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Antagande detaljplan för Ving 10:11, Viskabrovägen 
6, Hökerum 
Dnr 2021/397 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Detaljplan för Ving 10:11, Viskabrovägen 6, Hökerum antas. 
 
Sammanfattning 
Detaljplanen möjliggör för bostadsbyggande på Ving 10:11, samt förflyttar industriändamål 
från centrala delar av Hökerum samhälle. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-09-06 från samhällsbyggnadschef 
2 Planbeskrivning antagande detaljplan för Ving 10.11, Viskabrovägen 6, 

Hökerum 
3 Plankarta antagande detaljplan för Ving 10.11, Viskabrovägen 6, Hökerum 
4 Samrådsredogörelse detaljplan för Ving 10.11, Viskabrovögen 6, Hökerum 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Detaljplan för Ving 10:11, Viskabrovägen 6, Hökerum antas. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-09-06 

Tjänsteskrivelse Antagande detaljplan för Ving 
10:11, Viskabrovägen 6, Hökerum 
Diarienummer 2021/397, löpnummer 3264/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Detaljplan för Ving 10:11, Viskabrovägen 6, Hökerum antas. 
 
Sammanfattning 
Detaljplanen möjliggör för bostadsbyggande på Ving 10:11, samt förflyttar industriändamål 
från centrala delar av Hökerum samhälle. 
 
 
Ärendet 
Området är sedan tidigare detaljplanelagt och möjliggör småindustri om två våningar. Ny 
detaljplan ändrar användningsområdet till bostäder. På så sätt kan fler bostäder etableras i 
centrala delar av Hökerum.  
 
Planförslaget anger en byggrätt om 650 kvm och en maximal nockhöjd på +210,5 meter över 
nollplanet, vilket motsvarar befintliga byggnaders höjder om två våningar. 
 
Ekonomi  
Ingen driftskostnad tillkommer efter genomförande av planen för Ulricehamns kommun.  
 
Barnkonventionen 
Planområdet ligger naturnära med närhet till badplats samt parkytor. Inom planområdet 
finns goda möjligheter till god utformning som passar sig för barn. Närmsta förskola finns i 
Hökerum samhälle, cirka 300 meter från planområdet. Området har anslutning till gång- och 
cykelförbindelser inom Hökerums tätort. 
 
Beslutsunderlag 
1 Planbeskrivning antagande detaljplan för Ving 10.11, Viskabrovägen 6, 

Hökerum 
2 Plankarta antagande detaljplan för Ving 10.11, Viskabrovägen 6, Hökerum 
3 Samrådsredogörelse detaljplan för Ving 10.11, Viskabrovögen 6, Hökerum 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
 
 
 
 
 

Fredrik Linusson Gustav Larsson 
Samhällsbyggnadschef Planarkitekt 
Sektor miljö och samhällsbyggnad Planenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 
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PLANBESKRIVNING 
DETALJPLAN FÖR VING 10:11 
Ulricehamns kommun, Västra Götalands län 

 
 
 
 
 

Begränsat förfarande enl. 5 kap. 18 § PBL (2010:900)  

Diarienummer: 2021:397 
Upprättad: 2022-08-25 
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LÄSANVISNING 
Dispositionen i planbeskrivningen är till för att läsaren till en början ska få inblick i förslaget 
och därefter, vid behov, kan se på förutsättningarna som råder i planområdet. För att få en 
övergripande förståelse över planområdet inleds dokumentet med en introduktion som ger en 
inblick över platsens förutsättningar. Därefter följer förslaget på förändring. Efter förslaget 
framställs tidigare ställningstaganden rörande planområdet, dokumentet avslutas med en mer 
ingående förklaring över platsens förutsättningar. Om läsaren i förslagsdelen upplever något 
som oklart kan hen således bläddra framåt i dokumentet för att få mer bakgrundsinformation. 
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HANDLINGAR 
Till detaljplaneförslaget hör följande 
handlingar: 
• Plankarta med bestämmelser, skala 1:500 
• Planbeskrivning med 

konsekvensbeskrivning, 
genomförandebeskrivning 

• Grundkarta 
• Fastighetsförteckning 

 
Övriga handlingar/utredningar: 
• Kulturhistorisk bedömning, Västra 

Götalandsregionen, daterad 2021-12-03 
• Översiktlig geoteknisk undersökning för 

detaljplan och Markteknisk 
undersökningsrapport, Gunnar Karlsson 
Bygg- och Geokonstruktioner AB, daterat 
2022-02-08 och 2022-03-08 

