Genomförande av detaljplaner ............................................................................................................8 
1.4.4 Inventering av invasiva arter ...............................................................................................................8 
1.4.5 Ta fram en plan och ekonomisk kalkyl för att stärka elever med behov av särskilt stöd ...................9 
1.4.6 Utveckla möjligheten att forma en så kallad företagsgrupp inom daglig verksamhet .......................9 
1.4.7 Ta fram en plan och ekonomisk kalkyl för att öka lärartätheten och vuxennärvaron i skolan ........10 

1.5 Åtgärdsplan - program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning ..............................11 
1.5.1 Alla ska kunna förflytta sig, vistas i, och använda Ulricehamns kommuns inne- och 
utemiljöer. 11 

1.6 Biblioteksplan .....................................................................................................................................12 
1.6.1 Ulricehamns kommun ser utbildningskedjan genom all läroplansstyrd verksamhet. .....................12 

1.7 Handlingsplan för jämställdhet .........................................................................................................13 
1.7.1 Nya styrdokument i kommunens författningshandbok granskas och analyseras ur ett 
jämställdhetsperspektiv. ........................................................................................................................................13 

1.8 Jämställdhetsplan för Ulricehamns kommun ...................................................................................13 
1.8.1 Vid en ny mätning ska fler uppleva att möten förläggs på sådan tid som gör det lätt att ta 
ansvar för barn. ......................................................................................................................................................13 

1.9 Handlingsplan för barn i ekonomiskt utsatta hushåll. ......................................................................14 
1.9.1 Utreda möjligheten för ett lokalt barnombud i Ulricehamns kommun att samordna och 
leda arbetet med att säkra barns rättigheter i kommunen. ..................................................................................14 

1.10 Plan mot våldsbejakande extremism .................................................................................................15 
1.10.1 Inom ramen för arbetsgruppen påbörjar arbetet med att ta fram lägesbilder, 
orsaksanalyser samt förslag till åtgärder ...............................................................................................................15 
1.10.2 Identifiera viktiga delar i civilsamhället ............................................................................................15 

1.11 Handlingsplan Landsbygdsutveckling ...............................................................................................16 
1.11.1 Skapa plattform där kommun, näringsliv, föreningsliv och civilsamhälle möts. .............................16 

1.12 IKT-plan 2020 ....................................................................................................................................17 
1.12.1 Alla barn och elever ska utveckla en adekvat digital kompetens. Det ska finnas en digital 
likvärdighet i det svenska skolväsendet. ................................................................................................................17 
1.12.2 Barn, elever och personal ska ha god och likvärdig tillgång till digitala verktyg och resurser 
i syfte att förbättra utbildningen och effektivisera verksamheten. .......................................................................18 



Uppföljning Tertial 3 3(26)

1.12.3 Forskning och uppföljning som stödjer utveckling av verksamheter och insatser ska 
genomföras med syfte att bidra till ökad måluppfyllelse och utvecklad digital kompetens. ...............................18 

1.13 Ökad måluppfyllelse för alla elever i sektor lärande 2020-2021 ......................................................19 
1.13.1 DATE – ett pedagogiskt verktyg ........................................................................................................19 
1.13.2 IKT-plan ..............................................................................................................................................19 
1.13.3 Riktade insatser för nyanlända barn och elevers lärande (NYA) .....................................................20 
1.13.4 Långsiktig plan för att öka måluppfyllelsen i matematik i grundskolan ..........................................20 

1.14 Grundskolans handlingsplan för ökad måluppfyllelse i matematik 2020-2024 ..............................21 
1.14.1 Att senast i juni 2024 ha ökat meritvärdet i matematik i årskurs 6 och 9 och att detta värde 
då ligger i den övre kvartilen (bland de 25 % bästa i riket). ..................................................................................21 

1.15 Klimat 2030 .......................................................................................................................................22 
1.15.1 Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål. ....................................................................22 
1.15.2 Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål. .................................22 
1.15.3 Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer. .............................................................................23 
1.15.4 Vi producerar egen solel. ...................................................................................................................23 
1.15.5 Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal. .......................................................................23 
1.15.6 Vi använder en klimatstyrande resepolicy. .......................................................................................23 

1.16 Handlingsplan kulturstrategi ............................................................................................................24 
1.16.1 Musikskolan erbjuder undervisning i musik och andra konstformer. .............................................24 
1.16.2 Kultur program för barn & unga genomförs enligt kulturtrappan inom skolverksamhet och 
på barnens fritid ....................................................................................................................................................25 
1.16.3 Genomföra tillväxtprojektet Gränsbygd i Sjuhärad i samarbete med Svenljunga och 
Tranemo kommuner ..............................................................................................................................................25 
1.16.4 Skapa arrangemang och mötesplatser för KKN ................................................................................26 

 

  



Uppföljning Tertial 3 4(26)

Sammanfattning 
Förvaltningen har under 2021 arbetat med de handlings- och åtgärdsplaner som är politiskt 
beslutade. Som framgår av denna bilaga Årlig översyn av mål och uppdrag 2022 har arbetet 
inneburit sortering av vilka mål och uppdrag som är klara (grön markering), vilka som inte har 
gått att genomföra (röd markering). Dessa mål och uppdrag föreslås avslutas.  

Sorteringen har genomförts i syfte att underlätta arbetet med prioritering och resurssättning i 
budgetutskottet och följa de antagna riktlinjerna för styr- och ledningssystem. Detta ger också 
förvaltningen bättre möjligheter att arbeta med de mål och uppdrag som kvarstår. Denna 
översyn innebär inte att de berörda handlings- och åtgärdsplanerna är att anse som avslutade. 
Detta fattas beslut om i särskilt ärende. 

De uppdrag som är kvar att arbeta med (gul/grå markering) återfinns ej i detta dokument utan 
finns med i bilaga till årsredovisning 2021.  
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1.1 Budgetuppdrag 2018 

1.1.1 Mer hållbart samhälle 

1.1.1.1 Sektor välfärd 

 Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt 

Analys 

Ett arbete kring fritidsbank pågår och det har förts olika samtal kring lokalisering och drift. Lokalisering vid Övre 
skog är inte aktuellt. 

Överskottslagret bytte lokaler vid årsskiftet 2021-2022, vilket kan möjliggöra ökad återvinning. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsatt arbete och dialog har inte resulterat i något konkret, men behöver fortsätta diskuteras för lösning 
tillsammans med Fritid. 

Beskrivning 

Ansvar: sektor välfärd. Utred förutsättningar för mer hållbart samhälle. 
Att förändra vårt vardagsliv så att det blir mer långsiktigt hållbart med förändringar som känns rimliga är en av vår 
tids stora utmaningar. Ulricehamns energi har tidigare presenterat förslag på ett så kallat Återbruk vid Övre skog. 
Förvaltningen har också i särskild utredning tittat på möjligheterna att införa så kallad Fritidsbank - ett bibliotek fast 
med sport- och fritidsprylar - i kommunen. 
Båda dessa förslag ligger inom ramen för det hållbara samhället, både ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt 
perspektiv. 
Förvaltningen får i uppdrag att utreda om dessa verksamheter kan sammanföras organisatoriskt i kommunen och 
kanske även geografiskt för att på så sätt minska administrativa kostnader för verksamheterna. 
Förvaltningen ska även överväga samarbeten mellan olika verksamheter som syftar till att få människor i 
sysselsättning. Det omfattar bland annat daglig verksamhet och arbetsmarknadsenheten. (Redovisas kvartal 1 2018) 

1.2 Budgetuppdrag 2019 

1.2.1 Uppdraget om en gemensam högstadieskola breddas. 

1.2.1.1 Kansli 

 Uppfyllt 

Analys 

14 januari 2021 slutredovisades uppdraget i form av en rapport för kommunstyrelsen. 

Beskrivning 

Ansvar: Kanslifunktionen. Uppdraget om en gemensam högstadieskola breddas att också gälla att utreda en om- och 
tillbyggnad av Stenbocksskolan och Ätradalsskolan samt att man i övriga utredningsdelar inkluderar elevens 
perspektiv för stärkt trygghet, hälsa och ökad måluppfyllelse. 

1.3 Budgetuppdrag 2020 

1.3.1 Genomförandeplan för upprättande av solcellspark. 

1.3.1.1 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 Uppfyllt 

Analys 

Budgetuppdraget slutredovisades politiskt i juni 2021. 

Beskrivning 

Ansvar: sektor MSB. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en genomförandeplan för upprättande av en solcellspark 
med möjlighet till andelsägande.  
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1.3.2 Värna den biologiska mångfalden. 

1.3.2.1 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

Analys 
För att verka för den biologiska mångfalden tillverkas humlebon som placeras ut i parker och lämplig terräng i olika 
delar av Ulricehamns kommun. 

Park & skog har under året ställt om ytterligare ca 15 000 kvm till höggräsytor vilket främjar den biologiska 
mångfalden. Enheten har kommunicerat med sektor lärande om var lämpliga platser för de yngre barnens 
insektshotell kan placeras. 

Åtgärder/insatser för utveckling 
Enheterna Blidsbergs skolområde, Hökerums skola, Ulrikaskolan samt Tvärreds skolområde tillverkar Humlebon 
inom ramen av trä- och metallslöjd och i fritidsverksamheten. 

Tillverkningen av humlebon har skett under tidig vår -21 för att med hjälp av Park och skog placeras ut på lämpliga 
ställen i slutet av april. 

Samverkan sker mellan skola och enheten Park och skog. 

Beskrivning 

Ansvar: sektor lärande. Ulricehamns kommun värnar om biologisk mångfald, humlor och övriga insekter som 
behöver mat och skydd för att överleva och som i sin tur hjälper oss att producera näringsrik mat. Vi vill att 
kommunen ställer om en del av de kommunala gräsytorna för att gynna vilda blommor till mat för humlorna. 
Dessutom vill vi bjuda in skolorna till att producera insektshotell för humlornas vinterdvala. Detta för att fånga 
främst de yngre barnens engagemang. Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att ställa om en del av våra 
kommunala gräsytor för ovanstående ändamål. 

1.3.3 Funktionshindersäkra Ulricehamns city. 

1.3.3.1 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 Uppfyllt 

Analys 

Budgetuppdraget slutredovisades politiskt i mars 2021. 

Beskrivning 

Ansvar: sektor MSB. Ulricehamns city skall vara tillgängligt för alla. Idag ser förutsättningarna för detta lite olika ut 
beroende på var i city du befinner dig. Förvaltningen får i uppdrag att utreda vilka åtgärder som krävs för att skapa ett 
tillgängligt city och vilka kostnader detta kan medföra. 

1.3.4 Handlingsplan Sjuhärads mest attraktiva offentliga arbetsgivare. 

1.3.4.1 HR-funktion 

 Uppfyllt 

Analys 

Arbetet slutfört, handlingsplanen inskickat för politiskt beslut 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Förbereda förvaltningen för att genomföra handlingsplanen 

Beskrivning 

Ansvar: HR-funktion. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att bli Sjuhärads mest attraktiva 
offentliga arbetsgivare. 
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1.4 Budgetuppdrag 2021 

1.4.1 Likvärdighet inom förskolan 

1.4.1.1 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

Analys 

Under våren 2022 genomfördes en kartläggning på samtliga förskolor utifrån: 

 Antal barn på förskolor 
 Lokalernas standard – kopplat till Funktionsprogram 
 Utemiljö 
 Lokalförsörjningsplan 
 Kostnad kommunal förskola (Kolada) 
 Personaltäthet (Kolada) 
 Årsarbetare förskolan (Kolada) 
 Utbildningsnivå hos anställda 

Analys 

Det är en stor variation i storlek på kommunens förskolor. Den minsta har 20 barn inskrivna och den största 131 
barn.  Variationen i storlek hänger samman med de olika orternas folkmängd. 
Det är också en stor variation i lokalernas standard beroende på fastigheternas ålder och underhåll. De stora 
enheterna Tre Rosor, Totus, Lyckan och Stadsskogen i centralorten är moderna i sin utformning och i stort uppfyller 
de krav i funktionsprogrammet. 

En liten enhet som Träskon i Trädet, inryms i en enkel modulbyggnad. Lingontuvan i Grönahög har sina lokaler i en 
villa. Nyckelpigan i Timmele och Regnbågen i Dalum vilka båda har sina lokaler i det som ursprungligen varit 
skolbyggnader i början av 1900-talet. Charmiga byggnader men i sin utformning svåra att jämföra med nybyggda 
lokaler som är anpassade efter de krav som ställs idag. 

Utemiljöns utformning skiljer sig mycket mellan förskolorna. Förskolans placering samt gårdens storlek och utseende 
påverkar förutsättningarna. Närhet till naturen eller mitt i stadsmiljö. En liten tomt eller generösa ytor. 
Funktionsprogrammet anger 40kvm/barn utomhus vilket är utgångspunkten i kommunens nyproducerade förskolor. 

De nyare enheterna har ett stort utbud av lekredskap och miljöer för lärande utomhus medan flera enheter har 
betydligt sämre tillgång till detta. 

Ulricehamns kommun har högre förskollärartäthet än riket och dessa är spridda över samtliga enheter. Det finns en 
viss svårighet att rekrytera på landsbygd kontra tätort. 

Förskolan bedrivs till en billigare peng/barn än riket i snitt och barngruppernas storlek är i paritet med riket. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Samverkanhuset i Gällstad med ny förskola 2023 gör att man kan lämna Gällstads skola samt Junibacken som inryms 
i hyrda lokaler. Det kommer att möjliggöra en mer rationell verksamhet då de två enheterna slås samman i nya 
lokaler. 
Ny förskola i Dalum så att förskolan där kan lämna Regnbågen och flytta in i nya lokaler 2025. 
Förskolan i Trädet behöver ses över så lokaler blir mer långsiktigt ändamålsenliga både in och utvändigt. 

Beskrivning 

Ansvar: Sektor lärande. För att vara en attraktiv inflyttningskommun är förskolan en viktig parameter för hela 
kommunen. Kommunfullmäktige har beslutat att samtliga förskolor skall finnas kvar på de orter de finns idag. Vi vill 
därför att det utreds hur vi kan anpassa våra förskolor så att vi säkerställer att det finns en likvärdighet oavsett var 
förskolorna är geografiskt placerade. 
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1.4.2 Kompetenscentrum för särskolan 

1.4.2.1 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

  

Kommentar: 

Verksamheten har skrivit en rapport och presenterat den vid olika tillfällen. I rapporten finns förslag på inriktning. 

En samsyn finns med politiker och verksamhet att det uppdraget handlar mer om ett "mentalt rum". 

Sektorn behöver knyta särskoleverksamheten till ett lärosäte för fördjupad kunskap och eventuell forskning. Kontakt 
har tagits med Högskolan i Kristianstad. Sektorn anser det som nödvändigt att fler personal (samtliga 
personalkategorier) omfattas av utökad takt i kompetensutveckling. Detta både utifrån kommande krav om 
lärarspecialisering men även bredare kompetensutveckling. 

Beskrivning 

Ansvar: Sektor lärande. Särskoleverksamheten inom grundskolan är idag lokaliserade på flera olika ställen. 
Utred om vi kan skapa ett samlat kompetenscentrum för grundsärskolan. 

1.4.3 Genomförande av detaljplaner 

1.4.3.1 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 Uppfyllt 

Analys 

Budgetuppdraget slutredovisades politiskt i februari 2021. 

Beskrivning 

Ansvar: Sektor MSB. För flera år sedan togs det fram en detaljplan för ett område med bostäder utmed Väpnarevägen 
i Nitta. Arbetet för att färdigställa tomter för försäljning genomfördes aldrig. Sedan motorvägen öppnades har västra 
delen av kommunen fått ett ökat intresse för inflyttning. Därför ger vi uppdraget att färdigställa dessa tomter för att 
kunna försäljas. 

1.4.4 Inventering av invasiva arter 

1.4.4.1 Sektor service 

 Uppfyllt 

Analys 

Park och skog har presenterat omfattningen av uppdraget för KS arbetsgrupp. Ett förtydligande av omfattning och 
nivå på insatser behöver tas innan kartläggning påbörjas Flera enheter i organisationen är inkopplade för att ge sina 
tankar om uppdraget. Park och skog  kompetensområde i frågan är insatserna att ta bort ovälkomna växter. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

För att få en uppfattning kring omfattningen av bekämpning av invasiva arter krävs en kartläggning, denna ska visa 
vilka invasiva arter som finns och var i kommunen. Utifrån kartläggningen kan sedan en tidsplan och budget tas fram 
för bekämpningen. Inom kommunen finns inte kompetens för genomföra kartläggningen utan extra resurser behöver 
till under ett år. . 

Beskrivning 

Ansvar: sektor service. Invasiva främmande arter räknas som ett av de absolut största hoten mot biologisk mångfald. 
De kan också orsaka stora negativa effekter på jord‐ och skogsbruk samt människors och djurs hälsa. Främmande 
arter är djur, växter eller svampar som tagit sig till Sverige med hjälp av människan. Några av dessa främmande arter 
trivs för bra i sin nya miljö. De kan öka kraftigt och på så sätt påverka den biologiska mångfalden. 
Vi vill att förvaltningen presenterar en plan och en kostnad för ett arbete att bekämpa invasiva arter. 
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1.4.5 Ta fram en plan och ekonomisk kalkyl för att stärka elever med behov 
av särskilt stöd 

1.4.5.1 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

Analys 

Under 2020 gjordes en granskning av KPMG. Granskningens syfte var att översiktligt pröva om kommunstyrelsen 
erbjuder en likvärdig skola till eleverna inom grundskolan. 

Utifrån rapporten går det att konstatera att  Ulricehamns kommun ligger lägre kostnadsmässigt från medelvärdet i 
riket och för liknande kommuner. 

Till 2020 tillsköts det medel från politiken lokalt med 1 300 tkr för en skolsköterska och en skolkurator. 

Den specialpedagogiska kompetens i elevhälsan utgörs av de specialpedagoger och speciallärare som finns anställda 
på varje skola samt av den centrala elevhälsans specialpedagoger. Det finns 25 speciallärare/specialpedagoger i 
kommunen fördelade över grundskola, gymnasium, flexgrupper och särskolan. Några av dem har delade uppdrag och 
siffran anger ungefärligt antal personer, inte antal tjänster. De arbetsleds av respektive rektor. På centrala elevhälsan 
finns fyra heltidsanställda specialpedagoger. Specialpedagogisk kompetens ingår i skolans elevhälsoteam och utför 
pedagogiska utredningar, deltar i utvecklingsarbete och undervisar. I samverkan med resten av elevhälsan arbetar 
man med ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd. Rätten till särskilt stöd tar sin utgångspunkt i 3 
kap. 7 § Skollagen. För att bedöma om en elev har rätt till särskilt stöd ska elevens behov utredas. Utredningen ska 
göras ihop med elevhälsan. För att kunna genomföra det uppdraget behöver elevhälsan finnas på plats. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

 Att elevhälsans resurser i första steget utökas så att de ligger på samma nivå som liknande kommuner. 
Tillskott om 2 300 tkr behövs för att ligga kostnadsmässigt som liknande kommuner. Behov finns att utöka 
elevhälsan med ytterligare en tjänst skolsköterska och skolkurator. 

 Grundtilldelningen av elevhälsoresurs på de mindre skolenheterna ska upp i nivå eftersom omfattningen av 
elevhälsa kräver en viss grundbemanning oavsett skolans elevantal. 

 Finna en samsyn i kommunen i att dels arbeta med att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål 
och dels att elevhälsan främst ska verka förebyggande och hälsofrämjande. Detta innebär bland annat att, 
stärka rektors förmåga och förutsättningar att leda elevhälsoteamet lokalt. samt att  elevhälsan ska kunna 
arbeta som samlad elevhälsa, i nära och direkt kontakt med övrig personal vid skolan. Man bör kunna sitta 
ner och samlat diskutera så att de olika professionernas perspektiv kommer skolan till del samt utföra det 
arbete som sedan följer. 

Beskrivning 

Ansvar: Sektor lärande. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan och ekonomisk kalkyl för att stärka elever 
med behov av särskilt stöd. Detta gäller både får de som behöver ytterligare hjälp för att uppnå godkända resultat, 
likväl för elever som behöver mer utmaning i sin skolgång för att inte tappa intresse och engagemang. 

1.4.6 Utveckla möjligheten att forma en så kallad företagsgrupp inom daglig 
verksamhet 

1.4.6.1 Sektor välfärd 

 Uppfyllt 

Analys 

Representanter från verksamheten har presenterat utbudet inom daglig verksamhet och de företagsgrupper som finns 
samt uttalade behov och även önskemål hos brukare har presenterats för politiken. Det finns föreningar som är olika 
aktiva under året och det är viktigt att arbetsuppgifter för en företagsgrupp finns under hela året, mer info kring 
förslaget gällande föreningars behov behövs för att ta ställning till om det är aktuellt. Det bör även beaktas att det kan 
vara av större vikt att arbeta gentemot företag för att stärka möjligheten till en mer integrerat arbete för brukarna. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Brukarnas behov av lämpliga arbetsuppgifter och arbetsplatser är det som är det avgörande och inte enskilda 
föreningars intressen. Det bedömdes även vara svårt att vara rättvis, då fler skulle vara intresserade av att få hjälp 
med vissa uppgifter och ofta säsongsbetonade vilket innebär svårigheter att täcka upp med lämpliga uppgifter övriga 
delar av året. 

Beskrivning 

Ansvar: Sektor välfärd. Förvaltningen får i uppdrag att inom daglig verksamhet utveckla möjligheten att forma en så 
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kallad företagsgrupp, vilket jobbar mot civilsamhället för att hjälpa och stötta de föreningar som behöver praktiskt 
stöd. 

 Beskrivning 

Ansvar: Sektor välfärd. Förvaltningen får i uppdrag att inom daglig verksamhet utveckla möjligheten att forma en så 
kallad företagsgrupp, vilket jobbar mot civilsamhället för att hjälpa och stötta de föreningar som behöver praktiskt 
stöd. 

1.4.7 Ta fram en plan och ekonomisk kalkyl för att öka lärartätheten och 
vuxennärvaron i skolan 

1.4.7.1 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

 Analys 

Syftet med tvålärarskap är att möjliggöra kvalitet i undervisningen och ge utökade möjligheter för bred ledning & 
stimulans, lättillgängliga och omedelbara extra anpassningar och särskilt stöd i alla klassrum. 

Genom tvålärarskap frigörs fritidspersonal på F-6-skolorna, som idag i stor utsträckning används som resurser i 
klassrum under skoldagarna. De kan då arbeta med trivsel och trygghet på skolan genom att arrangera rastaktiviteter 
samt under rasterna arbeta med att aktivera eleverna, stötta elever med dåliga beteenden, stötta i leken, socialisera, 
arbeta med relationer och medverka vid konfliktlösning. 

Den ekonomiska kalkylen förutsätter även tillförsel av resurser för ytterligare en flexenhet för F-6-skolorna i 
centralorten. 

Arbetsmiljön för personalen på en skola med tvålärarskap skulle kunna locka till anställning som skolpersonal i 
Ulricehamns kommun. 

Utgångspunkten för den ekonomiska kalkylen är tvålärarskap och att tvålärarskap sker i gruppstorlekar över 20 
elever. Tvålärarskap fullt ut är målet, men kan givetvis ske successivt utifrån hur måluppfyllelsen ser ut i olika ämnen. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

 Införa tvålärarskap i matematik. 
 Införa tvålärarskap även i svenska, engelska, NO och Teknik 
 Tvålärarskap i samtliga ämnen 

Ekonomisk Kalkyl 

Dubbelbemanning i klasser med fler än 16 elever skulle innebära 8 ,6 mnkr för F-6 skolorna och 4,7 mnkr för 7-9 
skolorna inom sektorn. 

  

Beskrivning 

Ansvar: Sektor lärande. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan och ekonomisk kalkyl för att öka lärartätheten 
och vuxennärvaron i våra skolor. Detta skall göras genom att införas lärarassistenter som bland annat avlastar 
lärarnas administrativa arbete. Vi ser även ett behov av att återinföra skolvaktmästare, då det är viktigt att i så stor 
utsträckning som möjligt alltid finns vuxennärvaro i skolan. Detta för att både lugna elever men även få en höjd 
standard på underhållet i kommunens skolor. 
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1.5 Åtgärdsplan - program för delaktighet för personer med 
funktionsnedsättning 

1.5.1 Alla ska kunna förflytta sig, vistas i, och använda Ulricehamns 
kommuns inne- och utemiljöer. 

1.5.1.1 Sektor service 

 Uppfyllt 

Analys 

Verksamhet fastighet har under 2016-2017 genomfört ett projekt där tillgängligheten i kommunens lokaler kartlagts. 
Resultatet från kartläggningen finns dokumenterat i Tillgänglighetsdatabasen (TD). TD är en databas som erbjuder 
information om tillgängligheten i vardagen för invånare och besökare. Syftet med inventeringen är framförallt att 
informera externa besökare om hur det faktiskt ser ut i lokalen, men också att upptäcka brister i tillgängligheten som 
behöver åtgärdas. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Verksamhet fastighet arbetar med att förbättra tillgängligheten i våra fastigheter kopplat till beredningens 
måldokument om delaktighet genom att behoven kartläggs och därefter förs in i budgetprocessen. Under 2019-2020 
genomfördes åtgärder på Lassalyckan, Ulricehamns Resurscenter, Ryttershov och Stadshuset. Höjdgatan och 
Bogesundsskolan planeras under 2021-2022. 

  

Beskrivning 

Ansvar: sektor service. Förbättra den fysiska tillgängligheten i kommunens inne- och utemiljöer. Klart 2016. 
Förbättra informationen om tillgängligheten till kommunens lokaler. Klart 2014 
Förbättra den fysiska tillgängligheten till kommunens ute-lekmiljöer för barn. Klart 2014 och löpande. 
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1.6 Biblioteksplan 

1.6.1 Ulricehamns kommun ser utbildningskedjan genom all läroplansstyrd 
verksamhet. 

1.6.1.1 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

  

Analys 

Samtliga grundskolor har tillgång till skolbibliotek av skiftande kvalitet. 
Under året har Skolbiblioteksplanen för grundskolan reviderats. 
Omfördelning av uppdrag mellan utbildade skolbibliotekarier inom grundskolan så att alla skolor får en likvärdig 
tillgång till utbildade skolbibliotekarier. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Utökning av medel i tilldelad budget 2022 för att göra inköp av skolbibliotekslittetratur. 
 

Beskrivning 

Huvudansvar: Sektor lärande. För rektor, gymnasium, vuxenutbildning gäller: Skolbibliotekets verksamhet används 
som en del i  undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens. För rektor, 
grundskola gäller: För utbildningen ska de lokaler och den utrustning finnas som behövs för att syftet med 
utbildningen ska kunna uppfyllas. Eleverna i grundskolan ska ha tillgång till ett skolbibliotek. Tidsram: Planperioden 
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1.7 Handlingsplan för jämställdhet 

1.7.1 Nya styrdokument i kommunens författningshandbok granskas och 
analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv. 

1.7.1.1 Kansli 

 Uppfyllt 

Analys 

Uppdraget är omhändertaget genom att en checklista för jämställdhetsgranskning tagits fram. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Checklista/vägledningen kommer att integreras i manual för framtagande av styrdokument. 

Beskrivning 

Ansvar: kansli. Tema 1 Makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet. Insats: Bidra med metod och kunskapsunderlag 
för att stödja arbetet med jämställdhetsintegrering på kommunal och regional nivå. 

1.8 Jämställdhetsplan för Ulricehamns kommun 

1.8.1 Vid en ny mätning ska fler uppleva att möten förläggs på sådan tid 
som gör det lätt att ta ansvar för barn. 

1.8.1.1 HR-funktion 

 Uppfyllt 

Analys 

Målet uppnås i första hand genom att uppmärksamma chefer på behovet av att underlätta för medarbetare att förena 
yrkesliv med ansvar för barn. Detta torde medverka till att kommunen uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och 
därmed till att stärka oss i konkurrensen om arbetskraften. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Ledarskap genom att de chefer som har egna barn föregår med gott exempel och att övriga uppmärksammas på 
kommunens hållning i denna fråga. 

Beskrivning 

Ansvar: HR-funktion. 2. Förvärvsarbete och föräldraskap 

Åtgärd/Insats  Kommentar 

 Pågående med avvikelse 

Ta fram och kommunicera regler angående 
förläggning av möten på arbetsplatsen på sådan 
tid som gör det lätt att ta ansvar för barn. 
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1.9 Handlingsplan för barn i ekonomiskt utsatta hushåll. 

1.9.1 Utreda möjligheten för ett lokalt barnombud i Ulricehamns kommun 
att samordna och leda arbetet med att säkra barns rättigheter i 
kommunen. 

1.9.1.1 Kommunledningsstab 

 Uppfyllt 

Analys 

Kommunfullmäktige har beslutat att ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra de åtgärder som utredningen 
rekommenderar, inrätta en samordnande funktion samt skapa en tvärsektoriell arbetsgrupp för arbetet med barns 
rättigheter. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Beskrivning 

Ansvar: kansli. Övergripande syfte: Kartläggning, kunskapsspridning och samordning.  
 
Förvaltningen behöver kartlägga barnfattigdomen, samordna insatser och följa upp dem utifrån barnkonventionens 
syfte. Det är ett arbete som bör hållas ihop centralt och möjligheten till en centralt placerad funktion ska utredas. 
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1.10 Plan mot våldsbejakande extremism 

1.10.1 Inom ramen för arbetsgruppen påbörjar arbetet med att ta fram 
lägesbilder, orsaksanalyser samt förslag till åtgärder 

1.10.1.1 Kansli 

 Uppfyllt 

Analys 

Beslut om att använda arbetsmodellen effektiv samordning för trygghet, EST,  är taget. Upphandling av systemstöd är 
genomfört och arbetet med implementering av arbetet pågår i samverkan med polis och näringsliv. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Beskrivning 

Ansvar: kansli. 

1.10.2 Identifiera viktiga delar i civilsamhället 

1.10.2.1 Kansli 

 Uppfyllt 

Analys 

Genomfört genom arbetsmodells Effektiv samordning för trygghet, EST 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Beskrivning 

Ansvar: kansli. 
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1.11 Handlingsplan Landsbygdsutveckling 

1.11.1 Skapa plattform där kommun, näringsliv, föreningsliv och 
civilsamhälle möts. 

1.11.1.1 Kansli 

 Uppfyllt 

Analys 

En överenskommelse är framtagen. Möten med deltagare från kommunen, näringslivet, föreningslivet och 
civilsamhället har genomförts under året, framförallt digitalt men även något fysiskt möte. Arbetet har styrts av en 
samrådsgrupp med representation från politisk ledning, förvaltningen och från frivilligorganisationer. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Riktlinjer för idébaserat offentligt partnerskap kommer under 2022 presenteras för beslut i kommunstyrelsen. 

Beskrivning 

Ansvar: kansli.  
Strategiområde: Kommunen som samarbetspartner 
 
Ta fram en överenskommelse mellan kommunen, föreningslivet i Ulricehamns kommun och NUAB. (Budgetuppdrag 
2018) 
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1.12 IKT-plan 2020 

1.12.1 Alla barn och elever ska utveckla en adekvat digital kompetens. Det 
ska finnas en digital likvärdighet i det svenska skolväsendet. 

1.12.1.1 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

Analys 

Inom 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 sektorn sig i ett läge med en infrastruktur och 
datortäthet som motsvarar de nationella målen. Det gäller nu för sektorn att fortsätta med revidering och 
implementering av sektorns IKT plan. (Information och kommunikationsteknik) 

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 

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. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

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 

Beskrivning 

Ansvar: sektor lärande. 
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1.12.2 Barn, elever och personal ska ha god och likvärdig tillgång till digitala 
verktyg och resurser i syfte att förbättra utbildningen och effektivisera 
verksamheten. 

1.12.2.1 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

Analys 

Sektorn har under ett antal år arbetat med att öka den så kallade förtätningen. Detta arbete har varit lyckosamt inte 
minst med hänvisning till den pandemi vi senare kom att genomgå. Sektor har i princip fullt ut ett en-till-en-
förhållande vad gäller teknik för elever ända upp till och med vuxenutbildningen. Utan denna förtätning för både 
personal och elever har utfallet/effekten av pandemin förmodligen blivit en helt annan än vad den faktiskt blev. 

Utöver själva hårdvaran har sektorn arbetat lyckosamt med programvara kopplat till både elever och mer 
administrativ a delar av IKT. Sektorn har nu samma närvarosystem från åk 1 till och med vuxenutbildningen. Detta 
gör att vi bättre kan följa elevgrupper över tid men också mer aktivt arbeta med det förebyggande arbetet. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

 Mycket av arbetet har letts av enheten för skolutveckling och stöd. Genom detta arbete har säkerställts en 
likvärdighet.  

För ytterligare fördjupning hänvisas till sektorns IKT-plan. 

 Beskrivning 

Ansvar: sektor lärande. 

1.12.3 Forskning och uppföljning som stödjer utveckling av verksamheter 
och insatser ska genomföras med syfte att bidra till ökad måluppfyllelse 
och utvecklad digital kompetens. 

1.12.3.1 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

Analys 

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 var planen att vi skulle använda oss 
av verktyget LIKA, som är ett skattningsverktyg från SKR. Tyvärr har SKR-projektet upphört att användas. 

Oavsett detta fortsätter vi att arbeta med att utveckla skolkommunens digitala kompetens. 

Vi har i skolkommunen genomfört en kartläggning av lärarna förväntningar på eleverna men även kopplat till vilka 
kunskaper i digitala system de skicka med eleverna. 

 

Åtgärder/insatser för utveckling 

All personal förväntas nyttja och behärska relevanta digitala verktyg och digitala miljöer i det egna arbetet. Vidare 
förväntas de omvärldsbevaka digitaliseringsfrågor utifrån sin egen kontext och följa de lagkrav och 
rekommendationer från både skollag och Dataskyddsförordningen. 

 

Beskrivning 

Ansvar: sektor lärande. 
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1.13 Ökad måluppfyllelse för alla elever i sektor lärande 2020-
2021 

1.13.1 DATE – ett pedagogiskt verktyg 

1.13.1.1 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

Analys 

DATE är ett lärmaterial för alla barn oavsett funktionssätt. Det är utformat för att användas inom ramen för den 
ordinarie förskoleverksamheten. Materialet kompletterar det systematiska kvalitetsarbetet såväl som det främjande 
likabehandlingsarbetet. DATE lärmaterial för förskolan ger pedagoger och barn möjlighet att tillsammans arbeta för 
en socialt, pedagogiskt och fysiskt tillgänglig förskolemiljö. 

Rektorer arbetar nära specialpedagogerna för att implementera och utbilda i lärmaterialet i förskolorna. Målet är att 
samtliga förskolor ska arbeta med detta som en norm i verksamheten. En förutsättning för att arbetet ska bli 
framgångsrikt är att det är en stabil personalgrupp där man kan arbeta med kompetensutvecklingen över tid. 

Samtliga förskolor har påbörjat arbetet men har kommit olika långt. En del har fått ta ett omtag på grund av 
personalomsättning. Pandemin har också utmanat, då det påverkat möjligheten för  att avsätta tid för 
kompetensutveckling. Trots detta så hänger förskolorna i och ut och målsättningen är att alla ska genomföra 
kompetensutvecklingsinsatsen och arbetssättet ska bli en norm. 

   

Beskrivning 

Ansvar: sektor lärande. Se Handlingsplan Ökad måluppfyllelse för alla elever i sektor lärande 2020-2021. 

1.13.2 IKT-plan 

1.13.2.1 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

Analys 

Inom 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 sektorn sig i ett läge med en infrastruktur och 
datortäthet som motsvarar de nationella målen. Det gäller nu för sektorn att fortsätta med revidering och 
implementering av sektorns IKT plan. (Information och kommunikationsteknik) 

I Ulricehamns kommun disponerar undervisande personal inom sektor lärande, från förskolan till och med 
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 

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 tre IT-samordnare fördelat på nationellt program, vuxenutbildning samt särskola. 
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Åtgärder/insatser för utveckling 

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. 

Beskrivning 

Ansvar: sektor lärande. Se Handlingsplan Ökad måluppfyllelse för alla elever i sektor lärande 2020-2021. 

1.13.3 Riktade insatser för nyanlända barn och elevers lärande (NYA) 

1.13.3.1 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

  

Åtgärder/insatser för utveckling 

Skolverksprojektet pågår och samplaneras med Högskolan Väst. Tidsplanen är att arbetet inklusive dess ingående 
delar ska avslutas och implementeras fullt ut under hösten 2022. 

   

Beskrivning 

Ansvar: sektor lärande. Se Handlingsplan Ökad måluppfyllelse för alla elever i sektor lärande 2020-2021. 

1.13.4 Långsiktig plan för att öka måluppfyllelsen i matematik i grundskolan 

1.13.4.1 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

  

Analys 
Handlingsplan för matematik är framtagen och håller på att implementeras. Arbetet har startats upp under hösten 
2020. 

Åtgärder/insatser för utveckling 
I första skedet implementeras planen på samtliga grundskolor under läsåret 20/21 och resultat i matematik följs upp 
vid läsårets slut våren -22. 

Beskrivning 

Ansvar: sektor lärande. Se Handlingsplan Ökad måluppfyllelse för alla elever i sektor lärande 2020-2021. 
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1.14 Grundskolans handlingsplan för ökad måluppfyllelse i 
matematik 2020-2024 

1.14.1 Att senast i juni 2024 ha ökat meritvärdet i matematik i årskurs 6 och 
9 och att detta värde då ligger i den övre kvartilen (bland de 25 % bästa 
i riket). 

1.14.1.1 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

Analys 
Handlingsplanen för ökad måluppfyllelse i matematik började gälla hösten 2020. Först efter läsåret  21/22 är det 
möjligt att kunna analysera på en djupare nivå. 

KKIK (Kommunens kvalitet i korthet) för 2021 visar att elever i åk 6 med lägsta betyget E i matematik är 90.9 % vilket 
är en liten försämring med resultaten 2020. 

KKiK  för 2020 visar att elever i åk 6 med lägsta betyget E i matematik är 92 % vilket är en ökning från 2019 med 
3,2 %. (88,8%). De senaste tre åren (2018-2019-2020) har resultaten för elever i åk 6 legat bland de 25 % 
kommunerna i riket med bäst resultat. 

 
KKiK för 2021 visar att elever i åk 9 med lägsta betyget E i matematik är 90.3 % och efter sommarskola är resultat 
92,1%. 
 

Åtgärder/insatser för utveckling 
Handlingsplan för ökad måluppfyllelse i matematik förväntas ge en effekt med ökat meritvärde i matematik i åk 6 och 
åk 9 för att då ligga i den övre kvartalen. (Bland de 25 % bästa i riket) 

KKiK 2021 visar att eleverna i åk 6 fortsatt ligger bland de 25 % kommunerna i riket med bäst resultat. 

  

Beskrivning 

Ansvar: sektor lärande. 
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1.15 Klimat 2030 

1.15.1 Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål. 

1.15.1.1 Sektor service 

 Uppfyllt 

Analys 

Verksamhet kost har under de senaste åren arbetat fram en handlingsplan för att minska matsvinn på enheterna. 
Mätning av matsvinnet görs dagligen på verksamhetens samtliga enheter. 

Sedan 2016 när matningarna på allvar startade så har verksamheten tydligt sett förbättring. 2021 visade dock på en 
marginell ökning jämfört med föregående år men kan förklaras med bland annat pandemi, ny matsedel samt att 
några enheter har uppmärksammats på att de inte mätt på det sätt som var beslutat. 

Verksamheten har sedan start haft tydliga mål på att minska sitt matsvinn år från och år. 

I livsmedelsverkets undersökning står sig Ulricehamns kommun bra gentemot andra kommuner i landet och ligger i 
toppen med 20 andra kommuner. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Handlingsplanen för minskat matsvinn behöver ses över och revideras under kommande år. 

Målen för minskat matsvinn ska formuleras om och gå från max antal gram/port till att bli att enheterna ska förbättra 
sig från föregående års resultat. 

Beskrivning 

Ansvar: sektor service. 

1.15.2 Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har 
mål. 

1.15.2.1 Sektor service 

 Uppfyllt 

Analys 

Verksamhet kost arbetar aktivt för att minska klimatpåverkan som finns på grund av de livsmedel och varor som köps 
in. 

Matsedeln har setts över och är nu mera anpassad bättre efter säsong, vi väljer i större utsträckning livsmedel från 
Sverige. 

I uppföljningssystem som bygger på den inköpsstatistik som finns kan klimatpåverkan i form av Co2-e 
(koldioxidekvivalenter) per kilo inköpta livsmedel följas. 

  2021 2020 2019 2018 2017 

CO2e kg/inköpt kg 
livsmedel 

1,4 1,5 1,4 1,3 1,4 

Resultatet visar att vi ligger bra till och målet har varit att ligga under 1,7 Co2-e (koldioxidekvivalenter) per kilo 
inköpta livsmedel. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Framtida utvecklingsmöjligheter är att komma igång med klimatberäkningar på menyerna och ner på måltidsnivå. På 
detta sätt kan verksamheten lättare se vilka insatser som ger mest effekt men även förmedla ut till gästen hur deras 
val av rätter påverkar klimatet. 

Beskrivning 

Ansvar: sektor service. 
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1.15.3 Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer. 

1.15.3.1 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 Uppfyllt 

Analys 

Kommunen har deltagit i kommunvelometern under året. 

  

Beskrivning 

Ansvar: sektor MSB. 

1.15.4 Vi producerar egen solel. 

1.15.4.1 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt 

Analys 

Budgetuppdraget gällande att ta fram en genomförandeplan för upprättande av en solcellspark slutredovisades 
politiskt i juni. Redovisningen visade att det inte finns några möjligheter för kommunen själva att driva en 
solcellspark utifrån den organisation som finns idag. 

  

Beskrivning 

Ansvar: sektor MSB. 

1.15.5 Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal. 

1.15.5.1 Sektor service 

 Uppfyllt 

Analys 

Kravet på förnybar energi i upphandling av elavtal har funnits med sen 2013. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsätta ställa krav på leverans av förnybar el. 

Beskrivning 

Ansvar: sektor service. 

1.15.6 Vi använder en klimatstyrande resepolicy. 

1.15.6.1 Kansli 

 Uppfyllt 

Analys 

Befintligt, politiskt beslutat styrdokument "Riktlinjer för tjänsteresor, logi och resfria möten" har gåtts igenom och 
uppfyller de krav-kriterier som angivits för uppfyllande av löftet. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Inga ytterligare åtgärder behövs. 

Beskrivning 

Ansvar: Kansli. 
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1.16 Handlingsplan kulturstrategi 

1.16.1 Musikskolan erbjuder undervisning i musik och andra konstformer. 

1.16.1.1 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

  

Undervisning i Musik och andra konstformer, samt elevers delaktighet och kulturskolans 
tillgänglighet: 

Sedan 2018 bedriver Musikskolan i Ulricehamn verksamhet i Teater, Bild/Form, Film/Animation och Show. 

2021-12-16 beslutade KF att Musikskolan byter namn till Kulturskolan. Namnbytet implementeras under våren 2022. 

Målsättningen är att vidga deltagandet i de nya verksamheterna och öka resurserna för de konstformerna. 
Utmaningen finns att kunna göra det inom befintlig ram. Musikskolan har sökt och fått utvecklingsbidrag från 
Statens Kulturråd och kunnat använda delar av det till omställningen. För en effektivare omställning vore en 
ramhöjning att föredra. 

Kulturskolans lokaler är inte anpassade för de nya verksamheterna, vare sig till yta eller utformning. I nuläget 
används Tingsholmsgymnasiets aula och bildateljé för verksamheten. För att nå målet att vidga de nya konstformerna 
och integrera dem behöver verksamheten vara samlad i lokaler som Musikskolan själva styr över. De sceniska 
konstformerna efterfrågar en ”Black box”, samt ett ändamålsenligt dansgolv för sin arbetsmiljö. 

Läromedel som konstnärsmaterial, rekvisita bekostas i nuläget med statsbidrag, men på sikt blir det nödvändigt att 
minska på musiksidans läromedelsresurs om inte ramarna höjs. 

Kulturskolan gör projektet ”Stå upp för barns rätt” med ekonomiska medel från Statens kulturråd där samtliga 
skolors åk 2 i Ulricehamns kommun erbjuds att delta utan kostnad. Barnen får lära sig om Barnkonventionen genom 
att uttrycka sig i de olika konstformerna. Det hela ska mynna ut i en föreställning 24 april. Idén är att tillgängliggöra 
verksamheten för de barn som inte kommer till Kulturskolan av egen kraft eller har den traditionen hemifrån. 

Kulturskolans grundkurs INTRO sänker trösklarna in i verksamheten och låter barn i åk 1-3 prova på Kulturskolans 
olika ämnen under en termin. 

En stor utmaning är terminsavgifter på 725 kr. Musikskolan lånar ut dyrare instrument som blås och stråkinstrument 
den första tiden, men ibland slutar elever när de blir tvungna att skaffa eget instrument. Det finns tecken på att även 
andra instrument som Gitarr/Piano/Trummor behöver tillgängliggöras. Det här är förknippat med ekonomiska, 
lokalmässiga, underhålls och administrativa investeringar för Kulturskolan. 

Beskrivning 

Ansvar: sektor lärande. 
Tidsram: 2019-2021 
 
Strategiområde Barn-och ungdomskultur: 
Verksamheterna ska ta hänsyn till barn och ungas förändrade kulturvanor, för att på så sätt spegla efterfrågan. Barn 
och unga ska växa upp i en miljö där kultur finns tillgänglig. Ulricehamns kommun ska arbeta för att öka barn och 
ungas delaktighet inom kulturen. Ett varierande kulturutbud ska erbjudas även utanför skolan. Kommunen ska ta 
tillvara ungdomars idéer om hur de vill utveckla kulturen. Ungdomar ska ges möjlighet till ökat inflytande över 
kulturutbudet. Fler mötesplatser för ungdomar. 
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1.16.2 Kultur program för barn & unga genomförs enligt kulturtrappan inom 
skolverksamhet och på barnens fritid 

1.16.2.1 Sektor service 

 Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt 

Analys 

Under 2021 har verksamheten anpassats efter de restriktioner som funnits på grund av Coronapandemin. Endast ett 
färre antal program har kunnat genomföras eftersom det inte gått att blanda klasser på grund av risk för 
smittspridning. Detta innebär att många elever inte fått ta del av skolkulturprogram de två senaste åren. Under loven 
har biblioteket kunnat erbjuda pysselpåsar och när restriktionerna släppte något kunde barnen bland annat besöka 
biblioteket för att låna, läsa, pyssla och gå tipspromenader. Detta lockade många barn och vuxna, särskilt under 
höstlovet (läslovet). Bokprat i skolorna utanför centralorten har kunnat genomföras, fysiskt eller digitalt. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Beskrivning 

Ansvar: sektor service. 
 
Tidsram: 2019-2021 
 
Strategiområde Barn-och ungdomskultur: 
Verksamheterna ska ta hänsyn till barn och ungas förändrade kulturvanor, för att på så sätt spegla efterfrågan. Barn 
och unga ska växa upp i en miljö där kultur finns tillgänglig. Ulricehamns kommun ska arbeta för att öka barn och 
ungas delaktighet inom kulturen. Ett varierande kulturutbud ska erbjudas även utanför skolan. 
Kommunen ska ta tillvara ungdomars idéer om hur de vill utveckla kulturen. Ungdomar ska ges möjlighet till ökat 
inflytande över kulturutbudet. Fler mötesplatser för ungdomar. 

1.16.3 Genomföra tillväxtprojektet Gränsbygd i Sjuhärad i samarbete med 
Svenljunga och Tranemo kommuner 

1.16.3.1 Sektor service 

 Uppfyllt 

Analys 

Projektet har pågått under 2021. Några kulturprogram har kunnat genomföras, men mycket har inte varit möjligt att 
genomföra på grund av pandemin. I december avslutades projektet med ett avslutande seminarium på Glasets Hus. 
Medverkande samarbetspartners berättade om projektets resultat och de lärdomar och erfarenheter det gett. Dagen 
avslutades med en offentlig föreläsning av historikern Erik Petersson. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Beskrivning 

Ansvar: sektor service. 
 
Tidsram: 2019-2020 
 
Strategiområde Gränsöverskridande samarbete: 
Gränsöverskridande utbyte och arbete med kulturfrågor är en förutsättning för framgång och utveckling. 
Ulricehamns kommun ska främja samverkan över gränserna. 
Ulricehamns kommun ska i samverkan med olika aktörer öka antalet mötesplatser. Samverkan ska gälla internt inom 
kommunorganisationen, externt, regionalt och över 
kommungränsen. Främja kunskapsutbytet och på så sätt skapa ett mer effektfullt arbete. Kommunen ska genom 
samverkan stötta och synliggöra föreningar och kulturarrangörer. 
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1.16.4 Skapa arrangemang och mötesplatser för KKN 

1.16.4.1 Nuab 

 Uppfyllt 

Analys 

Ett möte med KKN nätverket har skett i Ulricehamn, kontinuerlig kontakt med dem genom Creative Cluster. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Beskrivning 

Ansvar: NUAB. 
 
Tidsram: 2019-2020 
 
Strategiområde Kulturella och kreativa näringar: 
Främjandet av kulturella och kreativa näringar är viktigt för att kommunen ska öka sin attraktivitet. Dessa näringar 
kan stimulera innovationer för ett vidgat entreprenörskap och företagande. Ulricehamns kommun ska arbeta med 
främjandet av kulturella och kreativa näringar. Det finns en stark koppling mellan kultur, kreativitet och näringsliv 
som kommunen ska fånga upp och ta tillvara. Kulturella och kreativa näringar ska stöttas och ges goda möjligheter 
för att anordna 
arrangemang. Det ska finnas tydliga instruktioner och snabb kommunikation inom kommunen för att underlätta för 
arrangörer. Det ska vara enkelt att möta olika aktörer genom god tillgång till mötesplatser.
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Hälso- och sjukvårdsavtal 
Dnr 2022/241 
 
 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser i Västra Götaland som 
reglerar samverkan och ansvar för de personer som har behov av hälso- och 
sjukvårdsinsatser från både kommunen och Västra Götalandsregionen antas. 
 
Sammanfattning 
Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser i Västra Götaland reglerar 
samverkan och ansvar för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från 
både kommunen och Västra Götalandsregionen (VGR). På uppdrag av det politiska 
samrådsorganet, SRO, har Hälso- och sjukvårdsavtalet uppdaterats och reviderats inför ny 
avtalsperiod. Samtidigt har underavtal och överenskommelser med koppling till Hälso- och 
sjukvårdsavtalet, där lagstiftningen ställer krav på att samverkan ska regleras i 
överenskommelse, också reviderats. 
 
Nationellt pågår ett omställningsarbete där både kommunal och regional primärvård, är 
navet med det gemensamma målet att patienten ska få en god, nära, samordnad och 
hälsofrämjande vård och kunna vara delaktig i sin egen vård. Förändringarna i avtalet och 
överenskommelserna har gjorts med utgångspunkt i omställningen och för att få avtalet att 
hålla över tid med fokus på personcentrerat förhållningssätt.  
 
VästKoms styrelse beslutade vid samma möte att ställa sig bakom förslaget till reviderat 
Hälso‐ och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser. VästKoms styrelse 
rekommenderar kommunalförbunden att i sin tur rekommendera sina respektive 
medlemskommuner att ta beslut om Hälso‐ och sjukvårdsavtalet och därefter teckna avtal 
med Västra Götalandsregionen. Beredningen Välfärd och Kompetens behandlade ärendet 
den 16 mars 2022 och beslut togs därefter av ordförande för Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund. 
 
Kommunerna har till och med 30 juni 2022 på sig att meddela beslut. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-04-27 från socialchef 
2 Ordförandebeslut Hälso och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser - 

signerat 
3 Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser i Västra Götaland som 
reglerar samverkan och ansvar för de personer som har behov av hälso- och 
sjukvårdsinsatser från både kommunen och Västra Götalandsregionen antas. 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-04-27 

Tjänsteskrivelse Hälso- och sjukvårdsavtal 
Diarienummer 2022/241, löpnummer 1690/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser i Västra Götaland som 
reglerar samverkan och ansvar för de personer som har behov av hälso- och 
sjukvårdsinsatser från både kommunen och Västra Götalandsregionen antas. 
 
Sammanfattning 
Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser i Västra Götaland reglerar 
samverkan och ansvar för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från 
både kommunen och Västra Götalandsregionen (VGR). På uppdrag av det politiska 
samrådsorganet, SRO, har Hälso- och sjukvårdsavtalet uppdaterats och reviderats inför ny 
avtalsperiod. Samtidigt har underavtal och överenskommelser med koppling till Hälso- och 
sjukvårdsavtalet, där lagstiftningen ställer krav på att samverkan ska regleras i 
överenskommelse, också reviderats. 
 
Nationellt pågår ett omställningsarbete där både kommunal och regional primärvård, är 
navet med det gemensamma målet att patienten ska få en god, nära, samordnad och 
hälsofrämjande vård och kunna vara delaktig i sin egen vård. Förändringarna i avtalet och 
överenskommelserna har gjorts med utgångspunkt i omställningen och för att få avtalet att 
hålla över tid med fokus på personcentrerat förhållningssätt.  
 
VästKoms styrelse beslutade vid samma möte att ställa sig bakom förslaget till reviderat 
Hälso‐ och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser. VästKoms styrelse 
rekommenderar kommunalförbunden att i sin tur rekommendera sina respektive 
medlemskommuner att ta beslut om Hälso‐ och sjukvårdsavtalet och därefter teckna avtal 
med Västra Götalandsregionen. Beredningen Välfärd och Kompetens behandlade ärendet 
den 16 mars 2022 och beslut togs därefter av ordförande för Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund. 
 