• Utlåtande av arkitekt, Lars Stokka, 
Ulricehamns kommun, daterad 2021-12-15 

• Utlåtande från kontrollansansvarig, 
Håkanson Bygg AB, daterad 2022-04-04 

• Utlåtande av stadsarkitekt Ulricehamns 
kommun, Rebecca Engvall, daterad 2022-
03-25 

• Undersökning om betydande 
miljöpåverkan 

 
 

INLEDNING 
SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för 
bostadsbyggande på Ving 10:11, samt att 
förflytta industriändamål från centrala delar 
av Hökerum samhälle.  

PROCESS 

Detaljplanen handläggs med ett begränsat 
förfarande. Enligt 5 kap. 7 § plan- och 
bygglagen (PBL) (2010:900) ska myndigheter, 
fastighetsägare, föreningar, enskilda, med 
flera, som har ett väsentligt intresse av planen 
beredas tillfälle till samråd. Utgår granskning 
ska ett aktivt godkännande erhållas av 
kommunen. Mellan de olika skedena redovisas 
de framförda synpunkterna. Politiska beslut 
tas om ändringar och om hur det fortsatta 
arbetet ska bedrivas. 

 

TIDPLAN 
Följande översiktliga tidplan gäller för 
detaljplanen: 
Samråd kvartal 2 2022 
Antagande kvartal 4 2022 

 
Antagen lagakraftvunnen detaljplan 
beräknas till kvartal 4 2022. 

Genomförande av planen inleds kvartal 4 2022. 
 

PLANDATA 

Läge och areal 

På fastigheten Ving 10:11, fastigheten för 
detaljplanen, finns idag ett bostadshus i 
två plan och en före detta 
sömnadsbyggnad även den i två plan. 
Fastigheten är belägen i centrala 
Hökerum, nära äldreboendet, skolan 
och förskolan. Fastigheten ligger nära 
både Equmeniakyrkan och Svenska 
kyrkan, idrottsplats, 
drivmedelsförsäljning och ca 1,5 
kilometer från Mogdens badplats. 
Fastighetsstorleken är 3319 m2. 

 
Bild 1. Bild över fastighetens läge i Hökerum. 

Markägande 
Fastigheten ägs av en privatperson. 

 
PLANENS FÖRENLIGHET MED 
MILJÖBALKEN KAPITEL 3, 4, 5 
Planen bedöms vara förenlig med 3 kap. 
miljöbalken (MB) (1998:808), som 
rörgrundläggande bestämmelser för 
hushållning med mark- och vattenområden. 
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4 kap. MB behandlar ”Särskilda bestämmelser 
för hushållning med mark och vatten för vissa 
områden i landet”. Planområdet berör inte 
något av dessa områden. Detaljplaneområdet 
omfattas därmed inte av 4 kap. MB. 

Enligt 5 kap. MB ska kommuner och 
myndigheter säkerställa att uppställda 
miljökvalitetsnormer iakttas, vilket beskrivs 
under ”Konsekvensbeskrivning”. 
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DETALJPLANENS INNEBÖRD 
PLANBESTÄMMELSER 

Kvartersmark 
B – Bostäder. Syftet med 
användningsbestämmelsen är att möjliggöra 
för byggnation av bostäder. 

Egenskapsbestämmelser 
Kvartersmark 

 
Begränsning av markens byggande 

 
Marken får inte förses med 
byggnad.  Prickmark 

används inom planområdet för att 
reglera så att byggnader inte uppförs för 
nära områdets gator och 
omkringliggande fastigheter. Ett 
avstånd till byggrätt på 13 meter mot 
Viskabrovägens vägkant säkerställs och 
det anses vara positivt även ur 
bullersynpunkt. Mot fastighetsgräns i 
öster och i norr är prickmarken 4,5 
meter bred. Uteplatser kan anordnas 
öster om den föreslagna byggnaden. 
 

 Marken får endast förses med 
komplementbyggnad. 

Korsmark planläggs för att säkerställa 
yta för komplementbyggnad. Ytan 
planläggs för komplementbyggnad då en 
högre bebyggelse ej är lämplig på 
platsen. Ett avstånd om 1 meter lämnas 
mot fastighetsgräns för att säkerställa 
yta för underhåll av byggnad.  
 
Höjd på byggnadsverk 
 
h1 - Högsta nockhöjd är 210,5 meter över 
angivet nollplan. Bestämmelsen h1 syftar  
till att reglera att en huvudbyggnad i två 
våningar kan uppföras.  
 
Nockhöjden på huvudbyggnaden inom 
området är satt till +210,5 meter i 
nollplanet i enlighet med befintliga 
byggnaders inmätta nockhöjd. 

 

 

h2 - Högsta nockhöjd är 205,5 meter över 
angivet nollplan. Nockhöjden är satt för att 
en komplementbyggnad med en nockhöjd på 
4,5 meter ska kunna uppföras vilket anses 
vara lämpligt på den södra delen av 
fastigheten. 

Markreservat för allmännyttiga ändamål 
 

u1 – Markreservat för allmännyttiga 
underjordiska ledningar. Bestämmelsen 
säkrar placering av de underjordiska 
ledningar som finns inom fastigheten. 

Stängsel, utfart och annan utgång 

j1- Körbar förbindelse får endast ske mot 
Villavägen i norr förutsatt att det sker 
trafiksäkert.  Syftet med bestämmelsen är att 
reglera att ingen utfart sker direkt mot 
Viskabrovägen och lokaliseras på lämplig 
plats utmed Villavägen. 

Takvinkel 
 

o1- Takvinkeln ska vara mellan 15 och 35 
grader. Bestämmelsen syftar till att platt tak 
samt ett alltför brant tak inte ska få uppföras. 
Detta för att säkerställa att takvinkeln är i 
paritet med omgivande bebyggelse.  

Utnyttjandegrad 
 

e1 – Största byggnadsarea är 650 m². 
Bestämmelsen anger att den största totala 
byggnadsarean är 650 m2 för 
egenskapsområdet. Bestämmelsen reglerar 
lämplig exploatering inom 
egenskapsområdet. 

Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 år från det att 
detaljplanen har fått laga kraft. 
Genomförandetid ger skälig tid för utbyggnad 
av planområdet. 
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ILLUSTRATION 
Illustrationerna nedan är exempel på 
utbyggnad enligt den maximala byggrätten 
som tillåts i detaljplanen. 

 

Bild 2. Illustration ovanifrån vid maximal utbyggnad. 
 
 

Bild 3. Illustration av vy från söder vid maximal 
utbyggnad. 

NATUR OCH KULTUR 

Mark, vegetation och naturvärden 
Planen bedöms inte innebära att naturvärden 
påverkas negativt. Den del som är en 
oexploaterad gräsyta bedöms inte hysa några 
höga naturvärden. 

Inom den nordöstra delen av fastigheten finns 
5 stycken lövträd planterade i en enkel rad. 
Dessa utgör en allé och är därav 
biotopskyddade och ska bevaras. 

Kulturmiljövärden 
Sammantaget bedöms de befintliga 
huvudbyggnaderna inom fastigheten ha ett 
kulturhistoriskt värde med avseende på den 
historiska bakgrunden, ursprungliga funktion 
och de till delar bevarade karaktärerna. De 
befintliga byggnaderna finns inte upptagna i 
kommunens Kulturmiljövårdsprogram eller 
någon annan bevarandeplan från andra 
myndigheter. Se mer i den kulturhistoriska 
bedömningen från Västra Götalandsregionen i 
kapitlet ”Förutsättningar” och under rubriken 
”Kulturmiljövärden”. 