Kommunerna har till och med 30 juni 2022 på sig att meddela beslut. 
 
 
Ärendet 
Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser i Västra Götaland reglerar 
samverkan och ansvar för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från 
både kommunen och Västra Götalandsregionen (VGR). På uppdrag av det politiska 
samrådsorganet, SRO, har Hälso- och sjukvårdsavtalet uppdaterats och reviderats inför ny 
avtalsperiod. Samtidigt har underavtal och överenskommelser med koppling till Hälso- och 
sjukvårdsavtalet, där lagstiftningen ställer krav på att samverkan ska regleras i 
överenskommelse, också reviderats. 
 
Nationellt pågår ett omställningsarbete där både kommunal och regional primärvård, är 
navet med det gemensamma målet att patienten ska få en god, nära, samordnad och 
hälsofrämjande vård och kunna vara delaktig i sin egen vård. Förändringarna i avtalet och 
överenskommelserna har gjorts med utgångspunkt i omställningen och för att få avtalet att 
hålla över tid med fokus på personcentrerat förhållningssätt.  
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I samband med revideringen har det tydliggjorts hur avtal och överenskommelser mellan 
kommunerna i länet och VGR är kopplade till varandra. Det är viktigt att hälso- och 
sjukvårdavtalet med tillhörande överenskommelser läses som en helhet. 
 
 I de fyra lagstadgade överenskommelserna enligt hälso- och sjukvårdslagen finns de 
avtalstexter som är specifika för aktuellt samverkansområde/målgrupp såsom 
samverkansansvar och ansvarsfördelning:  
- Överenskommelse Läkarmedverkan i kommunal primärvård i Västra Götaland. 
- Överenskommelse Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.  
- Överenskommelse Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och 
personer med missbruk och beroende.  
- Överenskommelse Samverkan om Munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård.  
 
Förändringar i det reviderade förslaget  
Genomgående har förtydligande gjorts i både hälso- och sjukvårdsavtal och i 
överenskommelserna kring personcentrerat förhållningssätt, patientsäkerhet samt 
samverkan och tillit. Barnkonventionen har lyfts in. Förtydligande har även gjorts kring att 
primärvård omfattas av två huvudmän och att kommunens hälso- och sjukvård är en del av 
primärvården. En stor mängd synpunkter har inkommit från remissinstanserna, vilket tyder 
på ett stort engagemang. Vissa av de inkomna synpunkterna har inte varit samstämmiga och 
det har inte varit möjligt att tillgodose dem alla. Flera av de områden som lyfts i 
synpunkterna kommer däremot att tas om hand i det fortsatta länsgemensamma 
utvecklingsarbetet. Genom länsgemensam uppföljning och analys följs både avtal och 
utvecklingsområdena i sin helhet. 
 
Del A: Gemensam avtalstext för Hälso och sjukvårdsavtalet  
- Avtalstiden är förändrad från 3,5 år till 4 år.  
- Möjligheten att förlänga avtalet har ändrats från 2 år till 3 år.  
- Uppsägningstiden är förändrad från 12 månader till 18 månader. 
- Ansvarsförhållande, primärvårdens hälso- och sjukvårdsuppdrag/specialiserad vård 
- Samlat information kring SIP, informationsöverföring och planering 
 
Del B: Hälso och sjukvårdsavtalet  
- Kommunal hälso- och sjukvård är en del av primärvården  
- Kompletterat med Primärvårdens grunduppdrag under lagstiftning  
- Patientens fasta vårdkontakt ska utses där den huvudsakliga vården ges 
- Fast läkarkontakt och fast vårdkontakt ska tillsammans stärka patientens ställning 
- Tillsammans utgör professioner från de båda huvudmännen det team som ansvarar för att 
ge en god och säker hälso- och sjukvård till målgruppen 
- Förtydligat att ansvaret för rehabilitering ska följa hälso- och sjukvårdsavtalet  
- Kommunens möjlighet att bistå VGR i enskilda fall är utökad till att även omfatta dagtid 
helg, tidigare enbart kväll och natt 
 
Del C: Överenskommelser  
Överenskommelse Läkarmedverkan i kommunernas primärvård i Västra Götaland  
- Gemensamt ansvar kring lokal samverkan bland annat genom närområdesplan med bilaga 
- Regionen ska ge möjlighet till fast läkarkontakt i primärvård  
- Tillgänglighet till läkare hela dygnet Överenskommelse Samverkan vid in- och utskrivning 
från sluten hälso- och sjukvård  
- Patienter som inte längre har behov av slutenvårdens resurser ska så snart som möjligt 
skrivas ut  
- Målet är att patienten får vård på rätt vårdnivå  
- Tydliggörande kring förutsättningar för kommunens betalningsansvar kopplat till den 
regionfinansierade öppenvården  
- Betalningsmodellen kvarstår  
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Överenskommelse Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och 
personer med missbruk och beroende  
 
- Omfattar samtliga kommunala och regionala verksamheten som möter målgruppen  
- Tydliggöranden gällande ansvarsfördelning för respektive huvudman samt för 
gemensamma ansvarsområden  
- Större fokus på individen och dess behov 
- Gemensamma texter har lyfts till A och B delen Överenskommelse Samverkan om  
Munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård  
- Tandvårds åldersgräns är förändrad, gäller numera från det år den enskilde fyller 24 år 
 
VästKoms styrelse beslutade vid samma möte att ställa sig bakom förslaget till reviderat 
Hälso‐ och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser. VästKoms styrelse 
rekommenderar kommunalförbunden att i sin tur rekommendera sina respektive 
medlemskommuner att ta beslut om Hälso‐ och sjukvårdsavtalet och därefter teckna avtal 
med Västra Götalandsregionen. Beredningen Välfärd och Kompetens behandlade ärendet 
den 16 mars 2022 och beslut togs därefter av ordförande för Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund. 
 
Kommunerna har till och med 30 juni 2022 på sig att meddela beslut. 
 
Beslutsunderlag 
1 Ordförandebeslut Hälso och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser - 

signerat 
2 Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser 
 
Beslut lämnas till 
Socialchef 
Boråsregionen 
 
 
 
 
 

Magnus Andersson Neumann Nathalie Johansson 
Socialchef Utredare 
Sektor välfärd Sektor välfärd 
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Helen Nordling, Enhetschef Välfärdsutveckling  
helen.nordling@borasregionen.se 
Telefon: 0738-56 53 39 

 

Reviderat Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser  

FÖRSLAG TILL BESLUT  

 

 
Ordförande i Direktionen ställer sig bakom förslaget till reviderat Hälso- och sjukvårdsavtal med 
tillhörande överenskommelser och rekommenderar medlemskommunerna att ta beslut om 
reviderat Hälso- och sjukvårdsavtal samt teckna avtal med VGR 
 

 

Ärendebeskrivning 

Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser i Västra Götaland reglerar samverkan 
och ansvar för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från både kommunen och 
Västra Götalandsregionen (VGR). På uppdrag av det politiska samrådsorganet, SRO, har Hälso- och 
sjukvårdsavtalet uppdaterats och reviderats inför ny avtalsperiod. Samtidigt har underavtal och 
överenskommelser med koppling till Hälso- och sjukvårdsavtalet, där lagstiftningen ställer krav på att 
samverkan ska regleras i överenskommelse, också reviderats.  
 
Nationellt pågår ett omställningsarbete där både kommunal och regional primärvård, är navet med 
det gemensamma målet att patienten ska få en god, nära, samordnad och hälsofrämjande vård och 
kunna vara delaktig i sin egen vård. Förändringarna i avtalet och överenskommelserna har gjorts med 
utgångspunkt i omställningen och för att få avtalet att hålla över tid med fokus på personcentrerat 
förhållningssätt.  
 
I samband med revideringen har det tydliggjorts hur avtal och överenskommelser mellan 
kommunerna i länet och VGR är kopplade till varandra. Det är viktigt att hälso- och sjukvårdavtalet 
med tillhörande överenskommelser läses som en helhet.  
 
I de fyra lagstadgade överenskommelserna enligt hälso- och sjukvårdslagen finns de avtalstexter som 
är specifika för aktuellt samverkansområde/målgrupp såsom samverkansansvar och 
ansvarsfördelning:  
- Överenskommelse Läkarmedverkan i kommunal primärvård i Västra Götaland.  

- Överenskommelse Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.  

- Överenskommelse Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med          
missbruk och beroende.  

- Överenskommelse Samverkan om Munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård.  

Förändringar i det reviderade förslaget  

Genomgående har förtydligande gjorts i både hälso- och sjukvårdsavtal och i överenskommelserna 
kring personcentrerat förhållningssätt, patientsäkerhet samt samverkan och tillit. Barnkonventionen 
har lyfts in. Förtydligande har även gjorts kring att primärvård omfattas av två huvudmän och att 
kommunens hälso- och sjukvård är en del av primärvården.  
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En stor mängd synpunkter har inkommit från remissinstanserna, vilket tyder på ett stort 
engagemang. Vissa av de inkomna synpunkterna har inte varit samstämmiga och det har inte varit 
möjligt att tillgodose dem alla. Flera av de områden som lyfts i synpunkterna kommer däremot att 
tas om hand i det fortsatta länsgemensamma utvecklingsarbetet. Genom länsgemensam uppföljning 
och analys följs både avtal och utvecklingsområdena i sin helhet.  
 
Del A: Gemensam avtalstext för Hälso och sjukvårdsavtalet 

- Avtalstiden är förändrad från 3,5 år till 4 år.  

- Möjligheten att förlänga avtalet har ändrats från 2 år till 3 år.  

- Uppsägningstiden är förändrad från 12 månader till 18 månader. 

- Ansvarsförhållande, primärvårdens hälso- och sjukvårdsuppdrag/specialiserad vård 

- Samlat information kring SIP, informationsöverföring och planering 

 

Del B: Hälso och sjukvårdsavtalet 

- Kommunal hälso- och sjukvård är en del av primärvården 

- Kompletterat med Primärvårdens grunduppdrag under lagstiftning 

- Patientens fasta vårdkontakt ska utses där den huvudsakliga vården ges   

- Fast läkarkontakt och fast vårdkontakt ska tillsammans stärka patientens ställning   

- Tillsammans utgör professioner från de båda huvudmännen det team som ansvarar för att ge 

en god och säker hälso- och sjukvård till målgruppen 

- Förtydligat att ansvaret för rehabilitering ska följa hälso- och sjukvårdsavtalet  

- Kommunens möjlighet att bistå VGR i enskilda fall är utökad till att även omfatta dagtid helg, 

tidigare enbart kväll och natt  

 

Del C:  Överenskommelser 

Överenskommelse Läkarmedverkan i kommunernas primärvård i Västra Götaland 

- Gemensamt ansvar kring lokal samverkan bland annat genom närområdesplan med bilaga 

- Regionen ska ge möjlighet till fast läkarkontakt i primärvård 

- Tillgänglighet till läkare hela dygnet 

Överenskommelse Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård   

- Patienter som inte längre har behov av slutenvårdens resurser ska så snart som möjligt 

skrivas ut 

- Målet är att patienten får vård på rätt vårdnivå 

- Tydliggörande kring förutsättningar för kommunens betalningsansvar kopplat till den 

regionfinansierade öppenvården 

- Betalningsmodellen kvarstår 

Överenskommelse Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer    
med missbruk och beroende 

- Omfattar samtliga kommunala och regionala verksamheten som möter målgruppen 

- Tydliggöranden gällande ansvarsfördelning för respektive huvudman samt för gemensamma 

ansvarsområden 

- Större fokus på individen och dess behov 
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- Gemensamma texter har lyfts till A och B delen 

 
Överenskommelse Samverkan om Munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård 
- Tandvårds åldersgräns är förändrad, gäller numera från det år den enskilde fyller 24 år  

Beslutsunderlag 

Förslag Hälso och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser 

Ärendets gång 

2022-03-16 Beredning Välfärd och Kompetens 

Expedieras till 

Medlemskommunerna 
 
 
 
 
 

________________________________________________________ 
Ulf Olsson 
Ordförande Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
 

Ulf Olsson (Mar 18, 2022 09:16 GMT+1)
Ulf Olsson
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A V T A L  

Hälso- och sjukvårdsavtal 
  
Huvudavtal med tillhörande överenskommelser (bilagor). 
Reglerar samverkan och ansvar för hälso- och sjukvård mellan 
länets 49 kommuner och region Västra Götaland.  
 

Bilagor: 
Överenskommelse Läkarmedverkan inom kommunal primärvård i Västra Götaland 
Överenskommelse Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
Överenskommelse Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och 
personer med missbruk och beroende 
Överenskommelse Samverkan om Munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård 

 

 

 

 
  

 Avtal 
Överenskommelse 



 

 

Läsanvisningar 
Detta avtal består av Hälso- och sjukvårdsavtalet (huvudavtal) med fyra 
tillhörande överenskommelser (bilagor). Avtalet är indelat i tre delar:  

• Del A, Gemensam avtalstext för Hälso- och sjukvårdsavtalet och 
tillhörande överenskommelser 

• Del B, Hälso- och sjukvårdsavtalet 
• Del C, Överenskommelser 

 
Del A tillsammans med del B utgör Hälso- och sjukvårdsavtalet.  
Del A tillsammans med del C utgör fyra lagstadgade överenskommelser. 
Hälso- och sjukvårdsavtalet, del B, ligger till grund för överenskommelserna  
 

Syftet med den här uppdelningen är att skapa en struktur där lagreglerad 
samverkan mellan kommun och Västra Götalandsregionen finns samlad. 
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Del A, Gemensam avtalstext för Hälso- 
och sjukvårdsavtalet och tillhörande 
överenskommelser 
 

Del A innehåller avtalsområde som är gemensam för alla överenskommelser 
och Hälso- och sjukvårdsavtalet. Dessa texter är av generell och allmän 
karaktär. Avtal och överenskommelser utgår från Socialstyrelsens termbank 
för termer och begrepp. 

 Inledning 
Länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen (VGR) har sedan 1999 
reglerat samverkan och ansvarsfördelning för områden båda huvudmännen 
har hälso- och sjukvårdsansvar för i ett Hälso- och sjukvårdsavtal.  

Revideringen inför ny avtalsperiod har även omfattat andra 
avtal/överenskommelser som är lagreglerade för huvudmännen, dessa ingår 
som överenskommelser till Hälso- och sjukvårdsavtalet. 

Nationellt pågår ett omställningsarbete där både kommunal och regional 
primärvård, vidare i dokumenten kallat primärvård är navet i vården och 
samspelar med socialtjänsten. Målet med omställningen är att patienten får en 
god, nära, samordnad och hälsofrämjande vård och är delaktig utifrån sina 
förutsättningar och preferenser. 

Utifrån hälso- och sjukvårdsavtalet, Färdplan - länsgemensamma strategin för 
god och nära vård och tydliggörande av primärvårdsuppdraget i hälso- och 
sjukvårdslagen ska en gemensam analys och uppföljning löpande tas fram. 
Genom länsgemensam uppföljning och analys samt fortsatt arbete med 
identifierade utvecklingsområden fördjupas det gemensamma 
utvecklingsarbetet. Målsättningen är att kunna följa utvecklingen mot en god 
och nära vård och följsamheten till hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande 
överenskommelser. 

Hälso- och sjukvårdens medicinska, digitala och tekniska utveckling får som 
följd att den hälso- och sjukvård som ges i öppen vård och i hemmet förändras 
över tid. Primärvårdens hälso- och sjukvårdsuppdrag omfattas av två 
huvudmän och avser vanligt förekommande hälso- och sjukvårdsinsatser både 
enkla och komplexa som på ett patientsäkert sätt kan utföras utan särskilda 
medicinska eller tekniska resurser eller annan särskild kompetens. 
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Regionen har ansvar för specialiserad vård som kräver särskilda medicinska 
eller tekniska resurser eller annan särskild kompetens även om insatsen utförs 
av primärvården. 

Den gemensamma politiska viljeinriktningen med Hälso- och sjukvårdsavtalet 
fokuserar på individens behov framför att söka skarpa gränser mellan 
huvudmännens ansvarsområden. Gränsdragning ner på detaljnivå i alla 
situationer skapar organisatoriska mellanrum som kan leda till att patienten 
inte får sina behov av hälso- och sjukvård tillgodosedda.  

Följande politiska prioritering har varit vägledande i framtagandet av Hälso- 
och sjukvårdsavtalet: 

• Vad blir bäst för patienten? 
• Vad är bästa sättet att använda våra skattemedel ur ett samhälls-

/invånarperspektiv? 
• Behöver vi överenskommelser eller avtal för att stödja detta? 

Avsikten är att Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser 
ska ge de förutsättningar som behövs för samverkan och personcentrerad vård 
över huvudmannagränserna.  

Parallellt med revideringen av Hälso- och sjukvårdsavtalet har en ”Färdplan - 
länsgemensam strategi för god och nära vård”* tagits fram. Färdplanen 
innehåller de områden som huvudmännen gemensamt prioriterat att 
kraftsamla kring för att tillsammans utveckla hälsa, vård och omsorg i Västra 
Götaland fram till 2030.  

 

 Syfte 
Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland ska ligga till grund för en god 
och säker vård för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser 
från både kommunen och VGR. Avtalet ska beskriva ansvarsförhållandet 
mellan VGR och kommunerna i Västra Götaland samt stärka och främja 
samverkan och samarbete mellan parternas vårdgivare så att resultatet bidrar 
till ett tryggt och självständigt liv för den enskilde.  

 

 

 

* L Ä S  M E R  
Färdplan Nära vård - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se) 

 

https://www.vardsamverkan.se/pagaende-uppdrag/fardplan-nara-vard/
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 Värdegrund 
En förtroendefull och öppen dialog mellan kommunerna i Västra Götaland och 
VGR är en förutsättning för att tillsammans möta framtidens gemensamma 
utmaningar.  

Samarbetet mellan parterna ska kännetecknas av... 

- ett gemensamt ansvarstagande för patientens bästa. 
- ett respektfullt bemötande mot både patient och medarbetare som 

skapar trygghet i vårdkedjan. 
- en tillitsbaserad samverkan där patienten är medskapare och upplever 

insatserna som en välfungerande helhet, oavsett vilken av parterna som 
utför insatserna. 

 Parternas gemensamma åtagande innebär 
att... 

- barnkonventionen ska beaktas i samverkan när det är aktuellt.  

- säkerställa att detta avtal med tillhörande bilagor implementeras och 
görs kända inom de egna verksamheterna. 

- ställa krav på att överenskommelser som VGR och kommunen har 
träffat enligt detta avtal även gäller i avtal med upphandlade 
entreprenörer enligt lagen om offentlig upphandling, LOU, samt enligt 
lagen om valfrihetssystem, LOV. 

- följa upp efterlevnaden av ingångna avtal. 

 Personcentrerat förhållningssätt 
Alla insatser patienten behöver från respektive huvudman ska planeras, 
utvärderas och följas upp tillsammans med patienten. Det ska göras med 
respekt och lyhördhet för de erfarenheter, önskemål samt kunskap som 
patienten och/eller dennes närstående eller företrädare har.  

Det är viktigt att utgå från patientens egna resurser och målsättningar med 
insatserna och stärka patientens förutsättningar till egenvård. Verksamheterna 
ska underlätta och motivera patienten och/eller närstående att vara delaktiga 
kring beslut som rör den egna personen. 

 Samordnad Individuell Plan, SIP  
Den 1 januari 2010 infördes en lagstadgad skyldighet i 16 kap. 4 § hälso- och 
sjukvårdslagen (2017:30), HSL, och i 2 kap. 7 § socialtjänstlagen (2001:453), 
SoL, som innebär att huvudmännen tillsammans ska upprätta en individuell 
plan när den enskilde har behov av insatser från båda huvudmännen. Planen 
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ska upprättas om kommunen, VGR eller den enskilde/närstående bedömer att 
den behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda, och om den 
enskilde samtycker till att den upprättas.  

Samordnad individuell plan, SIP* ska erbjudas alla oavsett ålder, diagnos, 
funktionsnedsättning eller behov och är patientens plan. SIP ger en samlad 
beskrivning av den enskildes pågående och planerade insatser, från kommun 
och VGR samt andra aktörer. 

Planering av den medicinska vården ska genomföras, även om den enskilde 
tackar nej till SIP. 

I Västra Götaland har VGR och kommunerna fastställt gemensamma riktlinjer 
för samordnad individuell plan (SIP).  

 

 

 Informationsöverföring och planering 
Om patienten har behov av kommunal primärvård i hemmet, förutsätter det 
att parterna är överens om ansvarsfördelning samt att nödvändigt 
informationsutbyte sker. Patienten ska vara delaktig och medskapare till sin 
vård och behandling.  

Vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ska överenskommelse, 
riktlinje och rutin tillämpas*. Ingående parter ska använda den gemensamma 
IT-tjänsten där informationsdelning sker. 

Kravet på informationsöverföring gäller även vid samverkan utanför in- och 
utskrivningsprocessen.  

 

 Bästa tillgängliga kunskap 
Vården och insatserna ska bygga på bästa tillgängliga kunskap med 
evidensbaserad grund och beprövad erfarenhet. Nationella vård- och 
insatsprogrammen berör båda huvudmännens ansvar och målet är att insatser 
ska vara kunskapsbaserade, jämlika, resurseffektiva samt av hög kvalitet. 
Socialstyrelsens nationella riktlinjer och Västra Götalands länsgemensamma 

* L Ä S  M E R  
Riktlinje för SIP - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se) 

* L Ä S  M E R  
Gemensam riktlinje om in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Västra 
Götaland, PDF 

https://www.vardsamverkan.se/omraden/samordnad-individuell-plan-sip/sip-riktlinje-och-bilagor/
https://www.vardsamverkan.se/omraden/trygg-och-effektiv-utskrivning-fran-sluten-vard/
https://www.vardsamverkan.se/omraden/trygg-och-effektiv-utskrivning-fran-sluten-vard/
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styrdokument är stöd för huvudmännen vid prioriteringar och ger vägledning 
om vilka insatser som i första hand ska erbjudas för personer som omfattas.  

 Avtalsparter 
Avtalsparter i detta avtal är var och en av kommunerna i Västra Götaland och 
Västra Götalandsregionen vilka fortsättningsvis i avtalet benämns som 
parterna. Avtalet gäller under förutsättning att beslut tas av regionfullmäktige 
respektive kommunfullmäktige. 

 Avtalets omfattning och uppbyggnad 
Detta avtal, fortsättningsvis kallat Hälso- och sjukvårdsavtalet, är ett 
huvudavtal för hälso- och sjukvård som kompletterats med lagstadgade 
överenskommelser som bilagor. Överenskommelsernas giltighet är direkt 
kopplat till huvudavtalets giltighet. Varje överenskommelse är direkt 
underställd Hälso- och sjukvårdsavtalet dvs. ingen rangordning mellan dem. 

Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar ansvarsfördelning och samverkan inom 
de områden där kommunen och VGR har ett gemensamt hälso- och 
sjukvårdsansvar enligt 8 kap. 6 § och 12 kap. 1-3 §§, 14 kap. 1§ samt 16 kap 2 § 
HSL (2017:30).  

Avtalet omfattar även samverkan mellan VGR:s hälso- och sjukvård och 
kommunens socialtjänst och vissa andra områden/grupper av betydelse för 
samverkan. 

 Avtalstid 
Avtalet gäller under perioden 2023-01-01 – 2026-12-31. Senast arton månader 
innan avtalstiden löper ut har parterna möjlighet att skriftligt säga upp avtalet. 
Om ingen part skriftligen sagt upp avtalet förlängs det med tre år i taget med 
arton månaders uppsägningstid. 

  Ändringar och tillägg till avtalet 
Vid väsentliga förändringar av förutsättningarna för avtalet kan initiativ till en 
översyn tas av det politiska samrådsorganet, SRO.  

Ändringar och tillägg i Hälso- och sjukvårdsavtalet gäller efter beslut vunnit 
laga kraft hos samtliga parter. Samma hantering gäller vid ändringar och 
tillägg i en överenskommelse. 

 Gemensam samverkansstruktur 
Inom Västra Götaland finns en utvecklad samverkan mellan kommunerna och 
Västra Götalandsregionen. En gemensam samverkansstruktur med politiskt 
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samrådsorgan, SRO, och ledningsgrupp med tjänstepersoner på länsnivå, 
Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG, delregionala samverkansorgan samt 
lokala samverkansgrupper.   

Den gemensamma stödstrukturen ska bidra till att förvalta och utveckla 
intentionerna som beskrivs i Hälso- och sjukvårdsavtalet samt i Färdplan – 
länsgemensam strategi för god och nära vård 

Samverkan måste ske på flera organisatoriska nivåer: länsgemensam, 
delregional och lokal nivå. Respektive huvudman ska ställa krav på sina 
vårdgivare att delta aktivt i samverkan. 

 Digitalisering och e-hälsa 

Gemensamma IT- tjänster 
Vård- och omsorg är informationsintensiva verksamheter som förutsätter en 
välfungerande informationsförsörjning mellan individer och olika aktörer. 
Med hjälp av sammanhållna och användarvänliga IT-tjänster som stödjer ett 
personcentrerat förhållningssätt kan informationen överföras på ett säkrare 
och effektivare sätt och säkerställa koordinerade insatser till den enskilde. 

Varje part har ansvar för att IT-stöd är kända hos berörda verksamheter och 
att riktlinjer och rutiner följs.  

Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM 
Gemensamma strategiska beslut om e-hälsa och informationsförsörjning är 
avgörande för att stödja samverkan och gemensamma utvecklingsmål.  

2017 tecknade parterna en avsiktsförklaring om Framtidens vårdinformations-
miljö, FVM, ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen, VGR (exklusive 
tandvården), privata vårdgivare och länets 49 kommuner. FVM kommer att 
påverka administrativa processer, standardisering och gemensamma 
arbetssätt som ska utvecklas i samverkan. 

 Uppföljning 
Parterna har ett gemensamt ansvar för den länsgemensamma uppföljningen av 
Hälso-och sjukvårdsavtalet och tillhörande överenskommelser. VVG ansvarar 
för uppföljningsplan för löpande uppföljning. 

 Avvikelser  
Den länsgemensamma rutinen för avvikelsehantering i samverkan* har tagits 
fram för att säkerställa att kontinuerlig analys av avvikelser sammanställs och 
används för ett systematiskt förbättringsarbete, kunskapsutveckling och 
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lärande i samverkan på alla nivåer. Avvikelser i samverkan ska ge ett 
gemensamt underlag och integreras i patientsäkerhetsarbete. Gemensamma 
händelseanalyser ger ett viktigt stöd till förbättringsarbetet. 

Avvikelserna ska hanteras skyndsamt och svar ges till rapportören så snart 
händelsen är analyserad och plan för åtgärd finns. Alla parter har ett ansvar för 
analys, åtgärder och uppföljning för att förhindra oenighet.  

 

 Oenighet om tolkning av avtal  
Alla parter har ett ansvar för att uppfylla intentionerna i avtalet.  Vid oenighet 
om tolkning eller tillämpning av Hälso- och sjukvårdsavtalet eller 
överenskommelser ska det i första hand lösas lokalt och i andra hand 
delregionalt inom vårdsamverkan. I de fall oenighet inte kunnat lösas på lokal 
eller delregional nivå kan frågan lyftas till länsnivå enligt gemensam riktlinje 
“Hantering av oenighet på regional nivå - Vårdsamverkan Västra Götaland 
(VVG)”*.   

* L Ä S  M E R  
Avvikelsehantering - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se) 

* L Ä S  M E R  
Riktlinje Hantering av oenighet på regional nivå Vårdsamverkan Västra Götaland (PDF) 

https://www.vardsamverkan.se/omraden/avvikelsehantering/
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/3cbc4c62-01f2-4cd4-8652-0bfe8e943231/Riktlinje%20Hantering%20av%20oenighet%20p%c3%a5%20regional%20niv%c3%a5%20V%c3%a5rdsamverkan%20V%c3%a4stra%20G%c3%b6taland.pdf?a=false&guest=true
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Del B, Hälso- och sjukvårdsavtalet  
Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan 
Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland. 

För att få Hälso- och sjukvårdsavtalet i sin helhet behöver du läsa det 
tillsammans med Del A. Del A innehåller avtalstext som är gemensam för 
Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser.  

  

B.1  Lagstiftning 
Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, är den lag som reglerar grundläggande 
skyldigheter för VGR och kommunen. Även övriga lagar och förordningar som 
berör området ska beaktas. 

Hälso- och sjukvårdsansvaret för VGR och kommunen regleras i 8 kap. 6 § och 
12 kap. 1-3 §§ samt 14 kap. 1 § HSL (2017:30), och ansvaret omfattar 
rehabilitering, habilitering och hjälpmedel samt sjuktransporter och 
omhändertagande av avlidna. För tandvård finns särskilda bestämmelser, 
tandvårdsförordningen (1998:1338). 

Sedan 1 juli 2021 finns ett förtydligande i HSL kring primärvårdens 
grunduppdrag, 13a kap. 1 § HSL (2017:30). Primärvård är alla de hälso- och 
sjukvårdsinsatser som på ett patientsäkert sätt kan utföras utan särskilda 
medicinska eller tekniska resurser eller annan särskild kompetens, 2 kap. 6 § 
HSL (2017:30).  

Patientgrupper som ingår i kommunernas hälso- och sjukvårdsansvar enligt 
12 kap. 1 § HSL (2017:30): 

• Personer i särskilda boendeformer samt bostäder med särskild service 
5 kap. 5 § andra stycket, 5 kap. 7 § tredje stycket eller 7 kap. 1 § första 
stycket 2 socialtjänstlagen (2001:453), SoL. 

• Personer som bor i bostad med särskild service enligt 9 § 8 och 9 § 9 
LSS.  
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• Personer under vistelsetiden vid biståndsbedömd dagverksamhet (3 
kap. 6 § SoL) samt daglig verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd 
och service till vissa funktionshindrade, LSS.  

• I Västra Götaland har kommunerna ansvaret för hälso- och sjukvård i 
hemmet sedan regionbildningen 1999, avtal enligt möjligheten i 12 
kap. 2 § HSL (2017:30).  

För dessa patientgrupper ska länets kommuner och VGR enligt 16 kap. 1 §, 
HSL, sluta avtal om läkarresurser och formerna för samverkan.  

För personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk 
är VGR och kommunen, genom likalydande bestämmelser i hälso- och 
sjukvårdslagen och socialtjänstlagen, skyldig att ha överenskommelse om 
samarbete (16 kap. 3 § HSL respektive 5 kap. 8 a § och 9 a § SoL). 

Sedan den 1 januari 2020 gäller barnkonventionen som svensk lag (2018:1197 
om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter). Barnets 
rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som rör barn.  

Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård grundar sig 
i lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård (lag 
2017:612). 

Vid den samordnade individuella planeringen (SIP-mötet) ska enheterna 
upprätta en individuell plan (SIP) i enlighet med bestämmelserna i 16 kap. 4 § 
tredje och fjärde styckena hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och 2 kap. 7 § 
andra och tredje styckena socialtjänstlagen (2001:453).  

Samordnad individuell planering (SIP-möte) ska enligt lagen om samverkan 
vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (4 kap. 1-3§§) erbjudas den 
enskilde, om hen efter utskrivningen behöver insatser från både kommunen 
och VGR i form av hälso- och sjukvård eller socialtjänst. 

För att stärka individens integritet, självbestämmande och delaktighet 
kompletterar patientlagen (2014:821) regelverket för hälso- och sjukvård. 

B.2 Gemensamt ansvar och samverkan 
Parterna ska i egenskap av sjukvårdshuvudmän erbjuda en hälso- och 
sjukvård av god kvalitet samt den kompetens som krävs för att fullgöra sitt 
hälso- och sjukvårdsansvar. 

För patienter som får kommunal hälso- och sjukvård har parterna alltid ett 
gemensamt ansvar genom att kommunen ansvarar för insatser utförda av 
sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut medan VGR ansvarar för 
insatser utförda av läkare och övriga kompetenser.  Tillsammans utgör 
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professioner från de båda huvudmännen det team som ansvarar för att ge en 
god och säker hälso- och sjukvård till målgruppen. 

All hälso- och sjukvård ska utgå från ett personcentrerat förhållningssätt där 
patienten ska ges möjlighet att vara medskapare i sin vård och behandling. Om 
patienten samtycker kan även närstående vara medskapare.  

Parterna har ett gemensamt ansvar för att hälso- och sjukvårdsinsatser 
personcenteras och koordineras så att patienten upplever trygghet, säkerhet, 
kontinuitet och värdighet. 

Patientens vård och behandling sker efter beslut eller ordination. 
Huvudprincipen är att parterna var för sig har ett ekonomiskt ansvar för 
beslut, ordinationer eller förskrivning som görs av respektive huvudman. 

Patientens ska ges möjlighet till fast läkarkontakt inom primärvård enligt 
patientlagen (2014:821) 6 kap 3§ för att öka tryggheten för patienten.  

Patientens fasta vårdkontakt ska utses där den huvudsakliga vården ges och 
ska grundas på patientens medicinska och övriga behov och vilken kompetens 
som bäst kan tillgodose det behovet. I samband med utskrivning från sluten 
vård ska fast vårdkontakt vara utsedd inom primärvård. 

Fast läkarkontakt och fast vårdkontakt ska tillsammans stärka patientens 
ställning. * 

 

B.3 Parternas ansvar 

Regionens ansvar 
Västra Götalandsregionen ska erbjuda en god hälso- och sjukvård till de som 
är bosatta eller som vistas i Västra Götaland. Ansvaret omfattar öppen och 
sluten vård, akut och planerad vård. 

Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsansvar omfattar: 

• Patienter som utan större svårigheter kan besöka VGRs mottagningar 
och tillgodogöra sig insatsen. I ansvaret ingår hälso- och sjukvård där 
patienten vistas, då insatserna är av tillfällig karaktär. 

• Läkarinsatser i hemmet för patienter som omfattas av den kommunala 
primärvården enligt avtal mellan parterna. 

* L Ä S  M E R  
Överenskommelse om läkarmedverkan i kommunal primärvård i Västra Götaland 
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• Erbjuda samtliga hälso- och sjukvårdsinsatser enligt HSL för personer 
som vistas i hem för vård och boende, HVB, eller hem för viss annan 
heldygnsvård. 

• Rehabiliterings- och habiliteringsinsatser inom specialist- samt 
primärvård. 

• Handledning och kunskapsöverföring till kommunens personal i vård, 
omsorg, rehabilitering samt i hantering av medicintekniska produkter. 

• Specialistvård till patienter inom kommunal primärvård enligt gällande 
medicinska riktlinjer, eller enligt upprättad plan eller SIP. 

Kommunens ansvar 
Kommunal hälso- och sjukvård är en del av primärvården. Kommunen ska 
enligt 12 kap. 1 § HSL erbjuda hälso- och sjukvård åt personer med beslut om 
särskilt boende, bostad med särskild service samt under vistelsetiden åt 
personer med beslut om dagverksamhet enligt SoL och daglig verksamhet 
enligt LSS.  Kommunen har tagit ansvar för hälso- och sjukvård i ordinärt 
boende enligt 12 kap. 2 § HSL.  

Kommunal primärvård omfattar vanligt förekommande vårdbehov, både 
enkla som komplexa. 

Kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret omfattar: 

• Patienter som på grund av somatisk, psykisk eller kognitiv 
funktionsnedsättning inte kan ta sig till Västra Götalandsregionens 
mottagningar utan större svårighet och där det på grund av insatsernas 
omfattning och frekvens motiverar att vården ges i patientens hem. 

• Patienter med behov av hälso- och sjukvårdsinsatser över tid, oavsett 
ålder eller diagnos, som kan ges med bibehållen patientsäkerhet i 
patientens hem. 

• Patienter som enligt ovanstående punkter har behov av hälso- och 
sjukvårdsåtgärder i hemmet kan samtidigt få vissa hälso- och 
sjukvårdsinsatser utförda på mottagning baserat på upprättad plan 
eller SIP.  

• Rehabiliterings- och habiliteringsinsatser inom primärvård. 

Efter överenskommelse kan Kommunal primärvård även omfatta: 

• Att när överenskommelse skett i enskilda fall utföra planerade 
och/eller förutsägbara hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet under 
kväll, helg och nattetid för patienter som omhändertas av Västra 
Götalandsregionens vårdcentraler.  

• Hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet till patienter på permission från 
sluten vård som inte kan ta sig till mottagning. Det gäller endast under 
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förutsättning att en dialog skett i samförstånd och nödvändig 
informationsöverföring skett som stöd för de kommunala insatserna. 
 

B.4 Rehabilitering och habilitering 
Rehabilitering och habilitering är hälso- och sjukvårdsinsatser som följer 
hälso- och sjukvårdsansvaret och bedrivs av både VGR och kommun i enlighet 
med detta avtal.  

 

B.5 Bedömning om hälso- och sjukvårdsinsats 
kan utföras som egenvård 

Egenvård är en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad hälso- och 
sjukvårdspersonal bedömt och beslutat att en patient själv eller 
vårdnadshavare kan utföra och ansvara för. I de fall då patienten behöver 
praktisk hjälp med egenvården behöver den legitimerade yrkesutövaren 
samråda med den som ska hjälpa patienten, för att bedöma samt dokumentera 
om hälso- och sjukvårdsinsatsen kan ske på ett patient-  
säkert sätt.  

I enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter har parterna fastställt 
gemensamma rutiner* som ska tillämpas i Västra Götaland.  

 

B.6 Vårdhygien 
Både kommunen och Västra Götalandsregionen har ansvar för att förebygga 
och förhindra smittspridning och infektioner i vård och omsorg. VGR:s 
expertenheter för vårdhygien har i uppdrag att bistå kommunerna med 
vårdhygienisk rådgivning och utbildning i enlighet med Regionalt direktiv för 
vårdhygienisk verksamhet. 

B.7 Asylsökande och personer som vistas i 
Sverige utan nödvändiga tillstånd  

* L Ä S  M E R  
Rutiner för samordning av insatser rehabilitering och habilitering 2009, PDF 

Vägledning för rehabilitering och habilitering inom öppenvård för vuxna personer i 
Västra Götaland, PDF 

* L Ä S  M E R  
Egenvårdsrutin - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se) 

https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/368f514e-3911-4cb9-b912-c6b3da9fe4ea/VG-rutiner_for_tillampning-1.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/b795c188-0d5e-4034-95b1-00ea9506a05d/V%c3%a4gledning%20Rehabilitering%20och%20Habilitering%20Slutlig.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/b795c188-0d5e-4034-95b1-00ea9506a05d/V%c3%a4gledning%20Rehabilitering%20och%20Habilitering%20Slutlig.pdf?a=false&guest=true
https://www.vardsamverkan.se/omraden/egenvardsrutin/
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Hälso- och sjukvård till asylsökande och personer som vistas i Sverige utan 
nödvändiga tillstånd (även kallade papperslösa) är VGR:s ansvar. Detta är 
enligt Lag (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m fl och hälso- 
och sjukvård till papperslösa enligt Lag (2013:407) om hälso- och sjukvård till 
vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. För dessa 
personer har kommunen inget hälso- och sjukvårdsansvar, detta gäller även 
patienter med behov av sjukvård i boendet/hemmet. Det är möjligt att erbjuda 
kommunal primärvård i hemmet om kommunens och VGR:s 
verksamhetsföreträdare är överens om detta.  

B.8 Förvaring och transport av avliden 
Ansvar för omhändertagande av avliden ingår i hälso- och sjukvårdsansvaret 
enligt HSL.  

I länsgemensam Riktlinje för förvaring och transport av avlidna* beskrivs 
samverkan och ansvar vid omhändertagande av avliden, transport av avliden 
samt regelverk då kommunen önskar köpa bårhusplats av VGR.  

 

B.9 Läkemedel   
Läkemedelsbehandlingar är en integrerad del i hälso- och sjukvården och       
ingår därmed i regelverk för samverkan mellan VGR och kommunerna i Västra 
Götaland.  

VGR ansvarar för kostnader, exklusive patientens egenavgift, avseende 
läkemedel som omfattas av läkemedelsförmånen och som är förskrivna enligt 
lagen om läkemedelsförmåner till enskild patient. 

Akutläkemedelsförråd  
VGR tillhandahåller akutläkemedelsförråd avsedda för patienter med 
kommunal primärvård. Akutläkemedelsförråd och dess sortiment beslutas av 
VGR. 

Läkemedlen i förrådet kan användas för akut ordination eller för att behandla 
under en begränsad tidsperiod (t ex antibiotikakur). VGR ansvarar för 
läkemedelskostnader, transport och kontroll av de kommunala 
akutläkemedelsförråden.  

* L Ä S  M E R  
Riktlinje för förvaring och transport av avlidna 

https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/97c652b2-0bd0-4c67-b0e6-020b90617187/Riktlinje%20F%c3%b6rvaring%20och%20transport%20av%20avlidna%20f%c3%b6r%20V%c3%a4stra%20G%c3%b6talandsregionen%20och%20l%c3%a4nets%20kommuner.pdf?a=false&guest=true
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Öppenvårdsdos  
Öppenvårdsdos beslutas av läkare som tar ställning till patientens behov och 
att kriterier enligt regional medicinsk riktlinje för öppenvårdsdos är uppfyllda.  

B.10 Personligt förskrivna hjälpmedel och 
läkemedelsnära produkter i vardagsmiljö  

Personligt förskrivna hjälpmedel omfattar hjälpmedel för det dagliga livet 
samt hjälpmedel för vård och behandling. I Västra Götaland ingår personligt 
förskrivna hjälpmedel för medicinsk behandling samt läkemedelsnära 
produkter i hjälpmedel för vård och behandling.  

Förskrivning av hjälpmedel och läkemedelsnära produkter är en del av vård 
och behandling och följer hälso- och sjukvårdsansvaret. 

Parterna har gemensamt regelverk för förskrivning av produkter inom 
respektive produktområde. De produktområden som ingår kan förändras på 
grund av förändringar i lagstiftning samt nya och/eller ändrade diagnostik och 
behandlingsmetoder.  

B.11 Personligt förskrivna hjälpmedel  
Försörjning av hjälpmedel är beslutad genom samarbetsavtal mellan region 
och kommuner samt överenskommelser inom VGR. 

Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel, består av riktlinjer och 
produktanvisningar*, där bland annat kostnadsansvar och förskrivningsrätt 
beskrivs. 

För barn och ungdomar till och med 17 år har VGR kostnadsansvar för de 
produkter som regleras i Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel. 
Gällande vuxna är kostnadsansvaret beroende av vilken vårdgivare som har 
hälso- och sjukvårdsansvaret. För vissa produkter har VGR alltid 
kostnadsansvaret. I varje produktanvisning anges fördelning 
av kostnadsansvar för den aktuella produkten. 

För att underlätta en obruten vårdkedja kan förtroendeförskrivning ske, vilket 
innebär att förskrivning får göras på annan sjukvårdshuvudmans 
kostnadsansvar.   

 

* L Ä S  M E R  
Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel - Vårdgivarwebben Västra 
Götalandsregionen (vgregion.se) 

 

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/hjalpmedel/handbok-for-forskrivig-av-personliga-hjalpmedel/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/hjalpmedel/handbok-for-forskrivig-av-personliga-hjalpmedel/
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B.12 Personligt förskrivna läkemedelsnära 
produkter 

Läkemedelsnära produkter omfattar förbrukningsartiklar som används till en 
del av den medicinska behandlingen i hemmiljö. Försörjning och distribution 
är beslutad i samarbetsavtal där region och kommun har gemensamt 
kostnadsansvar (blås- och tarmdysfunktion och nutrition) samt 
överenskommelse där region har kostnadsansvaret (diabetes, stomi, 
spolvätskor och trakeostomi*). 

 

B.13 Oreglerade medicintekniska produkter  
Det finns ytterligare medicintekniska produkter, som används till patienter i 
deras vardagsmiljö, som ännu inte är reglerade i handbok och har en 
gemensam försörjningslösning. Generellt gäller att den vårdgivare som 
förskriver produkten är kostnadsansvarig. Medicintekniska produkter som 
ordineras av läkare är ett ansvar för VGR. 

För sårläkningsartiklar och kompressionsförband finns en förteckning där det 
framgår vilka produkter VGR respektive kommunen har kostnadsansvar för. 

B.14 Tjänsteköp  
Tjänsteköp kan ske i undantagsfall och föregås av en förfrågan till den andra 
parten om att utföra en insats. Ansvaret och uppföljningen av insatsen 
kvarstår dock hos huvudmannen. 

Lokala avtal om tjänsteköp kan ingås under förutsättning att båda parter är 
överens och att det på alla sätt uppfyller Hälso- och sjukvårdsavtalet i övrigt.  

I det lokala avtalet kommer parterna överens om formerna för tjänsteköp. I 
detta bör framgå vem som har mandat att besluta om tjänsteköp och på vilket 
sätt information och kommunikation sker parterna emellan.   

B.15 Gemensamma utvecklingsområden  
De länsgemensamma utvecklingsområden som identifierats i samband med 
revideringen överlämnas för omhändertagande till parterna i gemensamt 
ansvar.  

* L Ä S  M E R  
Hjälpmedel och läkemedelsnära produkter - Vårdgivarwebben Västra 
Götalandsregionen (vgregion.se) 

 

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/hjalpmedel-och-lakemedelsnara-produkter/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/hjalpmedel-och-lakemedelsnara-produkter/
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Ö V E R E N S K O M M E L S E  

Överenskommelse om läkarmedverkan i 
kommunal primärvård i Västra Götaland 
Bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet 

Upprättat mellan länets 49 kommuner och region Västra Götaland. Reglerar 
samverkan och ansvar för läkarmedverkan i kommunal primärvård.  

 

 
  

Avtal 
 Överenskommelse 
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Del C, Överenskommelse 
Läkarmedverkan i kommunal 
primärvård i Västra Götaland 
Denna överenskommelse är en bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet och 
omfattar Västra Götalandsregionens läkarmedverkan i kommunal primärvård. 
För att få överenskommelsen i sin helhet behöver du läsa den tillsammans 
med Del A och Del B 

Del A tillsammans med del B utgör Hälso- och sjukvårdsavtalet.  
Del A och Del B tillsammans med del C utgör fyra lagstadgade 
överenskommelser.  

 

 Inledning 
Överenskommelsen bygger på en lagstadgad skyldighet att samverka, som 
gäller både kring målgrupper och på individnivå. Överenskommelsen baseras 
på 16 kap. 1 § och 2 § HSL (2017:30), som reglerar samverkansformerna och 
omfattningen mellan kommun och region. 

Beslut om kommunal primärvård förutsätter att en planering genomförts där 
parterna är överens om ansvarsfördelning samt där nödvändigt 
informationsutbyte sker enligt gällande rutin. 

 Målgrupp 
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen och hälso- och sjukvårdsavtal ansvarar 
Västra Götalandsregionen för läkarmedverkan till de patientgrupper som 
ingår i kommunernas hälso-och sjukvårdsansvar enligt 12 kap. 1 § hälso- och 
sjukvårdslagen, HSL, (2017:30).  

• Personer i särskilda boendeformer samt bostäder med särskild service 
5 kap. 5 § andra stycket, 5 kap. 7 § tredje stycket eller 7 kap. 1 § första 
stycket 2 socialtjänstlagen (2001:453), SoL. 
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• Personer som bor i bostad med särskild service enligt 9 § 8 och 9 § 9 
LSS.  

• Personer under vistelsetiden vid biståndsbedömd dagverksamhet (3 
kap. 6 § SoL) samt daglig verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd 
och service till vissa funktionshindrade, LSS.  

• I Västra Götaland har kommunerna ansvaret för hälso- och sjukvård i 
hemmet sedan regionbildningen 1999, avtal enligt möjligheten i 12 
kap. 2 § HSL (2017:30). 

 Syfte 
Att reglera samverkansformerna för läkarmedverkan oberoende av läkarens 
organisatoriska tillhörighet.  

Att skapa förutsättningar för ett personcentrerat förhållningssätt där 
patienten och närstående är medskapare i vård och behandling. 

 Gemensamt ansvar 
Parterna ska gemensamt, genom samverkansstrukturen, skapa förutsättningar 
för ett personcentrerat förhållningssätt.  

Genom att: 

• arbeta proaktivt där patienten och närstående är medskapare i sin 
samordnade individuella planering som är hållbar dygnets alla timmar. 

• utifrån medicinsk bedömning upprätta, revidera och följa upp den 
individuella planen, enligt hälso- och sjukvårdslagen. 

• säkra informationsöverföringen mellan alla verksamheter. 
• planera för en stabil personalkontinuitet med erforderlig bemanning 

och kompetens för att uppfylla en god och säker hälso- och sjukvård.  
• utbyta information vid personal- eller organisationsförändringar som 

kan påverka det lokala samarbetet.  
• samverkansformer och omfattning ska avtalas lokalt, bland annat 

genom Närområdesplan inklusive bilaga. 
• samverka mellan professionerna är en förutsättning för att kunna 

bedriva en patientsäker och personcentrerad vård. 
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 Parternas ansvar 
5.1 Regionens ansvar 

Läkarens patientansvar 
I Västra Götalandsregionens läkaransvar, oavsett organisatorisk tillhörighet 
eller vårdnivå, ingår bland annat: 

• att ge möjlighet till fast läkarkontakt inom primärvård enligt 
patientlagen (2014:821) 6 kap 3§ för att öka tryggheten för patienten.  

• att utföra medicinska bedömningar, utredningar och 
behandlingsinsatser planerat och oplanerat för vård, hela dygnet. 

• att tillgodose behovet av palliativa insatser och brytpunktssamtal vid 
vård i livets slutskede. 

• att ge medicinsk konsultation utifrån ett personcentrerat 
förhållningssätt till kommunens legitimerade personal. 

• att genomföra läkemedelsgenomgång och upprätta 
läkemedelsberättelse enligt Regional medicinsk riktlinje, RMR. 

Vårdcentralens särskilda ansvar 

• Tillse att läkare ska vara tillgänglig per direktkontakt för kommunens 
sjuksköterskor på överenskomna tider och vid akuta situationer hela 
dygnet. 

• Utsedd vårdcentral har behandlingsansvar för alla patienter under 
deras vistelsetid på korttidsboendet via beslut enligt socialtjänstlagen. 
Detta oavsett vilken vårdcentral patienten har sitt vårdval.  I 
närområdesplanen står det fastställt vilken vårdcentral som har 
ansvaret.  

• Medicinskt rådgivningsansvar innebär bland annat att ansvara för råd 
och stöd till personalen i övergripande hälso- och sjukvårdsfrågor, att 
ta fram gemensamma riktlinjer och rutiner och bistå ledningen för den 
kommunala verksamheten i planering av verksamhetsförlagd 
medicinsk fortbildning. Detta ansvar åligger en utsedd vårdcentral 
enligt närområdesplan. Det innefattar inte patientansvar. 

5.2 Kommunens ansvar 
• Legitimerad personal bedömer, utreder, åtgärdar, följer upp, och 

informerar ansvarig läkare kontinuerligt samt vid förändringar i 
patientens hälsotillstånd. 

• Utföra läkarordinationer samt utvärdera och återrapportera resultat. 
• Tillgodose behovet av palliativa insatser vid vård i livets slutskede. 
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• Meddela aktuella mottagningar vid uppstart och avslut av kommunal 
primärvård. 

 Uppföljning 
Parterna har ett gemensamt ansvar för länsgemensam uppföljning av 
överenskommelsen. Överenskommelsen ska följas upp årligen avseende 
följsamheten samt avvikelser. Uppföljning ska ske årligen av Närområdesplan 
med bilaga vilket är underlag till uppföljning av lokal samverkan.  
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Del C, Överenskommelse Samverkan vid 
in- och utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård  
Denna överenskommelse är en bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet och 
omfattar Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. 
För att få överenskommelsen i sin helhet behöver du läsa den tillsammans 
med Del A och Del B 

Del A tillsammans med Del B utgör Hälso- och sjukvårdsavtalet.  
Del A och Del B tillsammans med Del C utgör fyra lagstadgade 
överenskommelser. 
 

 

 Inledning  
Överenskommelsen bygger på en lagstadgad skyldighet att samverka, lagen 
(2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, som 
gäller både kring målgrupper och på individnivå. 

 Målgrupp 
Målgruppen är personer i alla åldrar som är i behov av samordnade insatser 
vid in- och utskrivningsprocessen från sluten hälso- och sjukvård. 

 Syfte  
Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ska stärka 
den enskildes rätt till en trygg, säker och effektiv in- och utskrivning, och 
stärka samordningen mellan huvudmän och verksamheter.   
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 Gemensamt ansvar  
Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland är överens om 
att patienter som inte längre har behov av slutenvårdens resurser så snart som 
möjligt ska skrivas ut. Det är den behandlande läkaren inom slutenvården som 
bedömer när patienten är utskrivningsklar. Målet är att patienten på ett tryggt 
och säkert sätt ska få vård på rätt vårdnivå.  

Parterna har ett gemensamt ansvar för att in- och utskrivning vid sluten hälso- 
och sjukvård är trygg, säker och effektiv för patienten. 

Parterna ska säkerställa att berörda verksamheter:  

• Följer överenskommelse och riktlinje om in- och utskrivning vid sluten 
hälso- och sjukvård. 

• Använder gällande gemensam IT-tjänst och rutin. 
• Arbetar med förbättringar av in- och utskrivningsprocessen med ett 

personcentrerat förhållningssätt. 

Vid återkommande brister i följsamhet till framtagen överenskommelse 
och/eller riktlinje/rutin eller återkommande betalningsansvar bör region och 
kommun tillsammans ta fram en åtgärdsplan. Åtgärdsplanen är ett gemensamt 
ansvar och berörda verksamheter kan ta initiativ till en sådan.   