Utöver den kulturhistoriska bedömningen har 
tre utlåtanden tagits fram av sakkunniga 
gällande att renovera eller riva befintliga 
byggnader inom planområdet. Två av 
utlåtandena (Arkitekten Lars Stokka samt 
Kontrollansvarig/byggentreprenör) ställer sig 
positiva till en rivning medan den tredje 
(stadsarkitekt i Ulricehamns kommun) anser 
att byggnaderna bör bevaras. 

Den kontrollansvarige beskriver i sitt utlåtande 
att det byggtekniska skicket på byggnaderna är 
dåligt. Kraftiga renoveringar som är resurs-, 
energi- samt kostnadskrävande behövs om de 
befintliga byggnaderna ska renoveras för att 
klara dagens krav. 

Arkitekten Lars Stokka, anger att det finns ett 
kulturhistoriskt intresse och värde på de 
befintliga byggnaderna. Hans vidare 
bedömning är dock att genom förändrade 
fasader har påtagliga delar av byggnadernas 
ursprungliga utformning förändrats. 
Byggnaderna är på senare tid 
tilläggsisolerade och har inte original 
takmaterial, vilket gör att de inte har ett 
originellt uttryck. En eventuell renovering 
och återställande till ursprungsutseende 
bedöms vara ekonomiskt omfattande. I 
bedömningen ingår också att se på 
trädgårdens bristande underhåll där det 
krävs en betydande insats för att 
iordningsställa denna till tidstypiskt innehåll 
och utseende. 
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Stadsarkitekten gör bedömningen att 
byggnaderna inte bör rivas och att 
byggnadernas tekniska skick är inte så dåligt 
att det motiverar en rivning utan medger 
renovering. Stadsarkitekten bedömer att ett 
bevarande bör och kan ske parallellt med en 
positiv föreslagen utveckling av området 
genom nyproduktion. Strax norr om 
fastigheten anger stadsarkitekten att det finns 
en glugg i raden av villor som med fördel kan 
anvisas fastighetsägaren. 

Inom planarbetet har en avvägning gjorts 
mellan att bevara befintliga byggnader mot att 
uppföra nya bostäder. Bedömningen grundas i 
följande: 

• Huvudbyggnaderna har ett 
kulturhistoriskt värde med avseende på 
den historiska bakgrunden, ursprungliga 
funktion och de till delar bevarade 
karaktärerna. 

• Det finns ett stort behov av att tillskapa 
fler bostäder och boendetyper i Hökerum. 
Planförslaget medför att underlaget till 
service ökar i och med fler bostäder kan 
uppföras. 

• Om byggnaderna ska be3varas riskerar 
det att det inte sker någon utveckling av 
bostäder i centrala Hökerum. 

• Planförslaget medför att 
industriändamålet kan flyttas ut från de 
centrala delarna av Hökerum. 

• Två expertutlåtande har tagits fram som 
beskriver att omfattande renoveringar av 
byggnaderna krävs för att de ska klara 
dagens byggnadskrav. Dessa åtgärder är 
ekonomiskt omfattande. Den ekonomiska 
aspekten behandlas inte i den till 
detaljplanen framtagna kulturhistoriska 
bedömningen. 

• En utveckling i enlighet med förslaget 
skapar möjlighet för fler människor att 
bo kvar i samhället under längre tid 
genom att det finns möjlighet för äldre 
personer att lämna sin villa och flytta till 
lägenhet i närområdet. Detta skapar i sin 
tur flyttkedjor som kan frigöra 
eftertraktade villor i Hökerum. 

 
 

• Sömnadshistoriken bedöms fortsatt vara 
läsbar i kommunen och Sjuhäradsbygden  
även utan dessa byggnader. 

• I utlåtandet från stadsarkitekten anges 
en närliggande fastighet för exploatering 
istället för rivning enligt aktuell 
detaljplan. Förslaget bedöms dock delvis 
vara i konflikt med utveckling av den 
kommunala fastigheten Ving 10:48 
enligt den nyligen antagna 
översiktsplanen. Detta anses inte vara 
lämpligt. 