 Kommunens betalningsansvar  
En kommuns betalningsansvar inträder när det genomsnittliga antalet dagar i 
sluten vård efter utskrivningsklar överskrider 3,0 kalenderdagar per kommun 
under en kalendermånad. Villkoren enligt Lag (2017:612) om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och den gemensamma riktlinjen 
ska vara uppfyllda. Dessa villkor är:   

• Slutenvården ska ha skickat inskrivningsmeddelande enligt riktlinjen. 
• Slutenvården ska ha meddelat att patienten är utskrivningsklar enligt 

riktlinjen. 
• Om SIP, samordnad individuell plan, ska göras ska 

öppenvården ha kallat till sådan enligt riktlinjen.   

Förutsättningar för att Kommunens betalningsansvar ska träda in  

• Planering finns för insatser av den regionfinansierade öppna vården. 
• Insatser från den regionfinansierade öppna vården är tillgängliga för en 

patientsäker vård i hemmet. 
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5.2 Ekonomisk modell för att beräkna 
betalningsansvaret  

• Kommunens betalningsansvar inträder om man har ett genomsnitt 
över 3,0 kalenderdagar under en kalendermånad.   

• En kommun betalar retroaktivt för mellanskillnaden mellan 
genomsnittligt antal kalenderdagar och 3,0 (mellanskillnaden * Antal 
utskrivna personer som omfattas av denna överenskommelse * 
Fastställt belopp). 

• Genomsnittet summeras efter varje månad.   
• För patienter som är inskrivna inom slutenvården längre än 7 

kalenderdagar efter bedömning om utskrivningsklar övergår 
genomsnittsberäkningen till individuell beräkning från dag 8. 
Kommunen betalar då för de dagar som överskriver 3 kalenderdagar, 
det vill säga från dag 4, per individ. Dessa personer ska inte räknas med 
i månadens genomsnitt.   

Beloppet fastställs årligen av regeringen eller den myndighet som regeringen 
bestämmer, och motsvarar genomsnittskostnaden i riket för ett vårddygn i den 
slutna vården.   

 Uppföljning   
Parterna har ett gemensamt ansvar för länsgemensam uppföljning av 
överenskommelsen. Överenskommelsen ska följas upp årligen avseende 
följsamheten samt avvikelser. Framtagna gemensamma mål och indikatorer 
ska följas och sammanställas regelbundet på länsgemensam nivå*.  

 

* L Ä S  M E R  

Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård - Vårdsamverkan i Västra 
Götaland (vardsamverkan.se) 

https://www.vardsamverkan.se/omraden/trygg-och-effektiv-utskrivning-fran-sluten-vard/
https://www.vardsamverkan.se/omraden/trygg-och-effektiv-utskrivning-fran-sluten-vard/
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Del C, Överenskommelse Samverkan 
kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning och personer med 
missbruk och beroende 
Denna överenskommelse är en bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet och 
omfattar Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och 
personer med missbruk och beroende. För att få överenskommelsen i sin 
helhet behöver du läsa den tillsammans med Del A och Del B 

Del A tillsammans med Del B utgör Hälso- och sjukvårdsavtalet.  
Del A och Del B tillsammans med Del C utgör fyra lagstadgade 
överenskommelser. 
 

 

 Inledning  
Denna överenskommelse reglerar samverkan mellan regional hälso- och 
sjukvård samt kommunala verksamheter som lyder under socialtjänstlagen, 
hädanefter benämnd som ”kommun” i dokumentet. Överenskommelsen ska 
stärka samverkan mellan kommun och VGR för att bättre tillgodose behovet 
av vård, stöd och behandling för målgrupperna. Det är av särskild vikt att 
beakta barnens bästa.  

 Målgrupper 
Målgrupperna för överenskommelsen är personer i alla åldrar med psykisk 
funktionsnedsättning, och personer med missbruk, som har behov av insatser 
från både kommunens verksamheter och VGR:s hälso- och sjukvård.  
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 Lagstiftning  
Överenskommelsen bygger på en lagstadgad skyldighet, i Hälso- och 
sjukvårdslagen samt Socialtjänstlagen, om samarbete kring målgrupperna 
samt en generell skyldighet att samverka på individnivå. 

3.1 Samarbete kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning samt kring personer med 
missbruk   

Region och kommun är genom likalydande bestämmelser i 16 kap. 3 § hälso- 
och sjukvårdslagen, HSL, och 5 kap. 8 a § socialtjänstlagen, SoL, skyldiga att 
ingå en överenskommelse om samarbete när det gäller personer med psykisk 
funktionsnedsättning. Likaså är region och kommun skyldiga att ingå en 
överenskommelse gällande samarbete i fråga om personer som missbrukar 
alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, 
dopningsmedel eller spel om pengar. Detta enligt 16 kap. 3 § hälso- och 
sjukvårdslagen, HSL samt 5 kap. 9 a § SoL. 

Skyldigheten att ingå överenskommelser är avsedd att omfatta kommunernas 
och regionernas offentligrättsliga åtaganden, och överenskommelserna får 
inte strida mot några föreskrifter. Dvs. överenskommelsen omfattar samtliga 
kommunala och regionala verksamheter.  

3.2 Samarbete vid psykiatrisk tvångsvård och 
rättspsykiatrisk vård 

Huvudsakliga rättsregler återfinns i lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård 
(LPT) och i lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, LRV.   

Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
ska tillämpas vid psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård. 

 Syfte  
Syftet med denna överenskommelse är att personer inom målgrupperna ska 
ges möjlighet till återhämtning och delaktighet i samhällslivet på samma 
villkor som andra. Vård, stöd och insatser ska bidra till att individen behåller 
och/eller förbättrar sin hälsa samt sina funktioner inom livsområden som 
boende, sysselsättning och mellanmänskliga relationer.  

Den enskilde ska få vård, stöd och insatser som är samordnade mellan 
kommunens och VGRs verksamheter och upplevs som en välfungerande 
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helhet. Individen ska inte hamna mellan huvudmännens olika 
ansvarsområden. 

 Gemensamt ansvar och 
samverkan 

Varje huvudman, region och kommun, har specifikt ansvar över olika delar 
kring målgruppen. Dessa redogörs för under respektive behovsområde. Visst 
ansvar är dock gemensamt för parterna. 

Parterna ska gemensamt ansvara för att: 

• Erbjuda hälso- och sjukvård enligt Hälso- och sjukvårdsavtalet.  
• Erbjuda stöd till närstående.   
• Arbeta för tidig upptäckt och med tidiga insatser.   
• Arbeta med suicidprevention. 
• I samverkansarbetet utgå från ett personcentrerat arbetssätt 
• Särskilt beakta barn och ungas rätt till information, råd och stöd.  
• Ge handledning i individrelaterade ärenden rörande hur vissa tillstånd 

kan påverka samt ge generell kunskapsöverföring. 

5.1 Brukarinflytande 
En utgångspunkt i samverkan mellan huvudmännen är att öka enskildas 
delaktighet och brukarorganisationers medverkan för att utveckla vård- och 
stödinsatser. Personer med egna erfarenheter av psykisk sjukdom/missbruk 
är en viktig källa till kunskap. Det är angeläget att deras erfarenheter och 
önskemål tas tillvara. Brukare och brukarföreträdare ska ges möjlighet till 
delaktighet och inflytande när frågor kring samverkan enligt denna 
överenskommelse planeras och följs upp både på lokal, delregional och 
regional nivå. 

5.2 Bästa tillgängliga kunskap 
Vården och insatserna ska bygga på bästa tillgängliga kunskap, vetenskaplig 
grund och evidensbaserad kunskap.  

Nationella riktlinjer visar på nyttan och riskerna med olika åtgärder och är ett 
stöd för vården och omsorgen att prioritera rätt åtgärder till dem med störst 
behov. Målet är att ge människor möjlighet till en god vård och omsorg.  

Genom så kallade Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp samt 
Nationella vård- och insatsprogram för psykisk ohälsa kan förutsättningarna 
öka för en mer jämlik och effektiv vård baserad på bästa tillgängliga kunskap.  
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Vård- och insatsprogrammen berör båda huvudmännens ansvar och målet är 
att insatser ska vara kunskapsbaserade, jämlika, resurseffektiva samt av hög 
kvalitet. 

Kunskapsguiden, som innehåller kvalitetssäkrad kunskap, vänder sig till 
yrkesverksamma inom socialtjänst eller hälso- och sjukvård. 

 

5.3 Informationsöverföring, planering och SIP 
Inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, skola och andra verksamheter ställs det 
stora krav på samordning. SIP, Samordnad individuell plan, är ett dokument 
och ett verktyg för samverkan, som ger en samlad beskrivning av den 
enskildes pågående och planerade insatser, från kommun och VGR samt 
andra aktörer. Arbetssätt som skapar tydlighet och överblick leder till 
förbättrad patientsäkerhet. 

För fördjupad kunskap om SIP, se Hälso- och sjukvårdsavtalet Del A och B.  

 Parternas ansvar 
VGR ska medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador 
genom att erbjuda hälso- och sjukvårdsinsatser i så väl öppen som sluten vård. 
Hälso- och sjukvården ges av kommunalt respektive regionalt finansierad 
primärvård, habiliteringen, tandvården och den somatiska och psykiatriska 
specialistvården.   

Kommunens insatser ska under hänsynstagande till den enskildes ansvar för 
sin situation inriktas på att främja den enskildes ekonomiska och sociala 
trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva deltagande i samhällslivet. 
Kommunen ska erbjuda stöd till meningsfull sysselsättning, försörjning, 
bostad och utbildning. I det enskilda fallet krävs dock oftast en ansökan och en 
individuell behovsprövning för att få tillgång till insatser.   Kommunen 
erbjuder också insatser enligt Hälso- och sjukvårdsavtalet. 

6.1 Personer med psykisk 
funktionsnedsättning 

Målgruppen Personer med psykisk funktionsnedsättning består av personer, 
oavsett ålder, med psykisk funktionsnedsättning som har svårigheter att 
utföra aktiviteter på viktiga livsområden. Dessa svårigheter kan bestå av 
funktionshinder, det vill säga begränsningar som uppstår i relation mellan en 

* L Ä S  M E R  
Nationella vård- och insatsprogram (vardochinsats.se) 

Kunskapsguiden (kunskapsguiden.se)  

https://www.vardochinsats.se/
https://kunskapsguiden.se/
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person med en funktionsnedsättning och brister i omgivningen, eller vara 
direkt effekt av funktionsnedsättningen.  

Svårigheterna kan ha funnits över tid, ibland sedan födseln. För vissa personer 
är funktionsnedsättningen varaktig och livslång.  

Länets kommuner och VGR har antagit en gemensam överenskommelse om 
samverkan för barns och ungas hälsa. Målgruppen för denna är alla barn och 
unga, till och med 20 år, som behöver samordnade insatser och 
tvärprofessionell kompetens från olika verksamheter inom VGR och 
kommunerna.  

Regionens ansvar 

• Motverka somatisk ohälsa, skada och förtida död och uppmärksamma 
behovet av tandvård. 

• Erbjuda samtliga hälso- och sjukvårdsinsatser enligt HSL för personer 
som vistas i hem för vård och boende, HVB, eller hem för viss annan 
heldygnsvård. 

• Bistå med intyg/bedömning av individens funktion, förutsättningar 
och behov av anpassning 

Kommunens ansvar 

• Bedriva uppsökande arbete och upplysa om kommunens 
verksamheter.   

• Initiera och påtala de behov av stöd från samhället som identifierats 
för personen i den uppsökande verksamheten.   

• Utreda, fatta beslut och verkställa insatser enligt SoL och LSS samt 
utreda, ansöka om och verkställa vård enligt lagen (1990:52) med 
särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, och lagen (1988:870) 
om vård av missbrukare i vissa fall, LVM.   

• När behov finns, tillhandahålla boende och stöd i hemmet så att 
personen får möjlighet att bo på ett sätt som är anpassat efter den 
enskildes behov. 

• Erbjuda meningsfull sysselsättning och/eller stöd till att arbeta eller 
studera. 

• Kommunens socialtjänst och skolhuvudmän som bedriver utbildning i 
kommunen måste samverka med varandra gällande fullföljda studier 
för denna målgrupp. 
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6.2 Personer med missbruk och beroende 
samt samsjuklighet 

Målgruppen Personer med missbruk och beroende omfattar personer, oavsett 
ålder, med missbruk av alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande 
medel, läkemedel eller dopningsmedel samt spel om pengar.  

Missbruk innebär att bruket av drogen påverkar individen eller dennes 
omgivning negativt. Missbruket går ut över individens sociala liv, såsom hem, 
familj, arbete och skola, men leder också till ökad risk för fysisk skada. I fråga 
om narkotika räknas ofta en användare som missbrukare oberoende av 
mängd, eftersom narkotikainnehav/bruk är kriminaliserat. 

Samsjuklighet innebär att man har två eller flera diagnoser, psykiska och/eller 
somatiska samtidigt. Samsjuklighet fördröjer och försvårar många gånger 
behandling och återhämtning. Samsjuklighet är ofta vanligt vid psykisk 
sjukdom och vid missbruksproblem. Personer med samsjuklighet löper en 
större risk för allvarliga skador, sjukdomar och förtida död.  

Både kommunen och VGR har ett ansvar för att tidigt identifiera samsjuk-
lighet och att särskilt uppmärksamma denna problematik hos ungdomar. 
Båda huvudmännen ska säkerställa att behandling av missbruk och samtidig 
psykisk sjukdom sker parallellt och integrerat.  

Samsjuklighet får aldrig vara ett skäl till att inte ge vård eller att vård och 
behandling försenas. Uthållighet och kontinuitet ska prägla vården och 
insatserna. 

Regionens ansvar 

• Ge tvärprofessionella behandlingsinsatser. 
• Erbjuda stöd till anhöriga och närstående.  
• Särskilt beakta barns rätt till information, råd och stöd.  
• Motverka ohälsa, skada och förtida död samt bedriva 

smittskyddsarbete och tandvård. 
• Erbjuda samtliga hälso- och sjukvårdsinsatser enligt HSL för personer 

som vistas i hem för vård och boende, HVB, eller hem för viss annan 
heldygnsvård. 

• Bistå med intyg/bedömning av individens funktion, behov och 
förutsättningar.  

• Fullfölja anmälningsskyldighet enligt gällande lagar. 
• Initiera samverkan kring tillnyktring 
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Kommunens ansvar 

• Bedriva uppsökande arbete och upplysa om kommunens insatser och 
verksamheter.  

• Initiera och påtala de behov av stöd som identifierats för personen i 
den uppsökande verksamheten. 

• Utreda, fatta beslut och verkställa insatser enligt SoL och LSS samt 
utreda, ansöka om och verkställa vård enligt lagen (1990:52) med 
särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, och lagen (1988:870) 
om vård av missbrukare i vissa fall, LVM.   

• Erbjuda stöd till boende och sysselsättning.  
• Arbeta med återfallsprevention. 
• Ge motiverande och familjeorienterade insatser.  
• Kommunens socialtjänst och skolhuvudmän som bedriver utbildning i 

kommunen måste samverka med varandra gällande fullföljda studier 
för denna målgrupp. 

• Ge stöd till barn som har en förälder eller annan närstående med 
missbruks- och beroendeproblem.  

• Erbjuda stöd till anhöriga och närstående.  
 

6.3 Placering utanför hemmet (Hem för vård 
och boende, familjehem och hem för viss 
annan heldygnsvård) 

Hem för vård och boende, HVB-hem, är en verksamhet som bedriver 
behandling, omvårdnad och stöd till barn, ungdomar, vuxna eller familjer med 
någon form av behov inom kommunens ansvarsområde. Hem för viss annan 
heldygnsvård är ett tillfälligt boende som ger möjlighet till avlastning för 
anhöriga eller rehabilitering för individen.  

En placering utanför hemmet görs då det bedöms vara nödvändigt utifrån 
personens behov, antingen efter en ansökan från den enskilde (SoL) eller efter 
en bedömning av socialnämnden utifrån Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS, SoL, LVU eller LVM med placering i familjehem, på 
HVB eller Statens institutionsstyrelses, SIS, institutioner. 

Skiljelinjen mellan huvudmännens ansvar i lagstiftning är inte alltid tydlig. I 
realiteten har många personer behov och svårigheter inom flera livsområden. 
Ofta besväras personer med psykisk funktionsnedsättning och missbruk även 
av somatisk ohälsa och psykosocial problematik. Insatserna ska präglas av ett 
helhetsperspektiv och av att flera insatser kan göras samtidigt. Behovet kan 
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därmed omfatta ett brett spektrum av vård och stödinsatser, som faller inom 
både det sociala och det medicinska området. 

Gemensamt ansvar 
Båda huvudmännen ska utgå från den enskildes bästa med målet att vård, stöd 
och insatser ska bidra till att individen behåller och/eller förbättrar sin fysiska 
och psykiska hälsa samt funktioner inom livsområden som boende, 
sysselsättning och mellanmänskliga relationer. 

Båda huvudmännen ska sträva efter att minska behovet av placeringar genom 
att själva tillhandahålla individanpassade vård- och stödinsatser. 

En gemensam process för hantering av ansvar vid placering är central när den 
enskilde har behov av insatser från både kommun och region.  Dessförinnan 
ska huvudmännen ha kommit fram till att resurser i närmiljön är uttömda 
samt att den enskildes behov inte kan tillgodoses på annat sätt än genom 
placering utanför hemmet.  Resurser i närmiljö/Västra Götaland ska alltid 
övervägas före placeringar utanför regionen, för att resurserna på bästa sätt 
ska tillgodose den enskildes insatsbehov samt skapa förutsättningar för 
kontinuitet. I vissa fall kan det dock vara till den enskildes fördel att placering 
sker utan hänsyn till geografi, då kvalitet och inriktning på insatsen kan väga 
tyngre.  

Regionens respektive kommunens ansvar  
Kommunen har det yttersta samordningsansvaret för placeringen i sin helhet. 
Vid placering av barn är barnens hälsa och skolgång de enskilt viktigaste 
faktorerna att ta hänsyn till. 

Regionen har alltid ansvar för läkarinsatser, oavsett boendeform, och har 
dessutom ansvar för övriga hälso- och sjukvårdsinsatser i boendeformerna 
HVB, Familjehem och Hem för viss annan heldygnsvård. Personer som har 
behov av fortsatta insatser, och som placeras i boenden, ska därmed inte 
avslutas hos aktuell verksamhet inom hälso- och sjukvården. Ansvaret för den 
enskildes hälso- och sjukvårdsinsatser kan aldrig förläggas till boendet. 

Varje huvudman ansvarar för bedömning, utredning, insatser och uppföljning 
utifrån sitt uppdrag.  

Båda huvudmännen har rätt att själva utföra insatserna. Båda huvudmännen 
har också rätt att träffa avtal med annan part som har kompetens att utföra 
uppdraget. Denna rätt omfattar enbart det ansvarsområde som respektive 
huvudman ansvarar för enligt gällande lagstiftning.   
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Gemensam planering  
Inför en placering, där båda huvudmännen är delaktiga, ska en samordnad 
individuell plan, SIP, så tidigt som möjligt upprättas där ansvarsfördelning 
tydliggörs.  

I de fall den enskilde inte vill delta i en SIP kan hen ändå lämna samtycke till 
samverkan mellan huvudmännen. I dessa fall ska en plan upprättas för hur 
ansvar fördelas mellan huvudmännen, enligt mallen för SIP.  

Vid placering ska särskilt beskrivas:  

• målsättning med placeringen och planerad placeringstid. 
• den enskildes behov och önskemål.  
• respektive huvudmans och parts ansvar för de insatser som ska utföras 

och på vilket sätt detta tillförsäkras individen. 
• hur skola/sysselsättning tillgodoses. 

Då placering sker akut ska en gemensam planering genomföras skyndsamt. 
Huvudmännen har ett gemensamt ansvar att omgående komma överens om 
en tillfällig ansvarsfördelning. Den enskildes behov av insatser ska alltid 
säkerställas.  

Överenskommelse om kostnadsansvar  
I de fall då det kan bli fråga om att insats utförs av annan än huvudmännen är 
huvudregeln att varje huvudman ansvarar för de kostnader som kan knytas till 
vars och ens ansvar. Detta oavsett om insatserna utförs av huvudmannen eller 
om avtal med annan part upprättats. Avtal och insatser som även omfattar den 
andra huvudmannens ansvarsområde ska föregås av ett godkännande från 
denne, för att kostnadsansvar ska uppstå.   

Varje placering ska föregås av en överenskommelse om kostnadsansvar mellan 
huvudmännen, oavsett vilken huvudman som gör placeringen.  

I den skriftliga kostnadsfördelningen ska det framgå:  

• respektive huvudmans och parts ansvar för de insatser som ska 
utföras.  

• hur hälso- och sjukvårdsinsatser ska tillgodoses. 
• fördelning av kostnader i kronor eller procent. 
• tidsperiod  

Då placering sker akut bör kostnadsfördelningen vara klarlagd senast 30 
dagar efter placeringen. Kostnaden för akutplaceringen ligger kvar på 
placerande huvudman till dess att ansvars- och kostnadsfördelning fastställts. 
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Oenigheter som uppkommer vid upprättandet av överenskommelse om 
kostnadsansvar mellan huvudmännen, ska lösas i linjeorganisationen. Det 
innebär att chefer i respektive verksamhet/organisation har i uppdrag att i 
samverkan hitta en lösning. Parterna har gemensamt ansvar för att via SIP, 
eller annan gemensam plan, omgående komma överens om tillfällig 
kostnadsfördelning i väntan på lösning. Det beslut som slutligen fattas i 
linjeorganisationen kan innebära en justering i efterhand. 

I de fall den enskilde är i behov av både kommunens socialtjänstinsatser och 
hälso- och sjukvårdsinsatser, och fördelningen mellan dessa är oklar, kan 
huvudmännen dela på kostnaden. Detta görs då utifrån en schablon där VGR 
betalar en tredjedel och kommunen två tredjedelar av placeringskostnaden 
(33% VGR, 67% kommun), om inget annat är överenskommet. Denna 
schablon ska användas restriktivt och enbart i de fall då kostnadsfördelningen 
är oklar och inte på annat sätt kunnat definierats. 

Uppföljning av placering 
Uppföljning av den enskildes placering ska ske gemensamt och regelbundet av 
huvudmännens berörda verksamheter.  

När den enskildes behov förändras ska parterna göra 
nya bedömningar om, och hur, kostnadsfördelningen ska justeras.  

Inför avslut av placering ska gemensam planering för vidare insatser göras. 

Process för gemensamma aktiviteter för planering och uppföljning 
vid placering 
Följande processbild beskriver de för huvudmännen gemensamma aktiviteter 
för planering och uppföljning vid placering. Den beskriver inte respektive 
huvudmans enskilda ansvar i processen.  

 

SIP initieras och 
genomförs så tidig som 

möjligt. 
Den enskildes egna 

önskemål tillvaratas. 

Om behov av 
kostnadsfördelning finns 

inleds dialog om 
kostnadsfördelning. 
Denna dialog sker 

enbart mellan 
huvudmännen. 

Funktioner med mandat 
att fatta ekonomiska 
beslut kontaktas och 

förses med underlag för 
beslut. 

Skriftlig 
överenskommelse om 

kostnadsfördelning och 
kostnadsansvar, utifrån 
SIP, upprättas mellan 

parterna.  

Uppföljning av SIP och 
överenskommelse om 

kostnadsfördelning 
genomförs regelbundet. 
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6.4 Personer i psykiatrisk tvångsvård 
En person som lider av en allvarlig psykisk störning och som motsätter sig 
nödvändig vård kan bli föremål för psykiatrisk tvångsvård. En person som 
lider av en allvarlig psykisk störning och som begått brott kan, i stället för att 
dömas till kriminalvårdspåföljd, dömas till rättspsykiatrisk vård.  

Båda vårdformerna påbörjas alltid i sluten vård men kan omvandlas till öppen 
psykiatrisk tvångsvård (ÖPT) respektive öppen rättspsykiatrisk vård (ÖRV) via 
beslut i förvaltningsrätt. Förvaltningsrätt stipulerar de särskilda villkor som 
den enskilde ska följa utanför sjukhuset. En samordnad vårdplan som 
beskriver olika parters insatser ska justeras av psykiatri och kommun.   

En förutsättning är att patienten bedöms vara utskrivningsklar av ansvarig 
läkare samt att förvaltningsrätt fattat beslut om ÖPT respektive ÖRV.  Det ska 
även vara klarlagt att den regionfinansierade öppna vården är tillgänglig för 
den enskilde.   

Regionens ansvar  

• Utföra behandling i slutenvård enligt Lag om psykiatrisk tvångsvård, 
• LPT, och Lag om rättspsykiatrisk vård, LRV.  
• Besluta om permission från sluten tvångsvård.  
• Planera och samordna med andra aktörer vid permission från sluten 

tvångsvård. 
• Ansöka hos förvaltningsrätten om övergång till öppen psykiatrisk 

tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk tvångsvård.  
• Genomföra samordnad vårdplanering, SVPL, vid utskrivning från 

slutenvård i samråd med kommunen.  
• Utföra behandlings- och rehabiliteringsinsatser i öppen psykiatrisk 

tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk tvångsvård.  

• Presenterar för förvaltningsrätten en justerad (undertecknad av 
parterna) samordnad vårdplan där planerade insatser från olika 
huvudmän regleras.  

• Föreslå förvaltningsrätten de särskilda villkor som den enskilde ska 
rätta sig efter vid öppen vårdform. 

• Erbjuda en SIP vid utskrivning från öppen tvångsvård till frivillig 
öppenvård om behov finns av insatser från båda huvudmännen. 

Kommunens ansvar 

• Utreda, fatta beslut och verkställa insatser enligt relevant lagstiftning. 
• Att medverka vid samordnad vårdplanering inför utskrivning från 

slutenvård och vid upprättande av Samordnad vårdplan. 
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• Insatser enligt SoL och LSS vid permission från slutenvård. 
• Insatser enligt SoL och LSS vid öppen psykiatrisk tvångsvård eller 

öppen rättspsykiatrisk tvångsvård.  
• Kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser enligt Hälso- och 

sjukvårdsavtalet. 

 Uppföljning 
 Parterna har ett gemensamt ansvar för länsgemensam uppföljning av 
överenskommelsen. Överenskommelsen ska följas upp årligen avseende 
tillämpning, följsamhet samt rapporterade avvikelser.  Uppföljning av 
följsamhet bör ske på såväl individ- som systemnivå. 
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Del C, Överenskommelse Samverkan 
om Munhälsa - uppsökande och 
nödvändig tandvård 
Denna överenskommelse är en bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet och 
omfattar Samverkan om Munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård. För 
att få överenskommelsen i sin helhet behöver du läsa den tillsammans med 
Del A och Del B 

Del A tillsammans med del B utgör Hälso- och sjukvårdsavtalet.  
Del A och Del B tillsammans med del C utgör fyra lagstadgade 
överenskommelser. 
 

 

 Inledning 
Västra Götalandsregionen (VGR) har enligt tandvårdslagen (1985:125) ansvar 
för uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård för individer som har 
rätt till denna insats. Enligt tandvårdsförordningen (1998:1338) ska VGR och 
kommunen samverka beträffande målgruppen och det är myndigheternas 
ansvar att utarbeta en samverkansmodell.  

I förbyggande och hälsofrämjande arbetet ingår en god munhälsa, att ett gott 
allmäntillstånd behålls samt att ett ökat tandvårdsbehov undviks. Denna 
överenskommelse upprättas mellan parterna som reglerar samverkan, 
uppföljning samt utvärdering av målgruppens tillgång till uppsökande och 
nödvändig tandvård. 

Överenskommelsen omfattar en gemensam planeringsprocess. 
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 Målgrupp 
Bakgrunden till att i tandvårdslagen definiera grupperna har varit 
bedömningen att dessa grupper omfattar individer, som på grund av sitt stora 
omvårdnadsbehov, ofta har svårigheter att sköta sin munhygien på ett 
tillfredsställande vis samt ofta saknar förmåga och insikt om vikten av 
regelbunden tandvård. 

Målgrupp är den personkrets som finns angiven i tandvårdslagen (1985:125) 8 
a §: 

Vid tillämpningen av 8 § ska landstinget särskilt se till att uppsökande 
verksamhet bedrivs bland dem som 

1. omfattas av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, eller 

2. har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser och 
som 

a. omfattas av en kommuns ansvar för hälso- och sjukvård enligt 
12 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), 

b. får hälso-och sjukvård i hemmet (hemsjukvård), eller 
c. är bosatta i egen bostad och har motsvarande behov av vård 

eller omsorg som personer som omfattas av 2 a eller 2 b ovan. 

Region/Landsting ska även se till att N-tandvård erbjuds de personer som 
beskrivs i grupperna ovan (1, 2a, 2b samt 2c). 

 Syfte 
Målet är att upprätta och bibehålla en god munhälsa hos målgruppen. Alla 
individer som har rätt till nödvändig tandvård (intyg om N-tandvård) ska 
identifieras och erbjudas munhälsobedömning. Syftet med verksamheten är 
att skapa bästa möjliga förutsättningar för brukare att klara den dagliga 
munvården. 

Detta förutsätter en god samverkan mellan huvudmännen där 
ansvarsfördelning och samverkan är tydlig och känd hos berörda 
verksamheter. Överenskommelsen ska förtydliga samverkan och 
ansvarsfördelning mellan kommuner i Västra Götaland och Västra 
Götalandsregionen. 
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 Gemensamt ansvar 
Parternas gemensamma åtagande innebär att 

• implementera och säkerställa att innehållet i överenskommelsen är 
känt i samtliga berörda verksamheter. 

• ställa krav på att överenskommelsen som VGR och kommunen har 
träffat även gäller i avtal med tandvårdsleverantör enligt lagen om 
offentlig upphandling, LOU, samt enligt lagen om valfrihetssystem, 
LOV. 

• gemensam uppföljning av överenskommelsen. 

 Parternas ansvar 
5.1 Västra Götalandsregionens ansvar för 

munhälsa – uppsökande och nödvändig 
tandvård 

VGR tillhandahåller tandvårdsleverantör som ska ansvara för den uppsökande 
verksamheten i samverkan med kommunen. I den uppsökande verksamheten 
ingår att ge årlig munhälsobedömning till individer med intyg om N-tandvård 
samt erbjuda utbildning i allmän munhälsovård till berörd personal. 

Utfärda intyg om N-tandvård och erbjuda munhälsobedömning 

• VGR ska, vid behov, vägleda kommunens intygsutfärdare med 
bedömning av underlaget för intyg om N-tandvård. 

• VGR ska årligen tillhandahålla regelbunden utbildning och aktuellt 
informationsmaterial för kommunens intygsutfärdare. 

• VGR ska ge kommunen information om eventuell förändring inom N-
tandvård och uppsökande verksamhet. 

• VGR ska tillhandahålla informationsmaterial om N-tandvård och 
munhälsobedömning. Informationsmaterialet riktar sig till individer 
som är berättigade till N-tandvård och munhälsobedömning, anhöriga 
och närstående, patientföreningar, vårdpersonal med flera. 

• VGR tillhandahåller ett IT-stöd för kommunen, Intygsbeställningen, 
för all administration som krävs gällande intyg om N-tandvård, 
munhälsobedömning, boendeenheter med mera. 

• VGR ansvarar för att uppgifter från Intygsbeställningen förs över till 
tandvårdsleverantörens IT-system. 
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Munhälsobedömning 

• VGR ansvarar för att tandvårdsleverantören tillhandahåller utbildning 
för personal inom vård och omsorg. 

• Tandvårdsleverantören ansvarar för att behovet av hjälp med daglig 
munvård beskrivs av tandhygienisten i ett individuellt dokument. I 
dokumentet beskrivs förutsättningen att klara daglig munvård utifrån 
ett individuellt perspektiv. 

• Tandvårdsleverantören ansvarar för återrapportering till 
personal/närstående om eventuellt vårdbehov vid 
munhälsobedömning. 

Avvikelser 
• Om samarbetet med kommunen i den uppsökande verksamheten inte 

fungerar ska tandvården lämna avvikelse*.  

 

5.2 Kommunens ansvar för munhälsa – 
uppsökande och nödvändig tandvård  

Kommunen tillhandahåller den personal, så kallad intygsutfärdare, som ska 
identifiera individer berättigade till N-tandvård och munhälsobedömning. 

Utfärda intyg om N-tandvård och erbjuda munhälsobedömning 

• Kommunen ska utse minst en kontaktperson per kommun/stadsdel för 
kommunikation och informationsutbyte med VGR gällande det som 
rör intyg om N- tandvård och munhälsobedömning. 

• Kommunen ansvarar för att det finns tillräckligt många 
intygsutfärdare inom kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst 
som säkerställer att berättigade individer får erbjudande om årlig 
munhälsobedömning och intyg om N-tandvård. En intygsutfärdare kan 
till exempel vara biståndshandläggare, LSS-handläggare, sjuksköterska 
inom hemsjukvård, socialsekreterare, enhetschef med flera*.  
Kommunen ansvarar för att en intygsutfärdare regelbundet genomgår 
utbildning som VGR tillhandahåller och som säkerställer att 
intygsutfärdaren har aktuell kompetens för att kunna identifiera vilka 
individer som är berättigade till N-tandvård. 

 

* L Ä S  M E R  
N-tandvård och munhälsobedömning - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen 
(vgregion.se) 

 

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/tandvard/sarskilt-tandvardsstod/n-tandvard-och-munhalsobedomning/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/tandvard/sarskilt-tandvardsstod/n-tandvard-och-munhalsobedomning/
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• Kommunen ansvarar för att aktuella uppgifter är registrerade i det IT-
stöd, Intygsbeställningen, som VGR tillhandahåller för all 
administration gällande intyg om N-tandvård och 
munhälsobedömning. Det är viktigt att det finns rätt boendeadress till 
individ med intyg om N-tandvård, rätt kontaktuppgift till ansvarig på 
boende/hemtjänst med mera för att tandvårdsleverantören ska kunna 
fullgöra sitt uppdrag. 

 

Munhälsobedömning 
En munhälsobedömning är en enkel kontroll av munhåla och tänder. Vid en 
munhälsobedömning dokumenteras förutsättningen att klara daglig munvård 
utifrån ett individuellt perspektiv. Tips och råd om hur personal kan hjälpa till 
med daglig munvård ingår i munhälsobedömningen. 

Kommunen ska samverka med tandvårdsleverantören gällande utbildning i 
allmän munhälsovård och munhälsobedömning. 

Uppgift om individens behandlare eller vårdgivare av N-tandvård 
(folktandvård eller privat) ska finnas dokumenterad och tillgänglig för 
omvårdnadspersonal för att säkerställa regelbunden kontakt med tandvård. 

Individer med intyg om N-tandvård som är registrerade att de inte önskar en 
munhälsobedömning ska årligen erbjudas sådan. Förändrat svar registreras i 
IT- stödet, Intygsbeställningen. 

Kommunen ansvarar för att omvårdnadspersonal deltar vid 
munhälsobedömning. 

Omvårdnadspersonal har ansvar för att individen ges daglig munvård enligt 
tandvårdens instruktioner. Tid för daglig munvård ska ingå i personlig hygien. 

Utbildning 
I den uppsökande verksamheten ingår utbildning till personal inom vård och 
omsorg i allmän munhälsovård. Den tandvårdsleverantör som VGR 
tillhandahåller ansvarar för utbildningen. Utbildningen kan varieras i tid och 
rikta sig till det behov personalen har. Till exempel allmän munhälsovård, 
tandvård för dementa, praktisk träning i hur munvård utförs på annan person 
med mera. 

* L Ä S  M E R  
Intygsbeställningen för utfärdare och administratörer 

 

https://www.vardsamverkan.se/omraden/tandvard--munhalsa/tandvardsintyg-och-uppsokande-verksamhet/intygsbestallningen/
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Genom rätt utbildning ges förutsättning för ett gott omhändertagande av 
daglig munvård. Kommunen ansvarar för att berörd omvårdnadspersonal 
genomgår de utbildningar i allmän munhälsovård som 
VGR/tandvårdsleverantör erbjuder. 

 Avvikelser 
• Om samarbetet med tandvården i den uppsökande verksamheten inte 

fungerar ska kommunen lämna avvikelse*.  

 

 Uppföljning och utvärdering 
Parterna har ett gemensamt ansvar för länsgemensam uppföljning av 
överenskommelsen.  

VGR ansvarar för att genomförd verksamhet följs upp och rapporteras inom 
VGR, kommuner och centrala myndigheter. Kommunen är i vissa delar av 
uppföljningen ansvariga för att rätt uppgifter lämnas till VGR. 

VGR sammanställer statistik kring munhälsa från IT-stöden. Återkoppling ges 
kvartalsvis. Mått som redovisas är bland annat: 

• Antal individer med intyg om N-tandvård per kommun. 
• Antal individer med intyg om N-tandvård som önskar 

munhälsobedömning. 
• Antal individer med intyg om N-tandvård som får 

munhälsobedömning. 
• Antal individer med intyg om N-tandvård som får nödvändig tandvård. 
• Antal deltagare och utbildningstimmar för vårdpersonal i kommunen. 
• Antal avvikelser som visar hur många individer med intyg om N-

tandvård som är registrerade på fel boendeenhet. 

• Antal avvikelser som visar hur många individer med intyg om N-
tandvård som inte vill ha munhälsobedömning när tandvården 
kommer trots att det är registrerat att de vill. 

 

* L Ä S  M E R  
Samverkansavvikelse 

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/tandvard/sarskilt-tandvardsstod/n-tandvard-och-munhalsobedomning/
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 Utveckling och gemensamma 
utmaningar 

7.1 Öka andel intyg om N-tandvård 
Målsättningen är att alla individer som har rätt till intyg om N-tandvård ska få 
det. 

Det är parternas gemensamma intresse att öka täckningsgraden för att 
uppfylla målet. 

En beräkning (sammanställd av VGR februari 2017) av andel intyg om N-
tandvård per befolkning från 24 år och uppåt visar en variation mellan 
kommunerna från 1,17 - 3,47 procent. 

Den differens som finns mellan olika kommuner kan visa på att det finns 
individer som har rätt till intyg om N-tandvård men som inte får detta. I 
dialog mellan kommunernas kontaktpersoner och VGR föreslås, som ett första 
delmål och rimlighet för den enskilda kommunen, att minst 3 procent av 
befolkningen i varje kommun över 24 år får intyg om N- tandvård. 

Utveckla uppföljning till att omfatta kvalitetsmått 
Parterna har ett gemensamt ansvar för att fortsatt utveckla former för 
kvalitativ uppföljning till exempel utifrån brukare, närstående och 
omvårdnadspersonal. 

Mått som kommer att följas upp är: 

• Antal avvikelser som visar på samverkansbrist och skäl till dessa. 
• Att samtliga enheter i kommunen under en treårsperiod har genomgått 

utbildning i allmän munhälsovård. 
• Antal intygsutfärdare som deltar i utbildningar som VGR årligen 

erbjuder.   
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Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Förslaget till färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård antas.  
 
Sammanfattning 
Färdplanen är en övergripande länsgemensam strategi som ska bidra till Västra Götalands 
utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Den innehåller de områden som vi gemensamt 
prioriterar att kraftsamla kring. Den beskriver målbild, förändrade arbetssätt och 
förutsättningar för utvecklingen, där takten i omställningen mot en god och nära vård 
behöver öka fram till 2030. Den länsgemensamma strategin ska bidra till ett kraftfullt 
genomförande. Syftet med en omställning till en god och nära vård är att främja hälsan hos 
befolkningen och utveckla vård och omsorg tillsammans, utifrån den enskildes behov.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-04-27 från socialchef 
2 Färdplan Länsgemensam strategi för god och nära vård 
3 Ordförandebeslut Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård - signerat 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Förslaget till färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård antas.  



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-04-27 

Tjänsteskrivelse Färdplan nära vård 
Diarienummer 2022/241, löpnummer 1689/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Förslaget till färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård antas.  
 
Sammanfattning 
Färdplanen är en övergripande länsgemensam strategi som ska bidra till Västra Götalands 
utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Den innehåller de områden som vi gemensamt 
prioriterar att kraftsamla kring. Den beskriver målbild, förändrade arbetssätt och 
förutsättningar för utvecklingen, där takten i omställningen mot en god och nära vård 
behöver öka fram till 2030. Den länsgemensamma strategin ska bidra till ett kraftfullt 
genomförande. Syftet med en omställning till en god och nära vård är att främja hälsan hos 
befolkningen och utveckla vård och omsorg tillsammans, utifrån den enskildes behov.  
 
 
VästKoms styrelse beslutade den 8 mars 2022 att ställa sig bakom förslaget till Färdplan – 
länsgemensam strategi för god och nära vård. VästKoms styrelse rekommenderar 
kommunalförbunden att i sin tur rekommendera sina respektive medlemskommuner att ta 
beslut om färdplanen. Beredningen Välfärd och Kompetens behandlade ärendet den 16 mars 
2022 och beslut togs därefter av ordförande för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund. 
 
Kommunerna har till och med 30 juni 2022 på sig att meddela beslut. 
 
Ärendet 
Färdplanen är en övergripande länsgemensam strategi som ska bidra till Västra Götalands 
utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Den innehåller de områden som vi gemensamt 
prioriterar att kraftsamla kring. Den beskriver målbild, förändrade arbetssätt och 
förutsättningar för utvecklingen, där takten i omställningen mot en god och nära vård 
behöver öka fram till 2030. Den länsgemensamma strategin ska bidra till ett kraftfullt 
genomförande. Syftet med en omställning till en god och nära vård är att främja hälsan hos 
befolkningen och utveckla vård och omsorg tillsammans, utifrån den enskildes behov.  
 
Framgångsfaktorer för den nära vården är personcentrering som förhållningssätt, samverkan 
och tillit mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen samt en 
gemensam målbild som visar färdriktningen. 
 
Förändringar i det reviderade förslaget till färdplan  
Färdplanen har efter remissen och inkomna synpunkter kompletterats med beaktande av 
barnkonventionens mål samt de länsgemensamma mål som sätts i den Regionala 
utvecklingsstrategin (RUS). Målgruppen har breddats och utgörs av personer som behöver 
insatser och samordning från både region och kommun oavsett ålder, diagnos eller 
funktionsnedsättning.  
 
Färdplanen innehåller gemensamt prioriterade områden att kraftsamla kring. Sex förändrade 
arbetssätt beskrivs. Området “utveckling av mobila team som stöd för vård i hemmet” har 
reviderats. Primärvården har patientansvar dygnet runt och primärvården består av två 
huvudmän.  
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Under arbetet med såväl revideringen av Hälso-och sjukvårdsavtalet med tillhörande 
överenskommelser och Färdplanen - länsgemensam strategi för god och nära vård har ett 
antal gemensamma utvecklingsområden identifierats. Dessa kommer att omhändertas inom 
ramen för det fortsatta arbetet. Genom länsgemensam uppföljning och analys följs både avtal 
och utveckling i sin helhet. 
 
VästKoms styrelse beslutade den 8 mars 2022 att ställa sig bakom förslaget till Färdplan – 
länsgemensam strategi för god och nära vård. VästKoms styrelse rekommenderar 
kommunalförbunden att i sin tur rekommendera sina respektive medlemskommuner att ta 
beslut om färdplanen. Beredningen Välfärd och Kompetens behandlade ärendet den 16 mars 
2022 och beslut togs därefter av ordförande för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund. 
 
Kommunerna har till och med 30 juni 2022 på sig att meddela beslut. 
Beslutsunderlag 
1 Färdplan Länsgemensam strategi för god och nära vård 
2 Ordförandebeslut Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård - signerat 
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Färdplan – länsgemensam strategi för  
god och nära vård 
Gällande länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen 

Riktar sig till; vård och omsorg, socialtjänst, kommunalt och regionalt finansierad 

hälso- och sjukvård, skolverksamheterna, tandvård samt hälsofrämjande och 
förebyggande områden. 
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1 Inledning: Tillsammans för en hållbar 
omställning till en god och nära vård 

Alla som bor och verkar i Västra Götaland ska kunna leva ett gott liv. Nyckeln 
till Västra Götalands långsiktiga attraktivitet och konkurrenskraft är vår 
gemensamma förmåga att vara innovativa och ställa om till ett hållbart 
samhälle. God och nära vård är riktningen i omställningsarbetet. 

Syftet med en omställning till en god och nära vård är att främja hälsan hos 
befolkningen och utveckla vård och omsorg tillsammans, utifrån den enskildes 
behov. Den ska beakta barnkonventionens mål samt de länsgemensamma mål 
som sätts i den Regionala utvecklingsstrategin (RUS). Omställningen ska 
också bidra till att utveckla samverkanskulturen och öka tilliten mellan 
huvudmännen.  

Färdplanen - länsgemensamma strategin för god och nära vård är en 
övergripande strategi som ska bidra till Västra Götalands utveckling inom 
hälsa, vård och omsorg. Färdplanen innehåller de områden som vi gemensamt 
prioriterar att kraftsamla kring. Den beskriver målbild, förändrade arbetssätt 
och förutsättningar för utvecklingen, där takten i omställningen mot en god 
och nära vård behöver öka fram till 2030. Västra Götalandsregionen och de 49 
kommunerna i Västra Götaland har olika ansvar, resurser och kunskaper, 
strategin ska bidra till ett kraftfullt genomförande. 

Ingen kan lösa dessa utmaningar på egen hand, men tillsammans kan vi bidra 
till en omställning mot en god och nära vård. 

Framgångsfaktorer för den nära vården är personcentrering som 
förhållningssätt, samverkan och tillit mellan kommun och Västra 
Götalandsregionen, VGR samt en gemensam målbild som visar riktningen. 

Länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen har i färdplanen valt att 
använda begreppet den enskilde; med det menar vi individ, patient, brukaren, 
eleven eller invånare.   
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2 Begreppet god och nära vård 
Nära vård är ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg. Den nära 
vården är inte en ny organisationsnivå, det är heller inte en benämning på 
dagens primärvård. Nära vård är snarare ett nytt synsätt och ett arbetssätt 
som ser annorlunda ut mot det vi idag har i Västra Götaland. 

Den närmsta vården är det som den enskilde kan ge sig själv: egenvården och 
det stöd kommuner och regionen kan ge för att möjliggöra det. I den nära 
vården är den enskilde och dess anhöriga medskapare till vården som har 
primärvården (region och kommunalt finansierad hälso- och sjukvård) som 
bas, vilket innebär ett skifte från dagens sjukhusbaserade specialistvård. Delar 
av den kommunala socialtjänsten, sjukhusvård, specialiserad öppenvård, 
ungdomsmottagning, elevhälsa, civilsamhället men även statliga myndigheter 
blir del av den nära vården. 

Hälso- och sjukvården består av många organisationer och den nära vården 
innehåller hela eller delar av dessa verksamheter, den inkluderar också 
övergångarna och hur väl vi förmår att överbrygga dessa och skapa en god och 
nära vård för den enskilde. För att klara det skapar vi nya arbetssätt så som 
mobila team, använder e-hälsans möjligheter, arbetar mer preventivt och 
proaktivt samt möter problemen uppströms.  

3 Varför behövs en omställning för en 
god och nära vård? 

3.1 Utmaningar inom demografin   
Den stora ökningen av de som är 80 år och äldre, kombinerat med en relativt 
sett lägre ökning av de som är i arbetsför ålder leder till att verksamheterna 
inom välfärdens områden inte kommer att kunna anställa personal i den 
utsträckning som det demografiska behovet medför. Det innebär ett behov av 
effektivare arbetssätt, mer hälsofrämjande och förebyggande arbete och att 
verksamheten behöver bli mer teknik- och digitaliseringsorienterade samt att 
samverkan måste öka. 

3.2 Bristande samordning 
Myndigheten för vård och omsorgsanalys är en myndighet under 
socialdepartementet som har uppskattat att cirka en miljon människor i 
Sverige behöver insatser från flera aktörer, samtidigt som de har nedsatt 
förmåga att själva samordna sitt stöd, sin vård och omsorgsinsatser. Men 
vården och omsorgen har inte organiserats för att möta den enskilde med 
sådana komplexa behov. Den medicinska och tekniska utvecklingen har 
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bidragit till att sjukvården blivit mer specialiserad vilket innebär att den 
enskilde kan behöva komma i kontakt med allt fler instanser för att få hjälp 
med sina problem. 

Mycket tyder på att samordningen i Sverige brister. I jämförelse med andra 
länder anser till exempel en mindre andel av de svenska patienterna att de får 
hjälp av sin ordinarie läkare eller annan vårdpersonal att planera vården som 
andra verksamheter ger. Endast drygt hälften svarar att de får denna hjälp, 
jämfört med 80 procent i länderna med bäst resultat. Inom socialtjänsten 
saknas dessvärre större studier av hur brukarna uppfattar samordningen men 
intervjuer med verksamhetsföreträdare vittnar om samordningsbrister även 
inom detta område (Vård- och omsorgsanalys). 

Bristande samordning bidrar ofta till en försämrad upplevelse för patienter 
och brukare samt till sämre stöd, vård och omsorg. När samordningen brister 
vältras dessutom ansvaret för att koordinera insatserna över på patienten, 
brukaren eller dennes närstående. Till exempel har samordningen kring äldre 
med flera kroniska sjukdomar och barn med funktionsnedsättning lyfts fram 
som områden med stora brister där anhöriga får bära ett stort ansvar.  

3.3 Ekonomi 
Omställningen mot god och nära vård, den pågående digitaliseringen samt att 
vi måste minska väntetider inom hälso- och sjukvården ställer stora krav på 
resursfördelningen. Arbetet måste vara långsiktigt. En resursöverföring från 
specialistvård till primärvård handlar inte enbart om ekonomi. Det handlar 
även om en succesiv överföring eller att tillgängliggöra resurser till den nära 
vården. 

Att följa det ekonomiska perspektivet över tid under den pågående 
omställningen är av största vikt, samtidigt bör det ekonomiska perspektivet 
kompletteras med övriga resurser i en löpande och transparant process. 

Välfärdens resurser ska räcka till mycket, vår demografiska situation visar på 
fler äldre och färre i arbetsför ålder de kommande åren. 

4 Syfte  
Syftet med Färdplanen - länsgemensamma strategin är att stödja 
omställningen till en god och nära vård, att främja hälsan hos befolkningen 
och utveckla vård och omsorg tillsammans utifrån den enskildes behov. 
Omställningen ska också bidra till att utveckla samverkanskulturen och öka 
tilliten mellan huvudmännen.  
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Färdplan - länsgemensam strategin för god och nära vård är en övergripande 
strategi och ska bidra till Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård och 
omsorg. Den innehåller de områden som vi gemensamt prioriterar att 
kraftsamla kring.  

Följande politiska prioritering ska vara vägledande i framtagandet av 
färdplanen och Hälso- och sjukvårdsavtalet: 

1. Vad blir bäst för brukaren/patienten? 
2. Vad är bästa sättet att använda våra skattemedel ur ett samhälls-

/invånarperspektiv? 
3. Behöver vi överenskommelser eller avtal för att stödja detta? 

5 Parter  
Parterna är länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen och riktar sig 
till; vård och omsorg, socialtjänst, kommunal primärvård, förskola- och 
skolverksamhet, regional primärvård, specialistvård, tandvård samt 
hälsofrämjande och förebyggande områden. 

6 Giltighetstid  
Målsättningen är att färdplanen ska vara långsiktig och ange färdriktningen 
mot 2030. Avstämning med fördjupad uppföljning ska ske 2024 och 2028. 

 

7 Målbild Västra Götaland  
Målbilden ska ge en vägledning för hur vår samverkan 
kring hälsa, vård och omsorg i Västra Götaland ska vara 
utformad för att ge våra invånare förutsättningar för ett 
bra liv oavsett ålder eller diagnos. 

En god och nära vård  

• utgår från individuella förutsättningar och behov. 
• bygger på relationer, är hälsofrämjande, 

förebyggande och proaktiv. 
• bidrar till jämlik hälsa, trygghet och självständighet 

och grundas i gemensamt ansvarstagande och tillit.  
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8 Prioriterade målgrupper  
Vården behöver komma närmare patienten. Prioriterade målgrupper i den 
nära vården är personer som behöver insatser och samordning från både 
region och kommun oavsett ålder, diagnos eller funktionsnedsättning. 
Samverkan ska särskilt beakta barnkonventionens mål. 

Det innebär att alla berörda parter ska prioritera tid och resurser för 
samordning och samverkan. Det centrala är den personcentrerade vården som 
utgår från den enskildes förutsättningar och behov. 

9 Sex steg för att förändra och utveckla 
arbetssätt i samverkan 

För att uppnå målbilden för god och nära vård behöver stöd, vård och 
omsorgsstrukturen förändras. Förstärkning av en mer god och nära vård 
behöver ske i tätt samspel mellan den enskilde och huvudmännen som har 
ansvar för samma invånare.  

Sex förändrade arbetssätt: 

1. Öka hälsofrämjande och förebyggande insatser  
2. Utveckla personcentrerade arbetssätt 
3. Stärk samverkanskultur för att öka tillit mellan huvudmännen 
4. Stärk kontinuitet och samordningen mellan huvudmännen 
5. Utveckling av arbetssätt med stöd av digitalisering 
6. Utveckling av mobila team som stöd för vård i hemmet 

En omställning till god och nära vård innebär ett förändrat förhållningssätt, 
där det sker en förflyttning i såväl förhållningssätt som i sättet att arbeta.  

 

9.1 Öka hälsofrämjande och förebyggande 
insatser  

Förbättrad hälsa skapar stora vinster, både för den enskilde och för samhället. 
För att bidra till en mer jämlik hälsa och därmed minska skillnaderna behöver 
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det hälsofrämjande och förebyggande arbetet få en högre prioritering i det 
vardagliga arbetet. 

Tidiga insatser med familjebaserade arbetssätt och möjligheter till utbildning 
är viktiga beståndsdelar i ett robust och öppet Västra Götaland.  

Att ge stöd till individens egenvård och till anhöriga/närstående är angelägna 
områden. 

Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet är också angeläget för att hälso- 
och sjukvårdssystemet ska vara hållbart när fler lever längre med kroniska 
sjukdomar och vi får en äldre befolkning. Minskade hälsoklyftor och bättre 
möjligheter till utbildning för barn, unga och vuxna är viktiga beståndsdelar i 
ett robust och öppet Västra Götaland. Tidiga insatser för att ge barn och unga 
goda förutsättningar att klara grundskolan och gymnasiet betyder mycket för 
deras välmående och möjlighet till framtida försörjning och god hälsa där 
elevhälsan har en viktig roll.  

Arbetet behöver få en högre prioritering i det vardagliga arbetet i hälso- och 
sjukvården och inom den kommunala vård och omsorgen. 

Vi behöver gemensamt utveckla områden inom folkhälsan  

• social hållbarhet 
• stöd för individens egenvård 
• stöd till anhöriga/närstående 
• socialsamhället och frivilliga/volontärverksamhet. 

Den digitala utvecklingen kan bidra till såväl förebyggande som 
hälsofrämjande insatser. Alla människor ska ha möjlighet till ökad kontroll 
över sin egen hälsa, att kunna fatta informerade beslut och i större 
utsträckning klara sig själva. Olika digitala stödprogram, egenmonitorering 
och lättillgänglig information är exempel på nya arbetssätt.  

Huvudmännen bör var och en samt gemensamt öka tillgängligheten till 
förebyggande insatser. Särskilt fokus på gemensamma målgrupper. 

9.2 Utveckla Personcentrerade arbetssätt 
Inom hälso- och sjukvården pågår en utveckling till personcentrerade 
arbetssätt. Det personcentrerade arbetssättet syftar till att patienten är en 
medskapare i sin vård utifrån sina behov, erfarenheter och resurser. En 
patient får inte objektifieras till en sjuk kropp, ett tillstånd eller en diagnos. 
Arbetssättet innebär att utgångspunkten är den enskildes egna resurser och 
målsättningar med insatserna. Verksamheterna ska underlätta och motivera 
patienten och/eller närstående att vara delaktiga kring beslut som rör den 
egna personen. En person kan vara delaktig i vårdprocessen och beslut i olika 
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hög grad och som professionell är det viktigt att i kommunikationen vara 
lyhörd för varje persons preferenser. 

Med detta som utgångspunkt görs en samordnad individuell plan (SIP) där 
patient och/eller närstående samt parter är delaktiga i hela processen. 
Delaktighet är grundläggande i personcentrerat arbetssätt och innebär bland 
annat att det finns utrymme för patienten och/eller närstående att uttrycka 
frågor och eventuell oro. 

9.3 Stärk samverkanskultur för att öka tillit 
mellan huvudmännen 

En av de viktigaste åtgärderna för att öka kraften i genomförandet är en 
organisationskultur baserad på tillit. Alla grupper i samverkan ska tydliggöra 
och skapa förutsättningar för en stark samverkan. I detta arbete krävs att 
struktur som hänger samman och att avtal och andra styrande dokument 
speglar en vilja av samsyn, samverkan och tillit. 

Några exempel från Socialstyrelsen som har lyfts fram särskilt som stöd för 
omställning mot en god och nära vård är följande:  

• Attityd- och kulturförändring för en god och nära vård som främjar 
samverkan  

• Kunskap om styrning och ledning av hälso- och sjukvård respektive 
socialtjänst för chefer i kommuner och regioner för att underlätta 
samverkan  

• Personcentrerat bemötande i såväl fysiska som digitala möte 

9.4 Stärk kontinuitet och samordningen mellan 
huvudmännen 

Vi behöver säkerställa kontinuiteten inom stöd, vård och omsorgsprocesser. I 
god och nära vård spelar kontinuitet en viktig roll, främst för den enskilde 
men också för verksamhetens effektivitet. När kontinuiteten brister är det 
sannolikt att den enskilde söker stöd, vård och omsorg i högre utsträckning. 
Genom kontinuitet i vård- och stödkontakten möjliggörs en relation som 
skapar tillit och trygghet hos den enskilde. Det ökar förutsättningarna för god 
och säker vård och omsorg. Det är särskilt angeläget för multisjuka i alla 
åldrar. 

Inom ramen för arbetet med Färdplan länsgemensamma strategin för god och 
nära vård ska den samordnade individuella planen, fast läkarkontakt, fast 
vårdkontakt samt fast omsorgskontakt utvecklas och stärkas. 
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9.4.1 Fast vårdkontakt och fast läkarkontakt 
Fast vårdkontakt och fast läkarkontakt i primärvården är de enda 
samordnarfunktioner som är lagreglerade. Den fasta läkarkontakten 
samordnar vården mellan olika vårdenheter. En fast vårdkontakt bör kunna 
bistå den enskilde i att samordna vårdens insatser, informera om 
vårdsituationen, förmedla kontakter och vara den enskildes kontaktperson för 
andra delar av hälso- och sjukvården samt för socialtjänst och andra 
myndigheter. 

9.4.2 Fast omsorgskontakt 
Med en fast omsorgskontakt i socialtjänsten kan stödet och hjälpen bättre 
anpassas till den enskildes behov och önskemål. Om rollen ges vissa 
förutsättningar kan den bidra till bättre kontinuitet och ökad trygghet för 
såväl omsorgstagare, som anhöriga och personalen. Samordningsvinster kan 
uppnås då den fasta omsorgskontakten utgör ett viktigt stöd till anhöriga och 
närstående samt i det tvärprofessionella arbetslaget.  

9.4.3 Samordnad individuell plan, SIP  
Samordnad individuell plan, SIP är den enskildes dokument och samtidigt ett 
verktyg för samverkan. SIP ska erbjudas alla oavsett ålder, diagnos, 
funktionsnedsättning eller behov och är patientens plan. SIP ger en samlad 
beskrivning av den enskildes pågående och planerade insatser, från kommun 
och region samt andra aktörer. Alla ska ha möjlighet att leva ett tryggt, 
meningsfullt och självständigt liv. Inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, 
förskola/skola ställs det stora krav på samordning. Arbetssätt som skapar 
tydlighet och överblick leder till förbättrad patientsäkerhet. 

9.4.4 Patientkontrakt 
Patientkontrakt består av flera delar som tillsammans ska bidra till 
samförstånd och delat ansvar mellan patienten och vården. Det har tillkommit 
för att uppnå delaktighet, samordning, tillgänglighet och samverkan inom 
regionens olika verksamheter. Patientkontraktet görs i första hand vid 
planering inom regionen och en SIP genomförs när det krävs samverkan 
mellan region och kommun. 

9.5 Utveckling av arbetssätt med stöd av 
digitalisering 

Teknisk utveckling, digitalisering och automation är starka drivkrafter i 
utvecklingen av vård och omsorg. Nya arbetssätt och verktyg inom e-
hälsoområdet utgör ett viktigt stöd och vård och omsorgen behöver utvecklas 
och organiseras gemensamt för att säkerställa kontinuitet, trygghet och 
resurseffektivitet. 
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9.6 Utveckling av mobila team som stöd för vård 
i hemmet  

Mobil nära vård gör det möjligt för patienter med komplexa vård- och 
omsorgsbehov att få vård i sitt eget hem, såväl ordinärt boende som särskilda 
boendeformer. Hälso- och sjukvård i hemmet bygger på samverkan mellan 
kommunens socialtjänst, primärvård (kommun och region) samt den 
specialiserade vården. Primärvården har patientansvar dygnet runt. Ett väl 
fungerande samarbete mellan primärvårdens två huvudmän och den 
specialiserade vården utifrån ett personcentrerat arbetssätt skapar trygghet 
och kontinuitet för både patient och medarbetare vilket leder till minskat 
behov av akuta vårdbesök. 

Den medicinska utvecklingen samt utvecklingen inom medicinteknik och 
digitalisering möjliggör andra arbetssätt exempelvis digitala vårdmöten och 
egenmonitorering. 

Målsättning för all hälso- och sjukvård är att ge förutsättningar för att 
patienten ska få ett självständigt liv med delaktighet och inflytande utifrån 
sina förutsättningar och preferenser.  

10 Stärk grundläggande förutsättningar 
i samverkan  

För att utveckla en god och nära vård i samverkan finns det grundläggande 
förutsättningar som behöver stärkas för att kunna genomföra de förändringar 
som krävs. 
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10.1 Digitala hjälpmedel/välfärdsteknik  
Digitaliseringen genomsyrar dagens samhälle. Rätt använd skapar 
digitaliseringen trygghet vilket stödjer den enskilde till egen vård och minskar 
därigenom behovet av vård. Det kan också bidra till ökad tillgänglighet och 
patientsäkerhet.  Samtidigt ökar behovet av att ta hänsyn till bedömningar av 
risk, etik och sårbarhet, bland annat kopplat till personlig integritet. Med hjälp 
av sammanhållna och användarvänliga IT-stöd kan information presenteras 
och överföras på ett säkrare och effektivare sätt och säkerställa koordinerade 
insatser till den enskilde. Därmed kan personal inom stöd, vård och omsorg, 
oberoende av geografiska, organisatoriska eller tekniska gränser, planera och 
utföra insatser av hög kvalitet. 

För personalen ska e-hälsolösningar vara ett konkret stöd. De ska göra det 
enklare att fatta beslut, minska administrationen och ge mer tid till det 
personliga mötet med patienter och brukare. 

Stöd och behandling via digitala tjänster samt digitala vårdmöten är redan 
etablerade arbetssätt. Dock behöver tjänsterna vidareutvecklas och bli en del 
av allas vardag. En samordnad utveckling är nödvändig i länet.  

10.2 Gemensam vårdinformation 
En patientsäker vård bygger på att information om den enskilde som behövs för 
vårdens genomförande finns tillgänglig. För att skapa en gemensam plattform krävs 
både samverkan och gemensamma arbetssätt. Digitalisering och informationsmiljö 
hänger tätt ihop och behöver prioriteras i samverkan.  

10.3 Kunskapsstyrning och 
kompetensutveckling i samverkan 

För att säkerställa kvaliteten i god och nära vård är det angeläget med löpande 
kompetensutveckling inom alla delar av välfärdens område. Det gäller alla 
personalkategorier. Utbildningssatsningar behöver gemensamt struktureras 
så att de enklare kan integreras och bidra till nya arbetssätt. 

Kunskapsstyrning handlar om att utveckla, sprida och använda bästa möjliga 
kunskap inom vård och omsorg och omfattar områdena; kunskapsstöd, 
uppföljning och analys. På sikt kan en gemensam informationsmiljö göra ny 
kunskap tillgänglig genom beslutsstöd och digitala utbildningar. 
Informationsmiljön behöver på sikt även omfatta socialtjänstens område för 
att säkerställa helhetsperspektiv för den enskilde. 

Vikten av forskning, utveckling och implementering av ny kunskap behöver 
lyftas fram. Den gemensamma tvärprofessionella forskningen inom välfärdens 
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område kan ge oss nödvändig kunskap om hur helheten för den enskilde kan 
utvecklas.  

Förutom att ta fram kunskapsstöd och implementera dem, behövs metoder för 
att omsätta ny kunskap till praktiskt arbete och att analysera resultat. Det ska 
sedan omsätts och integreras i löpande förbättringsarbete och lärande på ett 
systematiskt sätt. 

En gemensam, långsiktig och stabil struktur för kunskapsutveckling i länet ska 
ingå i arbetet framöver.  

Nya former för kunskapsutveckling som stödjer en god och säker, tillgänglig 
och effektiv vård och omsorg för invånarna i Västra Götaland bör tas fram och 
kopplas till nationella och regionala riktlinjer. Nya former för 
kunskapsutveckling som stödjer en god och säker vård och omsorg för 
invånarna i Västra Götaland bör tas fram och kopplas till nationella och 
regionala riktlinjer. 

Framtagandet av Länsgemensamma medicinska riktlinjer har startat. Detta 
ger oss en möjlighet att utforma vårdens processer på ett patientsäkert och 
gemensamt sätt. 

10.4 Kompetensförsörjning  
Vi behöver lösa vårdens och omsorgens kompetensförsörjning på ett 
långsiktigt, hållbart sätt och säkerställa att verksamheten har tillgång till 
medarbetare med rätt kompetens.  Vi behöver gemensamt bedöma tillgång 
och efterfrågan på personal och erbjuda kompetensutveckling och 
utbildningsstöd till våra medarbetare. Att attrahera och behålla kompetens är 
en gemensam investering. En samlad dialog med utbildningsanordnare och 
planering av verksamhetsförlagd utbildning stärker vård- och 
omsorgsområdet som helhet.  Det gör vi för att invånarna i Västra Götaland 
ska få tillgång till god vård på lika villkor.  

10.5 Verksamhetsutveckling och 
implementering  

Verksamhetsnära forskning och utveckling, med aktiv medverkan av den 
enskilde, kan tillsammans skapa förutsättningar för en kunskapsbaserad och 
nära vård. Den enskildes medverkan i utvecklingen av god och nära vård är en 
förutsättning för att utveckla innovativa lösningar och nya arbetssätt.  

För att nya verktyg och arbetssätt ska få genomslag krävs implementering. Det 
räcker sällan med att upprätta riktlinjer för att få genomslag inom 
verksamheterna. En ny riktlinje och/eller rutin måste förankras lokalt för att 
implementeringen ska lyckas.  
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Vi behöver utveckla utförandet av stöd, vård och omsorg inom god och nära 
vård utifrån ett personcentrerat förhållningssätt.  

11 Gemensamt ansvar - Ledning och 
styrning 

Huvudmän och vårdgivare behöver utveckla ett samarbete som upplevs 
gränslöst för den enskilde för att säkerställa ett gott stöd och en god vård och 
omsorg. Det är viktigt att den enskilde är med och har inflytande över sin vård 
och behandling.  

Inblandade – regionens olika verksamheter och kommunen, genom social- 
och skolförvaltning med flera – har ett särskilt ansvar att leda arbetet 
tillsammans. Brist på tillit mellan huvudmännen försvårar uppdraget till att 
utveckla en god och nära vård. Den samlade ledningen och styrningen behöver 
karaktäriseras av helhetssyn, samarbete och tillit, i såväl struktur som kultur 
och faktiska beslut. 

Ledarskapet och dialogens betydelse är viktig för att skapa förutsättningar för 
mod, vilja och uthållighet hos chefer och medarbetare i de förändringar som 
krävs.  

Inom Västra Götaland finns sen flera år tillbaka en utvecklad samverkan inom 
Vårdsamverkan mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen. 
Samrådsorganet (SRO) samt Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG, är den 
regionala ledningsstrukturen för samverkan mellan länets 49 kommuner och 
Västra Götalandsregionen. Det finns sex delregionala 
vårdsamverkansområden. Samverkan behöver ske på flera organisatoriska 
nivåer: länsgemensam, delregional och lokal nivå.  

12 Från Färdplan - länsgemensam 
strategi för god och nära vård till 
genomförande 

Färdplanen - länsgemensamma strategin för god och nära vård är ett 
dokument som anger inriktningen av utvecklingen inom god och nära vård för 
alla berörda aktörer och målgrupper. Till strategin kopplas handlingsplaner 
utifrån målgrupp med gemensamt framtagna aktiviteter, mål och indikatorer.  

På delregional nivå är uppdraget att vara ett stöd i implementering och 
uppföljning samt upprätta struktur för samverkansarenor mellan 
kommunerna och VGR på delregional och lokal nivå 
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Det är på lokal nivå; det där som det verkligen händer: utveckling av nya 
arbetssätt, implementering sker och utveckling av god och nära vård 
genomförs och utvärderas gemensamt. 

Kommuner och regionen behöver fortsätta utveckla ett samarbete som 
upplevs gränslöst för den enskilde för att säkerställa en god hälsa, vård och 
omsorg. Samarbetet behöver stärkas och utvecklas på lokal nivå och bli en del 
av det vardagliga arbetet.  

13 Länsgemensam uppföljning och 
analys  

Utifrån Färdplan - länsgemensamma strategin för god och nära vård, hälso- 
och sjukvårdsavtalet och tydliggörande av primärvårdsuppdraget i hälso- och 
sjukvårdslagen ska en gemensam analys och uppföljning löpande tas fram. 
Målsättningen att kunna följa utvecklingen mot en god och nära vård. 

Verksamheternas tillgång till gemensamma data för uppföljning, prioritering 
och förbättringsarbete är en viktig utvecklingsfråga. Inom ramen för SKR 
pågår ett arbete med att ta fram förslag till indikatorer inom nära vård. 

Ytterligare sätt att följa arbetet är att analysera de avvikelser som sker i 
samverkanssituationer.  Analyser av avvikelser ska göras lokalt, delregionalt 
samt länsgemensamt och ligga till grund för ett ständigt förbättringsarbete.  
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Ärendebeskrivning 

Färdplanen är en övergripande länsgemensam strategi som ska bidra till Västra Götalands utveckling inom 
hälsa, vård och omsorg. Den innehåller de områden som vi gemensamt prioriterar att kraftsamla kring. Den 
beskriver målbild, förändrade arbetssätt och förutsättningar för utvecklingen, där takten i omställningen mot 
en god och nära vård behöver öka fram till 2030. Den länsgemensamma strategin ska bidra till ett kraftfullt 
genomförande. Syftet med en omställning till en god och nära vård är att främja hälsan hos befolkningen och 
utveckla vård och omsorg tillsammans, utifrån den enskildes behov.  
 
Framgångsfaktorer för den nära vården är personcentrering som förhållningssätt, samverkan och tillit mellan 
kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen samt en gemensam målbild som visar 
färdriktningen.  

Förändringar i det reviderade förslaget till färdplan  

Färdplanen har efter remissen och inkomna synpunkter kompletterats med beaktande av barnkonventionens 
mål samt de länsgemensamma mål som sätts i den Regionala utvecklingsstrategin (RUS). Målgruppen har 
breddats och utgörs av personer som behöver insatser och samordning från både region och kommun oavsett 
ålder, diagnos eller funktionsnedsättning.  
 

Färdplanen innehåller gemensamt prioriterade områden att kraftsamla kring. Sex förändrade arbetssätt 
beskrivs. Området “utveckling av mobila team som stöd för vård i hemmet” har reviderats. Primärvården har 
patientansvar dygnet runt och primärvården består av två huvudmän.  
 

Under arbetet med såväl revideringen av Hälso-och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser och 
Färdplanen - länsgemensam strategi för god och nära vård har ett antal gemensamma utvecklingsområden 
identifierats. Dessa kommer att omhändertas inom ramen för det fortsatta arbetet. Genom länsgemensam 
uppföljning och analys följs både avtal och utveckling i sin helhet.  

Beslutsunderlag 

Förslag Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård 

Ärendets gång 

2022-03-16 Beredning Välfärd och Kompetens 

Expedieras till 

Medlemskommunerna 

 
 
________________________________________________________ 
Ulf Olsson 
Ordförande Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 

Ulf Olsson (Mar 18, 2022 09:16 GMT+1)
Ulf Olsson
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Finanspolicy 
Dnr 2022/310 
 
 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Finanspolicy för Ulricehamns kommun med helägda bolag fastställs och ersätter tidigare 
finanspolicy. 
 
Sammanfattning 
Finanspolicyn omfattar Ulricehamns kommun med helägda bolag och är ett ramverk från 
kommunfullmäktige i syfte att ange övergripande målsättningar, ansvarsfördelning och 
principer för finansverksamheten inom kommunkoncernen. Finanspolicyn har uppdaterats i 
syfte att förenkla hanteringen av finansförvaltningen samtidigt som den ger kommunen 
möjlighet att arbeta effektivt utifrån hur finansmarknaderna ser ut idag. De föreslagna 
riktlinjerna ligger i linje med hur andra kommuner och regioner i Sverige idag hanterar dessa 
frågor.  
 
De huvudsakliga förändringarna som berör finansiering är att syftet ändras till att 
kommunen i stället för att minimera räntekostnader ska sträva efter att optimera balansen 
mellan kommunens räntekostnader och ränterisker. I ett marknadsläge med stigande räntor 
och större osäkerhet är uppföljning av olika risker av större betydelse än tidigare. Vidare 
ändras direktiven för kapitalbindning och räntebindning och som tillåtna derivatinstrument 
föreslås enbart ränteswapar. Dessutom görs ett förtydligande avseende beräkning av 
borgensavgifter. 
 
När det gäller likviditetsförvaltning består förändringarna av att den genomsnittliga 
räntebindningstiden förlängs samt en ändrad formulering om i vilka tillgångar placeringar 
får göras. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-05-04 från ekonomichef 
2 Finanspolicy för Ulricehamns kommun_2022-05-03_slutv 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Finanspolicy för Ulricehamns kommun med helägda bolag fastställs och ersätter tidigare 
finanspolicy. 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-05-04 

Tjänsteskrivelse Finanspolicy 
Diarienummer 2022/310, löpnummer 1830/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Finanspolicy för Ulricehamns kommun med helägda bolag fastställs och ersätter tidigare 
finanspolicy. 
 
Sammanfattning 
Finanspolicyn omfattar Ulricehamns kommun med helägda bolag och är ett ramverk från 
kommunfullmäktige i syfte att ange övergripande målsättningar, ansvarsfördelning och 
principer för finansverksamheten inom kommunkoncernen. Finanspolicyn har uppdaterats i 
syfte att förenkla hanteringen av finansförvaltningen samtidigt som den ger kommunen 
möjlighet att arbeta effektivt utifrån hur finansmarknaderna ser ut idag. De föreslagna 
riktlinjerna ligger i linje med hur andra kommuner och regioner i Sverige idag hanterar dessa 
frågor.  
 
De huvudsakliga förändringarna som berör finansiering är att syftet ändras till att 
kommunen i stället för att minimera räntekostnader ska sträva efter att optimera balansen 
mellan kommunens räntekostnader och ränterisker. I ett marknadsläge med stigande räntor 
och större osäkerhet är uppföljning av olika risker av större betydelse än tidigare. Vidare 
ändras direktiven för kapitalbindning och räntebindning och som tillåtna derivatinstrument 
föreslås enbart ränteswapar. Dessutom görs ett förtydligande avseende beräkning av 
borgensavgifter. 
 
När det gäller likviditetsförvaltning består förändringarna av att den genomsnittliga 
räntebindningstiden förlängs samt en ändrad formulering om i vilka tillgångar placeringar 
får göras. 
 
 
Ärendet 
Enligt riktlinjerna i finanspolicyn ska kommunstyrelsen regelbundet se över policyn och 
föreslå förändringar vid behov. Nuvarande styrdokument fastställdes 2020-02-27.  
 
Finanspolicyn omfattar Ulricehamns kommun med helägda bolag och är ett ramverk från 
kommunfullmäktige i syfte att ange övergripande målsättningar, ansvarsfördelning och 
principer för finansverksamheten inom kommunkoncernen. Det övergripande syftet med att 
uppdatera finanspolicyn är att säkerställa finansverksamheten utifrån kommunens aktuella 
situation och rådande marknadsförutsättningar samt ange ramar och riktlinjer för hur 
finansverksamheten i kommunen och bolagen inom kommunkoncernen ska bedrivas. Med 
finansverksamhet avses likviditetsförvaltning och finansiering. För förvaltningen av 
kommunens pensionsmedel ska särskilda föreskrifter fastställas av kommunfullmäktige. 
 
Finanspolicyn har uppdaterats i syfte att förenkla hanteringen av finansförvaltningen 
samtidigt som den ger kommunen möjlighet att arbeta effektivt utifrån hur 
finansmarknaderna ser ut idag. De föreslagna riktlinjerna ligger i linje med hur andra 
kommuner och regioner i Sverige idag hanterar dessa frågor.  
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De huvudsakliga förändringarna berör finansiering och likviditetsförvaltning vilket 
sammanfattas under respektive rubrik nedan: 
 
Finansiering 
Nuvarande riktlinjer anger att finanspolicyns ramar syftar till att minimera kommunens 
räntekostnader. Valet av löptid för ett lån kan därför komma att styras av den för tillfället 
lägsta räntenivån, snarare än god riskspridning sett ur ett helhetsperspektiv. Föreslagen text 
anger att kommunen i stället för att minimera räntekostnader ska sträva efter att optimera 
balansen mellan kommunens räntekostnader och ränterisker. I ett marknadsläge med 
stigande räntor och större osäkerhet är uppföljning av olika risker av större betydelse än 
tidigare.   
 
Vidare föreslås att kapitalbindningens förfallodagar ska spridas jämt över tid. 
Upplåningsportföljen ska ha en genomsnittlig kapitalbindningstid på 1–4 år och maximalt 
förfall inom 12 månader får uppgå till 50%.  
 
Även räntebindningstiden i låneportföljen föreslås spridas jämnt över tid. 
Upplåningsportföljen ska ha en genomsnittlig räntebindningstid på 1,5–4 år och maximalt 
förfall inom 12 månader får uppgå till 40%. 
 
Anledningen till att lägsta tillåtna värde inte är samma mellan kapital- och räntebindning är 
att det skapar en möjlighet att skilja mellan löptider på lån och hur länge man väljer att binda 
räntan. Refinansieringsrisken som är kopplad till kapitalbindning bedöms vara låg medan 
ränterisken som är kopplad till räntebindningen är viktigare att hantera utifrån ett 
riskperspektiv. Att tillåta en genomsnittlig räntebindning under 1,5 år bedöms vara för 
riskfyllt då det skulle kunna skapa koncentrationsrisker och att en stor andel av räntorna i 
skuldportföljen omsätts samtidigt. 
 
I nuvarande policy anges den maximala andelen för räntebindning i en tabell. Tabellen 
föreslås ersättas av texten ovan med syfte att undvika ineffektiv hantering utifrån en tabell 
snarare än Kommunens förutsättningar och aktuella marknadsförhållanden.  
 
Inom rubriken tillåtna derivatinstrument föreslås att reducera möjligheterna till att enbart 
tillåta ränteswapar. Derivatinstrument får användas endast i försäkringssyfte, för att minska 
och sprida risker. I nuvarande policy tillåts även FRA (forward rate agreement), räntetak, 
räntegolv och räntekorridor. Syftet till att begränsa tillåtna instrument är att undvika allt för 
komplicerade instrument. 
 
Ett förtydligande avseende beräkning av borgensavgifter föreslås enligt text nedan:  
”Kommunens prissättning av ränta/borgensavgifter ska vara transparent och ske till villkor 
för att säkerställa att ingen konkurrenssnedvridning enligt EU:s statsstödsregler 
förekommer. Kommunen ska använda en objektiv modell för beräkning av 
ränta/borgensavgifter”. 
 
Likviditetsförvaltning 
Nuvarande finanspolicy tillåter enbart motparterna svenska staten, kommuner och regioner, 
kommunala bolag, Kommuninvest och svenska banker. Räntebindningstiden får uppgå till 6 
månader. I de fall överskottslikviditet förekommer föreslås förändringar enligt nedan med 
syfte att effektivisera hanteringen och öka den förväntade avkastningen till en fortsatt låg och 
väldiversifierad risknivå. 
 
Den genomsnittliga räntebindningstiden (durationen) för placeringsportföljen föreslås uppgå 
till maximalt 1,5 år. Syftet med möjlighet till längre räntebindningstid än tidigare är att 
kunna anpassa likviditetsportföljen till kommunens likviditetsprognos. Placeringar i 
räntebärande värdepapper och räntefonder bör spridas mellan tillgångar med olika 
finansiella egenskaper (med avseende på ränterisk, kreditrisk och löptid) för att uppnå en 
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rimlig balans mellan förväntad avkastning och risk. Dessa ska bestå av räntebärande papper 
med god kreditvärdighet och riskspridning. Med god kreditvärdighet menas i detta avseende 
ett genomsnittligt kreditbetyg för placeringsportföljen på minst ”Investement grade” enligt 
etablerat kreditvärderingsinstitut såsom Standard and Poor's eller Moody's. 
 
Beslutsunderlag 
1 Finanspolicy för Ulricehamns kommun_2022-05-03_slutv 

 
Beslut lämnas till 
Ekonomichef 
Ulricehamns Energi AB 
STUBO AB 
Näringsliv Ulricehamn AB 
Författningshandboken 
 
 
 
 
 

Ulrica Fagerson  
Ekonomichef  
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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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Finanspolicyns syfte 
Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten i kommunen och 
bolagen inom kommunkoncernen ska bedrivas. Med finansverksamhet avses 
likviditetsförvaltning och finansiering. 

För förvaltningen av kommunens pensionsmedel ska särskilda föreskrifter fastställas av 
kommunfullmäktige. 

Syftet med denna finanspolicy är att: 

 Fastställa ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten ska organiseras 

 Fastställa ramar och riktlinjer för begränsning av de finansiella risker som förekommer 
i finansverksamheten 

 Fastställa ramar och riktlinjer för rapportering och uppföljning av finansverksamheten 

 Säkerställa kommunens betalningsförmåga på kort och lång sikt 

 Inom finanspolicyns ramar och riktlinjer optimera balansen mellan kommunens räntekostnader 
och ränterisker 

 Säkerställa att finansverksamheten bedrivs med en god intern kontroll 
 
 

Organisation och ansvarsfördelning 
Nedan framgår fördelningen av ansvar mellan kommunfullmäktige respektive 
kommunstyrelse. Delegering av beslutsrätt från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen 
framgår av kommunstyrelsens reglemente. Delegering av beslutsrätt från 
kommunstyrelsen till delegat framgår av kommunstyrelsens delegationsordning. 

 
Kommunfullmäktiges ansvar 
Kommunfullmäktige ska fatta beslut om: 

 Finanspolicy med eventuella revideringar 

 Att kommunstyrelsen får rätt att omsätta de lån som förfaller till betalning under 
kommande budgetår 

 Beloppsramar för kommunkoncernens nyupplåning under kommande budgetår 

 Beloppsramar för utlåning till kommunens bolag under kommande budgetår 

 Beloppsramar och villkor för borgen till kommunens bolag under kommande budgetår 
 

Kommunstyrelsens ansvar 
Kommunstyrelsen ska: 

 Vid behov lämna förslag till kommunfullmäktige om revideringar av kommunens 
finanspolicy 

 Ansvara för att den operativa finansverksamheten bedrivs med en god intern kontroll 
och att reglerna i kommunens finanspolicy efterlevs
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Koncernsamordning 
Den externa och interna finansiella verksamheten i kommunkoncernen ska 
bedrivas i Ulricehamns kommuns internbank. Skulle organisationen med internbank inom 
koncernen innebära negativa konsekvenser för koncernen som helhet, på grund av skatteskäl 
eller annat, kan kommunstyrelsen besluta om avsteg från denna princip. 

 
Organisatoriskt är internbanken placerad inom ekonomifunktionen. Ekonomifunktionen ska, 
inom de ramar som kommunfullmäktige beslutar, samordna de finansiella frågorna för de 
enheter som ingår i kommunkoncernen. 

 
Koncernkonto 
Kommunens och de kommunala bolagens likvida medel och betalningsflöden ska samordnas 
i ett gemensamt koncernkontosystem. 

 
Utlåning till kommunens bolag 
Utlåningen till kommunens bolag grundar sig på de ramar och villkor som 
kommunfullmäktige beslutar. Lånelimiten för respektive bolag beslutas årligen i samband 
med beslut om budget. 

Praktiskt sker utlåningen från internbanken via koncernkontot. Kommunens bolag erhåller 
en intern kontokredit som motsvarar likviditetsbehovet under året, inom fastställda 
lånelimiter. 

Räntevillkoren på bolagens kontokrediter motsvarar internbankens självkostnad för krediter 
inklusive kostnader för derivatinstrument. 

Kostnad för marknadsmässig ränta/borgensavgift i enlighet med den nivå som 
kommunfullmäktige beslutar tillkommer. Denna kostnad debiteras löpande och baseras på 
den genomsnittliga utlåningen till respektive bolag, med utgångspunkt från eventuella 
reverser och utnyttjad intern kontokredit. 

Kommunens prissättning av ränta/borgensavgifter ska vara transparent och ske till villkor 
för att säkerställa att ingen konkurrenssnedvridning enligt EU:s statsstödsregler 
förekommer. Kommunen ska använda en objektiv modell för beräkning av 
ränta/borgensavgifter. 
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Likviditetsförvaltning 
Finansverksamheten ska tillse att det finns god betalningsberedskap i kommunkoncernen. 
Denna ska uppnås genom egen likviditet, avtalade kreditlöften samt bemyndigande om 
upptagande av kortfristiga krediter. 

 
Förvaltning av kortfristig likviditet 
I de fall överskottslikviditet förekommer ska placering av dessa medel göras om avkastningen 
överstiger inlåningsräntan på koncernkontot och likviden är av väsentlig storlek i förhållande 
till den tid som överlikviditet bedöms råda. 

 
Placeringsalternativ 
Tillåtna alternativ för placering av överskottslikviditet är: 

 
 Räntebärande värdepapper 
 Räntefonder 
 Bankinlåning 

 
Riskhantering placeringar 
Den genomsnittliga räntebindningstiden för placeringsportföljen får uppgå till maximalt 1,5 
år. Vid placering av överskottslikviditet får inga valutarisker tas. Placeringar i räntebärande 
värdepapper och räntefonder bör spridas mellan tillgångar med olika finansiella egenskaper 
(med avseende på ränterisk, kreditrisk och löptid) för att uppnå en rimlig balans mellan 
förväntad avkastning och risk.  
För att hantera kreditrisken på ett effektivt sätt ska ränteplaceringar i första hand göras genom 
placering i fonder. Dessa ska bestå av räntebärande papper med god kreditvärdighet och 
riskspridning. Med god kreditvärdighet menas i detta avseende ett genomsnittligt kreditbetyg 
för placeringsportföljen på minst ”Investement grade” enligt etablerat kreditvärderingsinstitut 
såsom Standard and Poor's eller Moody's 
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Finansiering 
Syfte 
Det övergripande syftet med kommunens skuldförvaltning är att: 

 Säkerställa kommunkoncernens betalningsförmåga på kort och lång sikt 

 Inom finanspolicyns ramar och riktlinjer optimera balansen mellan 
kommunkoncernens räntekostnader och ränterisker. 

 
Grön finansiering 
”Grön finansiering” är en växande del av kapitalmarknaden. Efterfrågan från investerare som 
söker hållbara investeringsprojekt att finansiera ökar. Kommunkoncernen ska arbeta för att 
minska indirekt miljöbelastning vid finansiering. 

För de investeringar inom kommunkoncernen som främjar övergång till lägre 
koldioxidutsläpp, en klimattålig tillväxt eller minskar klimatpåverkan genom förnybara 
energikällor och energieffektiviseringar etc. ska möjligheterna till ”grön finansiering” 
undersökas. 

 
Riskhantering 

 
Refinansieringsrisk 
För att begränsa refinansieringsrisken ska kapitalbindningen i låneportföljen spridas jämnt över tid. 
Upplåningsportföljen ska ha en genomsnittlig kapitalbindningstid på 1–4 år. Maximalt förfall inom 12 
månader får uppgå till 50%. 

 

Ränterisk 
För att begränsa ränterisken ska räntebindningstiden i låneportföljen spridas jämnt över tid. 
Upplåningsportföljen ska ha en genomsnittlig räntebindningstid på 1,5–4 år. Maximalt förfall inom 12 
månader får uppgå till 40% 

 

Valutarisk 
Placering och upplåning i annan valuta än svenska kronor är inte tillåten. Betalningsflöden i 
utländsk valuta ska kurssäkras om de uppgår till ett värde motsvarande minst 1,0 mnkr. 

 

Derivat 
Tillåtna derivatinstrument med godkända motparter får användas under förutsättning att det 
finns en koppling till underliggande positioner. Derivatinstrument får användas endast i 
försäkringssyfte, för att minska och sprida risker. 

 
Tillåtna derivatinstrument: 

 
 Ränteswap 
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Följande svenska affärsbanker är godkända motparter för derivattransaktioner: 
 

 Handelsbanken 
 Nordea 
 SEB 
 Swedbank 

 
Kommunen har inte rätt att ställa ut optioner. 

 
Leasing 
Leasingfinansiering betraktas som upplåning och ingår i det rambeslut om upplåning som 
fattas av kommunfullmäktige. Ekonomichefen beslutar inom ramen för upplåning om 
leasingfinansiering. 

Leasingfinansiering kan användas om den totala leasingavgiften är lägre än kostnaden för 
traditionell finansiering eller om det ur till exempel servicesynpunkt kan anses fördelaktigt 
trots en högre kostnad. 

 

Rapportering 
Förvaltningen ska löpande rapportera efterlevnaden av denna finanspolicy till 
kommunstyrelsen. Rapporteringen sker i enlighet med den tidplan som gäller för övrig 
rapportering om kommunens finansiella ställning och ekonomiska resultat. 

 
Kommunstyrelsen ska två gånger per år, vid delårs- och årsbokslut, lämna en rapport till 
kommunfullmäktige avseende kommunens finansverksamhet.
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Riktlinjer för stöd till föreningslivet för större 
projekt 
Dnr 2022/305 
 
 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Riktlinjer för stöd till föreningslivet för större projekt fastställs. 
 
Sammanfattning 
Ibland kan det uppstå extra stora behov av investeringsstöd hos föreningar, vilka inte täcks 
av det ekonomiska stöd som ges inom ramen för Ulricehamns kommuns ordinarie 
föreningsbidrag. Därför har riktlinjer för stöd till föreningslivet för större projekt tagits fram 
för att underlätta för den ideella sektorn att finansiera större investeringar. 
 
Stöd kan komma ifråga om kommunens resultatprognos per den 31 augusti överstiga det 
budgeterade resultatet för innevarande år. Bidrag utgår med maximalt 30 procent av den 
totala godkända projektkostnaden, och minst en ytterligare extern delfinansiär ska finnas 
utöver föreningen och kommunen. Föreningen ska dessutom stå för en egen finansieringsdel 
med minst 20 procent av totalkostnaden. 
 
Normalt ska ansökan om bidrag vara kommunen tillhanda senast den 30 april för att kunna 
vara aktuell för bedömning under innevarande år. För att det ska vara möjligt att ansöka om 
stöd även under 2022, så sätts tillfälligt det sista ansökningsdatumet till 31 augusti för 2022. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-05-03 från kommunchef 
2 Riktlinjer för stöd till föreningslivet för större projekt 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Riktlinjer för stöd till föreningslivet för större projekt fastställs. 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-05-03 

Tjänsteskrivelse Riktlinjer för stöd till föreningslivet 
för större projekt 
Diarienummer 2022/305, löpnummer 1757/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Riktlinjer för stöd till föreningslivet för större projekt fastställs. 
 
Sammanfattning 
Ibland kan det uppstå extra stora behov av investeringsstöd hos föreningar, vilka inte täcks 
av det ekonomiska stöd som ges inom ramen för Ulricehamns kommuns ordinarie 
föreningsbidrag. Därför har riktlinjer för stöd till föreningslivet för större projekt tagits fram 
för att underlätta för den ideella sektorn att finansiera större investeringar. 

Stöd kan komma ifråga om kommunens resultatprognos per den 31 augusti överstiga det 
budgeterade resultatet för innevarande år. Bidrag utgår med maximalt 30 procent av den 
totala godkända projektkostnaden, och minst en ytterligare extern delfinansiär ska finnas 
utöver föreningen och kommunen. Föreningen ska dessutom stå för en egen finansieringsdel 
med minst 20 procent av totalkostnaden. 

Normalt ska ansökan om bidrag vara kommunen tillhanda senast den 30 april för att kunna 
vara aktuell för bedömning under innevarande år. För att det ska vara möjligt att ansöka om 
stöd även under 2022, så sätts tillfälligt det sista ansökningsdatumet till 31 augusti för 2022. 

 
 
Ärendet 
Inom Ulricehamn finns ett brett och rikt föreningsliv. Föreningsverksamheten är en viktig 
del inom kommunen då den erbjuder en gemenskap, men också ett varierat utbud av 
aktiviteter som för många kommuninvånare kan upplevas bidra till en meningsfull fritid. 

Upplevelsen av en meningsfull fritid kan vara särskilt viktig för barn och ungdomar och 
därför har kommunen en viktig roll då det gäller att skapa bra förutsättningar för de 
föreningar som bedriver verksamhet eller genomför aktiviteter och arrangemang i 
Ulricehamn. Ibland kan det uppstå extra stora behov av investeringsstöd hos föreningar, 
vilka inte täcks av det ekonomiska stöd som ges inom ramen för Ulricehamns kommuns 
ordinarie föreningsbidrag. Förvaltningen fick därför i uppdrag i budget 2022 att ta fram ett 
förslag till modell som kan användas som en långsiktig lösning på detta problem, både nu och 
i framtiden för de ideella föreningar som står inför stora ekonomiska investeringar. 

Stödet ska underlätta för den ideella sektorn att finansiera större investeringar, där inte 
kommunens övriga föreningsstöd räcker till. Främst avses stöd för uppförande, om- och 
tillbyggnad eller omfattande underhåll av anläggning och/eller lokal som ägs av föreningen 
och som bedöms angeläget för verksamheten. 
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Stöd kan komma ifråga om kommunens resultatprognos per den 31 augusti överstiga det 
budgeterade resultatet för innevarande år. Bidrag utgår med maximalt 30 procent av den 
totala godkända projektkostnaden, och minst en ytterligare extern delfinansiär ska finnas 
utöver föreningen och kommunen. Föreningen ska dessutom stå för en egen finansieringsdel 
med minst 20 procent av totalkostnaden. 

Normalt ska ansökan om bidrag vara kommunen tillhanda senast den 30 april för att kunna 
vara aktuell för bedömning under innevarande år. För att det ska vara möjligt att ansöka om 
stöd även under 2022, så sätts tillfälligt det sista ansökningsdatumet till 31 augusti för 2022. 

Ulricehamns föreningsbidrag i övrigt är under översyn och kommer att revideras under 
hösten 2022. Dessa riktlinjer om stöd till föreningslivet för större projekt är därför tänkta att 
då införlivas i styrdokumentet för föreningsstöd för att alla stödformer ska finnas samlade i 
ett och samma dokument. 

 
Beslutsunderlag 
1 Riktlinjer för stöd till föreningslivet för större projekt 

 
Beslut lämnas till 
Ekonomichef 
Sektorschef service 
Verksamhetschef Kultur och Fritid 
Författningshandboken 
 
 
 

Gustaf Olsson Ulrica Fagerson 
Kommunchef Ekonomichef 
 Ekonomifunktionen 
 Kommunledningsstaben 
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1 Bakgrund 
Inom Ulricehamn finns ett brett och rikt föreningsliv. Föreningsverksamheten är en viktig 
del inom kommunen då den erbjuder en gemenskap, men också ett varierat utbud av 
aktiviteter som för många kommuninvånare kan upplevas bidra till en meningsfull fritid. 

Upplevelsen av en meningsfull fritid kan vara särskilt viktig för barn och ungdomar och 
därför har kommunen en viktig roll då det gäller att skapa bra förutsättningar för de 
föreningar som bedriver verksamhet eller genomför aktiviteter och arrangemang i 
Ulricehamn. Ibland kan det uppstå extra stora behov av investeringsstöd hos föreningar, 
vilka inte täcks av det ekonomiska stöd som ges inom ramen för Ulricehamns kommuns 
ordinarie föreningsbidrag. 

2 Ändamål 
Bidraget avser att stötta och underlätta för den ideella sektorn att finansiera större 
investeringar, där inte kommunens övriga föreningsstöd räcker till. Främst avses stöd för 
uppförande, om- och tillbyggnad eller omfattande underhåll av anläggning och/eller lokal 
som ägs av föreningen och som bedöms angeläget för verksamheten. 

3 Villkor 
För kommunfullmäktiges prövning gäller: 

 Föreningen ska uppfylla de allmänna bestämmelser som finns för att få söka 
föreningsbidrag i Ulricehamns kommun, samt eventuella särskilda bestämmelser för 
respektive verksamhet. Föreningen ska också uppfylla de särskilda villkoren för 
bidrag för kostnadskrävande projekt. 

 Projekt ska inte ha påbörjats.  

 Minst en ytterligare extern delfinansiär ska finnas utöver föreningen och kommunen. 

 För att ett beslut om bidrag ska kunna fattas ska kommunens resultatprognos per den 
31 augusti överstiga det budgeterade resultatet för innevarande år efter hänsyn tagen 
till en eventuell utbetalning av bidraget. Kommunfullmäktige fattar beslut om bidrag 
senast på det sista sammanträdet samma år som ansökan lämnats in. 

4 Bidrag 
Bidrag utgår med maximalt 30 procent av den totala godkända projektkostnaden. I det fall 
projekt beviljas andra offentliga bidrag, kan den kommunala bidragsdelen reduceras för att 
bibehålla en egen finansieringsdel för förening med minst 20 procent av totalkostnaden.  
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Projektet ska påbörjas senast två år efter att bidrag beviljas, i annat fall förbehåller sig 
kommunen rätten att ompröva beslutet i det enskilda fallet. 

Om ägandet till anläggningen ändras, eller om användningen upphör och inte ersätts av 
annan godtagbar fritidsaktivitet, inom 10 år efter projektets färdigställande ska hela bidraget 
återbetalas. 

5 Handlingar 
Till ansökan ska biläggas:  

 Motiv för föreslagen åtgärd, fullständig kostnadskalkyl, driftkostnadskalkyl för de 
kommande fem åren samt finansieringsplan.  

 I finansieringsplan eventuellt upptaget ”eget arbete” får värderas till 200:-/timme.  

 De beräknade kostnaderna ska styrkas med anbud eller offert.  

 Kopia på arrende eller långfristiga hyresavtal på minst fem år (i förekommande fall).  

 Kopia på eventuell ansökan om bidrag till andra bidragsinstanser. 

6 Ansökan 
Ansökan ska göras på särskild blankett och finns på hemsidan www.ulricehamn.se samt på 
verksamhet kultur och fritid. Kompletta ansökningshandlingar ska vara kommunen tillhanda 
eller poststämplad senast den 30 april för att kunna vara aktuell för bedömning under 
innevarande år.  

Ansökan skickas till:  

Ulricehamns kommun  

Fritidsenheten 

523 86 Ulricehamn 

Alt. kulturofritid@ulricehamn.se
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Riktlinjer för placering av pensionsmedel 
Dnr 2022/311 
 
 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Riktlinjer för placering av pensionsmedel fastställs och ersätter tidigare riktlinjer. 
 
Sammanfattning 
Riktlinjerna omfattar Ulricehamns kapitalförvaltning avseende kommunens 
pensionsåtagande. Det övergripande syftet med att uppdatera riktlinjerna är att säkerställa 
kapitalförvaltningen utifrån kommunens aktuella situation och rådande 
marknadsförutsättningar. De föreslagna riktlinjerna ligger i linje med hur andra kommuner 
och regioner i Sverige idag hanterar dessa frågor. 
 
De huvudsakliga förändringarna berör risknivå samt etik och hållbarhet. Då uttag från 
pensionsmedelsportföljen beräknas påbörjas 2040 föreslås riskacceptansen och därmed 
också den förväntade avkastningen över tid höjas. För att öka riskspridningen föreslås 
viktningen för svenska och globala aktier ändras från att tidigare ha en likavikt till att globala 
aktier normalt ska utgöra 75% av den totala aktieportföljen. När det gäller etik och hållbarhet 
förtydligar föreslagen skrivelse kommunens kriterier och förhållningsätt till exkludering, 
inkludering och påverkan, och den är anpassad enligt branschpraxis för hur fondbolag 
redovisar och agerar. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-05-05 från ekonomichef  
2 Riktlinjer för placering av pensionsmedel 2022-05-18 slutv 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Riktlinjer för placering av pensionsmedel fastställs och ersätter tidigare riktlinjer. 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-05-05 

Tjänsteskrivelse Riktlinjer för placering av 
pensionsmedel 
Diarienummer 2022/311, löpnummer 1842/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Riktlinjer för placering av pensionsmedel fastställs och ersätter tidigare riktlinjer. 
 
Sammanfattning 
Riktlinjerna omfattar Ulricehamns kapitalförvaltning avseende kommunens 
pensionsåtagande. Det övergripande syftet med att uppdatera riktlinjerna är att säkerställa 
kapitalförvaltningen utifrån kommunens aktuella situation och rådande 
marknadsförutsättningar. De föreslagna riktlinjerna ligger i linje med hur andra kommuner 
och regioner i Sverige idag hanterar dessa frågor. 
 
De huvudsakliga förändringarna berör risknivå samt etik och hållbarhet. Då uttag från 
pensionsmedelsportföljen beräknas påbörjas 2040 föreslås riskacceptansen och därmed 
också den förväntade avkastningen över tid höjas. För att öka riskspridningen föreslås 
viktningen för svenska och globala aktier ändras från att tidigare ha en likavikt till att globala 
aktier normalt ska utgöra 75% av den totala aktieportföljen. När det gäller etik och hållbarhet 
förtydligar föreslagen skrivelse kommunens kriterier och förhållningsätt till exkludering, 
inkludering och påverkan, och den är anpassad enligt branschpraxis för hur fondbolag 
redovisar och agerar. 
 
 
Ärendet 
Enligt riktlinjerna i finanspolicyn ska kommunstyrelsen regelbundet se över policyn och 
föreslå förändringar vid behov. Nuvarande styrdokument fastställdes 2020-02-27. 
Riktlinjerna omfattar Ulricehamns kapitalförvaltning avseende kommunens 
pensionsåtagande. Det övergripande syftet med att uppdatera riktlinjerna är att säkerställa 
kapitalförvaltningen utifrån kommunens aktuella situation och rådande 
marknadsförutsättningar. 
 
Riktlinjerna har uppdaterats i syfte att förenkla hanteringen av kapitalförvaltningen 
samtidigt som de ger kommunen möjlighet att arbeta effektivt utifrån hur 
finansmarknaderna ser ut idag. De föreslagna riktlinjerna ligger i linje med hur andra 
kommuner och regioner i Sverige idag hanterar dessa frågor.  

De huvudsakliga förändringarna berör risknivå samt etik och hållbarhet vilka sammanfattas 
under respektive rubrik nedan: 
 
Risknivå 
Avkastning och risk  

Aktuella riktlinjer anger att ett långsiktigt perspektiv som står i överensstämmande med 
pensionsåtagandets tidshorisont ska eftersträvas i förvaltningen.  

Uttag från pensionsmedelsportföljen föreslås påbörjas när ett kapital har byggts upp 
motsvarande 120 procent av värdet på pensionsskulden i ansvarsförbindelsen. Givet en 
värdetillväxt enligt föreslagen målsättning och löpande amortering av skulden genom 
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pensionsutbetalningar beräknas uttag påbörjas runt år 2040. Eftersom placeringshorisonten 
är lång kan kommunen acceptera större svängningar i portföljen. En större riskacceptens 
innebär en högre förväntad avkastning över tid. 

I syfte att minska nedgången vid kraftiga börsfall ska andelen aktier i kapitalförvaltningen 
även fortsättningsvis styras dynamiskt. Enligt nuvarande riktlinje ska andelen aktier justeras 
så att portföljen som mest kan tappa 15 procent i värde i förhållande till sitt högsta värde de 
senaste 24 månaderna. Föreslagen förändringen innebär att portföljen i stället kan tappa 20 
procent, vilket ger möjlighet till en högre andel aktier och därmed högre förväntad 
avkastning över tid.  

Målsättningen för den långsiktiga avkastningen på pensionsportföljen justeras till att uppgå 
till minst KPI, plus fyra (4) procentenheter per år. Tidigare målsättningen var KPI, plus tre 
(3) procentenheter per år  

Fördelning mellan tillgångsslag  
Limiter för de olika tillgångsslagen illustreras med en tabell med angivna minsta och 
maximala nivåer. Tabellen har uppdaterats enligt den föreslagna målsättningen på KPI, plus 
fyra (4) procentenheter samt kompletterats med en kolumn där normalvikter framgår. En 
skillnad jämfört med aktuella riktlinjer är att normalvikter för svenska och globala aktier 
föreslås ändras från att tidigare ha en likavikt till att globala aktier normalt ska utgöra 75 
procent av den totala aktieportföljen. Den normala aktieandelen för svenska aktier blir 
således 25 procent. Syftet med förändringen är att reducera den totala portföljrisken genom 
större riskspridning. 

Räntebärande instrument  
Inom tillgångsslaget räntebärande värdepapper föreslås tabellen i nuvarande riktlinjer med 
beskrivning av olika kreditbetyg för emittenter (utgivare) att ersättas med en text som i 
sammandrag beskrivs nedan: 

Den genomsnittliga räntebindningstiden för ränteportföljen föreslås uppgå till maximalt 5 år. 
Placeringar i räntebärande värdepapper och räntefonder bör spridas mellan tillgångar med 
olika finansiella egenskaper för att uppnå en rimlig balans mellan förväntad avkastning och 
risk. För att hantera kreditrisken på ett effektivt sätt ska ränteplaceringar i första hand göras 
genom placering i fonder. Dessa ska bestå av räntebärande papper med god kreditvärdighet 
och riskspridning. Med god kreditvärdighet menas att kreditbetyget i genomsnitt ska vara 
minst ”Investement Grade” enligt etablerat kreditvärderingsinstitut såsom Standard and 
Poor's eller Moody's. Syftet med förändringen är att effektivisera förvaltningen och öka den 
förväntade avkastningen till en fortsatt låg och väldiversifierad risknivå. 