• Därutöver kräver en byggnation på 
föreslagen mark enligt utlåtandet flytt av 
flertalet ledningar som är mer 
omfattande och kostsamma. Av den 
anledningen bedöms inte heller den 
marken vara lämplig för ny bebyggelse. 

 
Den slutgiltiga bedömningen är att även om 
byggnaderna innehar ett kulturhistoriskt 
värde bedöms värdet som tillskapas genom 
planförslaget vara högre. Därmed föranleds 
bedömningen att byggnaderna inte måste 
bevaras. 

Planförslaget bedöms inte påverka 
riksintresset för kulturmiljövård. En 
utbyggnad enligt detaljplanen bedöms vara i 
linje med vägledningen framtagen i 
översiktsplanen för riksintresset. Den nya 
föreslagna bebyggelsen har placerats på ett 
sådant sätt att den inte skadar riksintressets 
värdebärande uttryck och dess läsbarhet. 

En analys av att uppföra nya bostadshus på 
platsen utan att riva befintliga byggnader har 
skett. Att endast tillskapa nya byggnader 
kommer att innebära en mindre 
resurseffektiv hushållning av fastigheten 
vilket inte anses lämpligt. Dessutom innebär 
det att tillskottet för att stödja serviceutbudet 
minskar, vilket inte är önskvärt. 
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BEBYGGELSE OCH SERVICE 

Placering och utformning 
Detaljplanen tillåter att en huvudbyggnad på 
650 m2 i byggnadsarea med tillhörande 
komplementbyggnader kan uppföras. Tillåten 
exploatering anses lämplig eftersom 
småskaligheten i området bibehålls samtidigt 
som en förtätning av området kan ske. Tillåten 
maximal nockhöjd är anpassad efter höjd på 
befintliga byggnader. 

Ett område med prickmark planläggs mot 
Viskabrovägen med anledning av att 
säkerställa ett avstånd på 13 meter mot 
vägkant. Planområdet börjar 5 meter från 
befintlig vägkant och därefter är det 8 meter 
prickmark innan byggrätten tar vid. Avståndet 
mot vägen syftar primärt till att bibehålla den 
bebyggelsestruktur som finns i området men 
det är även positivt ur bullersynpunkt. 
Plangränsen är anpassad för att hela 
vägområdet ska vara utanför planområdet. I 
planområdets södra del anses det lämpligt med 
en mindre och lägre byggnation för att inte 
påverka närliggande fastigheter negativt. 
Korsmarken är placerad minst 1 meter från 
fastighetsgräns för att fastighetsägare ska 
kunna underhålla komplementbyggnaden 
inom egen fastighet. 
 

Tillgänglighet 
Den nya bebyggelsen ska uppföras 
tillgänglighetsanpassat. Det innebär att alla 
människor ska kunna röra sig och ta sig fram 
inom planområdet, i lägenheterna, på 
innergårdar, till allmän platsmark med mera. 
Det är viktigt att såväl lokaler, gårdsmiljöer 
och bostäder är lättillgängliga och att det är lätt 
att röra sig mellan byggnader och kvarter. 
Kraven för tillgänglighetsanpassning följs upp i 
bygglovsskedet. 

Trygghet 
Då detaljplanen möjliggör för utökade 
byggrätter förespås området på sikt bestå av 
fler bostäder vilket medför att fler människor 
vistas i området. Det kan då skapa en 
övervakande effekt inom området vilket 
bedöms ha en positiv effekt på tryggheten. 

 

Tryggheten i området bedöms också öka i och 
med att utökad bostadsbebyggelse möjliggör 
att samhällsfunktioner kan bevaras genom att 
fler boenden skapas. 

Barnperspektiv 
Planområdet ligger naturnära med närhet till 
badplats samt parkytor. Inom planområdet 
finns goda möjligheter till god utformning 
som passar sig för barn. Närmsta förskola 
finns i Hökerum samhälle, cirka 300 meter 
från planområdet. Området har anslutning 
till gång- och cykelförbindelser inom 
Hökerums tätort. 