 
Etik och Hållbarhet 
Föreslagen skrivelse förtydligar kommunens kriterier och förhållningsätt till exkludering, 
inkludering och påverkan. Den är också anpassad enligt branschpraxis för hur fondbolag 
redovisar och agerar. Utdrag ur föreslagna riktlinjer nedan: 

 
Placeringar medges ej i företag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från 
produktion eller försäljning av vapen, kärnvapen, klusterbomber, personminor, kemiska eller 
biologiska vapen, pornografi, kommersiell spelverksamhet eller tobaks- och alkoholvaror. 
Vidare medges inte placeringar i företag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från 
utvinning av fossila bränslen. Placeringar ska även på motsvarande sätt undvikas i företag 
som på annat sätt är inblandade i framställningen av fossila bränslen genom till exempel 
produktion och prospektering. Branschstandard för merparten av fondbolagen avseende 
kontroversiella verksamheter är att ange en gräns på 5%. Detta för att säkerställa 
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exkluderingskrav gentemot investerare. I praktiken innebär dock en gräns på 5% att 
fondförvaltare aktivt undviker företag med produktion eller försäljning från kontroversiella 
verksamheter enligt ovan. 
 
För att vidga hållbarhetsperspektivet i förvaltningen bör kommunen även använda sig av så 
kallat positivt urval som innebär att placeraren aktivt väljer in innehav i stället för att välja 
bort 
 
Vid anlitande av extern förvaltare så ansvarar denne för att de hållbara riktlinjerna efterlevs i 
förvaltningen. Förvaltaren ska årligen redovisa kommunens placeringar med utgångspunkt i 
etik och hållbarhet. 
 
Beslutsunderlag 
1 Riktlinjer för placering av pensionsmedel 2022-05-18 slutv 

 
Beslut lämnas till 
Ekonomichef 
Författningshandboken 
 
 
 
 
 

Ulrica Fagerson  
Ekonomichef  
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1 Bakgrund 
Kommunen har ett långsiktigt åtagande för utbetalning av pensioner och har avsatt medel för 
detta ändamål. Pensionskapitalförvaltningen syftar primärt till att säkerställa 
utbetalningarna hänförliga till pensionsskulden i ansvarsförbindelsen, vilket avser 
kommunens pensionsåtagande som byggts upp innan 1998.  

Ett långsiktigt perspektiv som står i överensstämmande med åtagandets tidshorisont ska 
eftersträvas i förvaltningen. Uttag från pensionsmedelsportföljen beräknas ske när ett kapital 
har byggts upp motsvarande 120 procent av värdet på pensionsskulden i 
ansvarsförbindelsen. Givet en värdetillväxt enligt aktuell målsättning och löpande amortering 
av skulden genom pensionsutbetalningar beräknas uttag påbörjas runt år 2040. 

2 Syfte 
Syftet med detta styrdokument är att ange riktlinjer för förvaltningen av pensionsportföljen. 
 
I riktlinjerna anges bland annat: 

 I vilka tillgångar och med vilka limiter portföljens medel får placeras 
 Hur ansvaret för förvaltningen fördelas 
 Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras 

3 Målsättning 

3.1 Avkastning 
Målsättningen är att den långsiktiga avkastningen på pensionsportföljen ska uppgå till minst 
Konsumentprisindex, KPI, plus fyra (4) procentenheter per år, över en rullande tioårsperiod. 

3.2 Övergripande riskbegränsning 
I syfte att minska förlusterna vid kraftiga börsfall ska andelen aktier i kapitalförvaltningen 
styras dynamiskt. Andelen aktier ska justeras så att portföljen som mest kan tappa 20 
procent i värde i förhållande till sitt högsta värde de senaste 24 månaderna (beräknat som 
värdet den sista dagen varje månad). 
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4 Placeringsregler 

4.1 Tillåtna tillgångsslag 
Pensionsportföljens tillgångar får placeras i följande tillgångsslag: 

 Räntebärande värdepapper 
 Aktierelaterade tillgångar 
 Alternativa tillgångar 

4.2 Fördelning mellan tillgångsslag 
Fördelningen mellan olika tillgångsslag styrs i första hand av en dynamisk allokeringsmodell 
(fördelningsmodell) med ett fastställt säkerhetsgolv. Säkerhetsgolvet anger hur mycket 
portföljen får falla i värde jämfört med dess högsta värde de senaste 24 månaderna. 
Säkerhetsgolvet är satt till 80 procent, vilket innebär att portföljens värde som mest får falla 
med 20 procent jämfört med det högsta värdet de senaste 24 månaderna. Utifrån 
säkerhetsgolvet på 80procent och ett antal andra parametrar såsom rådande ränteläge och 
volatilitet på aktiemarknaden ger modellen en tillåten fördelning mellan aktie- och ränterisk i 
portföljen.  

I tabellen nedan anges limiter för fördelningen mellan olika tillgångsslag. Den normala 
andelen aktier på 70 procent återspeglar andelen aktier vid full riskmarginal (20 procent). 
Med riskmarginal avses i detta sammanhang avståndet till säkerhetsgolvet. Under perioder 
då riskmarginalen väsentligt understiger 20 procent kommer också andelen aktier i 
portföljen väsentligen understiga 70 procent. 

Tabell 1: Tillgångsslag samt portföljens limiter i procent. 
Allokering tillgångsslag Min Normal Max 
Räntebärande värdepapper 10% 30% 100% 
Aktier 

- Varav svenska aktier 
- Varav utländska aktier 

0% 
0% 
50% 

70% 
25% 
75% 

90% 
50% 
100% 

Alternativa investeringar 0% 0% 10% 
Likvida medel 0% 0% 10% 

 

4.3 Utvärdering av portföljen 
Vid utvärdering av portföljens avkastning ska denna jämföras med en indexsammansättning 
med motsvarande nedsidesrisk. Med nedsidesrisk avses portföljens maximala nedgång från 
högsta till lägsta portföljvärde givet aktuell tidsperiod. 
 
Portföljens olika tillgångsslag ska även jämföras med relevant jämförelseindex såsom: 

 50% OMRX Bond, 50% OMRX T-Bill för räntebärande tillgångar 
 SIX Portfolio Return för svenska aktier 
 Morningstar Global Target Market Exposure NR SEK för utländska aktier   
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5 Placeringsrestriktioner 

5.1 Tillåtna instrument – räntebärande värdepapper 
Med räntebärande värdepapper avses obligationer och certifikat samt fonder med innehav i 
denna typ av värdepapper. 

Ränterisk 
Ränterisk innebär att marknadsvärdet på räntebärande värdepapper faller när det allmänna 
ränteläget stiger, och omvänt. Ränterisken mäter portföljens exponering mot förändringar i 
marknadsräntan. Ränterisken hanteras genom begränsning och/eller bevakning av 
portföljens aggregerade löptid och får inte överstiga 5 år  

Kreditrisk 
Kreditrisk definieras som risken för att en fordran inte betalas på utsatt tid och/eller med det 
belopp som fordran utgör. För att hantera denna risk ska placeringarna fördelas mellan olika 
emittenter (utgivare). 

För att hantera kreditrisken på ett effektivt sätt ska ränteplaceringar i första hand göras 
genom placering i fonder. Dessa ska bestå av räntebärande papper med god kreditvärdighet 
och riskspridning. Med god kreditvärdighet menas i detta avseende ett genomsnittligt 
kreditbetyg för placeringsportföljen på minst ”Investement Grade” enligt etablerat 
kreditvärderingsinstitut såsom Standard and Poor's eller Moody's. 

5.2 Tillåtna instrument – aktierelaterade tillgångar 
Placeringar får ske i följande instrument och med nedan angivna begränsningar. 

 Placeringar får ske i aktier vilka är upptagna till handel på auktoriserad börs eller 
reglerad marknad, eller som förväntas noteras på sådan börs inom kort och som står 
under tillsyn av Finansinspektionen eller motsvarande organ inom EU, EES eller i 
Schweiz. 

 Placeringar ska göras med god spridning mellan företag, branscher och geografiska 
områden. 

 Handel får endast förekomma i aktier med tillfredsställande likviditet. 
 Placeringar i aktier får ske genom förvärv av andelar i fonder under förutsättning att 

fondens placeringsinriktning i allt väsentligt överensstämmer med reglerna i detta 
styrdokument. Fonderna ska stå under tillsyn av myndighet i EU-land, EES-land eller 
Schweiz.  

5.3 Begränsning av tillgångar per emittent 
Tillgångar som hänförs till enskild emittent (utgivare), eller emittenter inom samma koncern, 
får uppgå till högst tio procent av de totala tillgångarna inom tillgångsslagen räntebärande 
och aktier. Undantag från denna begränsning görs för placeringar i värdepapper utgivna av, 
eller garanterade av, svenska staten. Undantag från denna begränsning görs även för 
placeringar i värdepapper utgivna av Kommuninvest. 
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5.4 Tillåtna instrument – alternativa placeringar 
Med syftet att minska den totala risken (volatiliteten) i portföljen kan man kombinera 
traditionella tillgångsslag (aktier och ränta) med s.k. alternativa placeringar. Alternativa 
placeringar har låg korrelation till traditionella tillgångsslag, d v s uppvisar ett annat 
avkastningsmönster, vilket är positivt för den totala portföljen. 

Exempel på alternativa placeringar är hedgefonder, onoterade aktier (s.k. Private Equity), 
råvaror, valutor och realtillgångar (ex skog, mark, produktionsanläggningar). 

Godkända instrument inom tillgångsslaget alternativa placeringar är: 

 Hedgefonder med god likviditet (Ingen enskild hedgefond får utgöra en större andel 
än 5 procent av den totala portföljen.) 

 Private Equityfonder med god likviditet 
 Råvarufonder med god likviditet 

God likviditet betyder att produkten normalt ska ha åtminstone månatlig handel. 

6 Regler för förvaltning 

6.1 Motparter 
Godkända motparter vid transaktioner med portföljens tillgångar är värdepappersinstitut 
som har Finansinspektionens tillstånd för handel med finansiella instrument för annans 
räkning i eget namn, enligt lagen om värdepappersmarknaden 2 kap 1 § (2007:528). 

Vid investering i fonder gäller att fondbolag ska ha tillstånd från Finansinspektionen, eller 
motsvarande myndighet inom EU, EES eller Schweiz. 

6.2 Förvar 
Pensionsportföljens tillgångar ska förvaras hos värdepappersinstitut med 
Finansinspektionens tillstånd att ta emot värdepapper för förvaring, enligt lagen om 
värdepappersmarknaden (2007:528). 

6.3 Valutarisk 
Valutarisken anger portföljens känslighet för förändringar i den svenska kronans värde 
kontra utländska valutor. Utgångspunkten vid förvaltning av kommunens portfölj är att 
begränsa valutarisken. 

Följande gäller i respektive tillgångsslag: 

 Räntebärande värdepapper ska valutasäkras då valutarisken i annat fall skulle bli den 
dominerande risken i placeringen. 

 Aktieplaceringar valutasäkras normalt sett inte då valutarisken ingår som en mindre 
del i den totala risken i placeringar i aktier på utländska marknader. 
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6.4 Belåning 
Tillgångarna i det förvaltade kapitalet får inte belånas. Räntor och utdelningar eller 
motsvarande avkastning på fondens tillgångar ska återinvesteras. 

6.5 Extern förvaltare 
Pensionsportföljen kan förvaltas internt eller externt. 

Extern förvaltares behörighet 
Förvaltaren ska: 

 ha finansinspektionens tillstånd för förvaltning av någon annans finansiella 
instrument enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, eller 

 vara ett institut i annat EU-land, EES eller Schweiz, som har tillstånd motsvarande 
det som anges ovan och som står under tillsyn av myndighet eller annat behörigt 
organ, eller 

 vara investeringsrådgivare som inför varje investeringsbeslut inhämtar kommunens 
godkännande. 

Vid beslut att anlita extern förvaltare/investeringsrådgivare av hela eller delar av 
pensionsportföljens tillgångar ska sådant uppdrag grundas på skriftligt avtal där förvaltaren 
bl.a. åtar sig att följa de riktlinjer som anges i detta styrdokument. 

7 Etik och hållbarhet 
För samtliga av kommunens placeringar gäller att förvaltningen ska ske med etisk hänsyn – 
för en ekonomisk, ekologisk och social långsiktig hållbar kommun – ur ett globalt perspektiv. 

Kommunen har som krav att de företag och organisationer i vilka kapital investeras följer de 
internationella normer för mänskliga rättigheter, arbete och miljö, vilka finns formulerade i 
FN-konventioner och traktater som humanitär rätt, folkrätt och miljölagstiftning. 

Placeringar medges ej i företag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från 
produktion eller försäljning av vapen, kärnvapen, klusterbomber, personminor, kemiska eller 
biologiska vapen, pornografi, kommersiell spelverksamhet eller tobaks- och alkoholvaror. 
Vidare medges inte placeringar i företag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från 
utvinning av fossila bränslen. Placeringar ska även på motsvarande sätt undvikas i företag 
som på annat sätt är inblandade i framställningen av fossila bränslen genom till exempel 
produktion och prospektering. Branschstandard för merparten av fondbolagen avseende 
kontroversiella verksamheter är att ange en gräns på 5%. Detta för att säkerställa 
exkluderingskrav gentemot investerare. I praktiken innebär dock en gräns på 5% att 
fondförvaltare aktivt undviker företag med produktion eller försäljning från kontroversiella 
verksamheter enligt ovan. 

För att vidga hållbarhetsperspektivet i förvaltningen bör kommunen även använda sig av så 
kallat positivt urval som innebär att placeraren aktivt väljer in innehav i stället för att välja 
bort. Kommunen ska sträva efter att göra placeringar i bolag som bidrar till att lösa 
klimatutmaningarna eller som främjar omställningen till ett hållbart samhälle. Dessa 
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investeringar kan göras inom ramen för riktlinjerna ovan men i de fall det rör sig om 
investeringar i påverkansfonder tillåts placeringarna avvika från dessa. Detta förutsätter dock 
att fonden är en uttalad påverkansfond som placerar i lösnings- eller omställningsbolag efter 
en tydlig investeringsprocess med regelbunden uppföljning. Med påverkansfond 
(impactfond) menas en fond som investerar med tydlig avsikt att skapa sociala och 
miljömässiga effekter tillsammans med ekonomisk avkastning. 

Vid anlitande av extern förvaltare så ansvarar denne för att de hållbara riktlinjerna efterlevs i 
förvaltningen. Förvaltaren ska årligen redovisa kommunens placeringar med utgångspunkt i 
etik och hållbarhet. 

8 Rapportering 
Ekonomichefen ansvarar för rapporter som minst innehåller nedanstående uppgifter: 

 Tillgångarnas marknadsvärde, totalt och per instrument. 
 Pensionsportföljens avkastning från årets början. Avkastning ska redovisas i absoluta 

tal och jämfört med referensportföljen. 
 Genomsnittlig räntebindningstid (duration) för räntebärande värdepapper 
 Eventuella avvikelser från placeringsreglerna i dessa riktlinjer inklusive etiska regler, 

avvikelsernas orsak samt vidtagna åtgärder 
 Eventuella rapporter om onormala händelser i placeringsverksamheten, händelsens 

orsak samt vidtagna åtgärder 
 Större förändringar i innehavet 

Ovanstående ska rapporteras till kommunstyrelsen tertialvis. 

9 Intern kontroll 

9.1 Syfte 
Den interna kontrollen ska säkerställa att kapitalförvaltningen sker inom ramen för 
fastställda riktlinjer samt förebygga avsiktliga eller oavsiktliga fel i de administrativa 
rutinerna. 

9.2 Förvaltning i egen regi 
Placeringar och administration ska utföras av olika personer inom förvaltningen. 

Skriftligt beslutsunderlag ska upprättas för alla placeringar och andra affärer inför varje 
avslut.  

Dokumentation av alla affärshändelser ska sparas som räkenskapsmaterial och som underlag 
till rapporteringen av delegationsbeslut. 

Alla personer i förvaltningen som deltar i arbetet med pensionsportföljs-förvaltningen ska 
omedelbart rapportera onormala händelser inom placeringsverksamheten till kommunchef. 
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9.3 Förvaltning i extern regi 
Vid avtal med extern förvaltare ska det säkerställas att den interna kontrollen i extern 
förvaltning uppfyller minst samma krav som dessa riktlinjer ställer vid förvaltning i 
kommunens regi. 

Ekonomifunktionen ska löpande stämma av bokförda affärer och redovisade innehav av 
värdepapper mot avräkningsnotor från den externa förvaltaren. 

Varje månad ska ekonomifunktionen följa upp att den externa förvaltningen följer de 
placeringsregler som anges i förvaltningsavtalet. 

10 Ansvarsfördelning 

10.1 Kommunfullmäktige 
Det är kommunfullmäktige som har det yttersta ansvaret för förvaltningen av 
pensionsportföljen och ska fastställa föreskrifter för förvaltningen, i enlighet med 
kommunallagen. 

10.2 Kommunstyrelsen 
Det är kommunstyrelsens ansvar att: 

 Besluta om eventuell extern förvaltning av hela, eller delar av, pensionsportföljen. 
 Följa pensionsportföljens utveckling i enlighet med detta styrdokument 
 Vid behov föreslå uppdatering av dessa riktlinjer 

10.3 Ekonomichef 
Det är ekonomichefens ansvar att operativt ansvara för förvaltningen av pensionsmedel. Det 
omfattar ansvar för att: 

 Angivna riktlinjer efterlevs, samt att finansiella avtal och transaktioner sker inom 
angivna ramar. 

 Vid behov initiera och utarbeta förslag till uppdatering av riktlinjerna. 
 Företräda kommunen gentemot externa motparter. 
 Vid behov genomföra upphandling och utvärdering av extern förvaltare och/eller 

investeringsrådgivare. 
 Tertialvis rapportera till kommunstyrelsen. 
 I övrigt rapportera omständigheter som påverkar förvaltningen av pensionsportföljen 

till kommunstyrelsen.
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Svar på motion om jämställdhet 
Dnr 2021/119 
 
 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen antas genom att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en ny handlingsplan 
för jämställdhet som innefattar jämställdhetsutbildning samt hur arbetet ska utvärderas och 
återrapporteras.  
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Emma Claesson (S) och Inga-Kersti Skarland (S) 
att kommunen inrättar en återkommande verksamhetsanpassad jämställdhetsutbildning 
som innefattar alla kommunens verksamheter samt politiker. Att förvaltningen får i uppdrag 
att snarast förnya handlingsplanen för jämställdhet och att arbetet ska utvärderas och 
rapporteras till kommunstyrelsen.  
 
Utifrån internationella konventioner, nationell politik och regional strategi, där vi har tecknat 
en avsiktsförklaring med Länsstyrelsen, bedömer förvaltningen att en ny handlingsplan 
behöver tas fram. För att kunna arbeta med jämställdhet behövs kunskap och utbildning i 
frågan. Motionens förslag om återkommande verksamhetsanpassad utbildning, även till 
politiker, föreslås därför lyftas in i arbetet med den nya handlingsplanen. Hur arbetet med 
jämställdhet ska återrapporteras föreslås också behandlas i den nya handlingsplanen. 
Förvaltningen föreslår sammanfattningsvis att motionen antas.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-04-24 från kanslichef 
2 Motion jämställdhet 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen antas genom att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en ny handlingsplan 
för jämställdhet som innefattar jämställdhetsutbildning samt hur arbetet ska utvärderas och 
återrapporteras.  
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2022-04-25 

 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om jämställdhet 
Diarienummer 2021/119, löpnummer 1667/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen antas genom att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en ny handlingsplan 
för jämställdhet som innefattar jämställdhetsutbildning samt hur arbetet ska utvärderas och 
återrapporteras.  
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Emma Claesson (S) och Inga-Kersti Skarland (S) 
att kommunen inrättar en återkommande verksamhetsanpassad jämställdhetsutbildning 
som innefattar alla kommunens verksamheter samt politiker. Att förvaltningen får i uppdrag 
att snarast förnya handlingsplanen för jämställdhet och att arbetet ska utvärderas och 
rapporteras till kommunstyrelsen.  
 
Utifrån internationella konventioner, nationell politik och regional strategi, där vi har tecknat 
en avsiktsförklaring med Länsstyrelsen, bedömer förvaltningen att en ny handlingsplan 
behöver tas fram. För att kunna arbeta med jämställdhet behövs kunskap och utbildning i 
frågan. Motionens förslag om återkommande verksamhetsanpassad utbildning, även till 
politiker, föreslås därför lyftas in i arbetet med den nya handlingsplanen. Hur arbetet med 
jämställdhet ska återrapporteras föreslås också behandlas i den nya handlingsplanen. 
Förvaltningen föreslår sammanfattningsvis att motionen antas.  
 
 
Ärendet 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Emma Claesson (S) och Inga-Kersti Skarland (S) 
att kommunen inrättar en återkommande verksamhetsanpassad jämställdhetsutbildning 
som innefattar alla kommunens verksamheter samt politiker. Att förvaltningen får i uppdrag 
att snarast förnya handlingsplanen för jämställdhet och att arbetet ska utvärderas och 
rapporteras till kommunstyrelsen.  
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-12-16 § 322 att teckna en avsiktsförklaring med 
Länsstyrelsen gällande strategin Ett jämställt Västra Götaland. Avsiktsförklaring 
undertecknades formellt 2015-01-20. Strategin har reviderats och förlängts ett antal gånger 
och avsiktsförklaringen är fortsatt gällande. Avsiktsförklaringen innebär att: 
 

 Kommunen avser att koppla sitt pågående arbete med jämställdhetsintegrering till 
det övergripande strategiarbetet 

 Kommunledningen ställer sig bakom arbetet och ansvarar för förankring i den egna 
organisationen 

 Kommunledningen utser en kontaktperson gentemot Länsstyrelsen 
 Kommunen ansvarar för att ta fram en lokal handlingsplan.  

 
En handlingsplan för jämställdhet antogs av kommunstyrelsen 2016-03-09 § 91. I den 
beskrivs 7 uppdrag, alla med utgångspunkt i något av Länsstyrelsens tre strategiområden, se 
nedan. Uppdragen har återrapporterats till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i 
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samband med årsredovisningen i bilagan Årsredovisning planer och uppdrag. Alla uppdrag 
har avslutats utom ett.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-03-31 § 76 att Handlingsplanen för jämställdhet skulle 
utgå även om ett uppdrag kvarstår. Uppdraget som gäller jämställdhetsanalys av 
styrdokument, bedöms vara under genomförande inför revideringen av styr- och 
ledningssystem.  
 
HR-funktionen har också en jämställdhetsplan. Denna kommer att ersättas med en plan för 
aktiva åtgärder mot diskriminering. Anledningen är att lagstiftningen har ändrats och att alla 
diskrimineringsgrunder ska hanteras i den nya planen och inte enbart jämställdhet.  
 
Laglighet 
Jämställdhet är en fråga på många nivåer. Internationellt finns bland annat FN:s 
kvinnokonvention där det bland annat framgår att konventionsstaterna ska vidta åtgärder för 
att avskaffa diskriminering av kvinnor i landet politiska och offentliga liv, avskaffa 
diskriminering av kvinnor på arbetsmarknaden och angripa beteendemönster som är 
stereotypa och som framställer det ena könet som bättre eller sämre än det andra.  
 
Den svenska jämställdhetspolitiken har sedan 2006 som övergripande mål att Kvinnor och 
män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det övergripande målet delas 
upp i 6 delmål: 
 
1. En jämn fördelning av makt och inflytande 
2. Ekonomisk jämställdhet 
3. Jämställd utbildning 
4. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet 
5. Jämställd hälsa 
6. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra 
 
Länsstyrelsen i Västra Götaland har tagit fram en strategi för jämställdhet i hela länet. 
Strategin bygger på de 6 nationella jämställdhetsmålen och utifrån dessa har tre strategiska 
fokusområden valts ut: 
 
1. Makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet 
2. Hälsa och makt 
3. Mäns våld mot kvinnor och makt 
 
Att ta fram en ny handlingsplan för jämställdhet bedöms följa de intentioner som finns 
internationellt, nationellt och regionalt. Vi har också tecknat en avsiktsförklaring med 
Länsstyrelsen i Västra Götaland där det står utskrivet att en del av det är att ha en sådan 
handlingsplan. 
 
Barnkonventionen  
Enligt barnkonventionen har barn rätt att komma till tals i alla beslut som berör dem. Ett 
beslut om att upprätta en ny handlingsplan bedöms inte beröra barn direkt. Beroende på vad 
den nya handlingsplanen föreslår kan det möjligtvis bli aktuellt i ett senare skede.  
 
Ekonomi 
Att ta fram en ny handlingsplan för jämställdhet medför inga extra kostnader utan ryms 
inom befintlig budget. I arbetet med den nya handlingsplanen skulle eventuellt vissa uppdrag 
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kunna tillkomma som skulle kunna innebära utökade kostnader. Dessa får då behandlas 
inom ordinarie arbete med budgetarbetet där ambitionsnivå och resurser kan regleras.  
 
Jämställdhet  
Jämställdhet är ett politiskt begrepp som betonar jämlikhet mellan könen. Jämställdhet 
handlar i grunden om mänskliga rättigheter, rättvisa och demokrati. Det innebär att kvinnor 
och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter att forma samhället och sina egna liv. 
Det innebär att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter, rättigheter 
och skyldigheter inom livets alla områden.  
 
En jämställdhetsplan bedöms kunna få positiva effekter för jämställdhetsarbetet i 
kommunen. Det ett sätt att synliggöra att det är en fråga som kommunen bedömer som viktig 
att arbeta med och att på så vis förbättra förutsättningarna för ett arbete som kan innebära 
större jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar i kommunen.  
 
Jämlikhet 
Jämlikhet är ett vidare begrepp än jämställdhet eftersom det avser lika möjligheter, 
skyldigheter och rättvisa förhållanden mellan alla individer och grupper i samhället. För att 
det ska råda jämlikhet krävs därför jämställdhet, det går inte att nå ett jämlikt samhälle utan 
att det är jämställt.  
 
En ny handlingsplan för jämställdhet bedöms därför också kunna få positiva effekter utifrån 
jämlikhetsperspektivet.  
 
Förvaltningens bedömning 
Utifrån internationella konventioner, nationell politik och regional strategi, där vi har tecknat 
en avsiktsförklaring med Länsstyrelsen, bedömer förvaltningen att en ny handlingsplan 
behöver tas fram. För att kunna arbeta med jämställdhet behövs kunskap och utbildning i 
frågan. Motionens förslag om återkommande verksamhetsanpassad utbildning, även till 
politiker, föreslås därför lyftas in i arbetet med den nya handlingsplanen. Hur arbetet med 
jämställdhet ska återrapporteras föreslås också behandlas i den nya handlingsplanen. 
Förvaltningen föreslår sammanfattningsvis att motionen antas.  
 
Beslutsunderlag 
1 Motion jämställdhet 
 
Beslutet lämnas till 
Kanslichef 
 
 
 
 
 

Lena Brännmar Maria Winsten 
Kanslichef  Kommunsekreterare 
Kommunledningsstaben Kanslifunktionen  



 Ulricehamn 
2021-02-22 

 

Vad är jämställdhet? 

Vi socialdemokrater har under en väldigt lång tid arbetat för ett mer jämställt Sverige. 
Vi anser att alla människor har samma värde oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning 
eller tjockleken på plånboken. 

De senaste åren har vi fått erfara att jämställdheten har tagit ett steg tillbaka. Unga 
människor har ett mindre intresse av jämställdhet idag än för några år sedan, speciellt 
unga män.  I Ulricehamns kommun sker regelbundet kränkningar av unga kvinnor 
och flickor även i skol- och idrottsmiljö.  Det kanske mest allvarliga när man tittar på 
problemet i sin helhet är att man normaliserat detta till den grad att man kallar det 
vardag. 

Vem bär ansvaret för det här kan man fråga sig? Är det skolan, föräldrarna, 
idrottsföreningarna eller ungdomarna själva? 

När vi socialdemokrater började granska jämställdheten lite närmare i Ulricehamns 
kommun såg vi att vi har misslyckats på många plan. Vi ser en strukturell sexism och 
rasism. Kvinnorna i vår kommun bär fortfarande huvudansvaret för barn och hem. De 
arbetar deltid och har de höga sjuktalen. När man har ansvar för föräldraledighet, 
VAB eller har hög sjukfrånvaro så är det svårt att klättra på lönestegen. Kvinnorna har 
lägre lön än män, trots att de utför samma arbete. Det är också så att de traditionella 
kvinnoyrkena har en lägre status. 

Vi ser att det är svårt för kvinnor, speciellt för utlandsfödda kvinnor, att få ett 
högkvalificerat jobb även om de har den utbildning som krävs.   

Det är främst kvinnor som utsätts för våld i en nära relation av en man. 

Hur löser vi då problemen? Först och främst måste vi lära våra ungdomar vilka 
normer som vårt samhälle är byggt på. Vi måste börja prata om de svåra ämnena och 
detta tidigt i god tid. Barn gör inte som vuxna säger, de gör som vuxna gör. Vi måste 
börja tala om och synliggöra hur vi river de strukturella murarna. Ett icke jämställt 
samhälle kostar årligen kommunen och staten mycket pengar. Delvis som minskade 
skatteintäkter men även i riktade insatser som är resurskrävande. 



 Ulricehamn 
2021-02-22 

 

Ett icke jämställt samhälle orsakar mycket lidande. Bakom varje sjuktal befinner sig 
en människa som är för sjuk för att arbeta. Bakom varje brottsoffer finns en människa 
i djup kris. 
 

Socialdemokraterna yrkar härmed: 

Att  kommunen inrättar en återkommande verksamhetsanpassad 
jämställdhets-utbildning som innefattar alla kommunens verksamheter 
samt politiker. 

Att förvaltningen får i uppdrag att snarast förnya handlingsplanen för 
jämställdhet. 

Att arbetet ska utvärderas och rapporteras till kommunstyrelsen. 

 

Emma Claesson (S)    Inga-Kersti Skarland 
(S) 
Socialdemokraterna    Socialdemokraterna
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Svar på motion om tvåtaktsmotorer 
Dnr 2022/135 
 
 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen avslås med hänvisning till att det ligger utanför den kommunala kompetensen att 
meddela ett generellt beslut om förbud mot tvåtaktsmotorer i kommunens sjöar och 
vattendrag. 
 
Motionens övriga förslag får anses vara tillgodosedda med hänvisning till att redovisning sker 
i detta svar. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Klas Redin (S) att ett förbud mot 
tvåtaktsmotorer i kommunens sjöar och vattendrag ska utredas, samt vart gränsen går för 
äldre motorer. Utredningarna ska redovisas för kommunstyrelsen. Förslaget grundar sig i 
den negativa påverkan på miljön och i förlängningen människors hälsa som användningen av 
dessa motorer skapar.  
 
I 2 kap. 1 och 2 §§ kommunallagen (2017:725) regleras den grundläggande kompetensen 
för kommuner och regioner. I bestämmelsen anges att kommuner och regioner själva får ha 
hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens 
eller regionens område eller deras medlemmar och som inte ska skötas enbart av staten, en 
annan kommun, en annan region eller någon annan. Att införa ett generellt förbud mot 
tvåtaktsmotorer är en fråga för nationell lagstiftning och ligger inte inom ramen för ett 
kommunalt beslut.  
 
Vad gäller ålder på äldre motorer och utsläpp, visar en undersökning av kolväteutsläpp i 
procent av bränsleförbrukningen som har genomförts att tvåtaktsmotorer med förgasare av 
årsmodell 1998 och tidigare har ett kolväteutsläpp på över 30 %. För senare årsmodeller 
uppgår utsläppen av kolväte till 10%. 
 
Bedömningen görs att det är en fråga för nationell lagstiftning och ligger inte inom ramen för 
ett kommunalt beslut att införa ett generellt förbud mot äldre tvåtaktsmotorer i kommunens 
sjöar och vattendrag. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-04-22 från tf. samhällsbyggnadschef 
2 Motion om tvåtaktsmotorer 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att det ligger utanför den kommunala kompetensen att 
meddela ett generellt beslut om förbud mot tvåtaktsmotorer i kommunens sjöar och 
vattendrag. 
 
Motionens övriga förslag får anses vara tillgodosedda med hänvisning till att redovisning sker 
i detta svar. 

https://juno.nj.se/b/documents/abs/SFS1991-0900_K2_P1


Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2022-04-22 

 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om tvåtaktsmotorer 
Diarienummer 2022/135, löpnummer 1639/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att det ligger utanför den kommunala kompetensen att 
meddela ett generellt beslut om förbud mot tvåtaktsmotorer i kommunens sjöar och 
vattendrag. 
 
Motionens övriga förslag får anses vara tillgodosedda med hänvisning till att redovisning sker 
i detta svar. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Klas Redin (S) att ett förbud mot 
tvåtaktsmotorer i kommunens sjöar och vattendrag ska utredas, samt vart gränsen går för 
äldre motorer. Utredningarna ska redovisas för kommunstyrelsen. Förslaget grundar sig i 
den negativa påverkan på miljön och i förlängningen människors hälsa som användningen av 
dessa motorer skapar.  
 
I 2 kap. 1 och 2 §§ kommunallagen (2017:725) regleras den grundläggande kompetensen 
för kommuner och regioner. I bestämmelsen anges att kommuner och regioner själva får ha 
hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens 
eller regionens område eller deras medlemmar och som inte ska skötas enbart av staten, en 
annan kommun, en annan region eller någon annan. Att införa ett generellt förbud mot 
tvåtaktsmotorer är en fråga för nationell lagstiftning och ligger inte inom ramen för ett 
kommunalt beslut.  
 
Vad gäller ålder på äldre motorer och utsläpp, visar en undersökning av kolväteutsläpp i 
procent av bränsleförbrukningen som har genomförts att tvåtaktsmotorer med förgasare av 
årsmodell 1998 och tidigare har ett kolväteutsläpp på över 30 %. För senare årsmodeller 
uppgår utsläppen av kolväte till 10%. 
 
Bedömningen görs att det är en fråga för nationell lagstiftning och ligger inte inom ramen för 
ett kommunalt beslut att införa ett generellt förbud mot äldre tvåtaktsmotorer i kommunens 
sjöar och vattendrag. 
 
 
Ärendet 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Klas Redin (S) att ett förbud mot 
tvåtaktsmotorer i kommunens sjöar och vattendrag ska utredas, samt vart gränsen går för 
äldre motorer. Utredningarna ska redovisas för kommunstyrelsen. Förslaget grundar sig i 
den negativa påverkan på miljön och i förlängningen människors hälsa som användningen av 
dessa motorer skapar.  
 
Transportstyrelsen har kartlagt utsläppen från fritidsbåtar. Kartläggningen visar att de 
största utsläppen kommer ifrån äldre tvåtaktsmotorer med förgasarteknik. Denna motortyp 
står för 65 % av utsläppen av kolväten, trots att motortypen bara står för 18 % av det totala 
antalet motorer. 

https://juno.nj.se/b/documents/abs/SFS1991-0900_K2_P1


 
 
 
 
  2022/135, 1639/2022 2(3) 

 
Nya tvåtaktsmotorer är avsevärt bättre ur miljösynpunkt och därför bör det finnas en 
avgränsning där äldre motorer av denna typ fasas ut från våra sjöar och vattendrag och i 
förlängningen förbjuds. 
 
Länsstyrelsen är den myndighet som enligt 7 kap. 21 och 22 §§ miljöbalken kan besluta att ett 
mark- eller vattenområde får förklaras som vattenskyddsområde för en grund- eller 
ytvattentillgång som utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för en vattentäkt. För ett 
vattenskyddsområde ska meddelas sådana föreskrifter om inskränkningar i rätten att förfoga 
över fastigheter inom området som behövs för att tillgodose syftet med området. Syftet med 
föreskrifterna och deras tillämpning är att säkerställa att syftet med vattenskyddsområdet 
uppnås. De inskränkningar i de enskildas rätt att använda mark och vatten får inte vara mer 
långtgående än vad som krävs för att uppnå detta syfte. Det finns kommuner där det har 
införts ett förbud mot användning av tvåtaktsmotorer i dessa föreskrifter, med grund i risken 
för påverkan på ytvattentäkt. I Ulricehamns kommun finns enbart grundvattentäkter och ett 
förbud skulle därmed inte kunna motiveras med risk för påverkan som grund. 
 
I förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH) finns rätt för 
kommuner att i vissa angivna fall meddela lokala föreskrifter till skydd mot olägenheter för 
människors hälsa. Av 40 § FMH framgår att lokala hälsoskyddsföreskrifter bland annat får 
innehålla bestämmelser om skydd för ytvattentäkter och enskilda grundvattentäkter, men då 
bestämmelserna måste grunda sig i ett skydd för människors hälsa, kan regleringar inte 
heller där införas med motivering i skyddet för människors hälsa.  
 
Havs och vattenmyndigheten har tagit fram ett åtgärdsprogram för havsmiljön (ÅPH) enligt 
havsmiljöförordningen. Programmet omfattar perioden 2022–2027. En av åtgärderna 
(åtgärd 41) i programmet tar sikte på en aktiv utfasning av tvåtaktsmotorer med förgasare på 
fritidsbåtar. Åtgärd 41 syftar till att miljökvalitetsnormen B.1 ska kunna följas. 
Miljökvalitetsnormen handlar om att tillförseln av farliga ämnen från mänsklig verksamhet 
ska minska tills den inte orsakar halter av farliga ämnen som förhindrar att god miljöstatus 
uppnås. Transportstyrelsen tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten och 
Naturvårdsverket ska finansiera utredningar där olika möjliga utfasningsmetoder bedöms. 
Om skrotningspremier aktualiseras kommer detta att medföra behov av ökad statlig 
finansiering. Uppföljning kommer närmare specificeras i åtgärdens genomförandeplan, 
vilken ännu inte är fastställd. 
 
Ett förbud för tvåtaktsmotorer skulle innebära koordinering av följande lagstiftningar: 
 
•EU:s regelverk Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/53/EU av den 20 november 
2013 om fritidsbåtar och vattenskotrar 
•Vattendirektivet (2000/60/EG)359 Direktivet om prioriterade ämnen (2008/105/EG)360  
•Miljökvalitetsnormerna för vatten meddelade med stöd av vattenförvaltningsförordningen 
(2004:660). 
 
Då regelverket omfattar såväl EU- rätt som nationell lagstiftning är bedömningen att frågan 
ligger utanför den kommunala kompetensen, och att ett förbud inte är möjligt att införa. 
Utredningen rör havsmiljön, men då det är Transportstyrelsen som har fått uppdraget borde 
en utfasning, åtminstone i förlängningen, också omfatta insjöar. Eftersom uppdraget är nytt 
och inte slutfört är det svårt att veta vad som kommer att gälla.  
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En undersökning av kolväteutsläpp i procent av bränsleförbrukningen som har genomförts 
visar att tvåtaktsmotorer med förgasare av årsmodell 1998 och tidigare har ett kolväteutsläpp 
på över 30 %. För senare årsmodeller uppgår utsläppen av kolväte till 10%.  
 
Bedömningen görs att det är en fråga för nationell lagstiftning och ligger inte inom ramen för 
ett kommunalt beslut att införa ett generellt förbud mot äldre tvåtaktsmotorer i kommunens 
sjöar och vattendrag. 
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om tvåtaktsmotorer 

 
Beslutet lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
 
 
 
 
 

Andreas Ekman Joanna Miklos-Svan 
Tf. Samhällsbyggnadschef Enhetschef miljö 
Sektor miljö och samhällsbyggnad Miljöenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 

 



 

 

 

Motion om tvåtaktsmotorer i kommunens sjöar och vattendrag  

Det finns idag drygt 750 000 sjödugliga fritidsbåtar i Sverige. Var tredje motor i en fritidsbåt 

är äldre än 25 är. Tvåtaktsmotorer är relativt enkla konstruktioner som håller länge. Gamla 

motorer har låg verkningsgrad och är därmed stora miljöbovar, 30 % av bränslet går 

oförbränt rakt ut i vattnet. 

Detta har en stor negativ påverkan på allt liv i våra sjöar och vattendrag och det påverkar i 

slutändan oss människor som bor och lever runt sjöarna. Flera studier har visat att mängden 

gift efter gamla tvåtaktsmotorer i vattnet är tillräckligt hög för att påverka alger, bakterier, 

fiskar och kräftdjur, bland annan dör fiskäggen och fiskyngel kan få missbildningar. 

Transportstyrelsen har kartlagt utsläppen från fritidsbåtar. Kartläggningen visar att de 

största utsläppen kommer ifrån äldre tvåtaktsmotorer med förgasarteknik. Denna motortyp 

står för 65 % av utsläppen av kolväten, trots att motortypen bara står för 18 % av det totala 

antalet motorer. 

Nya tvåtaktsmotorer är avsevärt bättre ur miljösynpunkt och därför bör det finnas en 

avgränsning där äldre motorer av denna typ fasas ut från våra sjöar och vattendrag och i 

förlängningen förbjuds. 

Vi Socialdemokrater föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
 

- Utreda ett förbud mot äldre tvåtaktsmotorer I kommunens sjöar och vattendrag 
 

- Utreda var gränsen för äldre motorer går 
 

- Utredningarna ska redovisas för kommunstyrelsen 
 

För den Socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen  

 

Klas Redin(s) 
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Svar på motion om fri pedagogisk lunch för VFU-
studenter 
Dnr 2017/781 
 
 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen antas genom att lärarstudenter under sin verksamhetsförlagda utbildning erbjuds 
fri pedagogisk lunch. 
 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att revidera Ulricehamns kommuns regler för pedagogiska 
måltider så att det av reglerna framgår att även lärarstudenter under sin 
verksamhetsförlagda utbildning omfattas av reglerna. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Mikael Levander (NU) att Ulricehamns 
kommun, för att ses som en attraktiv arbetsgivare, inför fri pedagogisk lunch för VFU-
studenter. 
 
Av Skatteverkets regelverk ”undantag från kostförmån” framgår följande: ”Förmån av fri eller 
subventionerad måltid för lärare eller annan personal vid grundskola, förskola, daghem och 
fritidshem är av hävd skattefri om personalen vid måltiden har tillsynsskyldighet eller 
motsvarande för barn under skolmåltid eller i samband med s.k. pedagogiska måltider.” 
 
Enligt regelverket gäller undantaget lärare eller annan personal, men även lärarstudenter 
som har verksamhetsförlagd utbildning kan omfattas av undantaget från kostförmån. 
 
Ulricehamns kommun antog i november 2015 regler för pedagogiska måltider och gäller för 
vårdpersonal och personal inom skolan.  
 
I reglerna refereras till Skatteverkets regelverk och därutöver klargörs att den pedagogiska 
måltiden ska ingå i personalens arbetstid vilket tydligt ska framgå i personalens 
arbetsschema eller i beskrivningen av personalens arbetsuppgifter. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-04-27 från barn- och utbildningschef 
2 Motion om fri pedagogisk lunch för VFU-studenter 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen antas genom att lärarstudenter under sin verksamhetsförlagda utbildning erbjuds 
fri pedagogisk lunch. 
 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att revidera Ulricehamns kommuns regler för pedagogiska 
måltider så att det av reglerna framgår att även lärarstudenter under sin 
verksamhetsförlagda utbildning omfattas av reglerna. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2022-04-27 

 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om fri pedagogisk 
lunch för VFU-studenter 
Diarienummer 2017/781, löpnummer 1693/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen antas genom att lärarstudenter under sin verksamhetsförlagda utbildning erbjuds 
fri pedagogisk lunch. 
 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att revidera Ulricehamns kommuns regler för pedagogiska 
måltider så att det av reglerna framgår att även lärarstudenter under sin 
verksamhetsförlagda utbildning omfattas av reglerna. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Mikael Levander (NU) att Ulricehamns 
kommun, för att ses som en attraktiv arbetsgivare, inför fri pedagogisk lunch för VFU-
studenter. 
 
Av Skatteverkets regelverk ”undantag från kostförmån” framgår följande: ”Förmån av fri eller 
subventionerad måltid för lärare eller annan personal vid grundskola, förskola, daghem och 
fritidshem är av hävd skattefri om personalen vid måltiden har tillsynsskyldighet eller 
motsvarande för barn under skolmåltid eller i samband med s.k. pedagogiska måltider.” 
 
Enligt regelverket gäller undantaget lärare eller annan personal, men även lärarstudenter 
som har verksamhetsförlagd utbildning kan omfattas av undantaget från kostförmån. 
 
Ulricehamns kommun antog i november 2015 regler för pedagogiska måltider och gäller för 
vårdpersonal och personal inom skolan.  
 
I reglerna refereras till Skatteverkets regelverk och därutöver klargörs att den pedagogiska 
måltiden ska ingå i personalens arbetstid vilket tydligt ska framgå i personalens 
arbetsschema eller i beskrivningen av personalens arbetsuppgifter. 
 
 
Ärendet 
I en motion till kommunfullmäktige konstaterar Mikael Levander (NU) att lärarstudenter 
som kommer till Ulricehamns kommun för sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) inte 
har rätt att äta kostnadsfri pedagogisk lunch med elever. Vill lärarstudenterna äta med 
eleverna får de alltså betala. 
 
Om Ulricehamns kommun ska ses som en attraktiv arbetsgivare och kunna locka till sig 
studenter och framtida pedagoger så ska kommunen inte vara dumsnål. Mikael Levander 
föreslår därför att Ulricehamns kommun inför fri pedagogisk lunch för de lärarstudenter som 
har sin verksamhetsförlagda utbildning i Ulricehamn. 
 
Lagstiftning/föreskrifter 
För att en måltid ska bedömas som en pedagogisk måltid ska personalen sitta med vid 
samma bord som barnen/eleverna, äta den mat som serveras samt ha tillsynsansvar. 
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Av Skatteverkets regelverk ”undantag från kostförmån” framgår följande: ”Förmån av fri eller 
subventionerad måltid för lärare eller annan personal vid grundskola, förskola, daghem och 
fritidshem är av hävd skattefri om personalen vid måltiden har tillsynsskyldighet eller 
motsvarande för barn under skolmåltid eller i samband med s.k. pedagogiska måltider.” 
 
Enligt regelverket gäller undantaget lärare eller annan personal, men även lärarstudenter 
som har verksamhetsförlagd utbildning kan omfattas av undantaget från kostförmån. 
 
Ulricehamns kommun antog i november 2015 regler för pedagogiska måltider och gäller för 
vårdpersonal och personal inom skolan.  
 
I reglerna refereras till Skatteverkets regelverk och därutöver klargörs att den pedagogiska 
måltiden ska ingå i personalens arbetstid vilket tydligt ska framgå i personalens 
arbetsschema eller i beskrivningen av personalens arbetsuppgifter. 
 
Omvärldsbevakning 
Vid en granskning av vilka regler för pedagogiska måltider som gäller i andra kommuner 
framkommer att flera kommuner har utformat liknande regler som Ulricehamns kommun. 
 
Vårgårda kommun är en kommun som i sina regler för pedagogiska måltider har en skrivning 
som särskilt fokuserar på lärarstudenter som har verksamhetsförlagd undervisning. I deras 
regler anges följande: ”För att välkomna VFU-studenter till Vårgårda kommun och stärka 
samarbetet med högskola/universitet erbjuds VFU-studenter att äta pedagogisk måltid 
kostnadsfritt.” Kostnaden baseras på Vårgårda kommuns självkostnadspris för frukost, lunch 
och mellanmål. 
 
Ekonomi 
Den verksamhetsförlagda undervisningen bedrivs under 20 veckor och fördelas på lite olika 
sätt då de olika lärosätena lägger upp undervisningen som de själva vill. Det kan innebära att 
några studenter inte är ute på praktik vissa terminer och andra studenter har praktik 5 eller 
10 veckor under en termin. Oavsett lärosäte och utbildningsinriktning har en lärarstudent 
dock alltid 20 veckors verksamhetsförlagd undervisning. 
 
Inom Ulricehamns kommun kostar en pedagogisk lunch i dag 11 kronor. Det innebär att den 
sammanlagda lunchkostnaden för en lärarstudent uppgår till 1 100 kronor under 20 veckor, 
motsvarar 100 undervisningsdagar.  
 
Under kalenderåret 2021 tog sektor lärande emot 113 lärarstudenter inom de olika 
verksamheterna. 
 
Då antalet praktikveckor varierar är det svårt att beräkna den totala kostnaden per 
kalenderår. För att ändå få en bild av den årliga kostnaden kan den verksamhetsförlagda 
utbildningen fördelas jämnt över de år som utbildningen pågår, exempelvis med 5 veckor per 
år under de fyra år som lärarutbildningen F-9 pågår. Detta skulle i så fall ge en kostnad på 
275 kronor per lärarstudent och år. Med motsvarande antal lärarstudenter som under 2021 
skulle den sammanlagda lunchkostnaden för ett kalenderår därmed uppgå till 31 075 kronor. 
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om fri pedagogisk lunch för VFU-studenter 
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Beslutet lämnas till 
Barn- och utbildningschef 
 
 
 
 
 

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



 
 
 
Kommunfullmäktige i Ulricehamn 
 
Motion om fri pedagogisk lunch för VFU-studenter 
 
När lärarstudenter kommer till Ulricehamns kommun och gör sin verksamhetsförlagda 
utbildning (VFU) har de inte rätt att äta kostnadsfri pedagogisk lunch med elever. Vill de äta 
med eleverna får de betala! Om Ulricehamns kommun ska ses som en attraktiv arbetsgivare 
och kunna locka till sig studenter och framtida pedagoger så ska vi inte vara dumsnåla.  
 
Därför föreslår vi: 
Att Ulricehamns kommun inför fri pedagogisk lunch för VFU-studenter. 
 
Ulricehamn 2017-11-22 
 
Mikael Levander  
Nya Ulricehamn 
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Svar på motion om ökad självbetjäning på 
skolbiblioteken 
Dnr 2016/68 
 
 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen avslås med hänvisning till att arbetet i nuläget bör prioritera en utökning av antalet 
fackutbildade skolbibliotekarier samt en ökad bemanning. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Mikael Levander (NU) att Ulricehamns 
kommun utreder möjligheten och priset för att införa ökad självbetjäning vid skolbiblioteken 
i kommunen, med målet att frigöra biblioteksresurser till det pedagogiska arbetet. 
 
Aktuellt läge vad det gäller självbetjäning: 

 Mediatek Tingsholm, som är skolbibliotek för Tingsholmsgymnasiet och 
Vuxenutbildningen, har en utlånings- och återlämningsautomat 

 Övriga skolor har inga utlåningsstationer med självbetjäning 
 
Det pågår för närvarande ett arbete inom sektor lärande (grundskolan) i syfte att utöka 
antalet fackutbildade skolbibliotekarier och även utöka bemanningen så att alla skolor och 
därmed alla elever får del av kärnkompetenserna kring källkritik, informationssökning, 
bokprat, ge enskilda tips kring boktips, utveckla läskompetens, bokförsörjning och andra 
kompetenser. Alla dessa kompetenser ökar möjligheten att skolbiblioteket ska bli en 
medpedagogisk verksamhet. 
 
Vid införskaffande av en utlåningsstation, motsvarande den som finns vid gymnasiet/ 
vuxenutbildningen, till samtliga 13 skolenheter som idag inte har en utlåningsstation så 
innebär det en sammanlagd kostnad på 650 000 kronor. Den sammanlagda kostnaden för 
licenser, service och support uppgår till 91 000 kronor per år. Vad den faktiska kostnaden 
blir och vilken typ av utrustning som blir aktuell går dock inte att säga då detta är beroende 
på den upphandling som behöver göras. 
 
Införs självskanning på alla skolenheter är det av vikt att systemet anpassas till målgruppen. 
Det kan därför finnas ett behov av olika bibliotekssystem beroende på om målgruppen är 
elever i lågstadiet eller gymnasiet.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-04-28 från barn- och utbildningschef 
2 Motion om ökad självbetjäning på skolbiblioteken 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att arbetet i nuläget bör prioritera en utökning av antalet 
fackutbildade skolbibliotekarier samt en ökad bemanning. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2022-04-28 

 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om ökad 
självbetjäning på skolbiblioteken 
Diarienummer 2016/68, löpnummer 1715/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att arbetet i nuläget bör prioritera en utökning av antalet 
fackutbildade skolbibliotekarier samt en ökad bemanning. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Mikael Levander (NU) att Ulricehamns 
kommun utreder möjligheten och priset för att införa ökad självbetjäning vid skolbiblioteken 
i kommunen, med målet att frigöra biblioteksresurser till det pedagogiska arbetet. 
 
Aktuellt läge vad det gäller självbetjäning: 

 Mediatek Tingsholm, som är skolbibliotek för Tingsholmsgymnasiet och 
Vuxenutbildningen, har en utlånings- och återlämningsautomat 

 Övriga skolor har inga utlåningsstationer med självbetjäning 
 
Det pågår för närvarande ett arbete inom sektor lärande (grundskolan) i syfte att utöka 
antalet fackutbildade skolbibliotekarier och även utöka bemanningen så att alla skolor och 
därmed alla elever får del av kärnkompetenserna kring källkritik, informationssökning, 
bokprat, ge enskilda tips kring boktips, utveckla läskompetens, bokförsörjning och andra 
kompetenser. Alla dessa kompetenser ökar möjligheten att skolbiblioteket ska bli en 
medpedagogisk verksamhet. 
 
Vid införskaffande av en utlåningsstation, motsvarande den som finns vid gymnasiet/ 
vuxenutbildningen, till samtliga 13 skolenheter som idag inte har en utlåningsstation så 
innebär det en sammanlagd kostnad på 650 000 kronor. Den sammanlagda kostnaden för 
licenser, service och support uppgår till 91 000 kronor per år. Vad den faktiska kostnaden 
blir och vilken typ av utrustning som blir aktuell går dock inte att säga då detta är beroende 
på den upphandling som behöver göras. 
 
Införs självskanning på alla skolenheter är det av vikt att systemet anpassas till målgruppen. 
Det kan därför finnas ett behov av olika bibliotekssystem beroende på om målgruppen är 
elever i lågstadiet eller gymnasiet.  
 
 
Ärendet 
Mikael Levander (NU) konstaterar i en motion att läslusten hos barn och unga har förändrats 
och att antalet storläsare har minskat. Många yngre väljer datorspel, bloggar, 
streamingtjänster och andra sociala medier före boken. Motionären menar att det är viktigt 
att tillgången till böcker är stor och att det måste var lätt att låna böcker för eleverna. 
 
Genom införande av en ökad självbetjäning på skolbiblioteken kan man underlätta för 
låntagarna och avlasta bibliotekspersonalen från det administrativa delarna. Detta leder till 
att personalen kan göra det de är bra på, det vill säga ge tips, hjälpa, inspirera och informera 
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om böcker. Bibliotekspersonalen bör i större utsträckning användas till det pedagogiska 
arbetet där de ska vara länken mellan lärarna, eleverna och böckernas värld. 
 
Med hänsyn till detta föreslår Mikael Levander (NU) att Ulricehamns kommun utreder 
möjligheten och priset för att införa ökad självbetjäning vid skolbiblioteken i kommunen, 
med målet att frigöra biblioteksresurser till det pedagogiska arbetet. 
 
Nuläge 
I Ulricehamns kommun finns elva F-6 skolor, två 7 – 9-skolor, en gymnasieskola samt 
kommunal vuxenutbildning. Särskolan bedriver verksamhet vid Ulrikaskolan, Marbäcks 
skola, Stenbocksskolan samt vid Tingsholmsgymnasiet. Samtliga skolor har någon form av 
bokutbud.  
 
I dag finns en fackutbildad bibliotekarie vid följande skolenheter: 

 Bogesundsskolan – en tjänst motsvarande 60 procent av en heltidstjänst 
 Ulrikaskolan – en tjänst motsvarande 40 procent av en heltidstjänst 
 Hökerums skola – en tjänst motsvarande 40 procent av en heltidstjänst 
 Gällstad skola – en tjänst motsvarande 20 procent av en heltidstjänst 
 Blidsbergs skola – en tjänst motsvarande 20 procent av en heltidstjänst 
 Stenbocksskolan – en heltidstjänst 
 Ätradalsskolan – en tjänst motsvarande 50 procent av en heltidstjänst 
 Tingsholmsgymnasiet/vuxenutbildningen – en heltidstjänst 

 
Bemanningen vid dessa skolor varierar således från en dag i veckan till fem dagar. Sex av 
kommunens skolor saknar i nuläget en utbildad skolbibliotekarie. En del av dessa enheter 
bemannas av lärare under tid motsvarande upp till cirka 5,0 procent av en heltidstjänst. 
 
Vid ett par skolenheter finns en folkbibliotekarie från stadsbiblioteket på plats ett par timmar 
i veckan. Professionen folkbibliotekarie skiljer sig i olika delar från professionen 
skolbibliotekarie, främst i fråga om kopplingen till läroplanerna. 
 
Aktuellt läge vad det gäller självbetjäning: 

 Mediatek Tingsholm, som är skolbibliotek för Tingsholmsgymnasiet och 
Vuxenutbildningen, har en utlånings- och återlämningsautomat 

 Övriga skolor har inga utlåningsstationer med självbetjäning 
 
Det pågår för närvarande ett arbete inom sektor lärande (grundskolan) i syfte att utöka 
antalet fackutbildade skolbibliotekarier och även utöka bemanningen så att alla skolor och 
därmed alla elever får del av kärnkompetenserna kring källkritik, informationssökning, 
bokprat, ge enskilda tips kring boktips, utveckla läskompetens, bokförsörjning och andra 
kompetenser. Alla dessa kompetenser ökar möjligheten att skolbiblioteket ska bli en 
medpedagogisk verksamhet. 
 
Införandet av en självutlåningsstation innebär inte automatiskt att läsandet bland elever 
ökar. Men vid de skolor som saknar en skolbibliotekarie helt och hållet eller under en större 
del av veckan så kan en självutlåningsautomat tillsammans med att en lärare följer med 
klassen när de lånar böcker, leda till att fler elever faktiskt lånar böcker. 
 
Risker 
Det finns en mindre risk med självskanning då låntagare kan ta med sig en bok utan att 
använda självutlåningsautomaten, något som dock lika gärna kan hända även om systemet 
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med självbetjäning inte finns. Vid Tingsholmsgymnasiet händer det att enstaka böcker 
försvinner, men det flesta återlämnas när eleven slutar gymnasiet. 
 
 
Ekonomi 
Priset för en utlåningsautomat motsvarande den som finns vid Tingsholmsgymnasiet uppgår 
till cirka 50 000 kronor per styck. Därutöver tillkommer en kostnad för licens, service och 
support på 7 000 kronor per år. 
 
Vid införskaffande av motsvarande utlåningsstation till samtliga 13 skolenheter som idag inte 
har en utlåningsstation så innebär det en sammanlagd kostnad på 650 000 kronor. Den 
sammanlagda kostnaden för licenser, service och support uppgår till 91 000 kronor per år. 
Vad den faktiska kostnaden blir och vilken typ av utrustning som blir aktuell går dock inte att 
säga då detta är beroende på den upphandling som behöver göras. 
 
I dagsläget används bibliotekssystemet Book-IT och det sköts av bibliotekarierna. En 
upphandling pågår dock för närvarande i syfte att ha ett gemensamt bibliotekssystem för hela 
Sjuhäradsregionen. 
 
Övrigt 
Införs självskanning på alla skolenheter är det av vikt att systemet anpassas till målgruppen. 
Det kan därför finnas ett behov av olika bibliotekssystem beroende på om målgruppen är 
elever i lågstadiet eller gymnasiet.  
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om ökad självbetjäning på skolbiblioteken 
 
Beslutet lämnas till 
Barn- och utbildningschef 
 
 
 
 
 

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

 

 



 
 

 

Kommunfullmäktige i Ulricehamn 
 

Motion om ökad självbetjäning på skolbiblioteken 
Att läsa är fantastiskt! Dessvärre har läslusten hos barn och unga förändrats. Antalet 
storläsare har minskat och det har också läsningen överlag gjort. Dessutom har barn och 
ungdomars läsande blivit allt mer varierande. Många yngre väljer hellre datorspel, bloggar, 
streamingtjänster och andra sociala medier före boken. Därför är det viktigt att tillgången till 
utbudet av böcker är stor och dessutom måste det vara lätt att låna böcker för eleverna. För 
en del elever kan tröskeln till att faktiskt gå in på ett bibliotek vara stor, att det sedan ska vara 
omständigt att låna en bok gör inte saken bättre. 
 
Genom att införa en ökad självbetjäning på skolbiblioteken kan man underlätta för 
låntagarna och avlasta bibliotekspersonalen från de administrativa delarna. Detta leder till att 
de kan göra det de är bra på, d.v.s. ge tips, hjälpa, inspirera och informera om böcker. 
Självbetjäningen leder också till minskat dubbelarbete för personal, elever och lärare, risken 
för arbetsskador minskar och det blir både lättare och säkrare att spåra böcker. 
Bibliotekspersonalen bör i större utsträckning användas till det pedagogiska arbetet! 
Han/hon ska vara länken mellan lärarna, eleverna och böckernas värld! 
 
Därför föreslår Nya Ulricehamn: 
Att Ulricehamns kommun utreder möjligheten och priset för att införa ökad självbetjäning vid 
skolbiblioteken i kommunen, med målet att frigöra bibliotekarieresurser till det pedagogiska 
arbetet. 
 
Ulricehamn 2016-01-27 
  
Mikael Levander  
Nya Ulricehamn 
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Svar på motion om utbildning i digitala system 
anpassat för äldre 
Dnr 2021/254 
 
 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionens förslag att utreda behovet av en utbildning i digitala system och att skapa 
förutsättningar för en utbildning i digitala system för seniorer avslås med hänvisning till att 
det inte finns tillräckliga resurser för det. 
 
Motionens förslag om att utreda om det går att hyra ut läsplattor till seniorer avslås med 
hänvisning till att det krävs en stor satsning för att kunna utföra det och det saknas resurser 
för det. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Klas Redin (S) att förvaltningen ges i uppdrag 
att snabbt utreda behovet av en utbildning i digitala system för seniorer och att förvaltningen 
ges i uppdrag att snabbt skapa förutsättningar för en utbildning i digitala system för seniorer. 
Vidare föreslår han att ge förvaltningen ges i uppdrag att utreda om det går att hyra ut 
läsplattor till seniorer.  

 
För att kunna erbjuda utbildning i digitala system för äldre behöver man anställa en person 
med rätt kompetens för detta. Förvaltningen anser att det inte finns tillräckliga resurser för 
det samt att kommunen redan erbjuder digitalt support inom andra verksamhetsområden 
och föreslår därmed att avslå motionärens förslag att utreda behovet om en utbildning i 
digitala system samt skapa förutsättningar för utbildning i digitala system för seniorer. 
 
Förvaltningen i Ulricehamnskommun anser att det inte finns tillräckliga resurser utifrån 
budget och personal för att kunna låna ut surfplattor till seniorerna. Det krävs en stor 
satsning organisatoriskt och ekonomiskt om detta ska utföras och därmed föreslår att avslå 
motionärens förslag att utreda om det går att hyra ut läsplattor till seniorer. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-05-05 från socialchef 
2 Motion om utbildning i digitala system anpassad för äldre 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionens förslag att utreda behovet av en utbildning i digitala system och att skapa 
förutsättningar för en utbildning i digitala system för seniorer avslås med hänvisning till att 
det inte finns tillräckliga resurser för det. 
 
Motionens förslag om att utreda om det går att hyra ut läsplattor till seniorer avslås med 
hänvisning till att det krävs en stor satsning för att kunna utföra det och det saknas resurser 
för det. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2022-05-05 

 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om utbildning i 
digitala system anpassat för äldre 
Diarienummer 2021/254, löpnummer 1058/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionens förslag att utreda behovet av en utbildning i digitala system och att skapa 
förutsättningar för en utbildning i digitala system för seniorer avslås med hänvisning till att 
det inte finns tillräckliga resurser för det. 
 
Motionens förslag om att utreda om det går att hyra ut läsplattor till seniorer avslås med 
hänvisning till att det krävs en stor satsning för att kunna utföra det och det saknas resurser 
för det. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Klas Redin (S) att förvaltningen ges i uppdrag 
att snabbt utreda behovet av en utbildning i digitala system för seniorer och att förvaltningen 
ges i uppdrag att snabbt skapa förutsättningar för en utbildning i digitala system för seniorer. 
Vidare föreslår han att ge förvaltningen ges i uppdrag att utreda om det går att hyra ut 
läsplattor till seniorer.  

 
För att kunna erbjuda utbildning i digitala system för äldre behöver man anställa en person 
med rätt kompetens för detta. Förvaltningen anser att det inte finns tillräckliga resurser för 
det samt att kommunen redan erbjuder digitalt support inom andra verksamhetsområden 
och föreslår därmed att avslå motionärens förslag att utreda behovet om en utbildning i 
digitala system samt skapa förutsättningar för utbildning i digitala system för seniorer. 
 
Förvaltningen i Ulricehamnskommun anser att det inte finns tillräckliga resurser utifrån 
budget och personal för att kunna låna ut surfplattor till seniorerna. Det krävs en stor 
satsning organisatoriskt och ekonomiskt om detta ska utföras och därmed föreslår att avslå 
motionärens förslag att utreda om det går att hyra ut läsplattor till seniorer.  
  
 
Ärendet 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Klas Redin (S) att förvaltningen ges i uppdrag 
att snabbt utreda behovet av en utbildning i digitala system för seniorer och att förvaltningen 
ges i uppdrag att snabbt skapa förutsättningar för en utbildning i digitala system för seniorer. 
Vidare föreslår han att förvaltningen ges i uppdrag att utreda om det går att hyra ut läsplattor 
till seniorer.  Motionären beskriver i motionen att i spåren av den pågående pandemin blir 
många seniorer mer isolerade. Den psykiska ohälsan bland äldre breder ut sig. Många saknar 
den basala kunskapen om det som krävs för att kommunicera via exempelvis Skype, 
Messenger och liknade program. Socialdemokraterna är måna om att alla människor ska ha 
det bra och vi ser ett behov av en enklare digital utbildning för seniorer så att de kan följa 
med i sin nutid på ett Covid-säkert sätt. 
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Förvaltningen står positiv till motionärens förslag och håller med om att utbildning i digitala 
system samt uthyrning av surfplattor hade minskat digitalt utanförskap och minska 
ensamhet och social isolering. 
 
Hemtjänsten i Ulricehamn ska införa digitalt inköp. I samband med detta kommer 
personalen att utbilda brukarna i de digitala system som kommer behövas användas i 
samband med det digitala inköpet. Det kommer även satsas på läsplattor men då för att 
användas vid inköpet. På stadsbiblioteket i Ulricehamn finns det drop-in tillfällen där 
biblioteket erbjuder tekniksupport för seniorer som behöver hjälp att exempelvis förstå sig på 
en smartphone, skaffa mailkonto och sociala medier. Att bli senior surfare är ett samarbete 
mellan ungas fritid, vuxenskolan, oasen och folkhälsostrateg.  Där fyra unga ledare har haft 
grupper med 12 stycken seniorer för att lära dem att surfa på internet.  
 
För att kunna erbjuda utbildning i digitala system för äldre behöver man anställa en person 
med rätt kompetens för detta. Förvaltningen anser att det inte finns tillräckliga resurser för 
det samt att kommunen redan erbjuder digitalt support inom andra verksamhetsområden 
och föreslår därmed att avslå motionärens förslag att utreda behovet om en utbildning i 
digitala system samt skapa förutsättningar för utbildning i digitala system för seniorer. 
 
Borås stad har haft ett projekt där de har lånat surfplattor till seniorer kostnadsfritt. Projektet 
finanserdes av tilldelade statsbidrag på 5,5 mnkr och haft flera projektgrupper. De har behövt 
bland annat upphandla avtal med leverantörer, ta fram arbetssätt och rutiner och ta fram 
avtal för seniorerna som ska hyra surfplattorna.  
 
Förvaltningen i Ulricehamns kommun anser att det inte finns tillräckliga resurser utifrån 
budget och personal för att kunna låna ut surfplattor till seniorerna. Det krävs en stor 
satsning organisatoriskt och ekonomiskt om detta ska utföras och därmed föreslår att avslå 
motionärens förslag att utreda om det går att hyra ut läsplattor till seniorer.  
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om utbildning i digitala system anpassad för äldre 
 
Beslutet lämnas till 
Socialchef 
 
 
 
 
 

Magnus Andersson Neumann Anna-Karin Asp 
Socialchef Verksamhetschef vård- och äldreboende 
Sektor välfärd Sektor välfärd 
  

 

Nina Landström Nathalie Johansson 
Verksamhetschef Hemtjänst och 
hemsjukvård 

Utredare 

Sektor välfärd Sektor välfärd 



 Ulricehamn 
2021-04-25 

 

Utbildning i digitala system anpassad för äldre 

I spåren av den pågående pandemin blir många seniorer mer isolerade. Den psykiska 
ohälsan bland äldre breder ut sig. Många saknar den basala kunskapen om det som 
krävs för att kommunicera via exempelvis Skype, Messenger video och liknande 
program. 

Då vi går mot ett kontantlöst samhälle kan det vara bra för äldre att kunna hantera 
bankärenden digitalt. 

Viktiga samhällsfunktioner och information finns mer lättillgängligt digitalt.  

Det är både billigare och miljövänligare att läsa tidningen på nätet och man kan få ett 
bredare urval. Texten går att förstora för de som har nedsatt syn. Tillgången till 
talböcker ökar. 

Tillgängligheten behöver öka för de som har svårt att ta sig till biblioteket av fysiska 
skäl. 

Vi Socialdemokrater är måna om att alla människor ska ha det bra och vi ser ett behov 
av en enklare digital utbildning för seniorer så att de kan följa med i sin nutid på ett 
Covid-säkert sätt. 
 

Socialdemokraterna yrkar härmed: 

Att  snabbt utreda behovet av en utbildning i digitala system för seniorer. 

Att snabbt skapa förutsättningar för en utbildning i digitala system för 
seniorer. 

Att utreda om det går att hyra ut läsplattor till seniorer. 

 

Klas Redin (S)      
Socialdemokraterna    
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§  
 

Svar på motion om framtagande av riktlinjer för 
större evenemang 
Dnr 2018/308 
 
 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen antas genom att ge kommunstyrelsen och Stadshus AB i uppdrag att ta fram en 
evenemangsstrategi.  Strategin ska omfatta hela koncernen.  
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige 2018-04-26 föreslår Mikael Levander (NU) att 
förvaltningen ges i uppdrag att ta fram riktlinjer för kommunens stöd till större evenemang 
som arrangeras i kommunen eller av organisationer alternativt föreningar i Ulricehamns 
kommun som arrangerar ett sådant evenemang.  
 
Förvaltningen och Näringsliv Ulricehamn AB, NUAB, ser fördelar med att ta fram ett 
styrdokument i form av en evenemangstrategi för att koordinera evenemangsfrågorna. En 
sådan strategi ska förtydliga hur evenemangsarbetet organiseras samt ansvarsfördelas och 
ligga till grund för vilka evenemang Ulricehamn ska prioritera och vara vägledande för vilka 
evenemangsarenor som ska utvecklas.  Strategin bör omfatta hela koncernen, det vill säga 
förvaltningen och samtliga bolag,  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-05-04 från kommunchef 
2 Motion om framtagande av riktlinjer för större evenemang 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen antas genom att ge kommunstyrelsen och Stadshus AB i uppdrag att ta fram en 
evenemangsstrategi.  Strategin ska omfatta hela koncernen.  



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2022-05-04 

 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om framtagande av 
riktlinjer för större evenemang  
Diarienummer 2018/308, löpnummer 1416/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen antas genom att ge kommunstyrelsen och Stadshus AB i uppdrag att ta fram en 
evenemangsstrategi.  Strategin ska omfatta hela koncernen.  
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige 2018-04-26 föreslår Mikael Levander (NU) att 
förvaltningen ges i uppdrag att ta fram riktlinjer för kommunens stöd till större evenemang 
som arrangeras i kommunen eller av organisationer alternativt föreningar i Ulricehamns 
kommun som arrangerar ett sådant evenemang.  
 
Förvaltningen och Näringsliv Ulricehamn AB, NUAB, ser fördelar med att ta fram ett 
styrdokument i form av en evenemangstrategi för att koordinera evenemangsfrågorna. En 
sådan strategi ska förtydliga hur evenemangsarbetet organiseras samt ansvarsfördelas och 
ligga till grund för vilka evenemang Ulricehamn ska prioritera och vara vägledande för vilka 
evenemangsarenor som ska utvecklas.  Strategin bör omfatta hela koncernen, det vill säga 
förvaltningen och samtliga bolag,  
 
 
Ärendet 
I en motion till kommunfullmäktige 2018-04-26 föreslår Mikael Levander (NU) att 
förvaltningen ges i uppdrag att ta fram riktlinjer för kommunens stöd till större evenemang 
som arrangeras i kommunen eller av organisationer alternativt föreningar i Ulricehamns 
kommun som arrangerar ett sådant evenemang.  
 
Revisorerna har genomfört en granskning av kommunens och de kommunala bolagens 
åtaganden i samband med världscupen 2017 och förvaltningen har genomfört en utvärdering 
av sitt arbete i samband med världscupen i längdskidor 2019. Granskningsrapporten och 
lärdomarna från 2019 låg till grund för arbetet inför världscup 2021.  
Granskningsrapporten och förvaltningens utvärdering visar på att ett mer sammanhållet 
arbetssätt för förvaltning och berörda bolag bör finnas vid större evenemang.  
 
I kulturstrategins handlingsplan finns ett uppdrag till Näringsliv Ulricehamns AB att ta fram 
en handbok för evenemangsarrangörer. Handlingsplanen ska innehålla information om tex 
vilka tillstånd som behövs, tillståndsförfarande, säkerhetsplan, miljö/hållbarhet, samarbete 
med andra offentliga organisationer som räddningstjänst, mark & exploatering m.fl.  
 
Dock saknas riktlinjer för ett sammanhållet arbetssätt och förvaltningen och de kommunala 
bolagen ser fördelar med att ta fram ett styrdokument i form av en evenemangstrategi för att 
koordinera evenemangsfrågorna. En sådan strategi ska förtydliga hur evenemangsarbetet 
organiseras samt ansvarsfördelas och ligga till grund för vilka evenemang Ulricehamn ska 
prioritera och vara vägledande för vilka evenemangsarenor som ska utvecklas.  Det finns en 
idé om att kategorisera evenemangen i olika nivåer, från lokal till internationell nivå, och ha 
fastställda kriterier för om arrangören kan erhålla olika former av stöd. Det kan exempelvis 
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vara ekonomiskt stöd, hjälp med marknadsföringsinsatser, subventionerad eller fri 
upplåtelse av lokaler, anläggningar och mark eller annat praktiskt stöd i form av tjänster eller 
tillhandahållande av material och utrustning.  
Strategin bör omfatta hela koncernen, det vill säga förvaltningen och samtliga bolag. 
 
Laglighet  
Det finns inget som enligt lag förhindrar att en koncernövergripande strategi för evenemang 
tas fram.   
 
Barnkonventionen  
Barn berörs inte specifikt av beslutet men kan beröras i samband med genomförande av 
evenemang. I dessa sammanhang kan det bli aktuellt med att barn och ungdomar får vara 
delaktiga och möjlighet att påverka.  
 
Evenemang som genomförs i kommunen kan fånga barn och ungdomars intresse inom 
exempelvis kultur och idrott som kan påverka individens hälsa i positiv riktning.   
 
Ekonomi  
Att ha ett koncernövergripande styrdokument för evenemang kommer leda till att 
samordning samt optimering av de personella och ekonomiska resurserna påverkas positivt.  
 
Övriga konsekvenser  
En koncernövergripande evenemangstrategi säkerställer att de som söker stöd till evenemang 
behandlas lika (likställighetsprincipen KL kap 2 3§).   
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om framtagande av riktlinjer för större evenemang 
 
Beslutet lämnas till 
Kommunchef 
Näringsliv Ulricehamn AB 
 
 
 
 
 

Gustaf Olsson Lena Brännmar 
Kommunchef tillika  
VD Stadshus AB 

Kanslichef 
Kommunledningsstaben 

  
  



                                           
 
 
Kommunfullmäktige i Ulricehamn 
 
Motion om framtagande av riktlinjer för större evenemang 
Världscupen 2017 i Ulricehamn blev en framgångssuccé som gav eko ut i 
världen. Trots framgångssagan finns det förbättringsåtgärder att genomföra i 
hur större evenemang hanteras i kommunen i framtiden. Det saknas bland 
annat tydliga riktlinjer och rutiner, för hur hanteringen av den här sortens 
evenemang ska ske, samt hur kommunen säkerställer att liknande projekt 
hanteras korrekt från beslut till slutlig rapportering. 
 
Nya Ulricehamn yrkar: 
 
Att förvaltningen ges i uppdrag att ta fram riktlinjer för kommunens stöd till 
större evenemang som arrangeras i kommunen eller av organisation eller 
förening hemmahörande i Ulricehamns kommun som arrangerar ett sådant 
evenemang. 
 
Ulricehamn 2018-04-24 
  
Mikael Levander  
Nya Ulricehamn 
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Planprioriteringslista hösten 2022 
Dnr 2022/235 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Planprioriteringslistan antas och ska ligga till grund för miljö och samhällsbyggnads fortsatta 
planarbete.  
 
Planuppdraget Blodboken 4 "Villa Skogshyddan" avslutas då behovet av ny detaljplan inte 
längre finns. Den nya fastighetsägaren planerar åtgärder enligt gällande detaljplan.  
 
Sammanfattning 
Förvaltningen 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 2022-04-19 från tf. samhällsbyggnadschef 
2 Följebrev Planprioritering hösten 2022 
3 Planprioriteringslista hösten 2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Planprioriteringslistan antas och ska ligga till grund för miljö och samhällsbyggnads fortsatta 
planarbete.  
 
Planuppdraget Blodboken 4 "Villa Skogshyddan" avslutas då behovet av ny detaljplan inte 
längre finns. Den nya fastighetsägaren planerar åtgärder enligt gällande detaljplan.  
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-04-19 

Tjänsteskrivelse Planprioriteringslista hösten 2022 
Diarienummer 2022/235, löpnummer 1182/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Planprioriteringslistan antas och ska ligga till grund för miljö och samhällsbyggnads fortsatta 
planarbete.  
 
Planuppdraget Blodboken 4 "Villa Skogshyddan" avslutas då behovet av ny detaljplan inte 
längre finns. Den nya fastighetsägaren planerar åtgärder enligt gällande detaljplan.  
 
Sammanfattning 
Förvaltningen 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 
Förvaltningen 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 
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. 
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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 hösten 2022 
2 Planprioriteringslista hösten 2022 
 
Beslut lämnas till 
Tf. Samhällsbyggnadschef 
 
 
 
 
 

Andreas Ekman Kjell Jonsson 
Tf. 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 hösten 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 ett uppdrag tillkommit i listan. En begäran om 
planbesked har kommit in och beslutats som positivt planbesked i kommunstyrelsen. Det är 
Bogesund 1:330, Dalgatan 14, där avsikten är att möjliggöra för dagligvaruhandel. 
 
Avslutade uppdrag 
Planuppdraget Blodboken 4 "Villa Skogshyddan" föreslås avslutas då behovet av ny detaljplan 
inte längre finns. Den nya fastighetsägaren planerar åtgärder enligt gällande detaljplan.  
 
Genomförda uppdrag 
Sedan föregående planprioriteringslista har ett uppdrag slutförts och således tagits bort från 
planprioriteringslistan. Det är Slingan 1 "B & B Tools". 
 
 
 

Andreas Ekman Kjell Jonsson 
Tf. Samhällsbyggnadschef Vik. planchef 
 Planenheten 
 Sektor miljö- och samhällsbyggnad 



 Planprioritering hösten 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, ny förskola, bostäder 40 H Kommunen Antagande hösten -22 Hösten -22

2 Sanatorieskogen 1:3 m.fl. KS 2018-11-01 Bostäder, ny skola, kommunal service 65 H Kommunen Granskning våren -22 Hösten -22
3 Tegelbruket Daltorp KS 2017-02-06 Bostäder 825 H Privat Antagande våren -22 Våren -22
4 Ubbarp 8:16 "Rönnåsen etapp 2" KS 2017-06-01 Industrimark, volymhandel - H Kommunen Granskning hösten -22 Våren -23
5 Bogesund 1:86 "Marknadsplatsen" KS 2016-09-08 Handel, kontor, bostäder 180 H Kommunen, privat Granskning hösten -22 Våren -23
6 Hester 5:7 m.fl. "Hester etapp 3" KS 2021-06-03 Industrimark - H Kommunen Planstart hösten -22 Hösten -24
7 Planprogram Brunnsnäs 2:1, m.fl. KS 2020-11-26 Bostäder, friluftsområde - H Kommunen Samråd våren -23 Hösten -23
8 Ubbarp 8:16 m.fl. "Lövåsen" KS 2019-06-03 Bostäder, kommunal service, mm 275 H Kommunen Planstart våren -22 Våren -25
9 Australien 3 "Gamla UT-huset" KS 2012-03-05 Bostäder 30 M Privat Granskning våren -22 Hösten -22

10 Hökerum 7:7 m.fl. "Mogdens fritidshusområde" KSAU 2008-05-12 Införa kommunalt VA mm, utöka byggrätter,
nya bostäder. 10 H Privat Antagande våren -22 Våren -22

11 Vedåsla 17:1, m.fl. “Förskola Dalum” KS 2021-06-03 Ny förskola, utveckling av bostadsområde - M Kommunen, STUBO Samråd hösten -22 Våren -24
12 Verkstaden 1 "UEAB" Deleg. 2017-10-09 Industrimark - M UEAB Antagande våren -22 Våren -22
13 Holmared 1:25 Deleg. 2018-12-20 Industrimark - M Privat Antagande hösten -22 Hösten -22
14 Stockrosen 1, etapp 2 Deleg. 2019-10-16 Bostäder 60 M STUBO Inväntar skolutredning -
15 Kölaby 22:11 "Förskola Trädet" KS 2020-11-26 Utveckling av förskola - L Kommunen Samråd hösten -22 Hösten -24
16 Karlslätt 1-9 Deleg. 2019-10-25 Bostäder 35 M STUBO Samråd hösten -22 Hösten -23
17 Resedan 5 och 8 m.fl. "Montessoriskolan" SMB 2014 Tillbyggnad skolverksamhet, bostäder 70 M Privat Granskning hösten -22 Våren -23
18 Skottek 1:10 m.fl. Deleg. 2018-10-01 Camping mm. - H Privat Samråd våren -23 Våren -25
19 Maskinen 5 Deleg. 2021-04-06 Industrimark - L Privat Samråd hösten -22 Våren -24
20 Ving 10:11, Hökerum Deleg. 2021-09-20 Bostäder 10 L Privat Samråd våren -22 Våren -24
21 Arnabo 1:20 KS 2021-06-03 Bostäder 10 H Privat Planstart våren -22 Våren -24

22 Del av Vist 10:27 m.fl. KS 2021-09-02 Fordonsservice, restaurangverksamhet,
drivmedelsstation - M Privat Planstart våren -22 Hösten -24

23 Folkesred 1:12 Deleg. 2020-12-02 Bostäder 4 L Privat Planstart hösten -22 Hösten -24
24 Fridhem 6 och 7 Deleg. 2021-07-05 Bostäder 2 L Privat Samråd våren -22 Våren -24
25 Tvingen 13-15 m.fl Deleg. 2021-06-02 Bostäder 1 L Privat Planstart våren -22 Hösten-24
26 Bogesund 1:223, Aspelundsdreven Deleg. 2021-10-19 Bostäder 1 L Privat Planstart hösten -22 Hösten -24
27 Brunnsnäs 2:10 KS 2020-11-26 Bostäder, gårdsmiljö - M Kommunen Planstart våren -24 Våren -26

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

28 Snipe 2:6 KS 2018-11-01 Bostäder & ev. kommunal service 90 H Kommunen Vilande

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

30 Stadsgränsen 2, Jönköpingsvägen 53 Deleg. 2020-03-31 Bostäder och kontor 50 L STUBO Vilande
31 Folkesred 1:2 KS 2021-09-02 Bostäder 10 M Privat Vilande

32 Bogesund 1:115 m.fl. Gullbergsg./ Borgmästarg. KS 2021-09-02 Bostäder 10 M Privat Vilande

Vilande - det finns ej förutsättningar att inleda planarbete, på grund av t.ex. otillräckligt underlag eller inväntande av kund

V
ila

nd
e 

B

Björnen 6 m.fl. KS 2019-05-02 Bostäder, kommunal service, mm. 70 H Kommunen, STUBO Inväntar förarbete i området
Grodparken KS 2016-12-01 Utformning av park, gator, service - M Kommunen Inväntar förarbete i området
Bronäs 3 m.fl. KS 2021-03-04 Bostäder 50 H Privat Avvaktar kund

Bogesund 1:330, Dalgatan 14 KS 2021-10-28 Dagligvaruhandel - M Privat Avvaktar kund, ej betalt planbesked, ej
rättighet till mark

Nord-Afrika 1, 10 m.fl. KS 2017-06-01 Bostäder 30 M Privat Avvaktar kund
Härstorp 5:12, Fotåsen KS 2018-01-08 Bostäder 15-300 H Privat Avvaktar kund
Bogesund 1:230 "Kvarnryd, Hemrydsgatan" KS 2014-10-06 Bostäder ? L STUBO Avvaktar kund
Gällstad 1:110 KS 2017-11-02 Församlingsverksamhet/bostäder ? M Privat Avvaktar kund
Bromarken 1 m.fl. "Ätranäs" KS 2021-04-14 Bostäder m.m. >500 H Privat Inväntar förarbete i området
Planprogram Järnvägsområdet KS 2017-06-01 Översiktlig planering av området - M Kommunen Inväntar förarbete i området
Fiskebacken 6 och 7 "Hökerum fastigheter" Deleg. 2018-06-26 Bostäder 100 H Privat Inväntar flytt av reningsverk
Brunnsbo 6 m.fl. "Voten" KS 2016-12-01 Bostäder 90 H Privat Inväntar flytt av reningsverk
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Intern kontrollplan för 2022 
Dnr 2022/313 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Intern kontrollplan 2022 antas och förvaltningen får i uppdrag att påbörja arbetet. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till intern kontrollplan 2022 utifrån genomförda 
riskanalyser. I enlighet med kommunallagen 6 kap 6§, ska kommunstyrelsen se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har 
bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Vidare ska kommunstyrelsen se 
till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-04-27 från kommunchef 
2 Intern kontrollplan 2022 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Intern kontrollplan 2022 antas och förvaltningen får i uppdrag att påbörja arbetet. 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-04-27 

Tjänsteskrivelse Intern kontrollplan för 2022 
Diarienummer 2022/313, löpnummer 1714/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Intern kontrollplan 2022 antas och förvaltningen får i uppdrag att påbörja arbetet. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till intern kontrollplan 2022 utifrån genomförda 
riskanalyser. I enlighet med kommunallagen 6 kap 6§, ska kommunstyrelsen se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har 
bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Vidare ska kommunstyrelsen se 
till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt.  
 
 
Ärendet 
Utifrån kommunallagen 6 kap 6§, ska kommunstyrelsen se till att verksamheten bedrivs i 
enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter 
som gäller för verksamheten. Vidare ska kommunstyrelsen se till att den interna kontrollen 
är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Med 
anledning av ovanstående har en intern kontrollplan för 2022 tagits fram. 
 
De risker som finns med i detta dokument är de mest övergripande för kommunens 
förvaltning, dvs de som framkommit i riskanalyserna genomförda i 
förvaltningsledningsgruppen, ledningsgrupperna för sektorerna miljö- och samhällsbyggnad, 
lärande, välfärd och service. Riskerna från genomförda riskanalyser i de kommunala bolagen 
finns också med. 
 
Uppföljningen av riskerna i detta dokument kommer att redovisas till kommunstyrelsen efter 
2022 års utgång i samband med årsredovisningen. 
 
Laglighet 
Genom att anta intern kontrollplan 2022 följer kommunkoncernen lagstiftningen i 
kommunallagen och aktiebolagslagen gällande intern kontroll. 
 
Barnkonventionen 
Barnperspektivet finns framförallt med i de riskanalyser som genomförts inom sektor 
lärande. Riskanalyserna har genomförts på en övergripande nivå för verksamheterna med 
deltagande från chefer och andra tjänstepersoner. Barn har inte funnits med vid 
riskanalyserna. De andra sektorerna i förvaltningen och de kommunala bolagen har i 
huvudsak andra brukare, kunder och intressenter än barn. 
 
Ekonomi 
Arbetet med intern kontroll syftar till att i första hand, eliminera och/eller reducera 
identifierade övergripande risker för verksamheterna kopplade till deras uppdrag. 
Riskanalyser och intern kontroll är ett förebyggande arbete som, rätt använt, kan minska 
risken för fel och felbedömningar och de kostnader som då kan uppkomma. Ett gott arbete 
med intern kontroll bidrar till god ekonomisk hushållning. 
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Övriga konsekvenser 
En konsekvens av att inte ha en intern kontrollplan blir att kommunkoncernen inte följer 
gällande lagstiftning på området. Ytterst handlar intern kontroll om att säkerställa att de av 
kommunfullmäktige (KF) fastställda målen (målen för god ekonomisk hushållning) uppfylls.  
Intern kontroll syftar också till att säkerställa att kommunstyrelsen (KS), nämnder och 
bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, som innebär att med rimlig 
grad av säkerhet säkerställa att följande uppnås: 

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. 
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten. 
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer mm. 

Den interna kontrollen syftar även till att ta fram förslag till förbättringar och förändringar av 
verksamheten. 
 
Beslutsunderlag 
1 Intern kontrollplan 2022 

 
Beslut lämnas till 
Kommunchef 
Författningshandboken 
 
 
 
 
 

Gustaf Olsson Lena Brännmar  
Kommunchef  Kanslichef  
 Kommunledningsstaben 
  

               Peter Danestad  
                                       Utvecklingsstrateg  
                                                                                      Strategi- och utvecklingsenheten  
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Strategi – Avgörande vägval och strategiområden från fullmäktigeberedningar
Program – Avgörande vägval och programområden från andra än fullmäktigeberedningar
Plan – Uppdrag, tidsram och ansvar
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1 Bakgrund 
Arbetet med intern kontroll styrs av kommunallagens kap 6, 6§. För de kommunala bolagen 
gäller också Aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning.  

Dessutom finns politiskt beslutade styrdokument som Ulricehamns kommuns Regler för 
intern kontroll och Bolagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag.  

Förvaltningen har också arbetat fram och beslutat om en process för hur arbetet med intern 
kontroll konkret ska bedrivas i kommunens förvaltningsledning, sektorer, verksamheter, 
bolag och nämnder. 

De politiskt antagna styrdokumenten och processen för intern kontroll följer The Committe 
of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) principer. 

2 Syfte 
Ytterst handlar intern kontroll om att säkerställa att de av kommunfullmäktige (KF) 
fastställda målen (målen för god ekonomisk hushållning) uppfylls.  

Intern kontroll syftar också till att säkerställa att kommunstyrelsen (KS), nämnder och 
bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, som innebär att med rimlig 
grad av säkerhet säkerställa att följande uppnås: 

 Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. 
 Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten. 
 Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer mm. 

Den interna kontrollen syftar även till att ta fram förslag till förbättringar och förändringar av 
verksamheten. 

3 Riskanalys 
Riskanalyser genomförs årligen i förvaltningens ledning, funktioner, sektorer, verksamheter, 
kommunala bolag och nämnder. Den riskbedömning som görs i dessa riskanalyser ligger till 
grund för de interna kontrollplanerna.  

För att underlätta arbetet med att hitta risker används ett frågeunderlag indelat i fyra 
riskområden. Nedan beskrivna frågeunderlag används vid riskanalyser i förvaltningens 
ledning, funktioner, sektorer, verksamheter och kommunala bolag. Ett särskilt 
frågeunderlag, indelat på samma sätt, är också framtaget för arbetet med riskanalyser i 
nämnderna. Detta underlag återfinns i processen för intern kontroll.  

Strategiska risker 
 Är verksamhetens mål och uppdrag tydliga? Arbetar vi med rätt saker? 
 Är ledning och styrning tydlig och tillräcklig? 
 Finns det omvärldsrisker vi bör beakta?  
 Finns risker med resursfördelningsmodell och budget? 

Operativa/verksamhetsrelaterade risker 
 Hur är vårt kundfokus, våra resultat och kvalitet? 
 Är medarbetarnas utbildning, kompetens, bemanning mm tillräcklig? 
 Är våra resurser, utrustning, IT, lokaler mm i tillräckligt bra skick? 
 Finns det IT-säkerhetsrisker vi måste hantera? 
 Finns användbara rutiner och processer, i tillräcklig omfattning, i verksamheten? 
 Är ansvar och befogenheter för olika funktioner tydliga? 
 Finns det risker i vår kommunikation (muntlig, skriftlig, intern, extern)? 
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Lagefterlevnad 
 Känner verksamheten till och följer lagar, andra föreskrifter och styrdokument?  
 Finns det risk för mutor och bestickning? 
 Finns risker för förtroendeskada, t ex tjänstepersoner som bryter mot regler? 
 Pågår arbete med att åtgärda påtalade brister i inspektionsrapporter från 

tillsynsmyndigheter, t ex Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Skolinspektionen, 
Länsstyrelsen eller annan myndighet? 

Finansiella risker 
 Finns risker med ekonomi, underskott, bokföring, attest, kontantkassor, rapportering 

mm? 

Samtliga framtagna risker har riskbedömts efter matrisen nedan när det gäller sannolikheten 
för att risken ska inträffa samt den konsekvens det blir om den inträffar. En tabell med 
definitioner på de olika värdena för sannolikhet och konsekvens används som stöd i denna 
bedömning. 

 

De risker där riskbedömningen (sannolikhet * konsekvens) är 18 eller högre, kan bedömas 
ingå i de interna kontrollplanerna. Risker med lägre riskbedömning än 18 kan också bedömas 
ingå i planerna.  

För de risker som är bedömda att ingå i de interna kontrollplanerna har det också bestämts: 

 Hur kontrollaktiviteter ska genomföras under året 
 Hur uppföljningen av kontrollaktiviteterna ska ske. 
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4 Intern kontrollplan 2022 
De risker som finns med i detta dokument är de mest övergripande för kommunens 
förvaltning, dvs de som framkommit i riskanalyserna genomförda i 
förvaltningsledningsgruppen, ledningsgrupperna för sektorerna miljö- och samhällsbyggnad, 
lärande, välfärd och service.  

Riskerna från genomförda riskanalyser i de kommunala bolagen finns också med. 
Uppföljningen av riskerna i detta dokument kommer att redovisas till KS efter 2022 års 
utgång som bilaga till årsredovisningen. 

4.1 Risker i funktioner, verksamheter och nämnder 
Som beskrivs ovan bedrivs arbetet med riskanalyser på ett betydligt bredare sätt än tidigare. 
Fler chefer, på flera nivåer, har varit engagerade. Detta har medfört en fördjupad kunskap 
om risker inom förvaltningens olika områden. Det har också gett insikter om att vi har 
mycket verksamhet i kommunen som fungerar väl.  

De riskanalyser som är genomförda i kommunledningsstabens olika funktioner, dvs 
ekonomi-, personal-, kansli-, planerings- och kommunikationsfunktionerna, i sektorernas 
verksamheter samt i nämnder redovisas inte i intern kontrollplan 2022, den hade då blivit 
alltför omfattande. Dessa risker är endast dokumenterade i Stratsys och utgör underlag 
för kommunchefens, sektorchefernas och nämndernas utvecklings- och kvalitetsarbete.  

5 Interna kontrollplaner 
I detta avsnitt redovisas de interna kontrollplanerna för förvaltningsledning, de olika 
sektorerna, samt de kommunala bolagen.  

5.1 Förvaltningsledning 
Processer/rutiner Risker Riskkategori   
Krisledningsförmåga Risk att inte klara av hantering av extraordinära händelser på 

ett bra sätt. 
Strategisk  

IT- säkerhetsrisker Risk att bli utsatta för yttre påverkan på våra IT-system som 
begränsar möjligheterna att nå viktig information i kommunen. 

Strategisk  

5.2 Sektor miljö- och samhällsbyggnad 
Processer/rutiner Risker Riskkategori   
Rekrytering av kompetent personal och 
minska personalomsättningen 

Svårt att rekrytera till kvalificerade tjänster och minska 
personalomsättningen. 

Operativ  
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5.3 Sektor lärande 
Processer/rutiner Risker 2,5 

 

  

Att kontinuiteten i ledningen bryts Operativ  Styrning och ledning 

Bristande kommunikationsvägar Operativ  

Samhällssyn på skola och förskola Allmänhetens syn på verksamhetens förmåga. Strategisk  

Rekrytering Svårigheter i arbetet med kompetensförsörjning Strategisk  

Att resurser och kompetens inte räcker till för att ge elever i 
behov av stöd det stöd de har rätt till enligt skollagens krav. 

Lagefterlevnad  Lagkrav och myndigheters påverkan 

Att inte nå upp till lagkraven som reglerar verksamheten Lagefterlevnad  

Hot och våld Barn, elever och personal kan utsättas för fysiskt och psykiskt 
våld 

Strategisk  

Pandemins påverkan Utbildningsskuld Strategisk  

Digital kompetens Otillräcklig digital kompetens Lagefterlevnad  

5.4 Sektor välfärd 
Processer/rutiner Risker Riskkategori   

Strategisk kompetensförsörjning inom 
välfärdsområdet. 

Bemannings- och kompetensbrist Strategisk  

Helhetsperspektiv internt och externt Risk för brist på samsyn och samverkan mellan verksamheter. Strategisk  

Lokalförsörjning Avsaknad av lämpliga lokaler, både administrativa- och 
verksamhetslokaler. 

Operativ  

5.5 Sektor service 
Ingen risk med tillräckligt stort riskvärde blev identifierad för sektor service, vid riskanalysen 
2022. 

5.6 Ulricehamns Stadshus AB 

Ingen risk med tillräckligt stort riskvärde blev identifierad för Ulricehamns Stadshus AB, vid 
riskanalysen 2022. 

5.7 Ulricehamns energi AB 
Processer/rutiner Risker Riskkategori   

Kunskap och kompetens hos medarbetarna Inträffade tillbud och olyckor i verksamheten kan göra att 
människor skadas. 

Operativ  
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5.8 Stubo AB 
Processer/rutiner Risker Riskkategori   

Fastighetsunderhåll Risk för att inte kunna åtgärda stort underhållsbehov under de 
kommande tio åren. 

Operativ  

Miljö- och klimatförändringar Risk att inte nå miljö- och klimatmål. Strategisk  

Fastighetsutveckling Brist på färdiga detaljplaner gör att nyproduktion inte kan 
göras i tillräcklig takt och omfattning för att nå målet för god 
ekonomisk hushållning. (100 nya lägenheter på 5 år.) 

Strategisk  

Otrygghet Ökad upplevd otrygghet i bostadsområdena, ökad skadegörelse, 
kriminella gäng etc. 

Operativ  

Fastighetsutveckling Risk att nyproduktion och ombyggnation bromsas av osäkerhet 
kring investeringsbidrag. 

Finansiell  

Leveransproblematik Risk för leveransproblem, brist på hantverkare och 
prishöjningar på grund av kriget i Ukraina. 

Strategisk  

5.9 Näringsliv Ulricehamn AB 
Processer/rutiner Risker Riskkategori   

Ägardirektiven Ägardirektiven behöver utgå från en gemensam målbild med 
förvaltningen, ibland krockar målen. 

Strategisk  

Budgetuppdrag Svårighet att arbeta med ofinansierade uppdrag. Strategisk  

Kommunikation NUAB som varumärke kan försämras. Operativ  

Säkerhetsarbete Svårigheter att hantera hotfulla och/eller påverkade personer. Operativ  

Bemanning Risk att arbetsbelastning blir för hög för medarbetarnas hälsa 
och kvalitet på arbetsresultat. 

Operativ  

Organiserad brottslighet Risk att hot och påtryckningar kan förekomma då organiserad 
brottlighet vill etablera sig i kommunen. 

Operativ  

IT-säkerhet Risk att NUAB blir utsatt för intrång i sina system. Operativ  
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Revidering av regler för flaggning 
Dnr 2022/292 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Den reviderade versionen av regler för flaggning antas. 
Därmed upphävs den tidigare versionen, antagen av kommunstyrelsen 2019-09-05. 
 
Sammanfattning 
I de antagna reglerna för flaggning listas de beslutade flaggdagarna. Förvaltningen har 
uppmärksammats på att Nordens dag, som infaller den 23 mars, bör uppmärksammas på 
samma sätt som Europadagen den 9 maj. 
 
Norden dag firas för att uppmärksamma det nordiska samarbetet, vilket förstärktes genom 
Helsingforsavtalet som undertecknades den 23 mars 1962. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-04-28 från kanslichef 
2 Regler för flaggning 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Den reviderade versionen av regler för flaggning antas. 
Därmed upphävs den tidigare versionen, antagen av kommunstyrelsen 2019-09-05. 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-04-28 

Tjänsteskrivelse Revidering av regler för flaggning 
Diarienummer 2022/292, löpnummer 1579/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Den reviderade versionen av regler för flaggning antas. 
Därmed upphävs den tidigare versionen, antagen av kommunstyrelsen 2019-09-05. 
 
Sammanfattning 
I de antagna reglerna för flaggning listas de beslutade flaggdagarna. Förvaltningen har 
uppmärksammats på att Nordens dag, som infaller den 23 mars, bör uppmärksammas på 
samma sätt som Europadagen den 9 maj. 
 
Norden dag firas för att uppmärksamma det nordiska samarbetet, vilket förstärktes genom 
Helsingforsavtalet som undertecknades den 23 mars 1962. 
 
 
Ärendet 
I de antagna reglerna för flaggning listas de beslutade flaggdagarna. Förvaltningen har 
uppmärksammats på att Nordens dag, som infaller den 23 mars, bör uppmärksammas på 
samma sätt som Europadagen den 9 maj. 
 
Norden dag firas för att uppmärksamma det nordiska samarbetet, vilket förstärktes genom 
Helsingforsavtalet som undertecknades den 23 mars 1962. 
 
De tilläggs om gjorts i dokumentet är markerade med gult. 
 
Beslutsunderlag 
1 Regler för flaggning 

 
Beslut lämnas till 
Kanslichef 
Författningshandboken 
 
 
 
 

Lena Brännmar Ida Josefsson 
Kanslichef Utredare 
Kommunledningsstaben Kanslifunktionen 
 Kommunledningsstaben 
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1 Bakgrund 
Den svenska flaggan är en nationalsymbol och innehar ett symbolvärde som exempelvis kan 
manifesteras genom riksdagens beslut om allmänna flaggdagar. Genom att flagga vid dessa 
högtidsdagar visar kommunen en delaktighet. Flaggning som förfarande kan på ett generellt 
plan ses som symboliskt viktigt för att högtidliggöra eller uppmärksamma händelser av vikt. 
Det finns idag inget nationellt heltäckande regelverk för behandlandet av olika flaggor vilket 
föranleder att det är upp till varje enskild kommun att bestämma tillvägagångssättet.  

I Ulricehamns kommun finns det officiella flaggstänger vid stadshuset, Stora torget, 
rådhuset, nämndhuset och Järnvägsområdet. Utöver dessa finns det även övriga kommunala 
flaggstänger vid verksamheter berörande skolor, äldreboenden samt idrottsanläggningar 
med mera. 

2 Syfte 
Syftet är att säkerställa att den kommunala flaggningen vad gäller lagar och förordningar 
efterföljs och att rutiner och regler finns för flaggning i Ulricehamns kommun. 

3 Allmänna flaggregler 
Utgångspunkten för fastställandet av flaggningar i Ulricehamns kommun är Lag om Sveriges 
flagga (SFS 1982:269), Förordning om allmänna flaggdagar (SFS 1982: 270) samt 
Rikskommittén Sveriges Nationaldags regler.  

Vid flaggningstillfälle används begreppen ’’heraldisk höger” samt ’’heraldisk vänster’’ i 
samband med flaggplacering. Detta innebär att med ryggen mot den plats som ska 
flaggsmyckas är ’’heraldiskt höger’’ på höger hand respektive ’’heraldiskt vänster’’ på vänster 
hand.  

• När en flagga är trasig ska den omedelbart repareras eller bytas. Utsliten eller blekt flagga 
kan brännas. Äldre flaggor är gjorda av polyester då bränning inte är att rekommendera 
och då kan flaggan klippas i gula respektive blåa tygbitar och utgör inte längre en flagga 
vilket möjliggör för kassering på ett lämpligt vis. 

• Vid flaggning med en svensk respektive utländsk flagga ska den svenska flaggan placeras 
heraldiskt höger. 

• Vid flaggning på flera stänger i rad beståendes av endast svenska och en utländsk nations 
flagga ska den generella placeringen vara den svenska flaggan på varannan stång. Om det 
är udda antal stänger ska den svenska flaggan hissas på första respektive sista stången. 

• När flaggning från flera stänger i rad består av endast nordiska flaggor det vill säga den 
svenska, danska, finska, norska och isländska flaggan, ska flaggorna placeras i svensk 
alfabetisk bokstavsföljd från heraldisk vänster till heraldisk höger. Vid en sådan 
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konstellation placeras oftast en svensk flagga mellan var och en av de övriga nationernas 
flaggor. 

• När det gäller internationell flaggning från flera stänger i rad placeras de i fransk 
alfabetisk bokstavsföljd med utgångspunkt i nationens namn enligt fransk stavning från 
heraldiskt vänster till heraldiskt höger. Den svenska flaggan intar sin plats i 
bokstavsföljden. Det är också vanligt förekommande att den svenska flaggan i denna 
konstellation placeras både i början och slutet. 

• Flaggans längd bör anpassas efter flaggstångens höjd och placering. Vid fall där flera 
flaggor står intill varandra ska dessa ha samma storlek. Den hissade flaggan ska alltid 
vara hel och ren. Flaggstången ska vara hel och ren där flaggan ska hänga fritt. 

• När flaggan ska hissas ska den göra det ordentligt i topp – tätt under flaggstångsknoppen. 
• Endast en flagga får hissas på varje stång. 
• På kommunens officiella flaggstänger ska flaggningen enbart ske med nationsflaggor och 

vid aktualitet FN-flaggan, EU-flaggan eller i enlighet med beslut enligt delegation. Vid 
stadshuset sker också flaggning av kommunflaggan.  

• I rang placeras FN-, EU och liknande flaggor efter nationsflaggor. 
 

4 Hissning av flaggan 

4.1 Svenska flaggans tidtabell 
1 mars – 31 oktober hissas flaggan kl. 08.00. 
1 november – 28 februari samt skottår (29) hissas flaggan kl.09.00. 

Flaggan ska halas ned vid solnedgång under hela året men senast 21.00 med undantaget att 
den får sitta uppe om det är belyst, i det fallet får den sitta uppe hela dygnet.  

4.2 Regeringens beslutade flaggdagar 
Nyårsdagen 1 januari 

Konungens namnsdag 28 januari 

Kronprinsessans namnsdag 12 mars 

Påskdagen  

Konungens födelsedag  30 april 

Första maj 1 maj 

Veterandagen 29 maj 

Pingstdagen  

Sveriges nationaldag 6 juni 
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Midsommardagen  

Kronprinsessans födelsedag 14 juli 

Drottningens namnsdag 8 augusti 

Dag för val till riksdagen  

FN-dagen 24 oktober  

Gustav Adolfsdagen 6 november 

Nobeldagen 10 december 

Drottningens födelsedag 23 december 

Juldagen 25 december 

  

4.3 Lokalt beslutade flaggdagar 
Nordens dag                23 mars 

Europadagen                  9 maj 

5 Kommunernas flaggstänger 
I Ulricehamns kommun finns flaggstänger vid stadshuset, Stora torget, rådhuset, 
nämndhuset, Järnvägsområdet och vid flertalet kommunala anläggningar. 

5.1 Flaggning vid stadshuset, Stora torget, rådhuset 
och nämndhuset 

1 På allmänna flaggdagar 
2 Europadagen den 9 maj 
3 Danmarks, Finlands, Islands och Norges nationaldag 
4 Vid tillfällen när flaggning rekommenderas av regering eller länsstyrelsen 
5 Vid skolavslutning för grundskolan samt gymnasiet 
6 Vid vänortsbesök 
7 Vid större evenemang 
8 Vid officiella besök 
9 Vid andra tillfällen enligt särskilt beslut 
 
Beslut om flaggning i enlighet med punkterna 6-9 fattas enligt kommunstyrelsens 
delegationsordning.  
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Beställning av flaggning sker hos upphandlad avtalspart som ansvarar för att flaggning sker 
vid stadshuset, Stora torget, rådhuset och nämndhuset i enlighet med punkterna 1-5. 
Förvaltning, förening eller företag som begärt och erhållit flaggning enligt punkterna 6-9 
erlägger ersättning till kommunen för utförd flaggning motsvarande avtalsparts timtaxa. 
Samtliga kontakter med avtalspart sker genom stadshusets vaktmästare.  

5.2 Flaggning vid Järnvägsområdet 
1 På allmänna flaggdagar 
2 På Nordens dag den 23 mars och Europadagen den 9 maj 
3 Då allmän flaggning rekommenderas av regeringen eller länsstyrelsen 
4 Vid skolavslutning för grundskolan samt gymnasiet 
5 Vid vänortsbesök 
6 Vid större evenemang 
7 Vid officiella besök 
8 Andra arrangemang av betydelse – i synnerlighet arrangemang förlagda vid 

Järnvägsområdet eller dess närhet 
 

Beslut om flaggning i enlighet med punkterna 5-8 fattas enligt kommunstyrelsens 
delegationsordning.  
 
Avtalspart ansvarar för att flaggning på Järnvägsområdet sker i enlighet med punkterna 1-4. 
Förvaltning, förening eller företag som begärt och erhållit flaggning enligt punkterna 5-8 
erlägger ersättning till UEAB för utförd flaggning motsvarande avtalsparts timtaxa. 
Kontakter med avtalspart sker genom arbetsledaren för anläggningen på UEAB.  
 

5.3 Flaggning vid kommunala anläggningar såsom 
skolor, äldreboenden, idrottsanläggningar med 
flera 

1. På allmänna flaggdagar förutsatt att de infaller på en vanlig arbetsdag. Vid 
anläggningar som alltid har bemanning ska flaggning upprättas på allmän flaggdag. 

2. Europadagen den 9 maj förutsatt att den infaller på en vanlig arbetsdag. Vid 
anläggningar som alltid har bemanning ska flaggning upprättas på allmän flaggdag. 

3. Då allmän flaggning rekommenderas av regeringen eller länsstyrelsen förutsatt att 
den infaller en vanlig arbetsdag. Vid anläggningar som alltid har bemanning ska 
flaggning upprättas på allmän flaggdag. 

4. Vid speciella tillfällen som beslutas av respektive sektor.  
 
Ansvarig sektorchef ansvarar för att flaggning sker vid kommunala anläggningar.  
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5.4 Flaggning på halv stång  
Om förtroendevald, anställd, vårdtagare, elev eller förskolebarn avlider flaggas det på halv 
stång. Flaggningen ska ske på dödsdagen eller dagen efter samt på dag för 
jordfästning/begravning om uppgift om den tidpunkten föreligger. När flaggning på halv 
stång blir aktuell på allmän flaggdag ska flaggningen på halv stång ha företräde. 

Vid flaggning på halv stång ska om möjligt en kort förklaring om anledning till flaggning 
publiceras på kommunens hemsida.  
Gällande flaggningen på halv stång hissas flaggan först i topp för att därefter omedelbart 
halas ned till 1/3 av stångens längd. Detta ska utgöra ungefär 2/3 av den normala höjden då 
flaggan är hissad. När en begravning är slut ska flaggan hissas i topp och endera tas ned eller 
omedelbart tas ned vid ordinarie tidpunkt det vill säga senast klockan 21.00. Endast 
nationsflaggan ska hissas på halv stång. För statsbegravningar utfärdas särskilda 
bestämmelser.  

5.4.1 Vid stadshuset och/eller nämndhuset 
 

Vid dödsfall hissas flaggan på halv stång vid stadshuset och/eller nämndhuset i fall då  

a. Ordinarie befattningshavare anställd på stadshuset, nämndhuset eller på höjdgatan 
avlidit. 

b. Ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen eller nämnd 
avlidit.  

 

5.4.2 Vid kommunala anläggningar såsom skolor, äldreboenden, 
idrottsanläggningar med flera  
 

Vid dödsfall på berörd anläggning hissas flaggan på halv stång.  

a. När ordinarie befattningshavare på berörd anläggning har avlidit.  
b. Då vårdtagare, förskolebarn eller elev vid berörd anläggning avlidit.  
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Riktlinjer för ersättning till familjehem 
Dnr 2022/223 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Den reviderade riktlinjen för ersättning till familjehem antas.  
 
Sammanfattning 
Den 8 september 2016 beslutade kommunstyrelsen att anta riktlinjer för ersättning till 
familjehem och släktinghem. Riktlinjerna gäller till och med 2019. Förvaltningen har med 
anledning av detta reviderat riktlinjen, och den reviderade riktlinjen föreslås gälla från och 
med 2 juni 2022. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-04-06 från socialchef 
2 Riktlinjer för ersättning till familjehem 2022 
3 Riktlinjer för ersättning till familjehem och släktinghem 2016-2019 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Den reviderade riktlinjen för ersättning till familjehem antas.  



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-04-06 

Tjänsteskrivelse Riktlinjer för ersättning till 
familjehem 
Diarienummer 2022/223, löpnummer 1094/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Den reviderade riktlinjen för ersättning till familjehem antas.  
 
Sammanfattning 
Den 8 september 2016 beslutade kommunstyrelsen att anta riktlinjer för ersättning till 
familjehem och släktinghem. Riktlinjerna gäller till och med 2019. Förvaltningen har med 
anledning av detta reviderat riktlinjen, och den reviderade riktlinjen föreslås gälla från och 
med 2 juni 2022. 
 
 
Ärendet 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) ger årligen ut ett cirkulär som syftar till att ge stöd 
och vägledning för handläggare och beslutsfattare i kommuner gällande handläggningen av 
ärenden som rör familjehemsvård. Vid bedömning av ersättning utgår vi i Ulricehamns 
kommun från SKR:s riktlinjer. Cirkuläret är dock generella rekommendationer och 
kommuner rekommenderas att som komplement ta fram egna riktlinjer.    

Denna riktlinjen är ett komplement till SKR:s cirkulär. Syftet är att utgöra ett stöd vid 
handläggning av ersättningar till familjehem och särskild förordnande vårdnadshavare (för 
barn som tidigare varit placerade i familjehem) och att säkerställa en likabehandling av 
nämndens uppdragstagare.   

Den 8 september 2016 beslutade kommunstyrelsen att anta riktlinjer för ersättning till 
familjehem och släktinghem. Riktlinjerna gäller till och med 2019. Förvaltningen har med 
anledning av detta reviderar riktlinjen, och den reviderade riktlinjen föreslås gälla från och 
med 2 juni 2022. 

Det är omfattande ändringar som gjorts i riktlinjen. Den tidigare innehöll vissa inaktuella 
hänvisningar till SKL och utifrån dagen rekommendationer och bestämmelser felaktiga 
uppgifter. Bland annat kring att det inte ska utgå arvode till släktinghem samt kring extra 
påslag om 130 kr samt gav inte den vägledning som behövdes i det vardagliga arbetet. Det 
som blivit inaktuellt är borttaget, strukturen är ändrad så att den är lättare att använda och 
det finns nu förtydliganden bl.a. kring hur de olika ersättningsnivåerna och när man ska utge 
extra ersättning och inte samt vägledande belopp för detta. Kopplingen till SKR:s cirkulär har 
också förtydligats. Därav fanns behov av en större revidering för att riktlinjen dels ska vara 
aktuell och dels utgöra ett stöd i arbetet samt ge likriktighet i hanteringen av ersättningar till 
våra uppdragstagare. 
 
Beslutsunderlag 
1 Riktlinjer för ersättning till familjehem 2022 
2 Riktlinjer för ersättning till familjehem och släktinghem 2016-2019 
 
Beslut lämnas till 
Socialchef 
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Magnus Andersson Neumann Kristina Rosenberg 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 
Sveriges kommuner och regioner ger årligen ut ett cirkulär som syftar till att ge stöd och 
vägledning för handläggare och beslutsfattare i kommuner gällande handläggningen av 
ärenden som rör familjehemsvård. Vid bedömning av ersättning utgår vi i Ulricehamns 
kommun från SKR:s riktlinjer. Cirkuläret är dock generella rekommendationer och 
kommuner rekommenderas att som komplement ta fram egna riktlinjer.    

1.2 Syfte  
Denna riktlinje är ett komplement till SKR:s cirkulär. Syftet är att utgöra ett stöd vid 
handläggning av ersättningar till familjehem och särskilt förordnade vårdnadshavare (för 
barn som tidigare varit placerade i familjehem) och att säkerställa en likabehandling av 
nämndens uppdragstagare.  

2 Familjehem  
2.1 Arvode  
Arvode är den del av ersättningen som avser ersättning till familjehemmet för deras arbete 
och den tid som uppdraget för med sig. I grundarvodet ingår ersättning för uppgifter som 
ligger inom en normal föräldraroll så som föräldramöten, utvecklingssamtal, tandläkar- och 
läkarbesök, ta emot företrädare för nämnden och delta i fortbildning och handledning. I 
grundbeloppet har hänsyn tagits till att placerade barn har större behov av stöd och hjälp än 
barn i allmänhet. 

I SKR:s cirkulär finns det en grundnivå på arvodet samt tre nivåer med förhöjt arvode. 
Arvodet är uppdelat på tre åldersklasser 0-12 år, 13-19 år samt vuxna. Aktuella summor för 
innevarande år återfinns i cirkuläret. För att bedöma nivå krävs en helhetsbedömning kring 
barnets behov och vilken arbetsinsats uppdraget kräver. Exempel på förhållanden som kräver 
ökade arbetsinsatser och kunskaper och kan motivera till höjning av arvodet inom ramen för 
rekommendationerna är; 

 starkt utagerande beteende hos barnet eller den unge  
 starkt hämmat beteende: passiv, depressiv, ängslig, inbunden  
 specifika skolproblem: skolk, anpassningsproblem, konflikter  
 missbruk av beroendeframkallande medel  
 negativt beteende: kriminalitet, asocialitet, vagabondering, prostitution  
 fysisk och psykisk funktionsnedsättning, intellektuell funktionsnedsättning  
 kroppslig sjukdom av kronisk karaktär, allergier, eksem och liknande som ställer krav 

på särskilda insatser  
 omfattande kontakter med sjukvården, barn- och ungdomspsykiatrin och 

myndigheter  
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 omfattande kontakter med anhöriga eller andra närstående personer. 
 

Som stöd för att bestämma nivå används på lokal nivå nedanstående tabell;   

Grundarvode  Nätverksplaceringar och placeringar där normalt föräldrastöd 
bedöms tillräckligt för barnet.  

Förhöjt arvode nivå 1 Barnet har ett stödbehov som går utöver normalt föräldrastöd 
inom något eller några av ovanstående områden vilket medför 
högre arbetsinsats för familjehemmet.  

Förhöjt arvode nivå 2 Barnet har ett tydligt utökat stödbehov inom flera av 
ovanstående områden, alternativt omfattande behov inom ett 
område som kräver stor arbetsinsats för familjehemmet.  

Förhöjt arvode nivå 3 Barnet har mycket stort stödbehov inom flera av ovanstående 
områden, vilket kräver mycket stor arbetsinsats för 
familjehemmet.   

 

Utgångspunkten är att nätverkshem ersätts med grundarvode, men om ett barn med stora 
behov placeras i sitt nätverk kan det efter bedömning vara aktuellt att utge förhöjt arvode när 
det bedöms motiverat utifrån uppdragets art.   

För att kunna lösa snabba akuta behov kan det ibland vara motiverat med ett förhöjt arvode 
enligt någon av nivåerna 1 - 3 vid placeringar där familjehem uppvisar stor flexibilitet och 
akut tar emot ett barn. Förhöjd ersättning på denna grund utges som längst i fyra månader 
vilket ska tydliggöras i avtalet. Senast inom dessa fyra månader ska arvodesnivån bestämmas 
utifrån barnets behov och förväntad arbetsinsats på samma sätt som vid alla placeringar. 
Viktigt att detta tydliggörs med familjehemmet även muntligt i samband med inledningen av 
placeringen.  

Det kan i undantagsfall förekomma att ett enskilt barn har så omfattande behov av vård och 
omsorg att det finns skäl att fastställa arvodet till en nivå som överstiger SKR:s 
rekommendationer. Även i ärenden där ett konsulentstöttat familjehem övergår till nämnden 
kan det bli aktuellt med ett högre arvode, för att matcha det arvode familjehemmet tidigare 
fått. Om sådant behov identifieras ska dialog ske med enhetschef som i sin tur för dialog med 
verksamhetschef som har delegation att fatta beslut i frågan.  

Det kan i vissa fall, exempelvis om barnet går i skola på annan ort, vara aktuellt att reducera 
ersättning. Mer information kring detta finns i SKR:s cirkulär.  

 

2.2 Förlorad arbetsinkomst  
I samband med inledning av placering kan familjehemsförälder behöva vara hemma på 
heltid för att ge barnet en bra start i familjehemmet, vara med vid förskola/skola och 



  
  
  
  

6

liknande. Under en inskolningsperiod på max två månader kan nämnden ersätta 
familjehemmet för förlorad arbetsinkomst. Om ett spädbarn placeras kan ersättning för 
förlorad arbetsinkomst pågå under en längre period eftersom familjehemmet inte är 
berättigad till föräldrapenning och barnet inte har rätt till barnomsorg.  

Om särskilda behov uppstår under pågående placering kan det vara motiverat att ersätta 
förlorad arbetsinkomst. Detta sker då efter individuell bedömning i aktuellt fall och i dialog 
med enhetschef som i sin tur tar frågan vidare till verksamhetschef som har delegation att 
fatta beslut.  

2.3 Omkostnadsersättning  
2.3.1 Allmänt  
Omkostnadsersättningen är till för att täcka de merkostnader som familjehemmet får när det 
tar emot barnet i sin familj. Nivån på omkostnadsersättningen bedöms i förhållande till SKRs 
rekommendationer med hänsyn till barnets behov och familjehemmets standard. Eventuella 
tilläggskostnader utöver grundomkostnad ska tydliggöras genom ett beslut i familjehemmets 
akt där det framgår att det finns ett individuellt behov hos barnet, vilka kostnader som ingår i 
ersättningen och hur de är beräknade. Kostnader som är regelbundet återkommande kan 
schabloniseras och betalas som en fast tilläggskostnad per månad medan andra kostnader 
uppkommer mer sällan och prövas när det är aktuellt.  

2.3.2 Inför placering  
Inför placering ska individuell bedömning av vilket basbehov kring kläder och möbler som 
finns göras i respektive fall i dialog med familjehem och barnet (beroende på ålder). 
Maximalt belopp att bevilja är 6 % av prisbasbeloppet till inköp av basgarderob respektive 
möbler. Inköp av säng går utöver och ersätts med skäligt belopp för säng av normalstandard. 
Som stöd avseende bedömning kring kläder finns en framtagen basutrustningslista med 
vägledande belopp och antal för kläder. Översyn sker årligen av enhetschef genom 
prisjämförelse.   

2.3.3 Extra kostnader under placering  
Utgångspunkten är att de löpande kostnader som uppstår för barnet under placeringstiden 
ska täckas av den omkostnadsersättning som utgår. En vägledande princip är samtidigt att 
det placerade barnet inte ska särbehandlas i familjehemmet.  

När ett behov av extra omkostnadsersättning uppstår ska en individuell bedömning göras 
utifrån barnets behov, familjehemmets standard, möjligheten att bekosta utgiften inom 
ramen för omkostnadsersättningen samt vilka konsekvenser det får för barnet om den 
aktuella utgiften inte beviljas.  

För samtliga tilläggskostnader gäller principen att de ska ha överenskommits i förväg mellan 
socialtjänsten och familjehemmet. Summor för vad som är rimligt att bevilja för olika utgifter 
framgår inte av SKR:s cirkulär, utan det behöver bedömas från fall till fall. Som stöd finns på 
lokal nivå en lista med framtagna vägledande belopp för några vanligt förekommande extra 
omkostnader så som semesterresor, körkort och dyrare utrustning. Revidering av denna sker 
vid behov av enhetschef.    
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3 Särskilt förordnade vårdnadshavare  
Ersättning till särskilt förordnade vårdnadshavare som tidigare varit familjehem följer SKR:s 
rekommendationer. Ersättningen ska regleras genom ett särskilt avtal där tidigare arvode 
och omkostnadsersättning är utgångspunkten vid bedömningen kring vilken ersättning som 
är rimlig. Kring eventuella schabloniserade tilläggskostnader får individuell bedömning göras 
kring huruvida dessa är att anse som varaktiga eller ej. Endast varaktiga kostnader ska ingå i 
omkostnadsersättning för särskilt förordnade vårdnadshavare. Individuell bedömning får 
göras i varje ärende, men ersättningen som särskilt förordnad vårdnadshavare kan aldrig 
vara högre än den ersättning som utgått under placeringen. När vårdnaden övergått till de 
särskilt förordnade vårdnadshavarna utgår inte längre några extra ersättningar utöver själva 
avtalet.   

För ytterligare vägledning, se SKR:s cirkulär.  



Strategi  Program Plan Policy Riktlinjer Regler 

 

ANTAGET AV: Kommunstyrelsen 
DATUM: 2016-09-08 
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GÄLLER TILL OCH MED: 2019 

 

 
Styrdokument 

Riktlinjer för ersättning 
till familjehem och 
släktinghem  
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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 

 



 

   3 

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

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

4 Handläggning .......................................................................................................................... 4 

 

  



 

   4 

 

1 Bakgrund 
Sveriges kommuner och landsting har via cirkulär gett stöd och vägledning kring 
handläggning av ärenden som berör familjehemsvård, även ersättning i samband med dessa 
insatser. Det är generella rekommendationer och kommuner uppmanas att ta fram egna 
riktlinjer. 

I januari 2007 genomfördes förändringar i ersättning till familjehem/släktinghem. De får nu 
göra avdrag i deklarationen för den omkostnadsersättning som överstiger 5 000 kronor. 
Samma år höjdes omkostnadsersättningen med 130 kronor per månad oavsett 
utgångssumman för att kompensera det inkomstbortfall som kan komma för de 5 000 kronor 
i omkostnadsersättning som beskattas.  

2 Syfte 
I kommunen finns både familjehem och släktinghem. Riktlinjen syftar till att få en enhetlig 
handläggning kring de ersättningar som utgår i dessa ärenden.  

 

3 Begrepp och definitioner  

Familjehem: En familj som tar emot ett icke känt barn för stadigvarande vård och fostran 

Släktinghem: En familj som tar emot ett barn som är känt för familjen för stadigvarande 
vård och fostran 

Omkostnadsersättning: Ersättning som ska täcka de omkostnader familjen får då de har 
ytterligare ett barn boende hos sig 

Arvode: Lön för uppdraget 

Basbelopp: Prisbasbelopp som utgår ifrån SKL 

4 Handläggning 
En individuell bedömning ska göras i varje enskilt ärende.  

Ersättning till familjehem bör följa de rekommendationer som SKL ger utifrån årets 
prisbasbelopp.  

Andra inkomster till familjehem och släktinghem såsom barnbidrag, underhållsstöd, CSN, 
dagersättning från Migrationsverket, barnpension etcetera ska dras av den 
omkostnadsersättning som utgår.  

På SKL:s rekommendation ska det på omkostnadsersättningen alltid läggas på 130 kronor 
per månad.  

Omkostnadsersättningen ska täcka de merkostnader familjen får och är individuell utifrån 
barnets och familjehemmets förutsättningar.  

Arvodet ska även det vara individuellt bedömt och följa SKL:s riktlinjer. Förhöjt arvode ska 
beslutas av Individnämnden enligt delegation.  
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Vid jourplaceringar ska det utgå ett större arvode som är dygnsbaserat och även detta ska 
följa SKL:s rekommendationer.  I avtalet ska det tydligt framgå att det är en jourplacering 
som sedan kommer övergå till ett avtal grundat på arbetsinsats.  

Till släktinghem ska det endast utgå omkostnadsersättning. Detta utifrån att placeringar i 
släktinghem oftast är ett önskemål och att det inte ställs samma krav på släktinghem som på 
familjehem. Ett släktinghem kan bli aktuellt då barnet av olika anledningar inte har någon 
annanstans att bo. Utredningen kring släktinghem är i mindre format än vid 
familjehemsutredningar.  

Vid alla placeringar, både familjehem och släktinghem, ska ersättning utgå för inköp av 
möbler och basgarderob. Säng köps in utöver. För övriga möbler och kläder ska det för varje 
kategori (kategori 1: möbler, kategori 2: kläder) utgå högst 6 procent av basbeloppet och även 
detta ska vara individuellt bedömt.  

Familjehem ska erbjudas två månaders tjänstledighet vid placering för att trygga upp barnets 
första tid i familjehemmet. Inkomstbortfall ska då ersättas. Beslut fattas av verksamhetschef 
enligt delegation. Släktinghem erbjuds inte tjänstledigt eftersom det är en på förhand 
bestämd konstellation där familjer gjort upp mellan varandra att barnet ska bo hos 
släktingen.  
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Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2021 
Dnr 2022/303 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Patientsäkerhetsberättelsen för vårdgivare 2021 läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Enligt patientsäkerhetslagen (PSL 2010:659) ska vårdgivare dokumentera sitt 
patientsäkerhetsarbete i en så kallad patientsäkerhetsberättelse. I den ska det framgå hur 
patientsäkerhetsarbete har bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som har 
vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som uppnåtts. Vårdgivaren ska 
senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. På grund av rådande 
pandemi har patientsäkerhetsberättelsen blivit försenad i år. 
 
Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-04-25 från socialchef 
2 Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2021 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Patientsäkerhetsberättelsen för vårdgivare 2021 läggs till handlingarna. 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-04-25 

Tjänsteskrivelse Patientsäkerhetsberättelse för 
vårdgivare 2021 
Diarienummer 2022/303, löpnummer 1650/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Patientsäkerhetsberättelsen för vårdgivare 2021 läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Enligt patientsäkerhetslagen (PSL 2010:659) ska vårdgivare dokumentera sitt 
patientsäkerhetsarbete i en så kallad patientsäkerhetsberättelse. I den ska det framgå hur 
patientsäkerhetsarbete har bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som har 
vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som uppnåtts. Vårdgivaren ska 
senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. På grund av rådande 
pandemi har patientsäkerhetsberättelsen blivit försenad i år. 
 
Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den. 
 
 
Ärendet 
Enligt patientsäkerhetslagen (PSL 2010:659) ska vårdgivare dokumentera sitt 
patientsäkerhetsarbete i en så kallad patientsäkerhetsberättelse. I den ska det framgå hur 
patientsäkerhetsarbete har bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som har 
vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som uppnåtts. Vårdgivaren ska 
senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. På grund av rådande 
pandemi har patientsäkerhetsberättelsen blivit försenad i år.  
 
Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den.  
 
Patientsäkerhetsberättelsen är en del av det ledningssystem som vårdgivaren är skyldig att 
inrätta enligt Socialstyrelsens föreskrifter om allmänna råd om ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Det finns inget krav på att vårdgivaren ska 
lämna in patientsäkerhetsberättelsen till Socialstyrelsen eller någon annan myndighet.  
 
Berättelsen ska beskriva verksamhetens patientsäkerhetsarbete under föregående 
kalenderår. Vårdgivaren ska beskriva vad verksamheten har gjort för att identifiera, 
analysera och så långt som möjligt reducera risker i vården, och för att minska antalet tillbud 
och negativa händelser. Vårdgivaren ska också tala om hur, och när, man ska fullfölja de 
åtgärder som man inte har kunnat göra omedelbart.  
 
En patientsäkerhetsberättelse för Ulricehamns kommun har upprättats av medicinskt 
ansvarig sjuksköterska (MAS). 
 
Beslutsunderlag 
1 Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2021 

 
Beslut lämnas till 
Socialchef 
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Socialchef Utredare 
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Inledning 

Mallen för patientsäkerhetsberättelsen utgår från lagkrav och följer strukturen för den 
nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet. I de fall lagkrav finns görs hänvisningar 
under respektive rubrik.  
Mallen utgår även från metodiken för systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. 

 

PSL 2010:659, SOSFS 2011:9 7 kap. 3 § 
Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. 
Syftet med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tydligt redovisa strategier, mål och 
resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten.  
  

Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur arbetet 
med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten har bedrivits i 
verksamhetens olika delar samt att informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses.  
 
 

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

 

I föregående års patientsäkerhetsberättelse fastslogs ett antal prioriterade 

utvecklingsområden som även i år fått stå tillbaka bl.a. avvikelseprocessen och 

implementering av bedömnings- och rapporteringsstöd för vårdpersonal. Coronapandemin 

har även 2021 tagit mycket tid och resurser från andra prioriterade områden men också 

planeringen inför hälso- och sjukvårdens organisationsförändring och chefsbyten har 

påverkat. Coronapandemin har ökat kunskapen om vikten av att alltid jobba proaktivt med 

strikta vårdhygieniska åtgärder oavsett typ av smitta.   

Implementering av arbetsprocessen för avvikelsehantering som fastslogs 2020 har inte 

tagit fart, vilket ses vid granskning av avvikelser. Det är allvarligt då vissa avvikande 

händelser inte uppmärksammas eller utreds för att bidra till en lärande organisation och 

förbättringsåtgärder. Bedömnings- och rapporteringsstöden ViSam och SBAR har inte 

implementerats i tillräcklig omfattning vilket ses i både mindre allvarliga och allvarliga 

avvikelser. 

Arbetssätt för delegering till omvårdnadspersonal har reviderats och införs successivt 

under 2022. Projekt för införande av ny patientjournal och digital signering har varit 

vilande även detta år.  

Under året har det skett en hög personalomsättning inom sjuksköterskeenheten, både 
gällande chefer och sjuksköterskor, vilket naturligt bidragit till att mycket tid har fått läggas 
på introduktioner och organisation. Den ökade rörligheten av främst sjuksköterskor kan 
befaras hålla i sig och en tydlig strategi behöver tas fram för att säkerställa rekrytering men 
också att kunna behålla erfaren personal. En strukturerad och väl planerad introduktion av 
nyanställda är av yttersta vikt vid hög personalomsättning.  
Verksamheterna behöver fastslå vilken kompetens som behövs för att möta patienters 
behov med en personcentrerad vård inom bl.a. demensvård, palliativ vård och akuta 
bedömningar. Avvikelsearbetet måste tas på allvar och strategier tas fram för att avvikelser 
ska bli ett lärande och bidra till både patientsäkerhet och rättssäkerhet. 
Sammanfattningsvis bör följande områden prioriteras 2022 för en god och säker vård: 
 

• Säkerställa att kommunikation och bedömningar görs strukturerat.   

• Avvikelsehantering måste leda till lärande, utveckling och ett proaktivt arbetssätt. 

• Behålla en god vårdhygienisk standard. 

• Ta fram lokal handlingsplan för palliativ vård och demensvård.  

• Kompetensplan och strategi för rekrytering av sköterskor. 
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GRUNDLÄGGANDE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SÄKER VÅRD 

 
I den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet har fyra grundläggande 
förutsättningar identifierats för att nå den nationella visionen ”God och säker vård – 
överallt och alltid”; 
 

1. Engagerad ledning och tydlig styrning 

2. En god säkerhetskultur 
3. Adekvat kunskap och kompetens 
4. Patienten som medskapare 

 

Engagerad ledning och tydlig styrning  

 

Övergripande mål och strategier är att utifrån Socialstyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd om Ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) och patientsäkerhetslagen PSL 2010:659  

verka för ett ledningssystem, som är känt, används och följs inom samtliga  

berörda verksamhetsområden och därmed bidrar till hög patientsäkerhet.    

Genom att fortlöpande kvalitetssäkra processer och rutiner samt granska 
verksamhetens insatser kunna säkerställa att all vård och behandling 
bedöms, planeras, utförs och utvärderas systematiskt och strukturerat. 
Patientsäkerhetsarbetet utformas utifrån gällande lagstiftning och 
kommunens övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.   

 

Organisation och ansvar 

Kommunstyrelsen 
Har en övergripande ledningsfunktion och har det yttersta ansvaret för 
patientsäkerhetsarbetet.  

Socialchef  

Har ett övergripande administrativt ansvar för planering och ledning av 
patientsäkerhetsarbetet.  

Verksamhetschef enligt 4 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)  

Ska tillsammans med MAS och MAR (medicinskt ansvariga) upprätthålla och 
utveckla verksamhetens kvalitet och säkerhet inom ramen för 
ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet. Verksamhetschefen skall 
bevaka det totala resursbehovet för att säkerställa kvaliteten.   
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   MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska)    

Ska tillsammans med MAR och verksamhetschef enligt hälso- och 
sjukvårdslagen 4 kap. 2 § upprätthålla och utveckla verksamhetens kvalitet 
och säkerhet inom ramen för ledningssystemet, så att patienten får en 
ändamålsenlig och säker hälso- och sjukvård av god kvalitet inom 
kommunens ansvarsområde.    

   MAR (medicinskt ansvarig för rehabilitering)   

Ska tillsammans med MAS och verksamhetschef enligt hälso- och 
sjukvårdslagen 4 kap. 2 § upprätthålla och utveckla verksamhetens kvalitet 
och säkerhet inom ramen för ledningssystemet, så att patienten får en 
ändamålsenlig och säker hälso- och sjukvård av god kvalitet inom 
kommunens ansvarsområde för rehabilitering.    

Verksamhetschef/Enhetschef  

Ansvarar för att de rutiner och riktlinjer som fastställts inom 
ledningssystemet för patientsäkerhet och som verksamheten/enheten är 

berörd av, följs och är väl kända samt att ny personal får den introduktion 
som krävs för att kunna arbeta med fastslagna metoder och arbetssätt 
utifrån en hög patientsäkerhet.  

Vård- och omsorgspersonal   

Ansvarar för att hög patientsäkerhet upprätthålls genom att arbeta utifrån 
fastslagna metoder, rutiner och arbetssätt. Vård- och omsorgspersonal ska i 
detta syfte rapportera risker för vårdskador, samt händelser som har 
medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.  

 Stödfunktioner  

 Vårdhygien och smittskyddsenheten på Södra Älvsborgs sjukhus.  

 

 

Samverkan för att förebygga vårdskador 

Regional nivå  

Samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i regionen gällande hälso- 
och sjukvård och läkarmedverkan regleras i avtal och överenskommelser. Kommunen 
medverkar genom att bemanna uppdragsgrupper och delta i olika forum för samverkan på 
regional nivå.  

 

 Delregional nivå 

Samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna på delregional nivå regleras 
i styrdokument och avtal beslutade i samverkansorganet Närvårdssamverkan i södra 
Älvsborg. Socialchef representerar kommunen i styrgruppen och kommunen bemannar 
delregionala uppdragsgrupper.  
Avvikelserapportering vid brister i samverkan mellan kommunen och andra vårdgivare ses 
som en viktig del att förbättra samverkan och öka patientsäkerheten 
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Kommunens MAS och MAR deltar i delregionala nätverk och samverkan sker kommun-

överskridande för gemensamma förhållningssätt kommuner emellan. 
Inom området vårdhygien finns en nära samverkan mellan MAS-nätverket i 
södra Älvsborg och enheten Vårdhygien på Södra Älvsborgs sjukhus. 

Lokal närvårdssamverkan 

Den lokala ledningsgruppen för samverkan består av representanter från Ulricehamns 
kommun, den lokala primärvården samt SÄS (Södra Älvsborgs sjukhus) och leds av 
socialchef. Lokala arbetsgrupper bildas utifrån olika uppdrag. 

Lokal samverkan med primärvård 

Struktur för läkarmedverkan på lokal nivå framgår i vårdcentralernas Närområdesplan som 
hänvisar till regionala rutiner som beskriver hur läkarmedverkan och övrig samverkan ska 
ske. På kvällar, nätter och helger finns avtal mellan Primärvård och extern utförare för 

läkarmedverkan gällande patienter inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård. Regelbundna 
samverkansmöten ska hållas för dialog om det vardagliga samarbetet och arbetssätt. 
Tidsangivelser finns för läkarmedverkan vilket periodvis vårdcentralerna haft svårt att 
fullfölja vilket, delvis resulterat i försenade årskontroller och uppföljningar av kommunens 
patienter. 

 

Informationssäkerhet 

HSA-ansvarig kontrollerar behörigheter i HSA-katalogen varje månad enligt fastställd rutin. 
Närmaste chef ansvarar för att beställningar och ändringar av behörigheter till 
verksamhetssystemet omgående rapporteras till systemförvaltare.  

Loggkontroller utförs med stickprovskontroller där man kontrollerar att medarbetaren 
endast loggat in i patientjournaler där man haft en pågående vårdrelation. 

Loggkontrollerna har gjorts två gånger under 2021. Kontrollerna har inte visat någon 
otillåten inloggning. Frekvens och antal loggkontroller bör utökas, dokumentation av 
loggkontroller bör struktureras och befintlig rutin bör uppdateras, för att anpassa lokala 
rutiner till gällande lagkrav.   

I samband med utredningar av vårdskador eller risk för vårdskador görs journalgranskning. 
Under året har ingen strukturerad journalgranskning genomförts. 

 

En god säkerhetskultur  

Alla i verksamheten, tillsammans med patienten, skapar 
säkerhetskulturen. En struktur för god säkerhetskultur är fastlagd 
genom de övergripande målen och strategin för en hög 
patientsäkerhet, en tydlig organisation och alla medarbetares ansvar. 
Varje chef ansvarar för att tillsammans med sina medarbetare jobba 
strukturerat med uppföljning och utvärdering av verksamheten. Att systematiskt analysera 
och använda inträffade avvikelser är ett viktigt verktyg för att identifiera brister i både 
arbetsmiljö och patientsäkerhet. Chefer och ledare har ett avgörande ansvar för att skapa 
förutsättningar för en god säkerhetskultur. Vid genomgång av hur utredning och analys av 
inträffade avvikelser har skett under året ses stora brister. Kunskap från inträffade 
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händelser har inte använts i tillräcklig utsträckning för att skapa en god säkerhetskultur, 
eftersom händelser har upprepats. 

Adekvat kunskap och kompetens 

Adekvat kunskap och kompetens är en förutsättning för en god och 
säker vård. Under året har 12 stycken, ca 25%, av kommunens 
sjuksköterskor slutat sin tjänst. Det har medfört att kompetens, 
erfarenhet och kunskap har försvunnit från verksamheten, vilket tar 
tid att bygga upp igen.  

Plan finns för introduktion av nya sjuksköterskor, men behöver ständigt utvärderas för att 
säkerställa att nya sjuksköterskor får fullgod introduktion i verksamheten. Den nationella 
bristen på utbildad vård och omsorgspersonal befaras hålla i sig vilket oftast medför ökad 
omsättning av personal. Strategier för att kunna behålla befintlig och kompetent personal 

är viktigt och behöver utvärderas. 

Bristande kunskap om rutiner och arbetssätt har setts vid granskning av avvikelser och 
verksamheten måste ta fram en plan för att säkerställa att kunskap om rutiner och 
arbetssätt hålls levande.  

För rehabenheten finns en kompetensutvecklingsplan som fastställs för varje år. För varje 
yrkesgrupp finns en basnivå resp. fördjupningsnivå. Ytterligare kompetens och 
utbildningsbehov tas fram utifrån utvecklingssamtal och omvärldsbevakning. Legitimerad 
personal söker ny och fördjupad kunskap genom vedertagna kanaler och delger varandra 
genom professionsmöten 1g/månad. Några ur gruppen har fått externa utbildningar i 
lyftteknik, neurologi, yrsel och förskrivning av hjälpmedel. Hela gruppen har fått 
Webbaserad utbildning om SIP (Samordnad individuell planering). 

För sjuksköterskeenheten finns inte samma struktur eller någon fastslagen 
kompetensutvecklingsplan. Några ur gruppen har gått Lär-Ut (Läkemedelshantering samt 
läkemedel i förhållande till äldre), sårvård samt förskrivning av förbrukningsmaterial. Under 
året har en kartläggning gjorts över sjuksköterskornas kompetens och vad de önskar 
fortbildning i och en kompetensutveckling ska tas fram under 2022.  
Kompetensutvecklingsplanen måste utgå från verksamhetens behov av kompetens och 
kunskap för att kunna möta alltmer vårdkrävande patienter.    

Av omvårdnadspersonal har 37 stycken deltagit i Äldreomsorgslyftet, för att få kompetens 
som undersköterskor, några av dessa har också lagt till kurser i palliativ vård och i 
vårdpedagogik. En enhet har utbildat personalen i vardagsrehabilitering. 

All Vårdpersonal har fått information om S-BAR, en struktur för rapportering och 
kommunikation. 

Ledarskap för hemsjukvården 

Under året har förberedelser för en större organisationsförändring inom hemsjukvården 

påbörjats men var vid årets slut inte klar. Förändring av organisation på  

verksamhetschefsnivå har dock genomförts. Två av tre enhetschefer för hemsjukvården 

slutade under året och nya har rekryterats. 

MAS, MAR och en Verksamhetschef har tillsammans gått ledarskapsutbildning under 2021. 
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Patienten som medskapare  

Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal ansvarar för att patienter 
och närstående ges möjlighet att medverka och påverka i den enskilde 
patientens vård och behandling. Detta skall göras vid t.ex. 
inskrivningssamtal, vårdplanering, upprättande av vårdplaner, i den 
dagliga vården och omsorgen samt vid utredning av avvikelser och 
klagomål. Kommunen har en funktion med särskilt anhörigstöd.  
Struktur för samverkan mellan hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens personal är en 
viktig faktor i en personcentrerad vård. En fastslagen struktur för denna samverkan finns till 
viss del, men behöver ses över och effektiviseras.  

 

AGERA FÖR SÄKER VÅRD 

 

Socialstyrelsen har tagit fram fem nationella fokusområden för en säker vård och att så få 
patienter som möjligt ska drabbas av vårdskador. De fem fokusområdena är: 

1. Öka kunskap om inträffade vårdskador 
2. Tillförlitliga och säkra system och processer 
3. Säker vård här och nu 
4. Stärka analys, lärande och utveckling 
5. Öka riskmedvetenhet och beredskap 

 

Öka kunskap om inträffade vårdskador  

 

Händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada  
ska rapporteras i avvikelsesystemet och närmast berörd chef ansvarar 
för utredning. Vid allvarlig/ risk för allvarlig vårdskada kontaktas 
MAS/MAR . Särskilt framtagen checklista finns för att utreda orsak till 
det inträffade. Berörd personal och om möjligt patient/närstående 
involveras i utredningen som ska ske skyndsamt. Färdig utredning ska återföras till berörd 
verksamhet för ett lärande och kommuniceras även till andra verksamheter för lärande.  

Då 40 % av rapporterade avvikelser inte utreds och analyseras så används inte händelserna 
som en förbättringsmöjlighet utan förblir bara en rapport. Kunskap om hur avvikelser kan 
användas för att utvärdera och förbättra verksamheter måste implementeras på alla 
nivåer. 

Under året har fyra allvarliga händelser utretts, varav tre lett till Lex Mariaanmälan. 
Händelserna har till stor del handlat om brister i bedömningar, kommunikation och 
åtgärder när patienter försämrats i sitt hälsotillstånd. Rutiner och arbetssätt för 
bedömningar av förändrat hälsotillstånd finns men har inte följts och bristande kunskap om 
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verksamhetens och professionernas uppdrag kan ses vara bidragande orsaker till allvarliga 

händelser. Föregående år konstaterades samma brister och inför 2021 sattes mål att 
implementera och öka kunskap kring besluts- och bedömningsinstrument ViSam samt 
kommunikationsverktyget S-BAR.  

Under året har trycksår börjat rapporteras som en avvikelse vilket är positivt att 
verksamheten ser varje trycksår som en avvikande händelse, som inte ska ske vid adekvat 
vård och omsorg. Nedslående är dock antalet trycksår som rapporterats är hög. Antal 
avvikelser och analys redovisas under säkra system och processer. 

Det har även gjorts fem utredningar enligt Lex Sara. 

 

Tillförlitliga och säkra system och processer  

 

Flera av arbetsprocesserna för en hög patientsäkerhet är ständigt 

pågående förbättringsarbeten men under året liksom föregående år 

har mest fokus riktats mot vårdhygien men fler processer måste få 

större fokus under 2022. 

 

Avvikelsehantering  

Arbetsprocessen för en strukturerad och systematisk hantering av avvikelser inom både 
hälso- och sjukvård och socialtjänst är väl dokumenterad och rapporteringsgraden 
betecknas som mycket god. Det stora antalet avvikelser kan ses i ljuset av att 
verksamheten betonat att avvikelse skall skrivas vid händelse eller risk för händelse. 
Utredning och analys av avvikelser är dock bristfällig och leder sällan till 
förbättringsåtgärder. Utredning och analys endast skett för 58% av de rapporterade 

avvikelserna. Det indikerar att avvikelsearbetet inte prioriteras eller är för komplicerat och 
arbetskrävande. Risk finns att systemfel och strukturella brister inte uppmärksammas och 
det lärande som kan ske uteblir. 

Implementering av nuvarande process som beslutades 2020 har inte genomförts i någon 
hög utsträckning Implementering och dialog om avvikelsehantering behöver antas som 
arbetssätt för en lärande organisation.  

För att stärka kunskap och underlätta utredning och analysarbetet bör en omvärlds-
bevakning göras för att finna effektivare verktyg i avvikelsearbetet.  

Antal avvikelser redovisas för alla enheter verksamma inom HSL, SoL och LSS. 

 Typ av avvikelse 2021 2020 2019 
Läkemedel 1338 1046 886 

Övrig hälso- och sjukvård     64     85 100 

Trycksår     19         

Falltillbud 1724 1681 1580 
Socialtjänst/LSS myndighetsutövning     50     49  

Socialtjänst/LSS utförare   196   232  

Brukare skadar/hotar att skada sig själv, annan brukare 
eller personal 

    75          
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Missförhållande – ekonomisk oegentlighet       2   

Missförhållande – fysiskt övergrepp       4   

Missförhållande – psykiskt övergrepp       4    

Missförhållande – sexuellt övergrepp       3   

Brist till skydd för barn, unga och missbrukare       3   

Ej personrelaterad händelse, utrustning, teknik, miljö   118     161  

Informationssäkerhet     80     59  

Ej kategoriserade avvikelser   173**   825  

totalt 3853 4138 2566 

** flertalet av ej kategoriserade avvikelser är falltillbud 

 

• Inom läkemedelshantering är det framförallt att patienter inte fått ordinerat 

läkemedel. Brist gällande narkotiska läkemedel utgör 58 avvikelser.  

• Allvarliga trycksår har uppstått i verksamheten vilket indikerar att det finns 

brister i kunskap inom omvårdnad och att arbeta förebyggande.  

• Antalet fall har ökat och är sannolikt fler än angiven siffra då mer än hälften av 

de icke kategoriserade avvikelserna är fall.  

• Att vårdtagare skadar eller hotar att skada sig själv eller andra indikerar att 

strategier för bemötande och omvårdnad måste säkerställas. 

• En del av avvikelserna gäller arbetsmiljö och har rapporterats i fel system. 

Personal behöver få kunskap om avvikelsehantering både gällande arbetsmiljö 

och verksamhet. 
 

Avvikelser i Närvårdssamverkan  

Kommunen har hanterat 135 avvikelser. Av dessa har 119 upptäckts i kommunen och 
rapporterats till andra vårdgivare. 16 avvikelser har rapporterats från andra vårdgivare 
till kommunen. 
Vanligaste avvikelsen handlar om samverkan vid informationsöverföring och  
kommunikation. Därefter kommer brister gällande läkemedel och ordinationer i vårdens 
övergångar. 

 

Klagomål och synpunkter 

Via kommunens hemsida och ute i verksamheterna finns möjlighet att lämna klagomål och 
synpunkter. Dessa hanteras enligt rutin och utreds av berörd chef eller annan lämplig 

person. Klagomål och synpunkter, som kommer via Patientnämnden tas emot och utreds 
av medicinskt ansvarig sjuksköterska och/eller verksamhetschef. Information om 
Patientnämnden finns på Ulricehamns kommuns hemsida. Under året har inget klagomål 
inkommit från Patientnämnden. Två klagomål gällande hälso- och sjukvård har inkommit 
från närstående och utretts av MAS. Av dessa har ingen lett till Lex Mariaanmälan. 
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Bedömningsstöd - och kommunikation mellan vårdpersonal 

Vid utredning av inträffade avvikelser har under de senaste åren och inte minst under 2021 
kunnat konstateras brister i bedömning av patientens hälsotillstånd och kommunikation 
mellan vårdpersonal. Bedömningsstödet ViSam och kommunikationsmodellen SBAR ska 
användas men bristande kunskap om syfte och användning av dessa har bidragit till både 
allvarliga och mindre allvarliga händelser. All vårdpersonal har fått information om S-BAR, 
men säkerställande av användning har inte gjorts i tillräcklig omfattning.  

 

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter 

Arbetssättet för delegering av arbetsuppgifter har under året förändrats till en övergång 
mot att hela delegeringsförfarandet med teoretisk utbildning och praktisk genomgång sker 
på respektive enhet.  

 

Demensvård 

Nationella riktlinjer för demensvård reviderades 2017 men den gemensamma handlings-
planen mellan kommunen och lokala primärvården är inte reviderad efter det och är heller 
inte formaliserad gällande ansvar. Uppdrag för nyskapande av en gemensam handlingsplan 
aktualiserades 2021 till lokal närvårdssamverkan.  

Kommunens vård och omsorg ska använda BPSD-registret (BPSD=Beteendemässiga 
Psykiatriska Symtom vid Demenssjukdom) som verktyg för att säkerställa och 
individanpassa omvårdnadsåtgärder för demenssjuka personer.  

Idag finns ca 45 aktiva användare fördelat bland legitimerad personal, enhetschefer och 
omvårdnadspersonal. Användare finns på alla boenden inom äldreomsorgen. Under året 
har utbildningsinsatser gjort på flera äldreboenden för att implementera och öka 
användandet av BPSD-registret men det är endast 22 patienter som fått en strukturerad 
bedömning. 
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Läkemedelshantering och välfärdsteknik 

Läkemedelshantering är en central och viktig del i hemsjukvårdens arbete. Brist i 
följsamhet till rutiner är en vanlig orsak till avvikelser inom läkemedelshantering och 
förbättringsdiskussioner är ständigt aktuella. Under året har revidering av rutin för 
läkemedelshantering gjorts.  
Digitala loggningsbara lås på läkemedelsskåp är installerade i alla lägenheter på vård- och 
omsorgsboenden för äldre. I ordinärt boende förekommer fortfarande låsbara skrin med 
en osäker nyckelhantering. Införande av digitala lås har påbörjats i liten skala. Inom LSS-
boende behöver en översyn göras för att kartlägga behov av en säker förvaring. Syftet med 
digitala lås är en säker förvaring, att enbart behörig personal ska ha tillgång till läkemedlen 
samt att kunna spåra obehörigt intrång.  

Införande med digital signering av administrerade läkemedel är beslutat och pilotprojekt 
har påbörjats både 2019, 2020 och 2021 men fått avbrytas pga. brister i programvara, 

bristande wifi- och mobiltäckning på kommunens vård- och omsorgsboenden. Digital 
signering bidrar till minskad pappershantering och minskad risk för felmedicinering. Ett 
införande planeras under 2022. 

 

Dokumentation- patientjournal 

Beslut finns att en ny modell för dokumentation i patientjournalen ska införas. 
Modellen bygger på nationell informationsstruktur med dokumentation i processer, 
inom hälsa, vård och omsorg, det s.k. ”Hälsoärendet”, med tillhörande digital 
planeringskalende. Arbetet påbörjades 2019 men har fått pausas av olika skäl, både 
tekniska, resursmässiga och inte minst pandemin. Införandet är planerat 2022.  

 

Munhälsa  

Nödvändig tandvård   

Vård och omsorgstagare med omfattande behov kan ha rätt till intyg om N-tandvård 
(nödvändig tandvård). Det innebär att personen blir erbjuden en årlig munhälsobedömning 
av tandhygienist och att patientavgiften för tandläkarbesök är samma som för övrig 
regional hälso- och sjukvård samt ingår i högkostnadsskyddet. Sjuksköterska eller 
handläggare bedömer om personen är berättigad till intyget.   
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Palliativ vård - palliativregistret   

Nationellt vårdprogram och nationellt kunskapsstöd finns att tillgå för verksamheterna, men 

kommunen saknar en anpassad strategi och handlingsplan för hur den palliativa vården ska 
bedrivas samt behov av kompetensutveckling. Rutin finns för läkemedelsbehandling vid 
palliativ vård.  

Utbildning inom palliativ vård och samverkan mellan de olika personalkategorier som möter 
palliativa patienter är nödvändigt och en förutsättning för att säkerställa en god och 
personcentrerad palliativ vård.   

Ett nationellt mål är att 70% av inträffade dödsfall ska registreras oavsett var dödsfallet sker. 
Under 2021 registrerades ca 75% vilket är en förbättring jämfört med 73% 2020. I tabellen 
nedan ses resultatet för Västra Götalandsregionens kommuner.   

 

 

 

Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer och måltal för palliativ vård 

I Palliativregistret registreras uppgifter utifrån de kvalitetsindikatorer och måltal som 
Socialstyrelsen fastställt för palliativ vård i livets slutskede. Resultatet används för att se 
vilken kvalitet vården håller och vad som behöver förbättras. Närstående kan ges möjlighet 
att logga in i registret för att uttrycka sin upplevelse av vården i livets slutskede men har inte 
praktiserats i Ulricehamns kommun ännu. 
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Vårdhygien och vårdrelaterade infektioner 

Vårdrelaterad infektion (VRI) är en infektion som en patient eller personal drabbas av i 
samband med vård och omsorg. Den viktigaste åtgärden för att förebygga vårdrelaterade 
infektioner är att arbeta med basala hygienrutiner och klädregler. 

Under året har det vårdhygieniska arbetet prioriterat sig självt och stort fokus har varit på 
att fortsatt säkra rutiner och arbetssätt för att hindra smittspridning av Coronapandemin. 
Samverkan med vårdhygieniska enheten och smittskyddsenheten inom regionen har varit 
tät för att säkra och anpassa rutiner allteftersom kunskapen om Covid-19 har fördjupats.  

Vaccination mot Covid19 till hemsjukvårdens patienter har varit en stor del av 
hemsjukvårdens vårdpreventiva insatser under 2021 som tagit mycket tid för planering, 
logistik och genomförande, men en hög andel av kommunens patienter, och i vissa fall 
medboende, har kunnat vaccineras med tre doser Covidvaccin under året. 

MAS och verksamhetschefer har haft ett flertal dialogmöten med enheternas hygienombud 
och enhetschefer för att få spridning och dialog om skyddsutrustning, hygienrutiner, säkra 
besök och ändrade städrutiner på boenden. Provtagning och smittspårning har också varit 
en stor del av arbetet under pandemin. 

Ytterligare åtgärder för att minska vårdrelaterade infektioner är att det finns rutiner och 
utrustning för en säker desinfektion av medicinteknisk utrustning, t.ex. instrument som 
används vid olika typer av vård och behandling. Värmedesinfektion ska användas framför 
kemisk desinfektion och engångsmaterial. Under året har fler diskmaskiner för 

värmedesinfektion installerats ute på enheterna.   

Vårdhygieniska enheten har genomfört en hygienrond utifrån fastställt protokoll på 
kommunens korttidsenhet. Resultatet visade god vårdhygienisk standard.  
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Vårdprevention - Senior Alert 

Att arbeta förebyggande med proaktiva åtgärder är en viktig del för att förhindra onödigt 
lidande och vårdskador eller risk för vårdskador. Senior alert är ett nationellt 
kvalitetsregister som skall användas för att identifiera och registrera risker och orsaker för 
fall, trycksår, undernäring, ohälsa i munnen samt sviktande funktion i urinblåsa. Vid 
identifierad risk ger registret förslag på förebyggande åtgärder, struktur för uppföljning och 
utvärdering.  
I samband med inflyttning till vård- och omsorgsboende eller inskrivning i kommunens 
hälso- och sjukvård ska riskbedömning göras, därefter en gång per år. 
Under året har 185 patienter riskbedömts, varav 60 har skett på korttidsenheten. 

Resultatet visar att risker upptäcks hos en stor del av de som riskbedöms men också att det 

är alldeles för få som får en riskbedömning utifrån att 700 patienter kontinuerligt är 

inskrivna i hemsjukvården. 

 

 
  Grönt = uppfyller det vårdpreventiva arbetet väl. 

 

Säker vård här och nu  

Riskhantering  

Se tidigare avsnitt om vårdprevention. Introduktion av ny personal och 
strategi för kompetensutveckling har beskrivits under avsnitt Adekvat 
kunskap och kompetens. Risker gällande patientsäkerhet kan upptäckas 
via riskanalyser, avvikelserapporter, klagomål och synpunkter. När 
händelseanalyser och utredningar görs identifieras risker som analyseras och 

förbättringsåtgärder kan vidtas. Se även under avsnitt vårdskador. 
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Stärka analys, lärande och utveckling  

Avvikelser inom kommunen 

All vård- och omsorgspersonal ska ha kunskap om rutiner och 
arbetssätt för att rapportera händelser och risker som patienter och 
brukare utsätts för. Närmaste chef ansvarar för att en gång per år 
säkerställa att personalen har kunskap om avvikelsehantering och 
rapportering om missförhållanden.   

 

 

Öka riskmedvetenhet och beredskap  

Genom Coronapandemin med tuffa restriktioner har kommunen fått 

praktisera krisledning och samverkan på alla nivåer för att finna 
strategier och arbetssätt för att hantera pandemin. Inom vård och 
omsorg har befintliga strukturer använts för att nå längst ut i 

verksamheterna med information och snabba omställningar. 
Coronapandemin har sannolikt ökat riskmedvetenheten och att en beredskap måste finnas 
för framtida liknande händelser.  
Lagerhållning av diverse utrustning är ett område som uppmärksammats och som 
regelbundet måste ses över för att kunna möta behov i eventuella framtida kriser.  

 

MÅL, STRATEGIER OCH UTMANINGAR FÖR KOMMANDE ÅR 

En ökad rörlighet av främst legitimerad personal befaras hålla i sig och en tydlig strategi 

behöver tas fram för att säkerställa rekrytering och behålla erfaren personal. En 
strukturerad och väl planerad introduktion av nyanställda är av yttersta vikt för att 
säkerställa en god och patientsäker vård. Kompetens och arbetssätt för att möta patienters 
behov med en personcentrerad vård inom bl. a demensvård, palliativ vård och akuta 
bedömningar behöver säkerställas. Avvikelsearbetet måste tas på allvar och strategier tas 
fram för att avvikelser ska bli ett lärande och bidra till både trygghet, patientsäkerhet samt 
rättssäkerhet. Sammanfattningsvis bör följande områden prioriteras för att säkerställa 
agerande för en god vård och hög patientsäkerhet: 

• Säkerställa att strukturerade bedömningar enligt ViSam utförs vid förändrat 
hälsotillstånd hos patienter. 

• Säkerställa att strukturerad kommunikation och information om patienters 

hälsotillstånd, utförs enligt modellen SBAR.  

• Avvikelsehantering måste leda till lärande och utveckling och i förlängningen till ett 
proaktivt arbetssätt för att minska antalet händelser. 

• Behålla en god vårdhygienisk standard. 

• Ta fram en lokal handlingsplan för hur den palliativ vården ska bedrivas. 

• Ta fram en lokal handlingsplan för hur demensvården ska bedrivas. 

• Kompetensplaner för sjuksköterskor utifrån verksamhetens behov. 

• Strategi för rekrytering och introduktion av sjuksköterskor. 

• Strategi för att kunna behålla erfaren legitimerad personal. 
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Utbyte konstgräs A- och B-plan, Lassalyckan 
Dnr 2022/322 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsens beslut 2021-09-02 § 202 och 2022-04-07 § 123 om investeringsansökan 
om utbyte konstgräs A- och B-plan ändras så att bara inkapslad sand eller TPE får användas 
som ifyllnadsmaterial. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansökte om investeringsmedel för utbyte av konstgräs på A- och B-plan på 
Lassalyckan, Investeringen möjliggör att konstgräset som ligger på planerna byts ut. 
 
Förvaltningen kom fram till att genom ställa miljökrav i upphandlingen vid bytet av 
konstgräset på Lassalyckan och använda belagd sand som infill som består av 98 % sand 
kommer minska mikroplaster avsevärt. 
 
Efter flertalet möten med ADDA inköpscentral och deras upphandling och 
hållbarhetsavdelning som är en del av SKR (Sveriges kommuner och regioner) och som 
hjälper förvaltningen med upphandlingen av utbyte av konstgräset. ADDA anser att om man 
ställer kravet som det står i kommunstyrelsen beslut, att endast använd belagd sand som 
infill, då riktas upphandlingen och kommer garanterat bli överprövad då det endast finns en 
leverantör på marknaden som har belagd sand som infill. 
 
Rekommendationerna från ADDA är att utöka beslutet till att också tolerera TPE 
(termoplast) som infill. Då kan fler leverantörer lämna anbud och det blir en bredare 
konkurrensutsättning. Både TPE och inkapslad sand klarar FIFA Quality kraven. 
 
Förvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsens beslut 2021-09-02 § 202 och 2022-04-
07 § 123 om investeringsansökan om utbyte konstgräs A- och B-plan ändras så att fler sorters 
ifyllnadsmaterial dvs granulat kan användas. Då finns det fler leverantörer som kan lämna 
anbud och det blir en bredare konkurrensutsättning. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-05-04 från servicechef 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens beslut 2021-09-02 § 202 och 2022-04-07 § 123 om investeringsansökan 
om utbyte konstgräs A- och B-plan ändras så att fler sorters ifyllnadsmaterial dvs granulat 
kan användas.  



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-05-04 

Tjänsteskrivelse Utbyte konstgräs A- och B-plan, 
Lassalyckan 
Diarienummer 2022/322, löpnummer 1764/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens beslut 2021-09-02 § 202 och 2022-04-07 § 123 om investeringsansökan 
om utbyte konstgräs A- och B-plan ändras så att fler sorters ifyllnadsmaterial dvs granulat 
kan användas.  
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansökte om investeringsmedel för utbyte av konstgräs på A- och B-plan på 
Lassalyckan, Investeringen möjliggör att konstgräset som ligger på planerna byts ut. 
 
Förvaltningen kom fram till att genom ställa miljökrav i upphandlingen vid bytet av 
konstgräset på Lassalyckan och använda belagd sand som infill som består av 98 % sand 
kommer minska mikroplaster avsevärt. 
 
Efter flertalet möten med ADDA inköpscentral och deras upphandling och 
hållbarhetsavdelning som är en del av SKR (Sveriges kommuner och regioner) och som 
hjälper förvaltningen med upphandlingen av utbyte av konstgräset. ADDA anser att om man 
ställer kravet som det står i kommunstyrelsen beslut, att endast använd belagd sand som 
infill, då riktas upphandlingen och kommer garanterat bli överprövad då det endast finns en 
leverantör på marknaden som har belagd sand som infill. 
 
Rekommendationerna från ADDA är att utöka beslutet till att också tolerera TPE 
(termoplast) som infill. Då kan fler leverantörer lämna anbud och det blir en bredare 
konkurrensutsättning. Både TPE och inkapslad sand klarar FIFA Quality kraven. 
 
Förvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsens beslut 2021-09-02 § 202 och 2022-04-
07 § 123 om investeringsansökan om utbyte konstgräs A- och B-plan ändras så att fler sorters 
ifyllnadsmaterial dvs granulat kan användas. Då finns det fler leverantörer som kan lämna 
anbud och det blir en bredare konkurrensutsättning. 
 
 
Ärendet 
Förvaltningen ansökte om investeringsmedel för utbyte av konstgräs på A- och B-plan på 
Lassalyckan, Investeringen möjliggör att konstgräset som ligger på planerna byts ut. 
 
Förvaltningen kom fram till att genom ställa miljökrav i upphandlingen vid bytet av 
konstgräset på Lassalyckan och använda belagd sand som infill som består av 98 % sand 
kommer minska mikroplaster avsevärt. 
 
Efter flertalet möten med ADDA inköpscentral och deras upphandling och 
hållbarhetsavdelning som är en del av SKR (Sveriges kommuner och regioner) och som 
hjälper förvaltningen med upphandlingen av utbyte av konstgräset. ADDA anser att om man 
ställer kravet som det står i kommunstyrelsen beslut, att endast använd belagd sand som 
infill, då riktas upphandlingen och kommer garanterat bli överprövad då det endast finns en 
leverantör på marknaden som har belagd sand som infill. 
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Rekommendationerna från ADDA är att utöka beslutet till att också tolerera TPE 
(termoplast) som infill. Då kan fler leverantörer lämna anbud och det blir en bredare 
konkurrensutsättning. Både TPE och inkapslad sand klarar FIFA Quality kraven. 
 

TPE är ett gummi som ej genomgått vulkanisering och är därför återvinningsbar. I jämförelse 
med SBR (återvunnet bildäck) som nu finns på Lassalyckan är TPE att föredra ur en miljö- 
och hälsoaspekt. TPE har en hög miljösäkerhet och klarar naturvårdsverkets stränga krav för 
känslig mark samt uppfyller alla krav enligt SNF (Svenska naturskyddsföreningen) 2004:10 
som är Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, kriterier och förfaranden för 
mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall. Stockholms stad använder 
TPE som infill när de byter eller anlägger nya konstgräsplaner. 
 
Förvaltningen föreslår därför att Kommunstyrelsens beslut 2021-09-02 § 202 och 2022-04-
07 § 123 om investeringsansökan om utbyte konstgräs A- och B-plan ändras så att fler sorters 
ifyllnadsmaterial dvs granulat kan användas. Då finns det fler leverantörer som kan lämna 
anbud och det blir en bredare konkurrensutsättning. 
 
Beslutsunderlag 
 
 
Beslut lämnas till 
Servicechef  
Kultur- och fritidschef 
 
 
 
 
 

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

 

Lena Moritz  
Verksamhetschef  
Verksamhet kultur och fritid 
Sektor service
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§  
 

Ansökan om investeringsmedel till mobila 
reservkraftaggregat och projektering av 
elanläggningar som ska förses med reservkraft 
Dnr 2022/270 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för mobila reservkraftaggregat och projektering av elanläggningar som ska 
förses med reservkraft, 1,0 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för mobil reservkraft i 
investeringsbudgeten för 2022. 
 
Inga övriga driftkostnadskonsekvenser förväntas. 
 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för mobila reservkraftaggregat och projektering 
av elanläggningar som ska förses med reservkraft, 1,0 mnkr. Investeringen möjliggör att 
uppnå förslag till reservkraftförsörjning. Vilka byggnader som kommer att förberedas för 
tillfällig reservkraft från en mobil reservkraft kommer inte anges i ärendet utan hänvisas till 
offentlighets- och sekretessförordningen kapitel 18 §13.  
 
Investeringen i denna ansökan skall användas till inköp att två mobila reservkraftaggregat. 
Medlen skall även användas till att påbörja projektering inför anpassningar av elanläggningar 
i ett antal byggnader. De ska kunna sektioneras och förses med reservkraftsintag. Medel för 
genomförande av anpassningarna kommer sökas under 2023. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2022. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
Inga övriga driftkostnadskonsekvenser förväntas. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-04-18 från servicechef  
2 Investeringskalkyl för mobila reservkraftaggregat och projektering av elanläggningar 

som ska förses med reservkraft 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för mobila reservkraftaggregat och projektering av elanläggningar som ska 
förses med reservkraft, 1,0 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för mobil reservkraft i 
investeringsbudgeten för 2022. 
 
Inga övriga driftkostnadskonsekvenser förväntas. 
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Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-04-18 

Tjänsteskrivelse Ansökan om investeringsmedel till 
mobila reservkraftaggregat och projektering av 
elanläggningar som ska förses med reservkraft 
Diarienummer 2022/270, löpnummer 1564/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för mobila reservkraftaggregat och projektering av elanläggningar som ska 
förses med reservkraft, 1,0 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för mobil reservkraft i 
investeringsbudgeten för 2022. 
 
Inga övriga driftkostnadskonsekvenser förväntas. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för mobila reservkraftaggregat och projektering 
av elanläggningar som ska förses med reservkraft, 1,0 mnkr. Investeringen möjliggör att 
uppnå förslag till reservkraftförsörjning. Vilka byggnader som kommer att förberedas för 
tillfällig reservkraft från en mobil reservkraft kommer inte anges i ärendet utan hänvisas till 
offentlighets- och sekretessförordningen kapitel 18 §13.  
 
Investeringen i denna ansökan skall användas till inköp att två mobila reservkraftaggregat. 
Medlen skall även användas till att påbörja projektering inför anpassningar av elanläggningar 
i ett antal byggnader. De ska kunna sektioneras och förses med reservkraftsintag. Medel för 
genomförande av anpassningarna kommer sökas under 2023. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2022. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
Inga övriga driftkostnadskonsekvenser förväntas. 
 
 
Ärendet 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för mobila reservkraftaggregat och projektering 
av elanläggningar som ska förses med reservkraft, 1,0 mnkr. Investeringen möjliggör att 
uppnå förslag till reservkraftförsörjning. Vilka byggnader som kommer att förberedas för 
tillfällig reservkraft från en mobil reservkraft kommer inte anges i ärendet utan hänvisas till 
offentlighets- och sekretessförordningen kapitel 18 §13.  
 
Investeringen i denna ansökan skall användas till inköp att två mobila reservkraftaggregat. 
Medlen skall även användas till att påbörja projektering inför anpassningar av elanläggningar 
i ett antal byggnader. De ska kunna sektioneras och förses med reservkraftsintag. Medel för 
genomförande av anpassningarna kommer sökas under 2023. 
 
Mobilt elverk innebär ett elverk på ca 100KVA (motsvarar en servicesäkring på cirka 80A). 
Det väger cirka 2,5 ton och bedöms vara maximalt vad som kan dras med tillgänglig bil och 
blir därmed dimensionerande för effekten. För några byggnader kommer endast vitala 
funktioner att kunna användas vid reservkraftsdrift så som delar av storkök, viss belysning 
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och fjärrvärmecentraler. Detta kräver ombyggnad av elinstallationen för att sektionera olika 
delar. Vid en allvarlig kris kan denna sektionering göras manuellt men det är inget man gör 
för ett mindre strömavbrott (upp till tre dygn). Övriga enheter klarar ett 100KVA elverk att 
driva men med vissa begränsningar som att ventilationsaggregat stängs av, matlagning 
anpassas för att minska effekttoppar etc. 
 
Organisationen inom fastighetsskötsel är idag inte dimensionerad för att klara drift och 
skötsel av två mobila reservkraftverk eller utökat antal fasta elverk utan behöver förstärkas 
med kompetens, personal och ekonomi. Däremot vid kris kan det prioriteras och hanteras 
med ordinarie personal. Målsättningen är att rationalisera, se över organisation och tillsätta 
vakanta tjänster med den kompetens som krävs för att klara uppdraget. 
 
Det tillkommer även ytterligare behov av förvaring av elverk, material, drivmedel, 
besiktningar och service. Kommunen behöver även se över bränsletillgången vid kris men det 
behöver planeras ihop med UEAB. De behöver lagerhålla kapacitet för kommunens elverk 
vilket även innefattar de fasta elverk kommunen har och de som planeras i nyproduktionen. 
De planerade fasta verken har kapacitet för tre dygns drift men önskemålet är sju dygns drift 
vilket innebär att kommunen bör lagra bränsle för fyra dagars drift per fast installerat elverk 
samt till de mobila. 
 
Investeringen kan finansieras via avsatta medel för mobila reservkraftaggregat och 
projektering av elanläggningar i investeringsbudgeten för 2022. Inga övriga 
driftkostnadskonsekvenser förväntas. 
 
Investeringskalkyl upprättas när medel för genomförande söks. 
 
Ekonomichefens yttrande 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2022. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Inga övriga driftkostnadskonsekvenser förväntas. 
 
Beslutsunderlag 
1 Investeringskalkyl för mobila reservkraftaggregat och projektering av elanläggningar 

som ska förses med reservkraft 
 
Beslut lämnas till 
Sektorchef 
Ekonomichef  
Verksamhetschef fastighet 
 
 
 
 
 

Anna-Lena Johansson Ulrica Fagerson 
Servicechef Ekonomichef 
 Kommunledningsstaben 
  
Crister Dahlgren 
Verksamhetschef fastighet 
Verksamhet fastighet 
Sektor service 



Ansökan om investeringsmedel  Projektnr:

Uppgiftslämnare Verksamhet

Crister Dahlgren Fastighet

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

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

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

Mobil reservkraft 1 000
Objektnummer:

Flera

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

1 000 1 000
./. Statsbidrag 0
Investeringsutgift, netto 1 000 0 0 0 0 0 1 000

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

7
Summa

Personalkostnader 0
Övriga kostnader 0
Avskrivningar 67 67 67 67 67 67 400
Internränta 10 9 9 8 7 7 50
Summa kapitalkostnader 77 76 75 75 74 73 450
Summa kostnader 77 76 75 75 74 73 450
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 77 76 75 75 74 73 450

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:



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

Avslås T SEK / ÅR:

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

Ansökan om investeringsmedel för projektering 
centrumutveckling/ombyggnation Storgatan 
Dnr 2022/273 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för projektering inför ombyggnation av Storgatan, totalt 1,5 mnkr, kan 
finansieras via avsatta medel för centrumutveckling, ombyggnation Storgatan i 
investeringsbudgeten för 2022. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för projektering inför ombyggnation av 
Storgatan, totalt 1,5 mnkr. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten centrumutveckling, ombyggnation Storgatan 
för 2022. 
 
Inga övriga driftkostnader tillkommer. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-04-08 från tf. samhällsbyggnadschef 
2 Investeringskalkyl projektering av Storgatan 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för projektering inför ombyggnation av Storgatan, totalt 1,5 mnkr, kan 
finansieras via avsatta medel för centrumutveckling, ombyggnation Storgatan i 
investeringsbudgeten för 2022. 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-04-08 

Tjänsteskrivelse Ansökan om investeringsmedel för 
projektering centrumutveckling/ombyggnation 
Storgatan 
Diarienummer 2022/273, löpnummer 1413/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för projektering inför ombyggnation av Storgatan, totalt 1,5 mnkr, kan 
finansieras via avsatta medel för centrumutveckling, ombyggnation Storgatan i 
investeringsbudgeten för 2022. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för projektering inför ombyggnation av 
Storgatan, totalt 1,5 mnkr. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten centrumutveckling, ombyggnation Storgatan 
för 2022. 
 
Inga övriga driftkostnader tillkommer. 
 
 
Ärendet 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för projektering inför ombyggnation av 
Storgatan, totalt 1,5 mnkr. 
 
Investeringen kan finansieras via avsatta medel för centrumutveckling, ombyggnation 
Storgatan i investeringsbudgeten för 2022.  
 
En kortfattad beskrivning av planerade åtgärder följer nedan: 
 
Projekteringen avser ombyggnation av Storgatan med målsättning att skapa tydlig 
zonindelning för tillgänglighetsstråk, möblering, lastning och generösa ytor för servering. Det 
skapas en attraktiv och inbjudande gågata med bibehållen småskalig karaktär. Den nya 
utformningen tar även sikte på en enhetlig och attraktiv utformning av gaturummet. Detta 
ska ge en utökad användning av Stora torget och förstärkt koppling till omgivande gator, 
platser och parker. 
 
Ekonomichefens yttrande 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen.  
Budgetmedel för ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2022. Kompensation för 
kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för 
kapitalkostnader. 
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser beräknas tillkomma. 
 
Beslutsunderlag 
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1 Investeringskalkyl projektering av Storgatan 
 
 
Beslut lämnas till 
Tf. Samhällsbyggnadschef 
Ekonomichef 
 
 
 
 

Andreas Ekman Ulrica Fagerson 
Tf. Samhällsbyggnadschef Ekonomichef 
Sektor miljö och samhällsbyggnad Kommunledningsstaben 
  

 
 

Jan-Ove Wilhelmsson 
Gatuingenjör 
Exploateringsenheten 
Sektor miljö och samhällsbyggnad 



Investeringen tas i bruk år: 2022
Beräknad avskrivningstid: (Ange 3,  5, 10, 15,  20,  33 eller 50 år)

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

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

Projektering centrumutveckling gågatan 1 500
Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

1 500 0 0 0 0 0 1 500
./. Statsbidrag 0
Investeringsutgift, netto 1 500 0 0 0 0 0 1 500

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

7
Summa

Personalkostnader 0
Övriga kostnader 0
Avskrivningar #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Internränta 15 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Summa kapitalkostnader #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Summa kostnader #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

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

Länk till guiden: Tjänsteskrivelse för investeringsansökan

https://guider.ulricehamn.se/2662.guide
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Ansökan om investeringsmedel för genomförande av 
detaljplaner 
Dnr 2022/260 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för ej kända åtgärder i detaljplaner, totalt 1,0 mnkr, kan finansieras via 
avsatta medel för genomförande av detaljplaner i investeringsbudgeten för 2022. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för ej kända åtgärder i detaljplaner, totalt 1,0 
mnkr.  
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2022.  
 
Inga driftkostnader tillkommer. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-04-07 från tf. samhällsbyggnadschef 
2 Bilaga Investeringskalkyl Exploateringsområde Vegby 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för ej kända åtgärder i detaljplaner, totalt 1,0 mnkr, kan finansieras via 
avsatta medel för genomförande av detaljplaner i investeringsbudgeten för 2022. 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-04-07 

Tjänsteskrivelse Ansökan om investeringsmedel för 
genomförande av detaljplaner  
Diarienummer 2022/260, löpnummer 1270/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för ej kända åtgärder i detaljplaner, totalt 1,0 mnkr, kan finansieras via 
avsatta medel för genomförande av detaljplaner i investeringsbudgeten för 2022. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för ej kända åtgärder i detaljplaner, totalt 1,0 
mnkr.  
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2022.  
 
Inga driftkostnader tillkommer. 
 
 
Ärendet 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för ej kända åtgärder i detaljplaner, totalt 1,0 
mnkr. 
 
Investeringen kan finansieras via avsatta medel för genomförande av detaljplaner i 
investeringsbudgeten för 2022.  
 
En kortfattad beskrivning av planerade åtgärder följer nedan: 
 
Utredning och projektering av nytt exploateringsområde i Vegby enligt detaljplan Vegby 
Yttergården 4:42 m.fl. I anslutning till Sveaborgsvägen och Oxelvägen.  
 
Ekonomichefens yttrande 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2022. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Inga övriga driftkostnader beräknas tillkomma. 
 
Beslutsunderlag  
1 Bilaga Investeringskalkyl Exploateringsområde Vegby 

 
Beslut lämnas till 
Tf. Samhällsbyggnadschef 
Ekonomichef  
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Andreas Ekman Ulrica Fagerson 
Tf. Samhällsbyggnadschef  Ekonomichef 
Sektor miljö- och samhällsbyggnad Kommunledningsstaben 
  

 

Jan-Ove Wilhelmsson 
Gatuingenjör 
Exploateringsenheten 
Sektor miljö- och samhällsbyggnad 

 



Investeringen tas i bruk år: 2022
Beräknad avskrivningstid: (Ange 3,  5, 10, 15,  20,  33 eller 50 år)

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

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

Projektering nytt exploateringsområde Vegby 1 000
Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

1 000 0 0 0 0 0 1 000
./. Statsbidrag 0
Investeringsutgift, netto 1 000 0 0 0 0 0 1 000

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

7
Summa

Personalkostnader 0
Övriga kostnader 0
Avskrivningar #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Internränta 10 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Summa kapitalkostnader #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Summa kostnader #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

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

Länk till guiden: Tjänsteskrivelse för investeringsansökan
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Ansökan om investeringsmedel för övriga projekt 
2022 
Dnr 2020/590 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringen kan finansieras via avsatta medel för utbyggnad av gång- och cykelvägar utmed 
statliga vägar, totalt 1,5 mnkr, i investeringsbudgeten för 2022.  
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för övriga projekt, totalt 1,5 mnkr.  
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2022. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Driftkostnadskonsekvenser gällande gång- och cykelväg utmed statliga vägar har redovisats i 
tidigare beslut av kommunfullmäktige, §158/2021. 
 
 
1 Tjänsteskrivelse 2022-04-07 från tf. samhällsbyggnadschef 
2 Bilaga Investeringskalkyl gång- och cykelväg 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringen kan finansieras via avsatta medel för utbyggnad av gång- och cykelvägar utmed 
statliga vägar, totalt 1,5 mnkr, i investeringsbudgeten för 2022.  
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-04-07 

Tjänsteskrivelse Ansökan om investeringsmedel för 
övriga projekt 2022 
Diarienummer 2020/590, löpnummer 1281/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringen kan finansieras via avsatta medel för utbyggnad av gång- och cykelvägar utmed 
statliga vägar, totalt 1,5 mnkr, i investeringsbudgeten för 2022.  
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för övriga projekt, totalt 1,5 mnkr.  
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2022. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Driftkostnadskonsekvenser gällande gång- och cykelväg utmed statliga vägar har redovisats i 
tidigare beslut av kommunfullmäktige, §158/2021. 
 
 
Ärendet 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för övriga projekt, totalt 1,5 mnkr.  
 
Investeringen kan finansieras via avsatta medel för utbyggnad av gång- och cykelvägar utmed 
statliga vägar, totalt 1,5 mnkr, i investeringsbudgeten för 2022.  
 
En kortfattad beskrivning av planerade åtgärder följer nedan:  
 
Utbyggnad av cirka 900 meter lång gång- och cykelväg i Rånnaväg utmed Stora vägen och 
Norra vägen. Åtgärden avses genomföras under 2022. 
 
Driftkostnadskonsekvenser gällande gång och cykelvägar utmed statliga vägar har redovisats 
i tidigare beslut av kommunfullmäktige, §158/2021.  
 
Ekonomichefens yttrande 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen.  
Budgetmedel för ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2022. Kompensation för 
kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för 
kapitalkostnader.  
 
Övriga driftskostnadskonsekvenser har redovisats i tidigare beslut av kommunfullmäktige, 
§158/2021, och beaktas i budget 2022. 
 
Beslutsunderlag 
1 Bilaga Investeringskalkyl gång- och cykelväg 
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Beslut lämnas till 
Tf. Samhällsbyggnadschef 
Ekonomichef  
 
 
 
 
 

Andreas Ekman Ulrica Fagerson 
Tf. Samhällsbyggnadschef Ekonomichef 
Sektor miljö och samhällsbyggnad Kommunledningsstaben 
  

 

Jan-Ove Wilhelmsson 
Gatuingenjör 
Exploateringsenheten 
Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 



Investeringen tas i bruk år: 20222
Beräknad avskrivningstid: 25 (Ange 3,  5, 10, 15,  20,  33 eller 50 år)

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

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

GC-väg Rånnaväg/Vegby 1 500
Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

1 500 0 0 0 0 0 1 500
./. Statsbidrag 0
Investeringsutgift, netto 1 500 0 0 0 0 0 1 500

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

7
Summa

Personalkostnader 0
Övriga kostnader 0
Avskrivningar 60 60 60 60 60 60 360
Internränta 15 14 14 13 13 12 81
Summa kapitalkostnader 75 74 74 73 73 72 441
Summa kostnader 75 74 74 73 73 72 441
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 75 74 74 73 73 72 441

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

Inga ökade driftkostnader på denna ansökan då dom redan finns med ansökta i ärende 2020/590.

Länk till guiden: Tjänsteskrivelse för investeringsansökan
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Svar på medborgarförslag om enkelriktade gator 
Dnr 2022/125 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till försämrade följdeffekter på trafikmiljön vid 
Nygatan. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Catharina Vermeulen Wängerstedt. 
att göra Bogesundsgatan till en gata med enkelriktningens trafik från rondellen vid 
Jönköpingsvägen fram till korsningen med Nygatan (alltså uppåt) och gör Nygatan till en 
enkelriktningstrafikgata i motsatt riktning. De båda tvärgatorna emellan kan bli i en riktning 
upp och i en riktning ner.  
 
Förvaltningens trafikmätningar visar att i genomsnitt passerar cirka 4000–4600 fordon per 
dygn Bogesundsgatan, och vid de trafikintensivaste tillfällena cirka 420 fordon per timme. 
Bogesundsgatan är en av stadens stomvägnät försörjer många av centrumkärnans 
målpunkter. Nygatan är en lokalgata som vid Bogesundsskolan har cirka 1200–1700 
fordonspassager per dygn, och vid de allra trafikintensivaste tillfällena cirka 170 fordon per 
timme. 
 
Om all trafik ska fördelas jämnare över gatorna ökar trafiken med 185–215% på Nygatan, och 
minskas 32–35% vid Bogesundsgatan. 
 
Förutom skola och vårdcentral som finns vid Nygatan, ligger även bostadsbebyggelse 
närmare dikt an vid Nygatan kontra Bogesundsgatan. Ökade trafikmängder ger ökade 
bullernivåer som ger en sämre miljö för alla som vistas vid Nygatan.  
Även fler konfliktpunkter för oskyddade trafikanter och fordonstrafik förväntas uppstå om 
fler ska färdas på Nygatan. Något som medför andra åtgärder som till exempel att ta bort 
vissa parkeringsplatser utmed Nygatan samt uppföra fler övergångsställen. 
Cirkulationsplatser vid Sanatorievägen och Jönköpingsvägen för att hantera de ökade 
trafikmängderna från Nygatan kan även erfordras. 
Utryckningstrafiken med ambulans från vårdcentralen påverkas även negativt, med i vissa 
fall med längre utryckningstider som följd om de är begränsade i sin färdväg. 
 
Förvaltningen samlade bedömning är att förslaget medför många negativa konsekvenser för 
Nygatan, med inte lika stora positiva effekter på Bogesundsgatan och stadens trafiksystem i 
sin helhet. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2022-04-13 från tf. samhällsbyggnadschef 
2 Medborgarförslag om enkelriktade gator 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till försämrade följdeffekter på trafikmiljön vid 
Nygatan. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2022-04-13 

 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om 
enkelriktade gator 
Diarienummer 2022/125, löpnummer 1454/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till försämrade följdeffekter på trafikmiljön vid 
Nygatan. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Catharina Vermeulen Wängerstedt. 
att göra Bogesundsgatan till en gata med enkelriktningens trafik från rondellen vid 
Jönköpingsvägen fram till korsningen med Nygatan (alltså uppåt) och gör Nygatan till en 
enkelriktningstrafikgata i motsatt riktning. De båda tvärgatorna emellan kan bli i en riktning 
upp och i en riktning ner.  
 
Förvaltningens trafikmätningar visar att i genomsnitt passerar cirka 4000-4600 fordon per 
dygn Bogesundsgatan, och vid de trafikintensivaste tillfällena cirka 420 fordon per timme. 
Bogesundsgatan är en av stadens stomvägnät försörjer många av centrumkärnans 
målpunkter. Nygatan är en lokalgata som vid Bogesundsskolan har cirka 1200-1700 
fordonspassager per dygn, och vid de allra trafikintensivaste tillfällena cirka 170 fordon per 
timme. 
 
Om all trafik ska fördelas jämnare över gatorna ökar trafiken med 185-215% på Nygatan, och 
minskas 32-35% vid Bogesundsgatan. 
 
Förutom skola och vårdcentral som finns vid Nygatan, ligger även bostadsbebyggelse 
närmare dikt an vid Nygatan kontra Bogesundsgatan. Ökade trafikmängder ger ökade 
bullernivåer som ger en sämre miljö för alla som vistas vid Nygatan.  
Även fler konfliktpunkter för oskyddade trafikanter och fordonstrafik förväntas uppstå om 
fler ska färdas på Nygatan. Något som medför andra åtgärder som till exempel att ta bort 
vissa parkeringsplatser utmed Nygatan samt uppföra fler övergångsställen. 
Cirkulationsplatser vid Sanatorievägen och Jönköpingsvägen för att hantera de ökade 
trafikmängderna från Nygatan kan även erfordras. 
Utryckningstrafiken med ambulans från vårdcentralen påverkas även negativt, med i vissa 
fall med längre utryckningstider som följd om de är begränsade i sin färdväg. 
 
Förvaltningen samlade bedömning är att förslaget medför många negativa konsekvenser för 
Nygatan, med inte lika stora positiva effekter på Bogesundsgatan och stadens trafiksystem i 
sin helhet. 
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Catharina Vermeulen Wängerstedt 
att göra Bogesundsgatan till en gata med enkelriktningens trafik från rondellen vid 
Jönköpingsvägen fram till korsningen med Nygatan (alltså uppåt) och gör Nygatan till en 
enkelriktningstrafikgata i motsatt riktning. De båda tvärgatorna emellan kan bli i en riktning 
upp och i en riktning ner. 
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Förvaltningens trafikmätningar visar att i genomsnitt passerar cirka 4000-4600 fordon per 
dygn Bogesundsgatan, och vid de trafikintensivaste tillfällena cirka 420 fordon per timme. 
Bogesundsgatan är en av stadens stomvägnät som försörjer många av centrumkärnans 
målpunkter. Nygatan är en lokalgata som vid Bogesundsskolan har cirka 1200-1700 
fordonspassager per dygn, och vid de allra trafikintensivaste tillfällena cirka 170 fordon per 
timme. 
 
Om all trafik ska fördelas jämnare över gatorna ökar trafiken med 185-215% på Nygatan, och 
minskas 32-35% vid Bogesundsgatan.  
 
Förutom skola och vårdcentral som finns vid Nygatan, ligger även bostadsbebyggelse 
närmare dikt an vid Nygatan kontra Bogesundsgatan. Ökade trafikmängder ger ökade 
bullernivåer som ger en sämre miljö för alla som vistas vid Nygatan. Även fler 
konfliktpunkter för oskyddade trafikanter och fordonstrafik förväntas uppstå om fler ska 
färdas på Nygatan. Något som medför andra åtgärder som till exempel att ta bort vissa 
parkeringsplatser utmed Nygatan samt uppföra fler övergångsställen. Cirkulationsplatser vid 
Sanatorievägen och Jönköpingsvägen för att hantera de ökade trafikmängderna från Nygatan 
kan även erfordras. Utryckningstrafiken med ambulans från vårdcentralen påverkas även 
negativt, med i vissa fall med längre utryckningstider som följd om de är begränsade i sin 
färdväg. 
 
Förvaltningen samlade bedömning är att förslaget medför många negativa konsekvenser för 
Nygatan, med inte lika stora positiva effekter på Bogesundsgatan och stadens trafiksystem i 
sin helhet.  
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag om enkelriktade gator 
 

Beslutet lämnas till 
Catharina Vermeulen Wängerstedt 
Tf. Samhällsbyggnadschef 
 
 
 
 
 

Andreas Ekman Viktor Bodin 
Tf. Samhällsbyggnadschef trafikhandläggare 
Sektor miljö & samhällsbyggnad Exploateringsenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 

 



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 16.02.2022 09:31:04
Till: Ulricehamns Kommun[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Inkommet medborgarförslag

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

Medborgarförslag

Skriv ditt
medborgarförslag:

Hej!
Jag läste om planen att göra gång/cykelbana bredare på Bogesundsgatan och att
ta ner 18 rundoxelträ.
Mitt förslag är att göra Bogesundsgatan till en gatan med enriktningens trafik från
rondellen vid Jönköpingsvägen fram till korsningen med Nygatan (alltså uppåt) och
gör Nygatan till en enriktningentrafiksgatan i motsats riktningen. De två tvärgatorna
emellan de kan bli i en riktning upp och i en riktning ner.
Då finns det utrymme för en cykelbana i båda riktningar på Bogesundsgatan
bredvid gångbanan. Kombination av gång och cykelbana tycker jag är livsfarligt
nuförtiden med eldrivna cykel och annat!
Plus att i så fall alla trä kan sparas. Att de tar lite mer tid i underhåll är ingen bra
grund för att ta bort de. Staden behöver vackra träd som ger något mycket att njuta
för alla som går förbi eller ha de som utsikt! Rundoxel ger på hösten och in på
vinter en oerhört vacker vy, liksom japanska körsbär gör under våren. Det är nästan
blivit en markering av Ulricehamn så många har vi omkring. De lyser upp staden i
den mörkaste del av åren och sprider glädje och välbefinnandet.
Hoppas innerligt att ni ta in förslaget!
Med vänlig hälsning,
Catharina Vermeulen Wängerstedt

Förnamn: Catharina
Efternamn: Vermeulen Wängerstedt
E-post:
Adress:
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Svar på medborgarförslag om sänkt hastighet samt 
cykelväg i Hössna 
Dnr 2021/533 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget anses vara under utredning med hänvisning till förvaltningens pågående 
arbete med en hastighetsplan för alla Ulricehamns kommuns tätorter. 
 
Önskemål om farthinder och skyltar hänvisas till Trafikverket. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslår Elin Ekendahl en sänkt hastighet i Hössna, och då lämpligtvis 
40 km/tim inom tätbebyggt område. Runt hela skolan kan ju förslagsvis 30 km/tim råda 
under skoltid vardagar. Idag är det 50 km/tim på Liaredsvägen.  Liaredsvägen utanför 
Hössna skola är högt trafikerad och många kör 70 km/h och en del kör högre hastigheter. I 
området bor många barn och dagtid befinner sig barn från skola, fritids och förskola i 
området. Många barn cyklar och går dessutom obevakade på denna väg. Vi skulle önska ett 
farthinder samt skyltar som varnar för utfarter.  
 
Därtill önskar många med oss en cykelväg fram till motorvägen. Det är många motionärer, 
cyklister och rullskidåkare med mera som behöver en ökad säkerhet på denna väg. Vi önskar 
en ökad säkerhet även för oss på landsbygden. Speciellt när det är många som kan tänka sig 
att bo utanför Ulricehamn men ändå vill ha alternativa färdmedel till arbetet.  
 
Förvaltningen bedriver ett utredningsarbete med en ny hastighetsplan för alla tätorter i 
Ulricehamns kommun, inklusive Hössna. Elin Ekendahls önskemål ligger väl i linje med 
framtida förslag om 40 km/h. Dock vill Trafikverket som är remissinstans till nya 
trafikföreskrifter undvika en ”plottrighet” i trafiksystemet med flera olika hastigheter, varav 
30 km/h vid skolan förslagsvis upphör i samband med införandet av 40 km/h. 
 
Väg 1721 och 1876 (Liaredsvägen) är statliga vägar. Endast Rulles väg, Hovslagareliden och 
Smedjeliden är kommunala, resterande är enskilda. Ulricehamns kommun saknar rådighet 
att uppföra varningsskyltar och farthinder vid Liaredsvägen. Elin Ekendahl hänvisas till 
Trafikverket med hennes önskan om att uppföra farthinder eller varningsskyltar. 
 
I Ulricehamns kommuns cykelplan och översiktsplan (Ulricehamn 2040) finns ej någon 
planerad eller behovssatt cykelväg mellan Hössna och riksväg 40.  
Efter att cykelplanen är genomförd kommer fler sträckor utredas för vidare utbyggnad av 
cykelvägnätet i kommunen. Elin Ekendahls förslag kan utredas i framtiden, men 
förvaltningen kan ej idag svara för vilken prioritering en sådan vägsträckning kan få och när 
den uppförs i tid. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-02-15 från tf. samhällsbyggnadschef 
2 Medborgarförslag om sänkt hastighet samt cykelväg i Hössna 
 



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2022-05-24 

 Sida 2 av 2 

Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget anses vara under utredning med hänvisning till förvaltningens pågående 
arbete med en hastighetsplan för alla Ulricehamns kommuns tätorter. 
 
Önskemål om farthinder och skyltar hänvisas till Trafikverket. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2022-02-15 

 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om sänkt 
hastighet samt cykelväg i Hössna 
Diarienummer 2021/533, löpnummer 598/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget anses vara under utredning med hänvisning till förvaltningens pågående 
arbete med en hastighetsplan för alla Ulricehamns kommuns tätorter. 
 
Önskemål om farthinder och skyltar hänvisas till Trafikverket. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslår Elin Ekendahl en sänkt hastighet i Hössna, och då lämpligtvis 
40 km/tim inom tätbebyggt område. Runt hela skolan kan ju förslagsvis 30 km/tim råda 
under skoltid vardagar. Idag är det 50 km/tim på Liaredsvägen.  Liaredsvägen utanför 
Hössna skola är högt trafikerad och många kör 70 km/h och en del kör högre hastigheter. I 
området bor många barn och dagtid befinner sig barn från skola, fritids och förskola i 
området. Många barn cyklar och går dessutom obevakade på denna väg. Vi skulle önska ett 
farthinder samt skyltar som varnar för utfarter.  
 
Därtill önskar många med oss en cykelväg fram till motorvägen. Det är många motionärer, 
cyklister och rullskidåkare med mera som behöver en ökad säkerhet på denna väg. Vi önskar 
en ökad säkerhet även för oss på landsbygden. Speciellt när det är många som kan tänka sig 
att bo utanför Ulricehamn men ändå vill ha alternativa färdmedel till arbetet.  
 
Förvaltningen bedriver ett utredningsarbete med en ny hastighetsplan för alla tätorter i 
Ulricehamns kommun, inklusive Hössna. Elin Ekendahls önskemål ligger väl i linje med 
framtida förslag om 40 km/h. Dock vill Trafikverket som är remissinstans till nya 
trafikföreskrifter undvika en ”plottrighet” i trafiksystemet med flera olika hastigheter, varav 
30 km/h vid skolan förslagsvis upphör i samband med införandet av 40 km/h. 
 
Väg 1721 och 1876 (Liaredsvägen) är statliga vägar. Endast Rulles väg, Hovslagareliden och 
Smedjeliden är kommunala, resterande är enskilda. Ulricehamns kommun saknar rådighet 
att uppföra varningsskyltar och farthinder vid Liaredsvägen. Elin Ekendahl hänvisas till 
Trafikverket med hennes önskan om att uppföra farthinder eller varningsskyltar. 
 
I Ulricehamns kommuns cykelplan och översiktsplan (Ulricehamn 2040) finns ej någon 
planerad eller behovssatt cykelväg mellan Hössna och riksväg 40.  
Efter att cykelplanen är genomförd kommer fler sträckor utredas för vidare utbyggnad av 
cykelvägnätet i kommunen. Elin Ekendahls förslag kan utredas i framtiden, men 
förvaltningen kan ej idag svara för vilken prioritering en sådan vägsträckning kan få och när 
den uppförs i tid. 
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag föreslår Elin Ekendahl en sänkt hastighet i Hössna, och då lämpligtvis 
40 km/tim inom tätbebyggt område. Runt hela skolan kan ju förslagsvis 30 km/tim råda 
under skoltid vardagar. Idag är det 50 km/tim på Liaredsvägen.  Liaredsvägen utanför 
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Hössna skola är högt trafikerad och många kör 70 km/h och en del kör högre hastigheter. I 
området bor många barn och dagtid befinner sig barn från skola, fritids och förskola i 
området. Många barn cyklar och går dessutom obevakade på denna väg. Vi skulle önska ett 
farthinder samt skyltar som varnar för utfarter.  
 
Därtill önskar många med oss en cykelväg fram till motorvägen. Det är många motionärer, 
cyklister och rullskidåkare med mera som behöver en ökad säkerhet på denna väg. Vi önskar 
en ökad säkerhet även för oss på landsbygden. Speciellt när det är många som kan tänka sig 
att bo utanför Ulricehamn men ändå vill ha alternativa färdmedel till arbetet.  
 
Förvaltningen bedriver ett utredningsarbete med en ny hastighetsplan för alla tätorter i 
Ulricehamns kommun, inklusive Hössna. Elin Ekendahls önskemål ligger väl i linje med 
framtida förslag om 40 km/h. Dock vill Trafikverket som är remissinstans till nya 
trafikföreskrifter undvika en ”plottrighet” i trafiksystemet med flera olika hastigheter, varav 
30 km/h vid skolan förslagsvis upphör i samband med införandet av 40 km/h. 
 
Väg 1721 och 1876 (Liaredsvägen) är statliga vägar. Endast Rulles väg, Hovslagareliden och 
Smedjeliden är kommunala, resterande är enskilda. Ulricehamns kommun saknar rådighet 
att uppföra varningsskyltar och farthinder vid Liaredsvägen. Elin Ekendahl hänvisas till 
Trafikverket med hennes önskan om att uppföra farthinder eller varningsskyltar. 
 
I Ulricehamns kommuns cykelplan och översiktsplan (Ulricehamn 2040) finns ej någon 
planerad eller behovssatt cykelväg mellan Hössna och riksväg 40. Efter att cykelplanen är 
genomförd kommer fler sträckor utredas för vidare utbyggnad av cykelvägnätet i kommunen. 
Elin Ekendahls förslag kan utredas i framtiden, men förvaltningen kan ej idag svara för 
vilken prioritering en sådan vägsträckning kan få och när den uppförs i tid. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om sänkt hastighet samt cykelväg i Hössna 
 
Beslutet lämnas till 
Elin Ekendahl 
Tf. Samhällsbyggnadschef 
 
 
 
 
 

Andreas Ekman Viktor Bodin 
Tf. Samhällsbyggnadschef Trafikhandläggare 
Sektor miljö och samhällsbyggnad Exploateringsenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 

 



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 27.09.2021 11:08:02
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:

Vi önskar en sänkt hastighet i Hössna, och då lämpligtvis 40 km/tim inom
tätbebyggt område. Runt hela skolan kan ju förslagsvis 30 km/tim råda under
skoltid vardagar. Idag är det 50 km/h på liaredsvägen. Liaredsvägen utanför
hössna skola är högt trafikerad och många kör i 70 km/h och en hel del kör i högre
hastigheter. I området bor många barn och dagtid befinns barn från skola, fritids
och förskola i området. Många barn cyklar och går dessutom obevakade på denna
väg. Vi skulle också önska ett farthinder samt skyltar som varnar för utfarter.
 
Därtill önskar många med oss en cykelväg fram till motorvägen. Det är många
motionärer, cyklister och rullskidåkare med mera som behöver en ökad säkerhet
på denna väg. Vi önskar en ökad säkerhet även för oss på landsbygden. Speciellt
när det är många som kan tänka sig att bo utanför ulricehamn men ändå vill ha
alternativa färdmedel till arbetet. 

Förnamn: Elin
Efternamn: Ekendahl
E-post:
Adress:
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§  
 

Svar på medborgarförslag om att tillåta fyrverkerier 
endast på anvisade platser 
Dnr 2021/14 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till kommunens allmänna lokala 
ordningsföreskrifter som reglerar begränsningar och tillståndsplikt som anses vara ett 
tillräckligt ingripande. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Lage Eidevåg att fyrverkerier på nyår, 
påsk och alla andra högtider ska ske på anvisade platser i kommunen som till exempel 
Ulricaparken och Lassalyckan. Förslagsställaren skriver även att man kan göra ett provår till 
exempel nästa nyår, om det inte efterlevs då förbjuda fyrverkeri i alla kommunens 
tätbebyggdhet.  
 
Ulricehamn har i sina allmänna lokala ordningsföreskrifter, 8–10 §§ redan reglerat 
pyroteknik, vilket anses vara ett tillräckligt ingripande. Föreskrifterna får inte lägga onödigt 
tvång på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet. 
Huvudregeln är att tillstånd av den lokala polismyndigheten krävs för att använda 
pyrotekniska varor på offentlig plats. Tillstånd krävs dock inte från klockan 16:00 för 
påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton samt där på följande dag till klockan 03:00. I 
den centrala stadskärnan krävs tillstånd av den lokala polismyndigheten för att få använda 
pyrotekniska varor alla dagar under året. Tillstånd från den lokala polismyndigheten krävs 
även för att anordna organiserade större fyrverkerier. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-12-30 från tf. samhällsbyggnadschef 
2 Medborgarförslag om att tillåta fyrverkerier endast på anvisade 

platser 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till kommunens allmänna lokala 
ordningsföreskrifter som reglerar begränsningar och tillståndsplikt som anses vara ett 
tillräckligt ingripande. 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2021-12-30 

 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om att 
tillåta fyrverkerier endast på anvisade platser 
Diarienummer 2021/14, löpnummer 4425/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till kommunens allmänna lokala 
ordningsföreskrifter som reglerar begränsningar och tillståndsplikt som anses vara ett 
tillräckligt ingripande. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Lage Eidevåg att fyrverkerier på nyår, 
påsk och alla andra högtider ska ske på anvisade platser i kommunen som till exempel 
Ulricaparken och Lassalyckan. Förslagsställaren skriver även att man kan göra ett provår till 
exempel nästa nyår, om det inte efterlevs då förbjuda fyrverkeri i alla kommunens 
tätbebyggdhet.  
 
Ulricehamn har i sina allmänna lokala ordningsföreskrifter, 8–10 §§ redan reglerat 
pyroteknik, vilket anses vara ett tillräckligt ingripande. Föreskrifterna får inte lägga onödigt 
tvång på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet. 
Huvudregeln är att tillstånd av den lokala polismyndigheten krävs för att använda 
pyrotekniska varor på offentlig plats. Tillstånd krävs dock inte från klockan 16:00 för 
påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton samt där på följande dag till klockan 03:00. I 
den centrala stadskärnan krävs tillstånd av den lokala polismyndigheten för att få använda 
pyrotekniska varor alla dagar under året. Tillstånd från den lokala polismyndigheten krävs 
även för att anordna organiserade större fyrverkerier. 
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Lage Eidevåg att fyrverkerier på nyår, 
påsk och alla andra högtider ska ske på anvisade platser i kommunen som till exempel 
Ulricaparken och Lassalyckan. Förslagsställaren skriver även att man kan göra ett provår till 
exempel nästa nyår, om det inte efterlevs då förbjuda fyrverkeri i alla kommunens 
tätbebyggdhet. Motiveringen till förlaget är att våra fyrbenta djur inte ska vara rädda vid sin 
egen omgivning, att inte utsätta gamla och sjuka för väckning av smällare utanför sin bostad, 
att inte egendom vandaliseras och förstörs med marschaller, fyrverkeripjäser och att vi ska 
motverka nedskräpning som enligt lag är förbjudet. 
 
Enligt 3 kap. 9 § ordningslagen får en kommun meddela ytterligare föreskrifter som behövs 
för kommunen eller del av denna, för att förhindra att människors hälsa och egendom skadas 
till följd av användning av pyrotekniska varor. Ulricehamn har i sina allmänna lokala 
ordningsföreskrifter, 8–10 §§ redan reglerat pyroteknik, vilket anses vara ett tillräckligt 
ingripande. Föreskrifterna får inte lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars göra 
obefogade inskränkningar i den enskildes frihet. Huvudregeln är att tillstånd av den lokala 
polismyndigheten krävs för att använda pyrotekniska varor på offentlig plats. Tillstånd krävs 
dock inte från klockan 16:00 för påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton samt där på 
följande dag till klockan 03:00. I den centrala stadskärnan krävs tillstånd av den lokala 
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polismyndigheten för att få använda pyrotekniska varor alla dagar under året. Tillstånd från 
den lokala polismyndigheten krävs även för att anordna organiserade större fyrverkerier. 
 
Det är polisen som ansvarar för att bevaka så de lokala ordningsföreskrifterna följs. Att 
frångå de lokala ordningsföreskrifterna skulle innebära ett brott mot ordningslagen. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om att tillåta fyrverkerier endast på anvisade 

platser 
 
Beslutet lämnas till 
Lage Eidevåg 
Tf. Samhällsbyggnadschef 
 
 
 
 
 

Andreas Ekman  
Tf. Samhällsbyggnadschef  
Sektor miljö och samhällsbyggnad  
  

 

 



Medborgarförslag inskickat/Iämnat 2021-01-11

1.Fyrverkeri på nyår,påsk och alla andra högtider,ska ske på

anvisade platser i kommun som t.ex Ulricaparken,Lassalyckan.

Att man gör ett pr0vår,t.ex börjar nästa nyår,om det inte

efterlevs förbjuds fyrverkeri i alla kommunens tätbebyggdhet.

Motivering: Våra fyrbenta djur inte ska vara rädda vid sin egen

omgivning,att inte utsätta gamla och sjuka för väckning av

smällare utanför sin bostad,att inte egendom vandaliseras och

förstörs med marschaller,fyrverkeripjäser,vi ska motverka

nedskräpning som enligt lag är föbjudet.

Hoppas på förståelse för detta

Med vänlig hälsning

Lage Eidevåg

-,
Z  vy ‘~

f
L 
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Informationsärenden till kommunstyrelsen 2022-06-
02 
Dnr 2021/624 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
1 Protokoll § 35 Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus 2022-04-29 
   Lägesrapport – Projekt Närsjukhus Skene april 2022 
2 Direktionsprotokoll Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 2022-04-22 
3 Direktionsprotokoll Sjuhärads kommunalförbund 2022-04-29 § 24–29, 31–38 
4 Direktionsprotokoll Sjuhärads kommunalförbund 2022-04-29 § 30 
5 Sammanträdesprotokoll Miljö- och byggnämnd 2022-05-05  
    § 76 Intern kontroll miljö- och byggnämnd  
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

2022-05-12 

Tjänsteskrivelse Informationsärenden till 
kommunstyrelsen 2022-06-02 
2021/624, löpnummer 1746/2022 

Förslag till beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 
1 Protokoll § 35 Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus 2022-04-29 
   Lägesrapport – Projekt Närsjukhus Skene april 2022 
2 Direktionsprotokoll Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 2022-04-22 
3 Direktionsprotokoll Sjuhärads kommunalförbund 2022-04-29 § 24–29, 31–38 
4 Direktionsprotokoll Sjuhärads kommunalförbund 2022-04-29 § 30 
5 Sammanträdesprotokoll Miljö- och byggnämnd 2022-05-05  

§ 76 Intern kontroll miljö- och byggnämnd

Beslutsunderlag 

Maria Winsten 
Kommunsekreterare 
Kommunstyrelsens förvaltning 