Grundläggning 
Enligt de till detaljplanen framtagna 
geotekniska utredningarna, Gunnar Karlsson 
Bygg- och Geokonstruktioner AB, daterad 
2022-02-08 och 2022-03-08, kan 
grundläggning ske med grundplattor eller 
kantförstyvad platta på befintlig morän eller 
ny skiktvis packad fyllning av friktionsjord. 

Inom delar av området förekommer fyllning 
på ett torvskikt. För grundläggning av 
byggnader på mark krävs att all fyllning och 
torv grävs bort. För grundläggning av 
byggnader i norra delen krävs att befintliga 
fyllningar tas bort. Grundläggning kan sedan 
ske med grundplattor eller kantförstyvad 
platta på befintlig morän eller ny skiktvis 
packad fyllning av friktionsjord. 

Inom södra delen förekommer fyllning på ett 
torvskikt. För grundläggning av byggnader på 
mark krävs att all fyllning och torv grävs bort. 
Grundläggning kan sedan ske med 
grundplattor eller kantförstyvad platta på ny 
skiktvis packad fyllning av friktionsjord. 

Södra delen av tomten ligger idag lågt i 
förhållande till Viskabrovägen. För att få en 
bra anslutning till Villavägen behöver en viss 
höjning av marknivån göras. I norra delen 
kan en viss sänkning av marknivån bli 
aktuellt. 

Med nya förhållanden kommer marken att 
terrasseras till en jämnare nivå för att kunna 
grundlägga planerad byggnad på samma nivå. 
Denna terrassering bedöms inte påverka 
stabiliteten negativt. 
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Markberedning m.m. ska utföras enligt 
anvisningar i gällande byggnormer och 
motsvarande. 

GATOR OCH TRAFIK 

Gatunät och trafik 
Planförslaget innebär inte någon förändring 
avseende gatunät. Illustrationsplanen innebär 
att 8 lägenheter uppförs. Med ett antagande om 
att varje bostad genererar 8 st. fordonsrörelser 
per dag innebär det 64 nya fordonsrörelser från 
fastigheten. Tillskottet som denna exploatering 
medför anses vara marginell i sammanhanget 
både ur trafik och bullersynpunkt. 

Gång- och cykelvägar 
Planförslaget innebär inte någon förändring 
avseende gång och cykelvägar i närområdet. 
Möjligheten och tillgängligheten för gång och 
cykel, oskyddade trafikanter, bedöms som 
god. Närliggande lokala målpunkter bedöms 
vara Mogdens badplats, skolan och förskolan 
dit de oskyddade trafikanterna kan ta sig till 
på ett trafiksäkert sätt. 

Parkering 
Parkering av bilar är tänkt att ske inom 
fastigheten öster och söder om den föreslagna 
huvudbyggnaden som markparkering samt i 
ett mindre garage. Parkering av bil ska följa 
Ulricehamns kommuns gällande 
parkeringsnorm. Enligt gällande norm ställs 
krav på att 10 bilparkeringsplatser/1000 BTA 
uppförs. Den tänkta exploateringen som 
redovisas i illustrationen är på ca 820 BTA och 
antalet platser är 8 st markparkeringar samt ca 
4 st i garage och är i linje med 
parkeringsnormen. 

För cykelparkering anges att minst en 
cykelplats per lägenhet ska finnas vilket 
bedöms kunna lösas i anslutning till entréerna 
samt i lägenhetsförråd. Efterföljande av 
parkeringsnormen följs upp i bygglovsskedet 
mot då gällande parkeringsnorm. 

 

 

 

 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten och avlopp 
Fastigheten inom planområdet ingår i 
kommunens verksamhetsområde för vatten- 
och avlopp vilket den även fortsättningsvis 
föreslås vara. Det allmänna vatten- och 
avloppsledningsnätet är utbyggt i anslutning 
till planområdet. VA-huvudmannen bedömer 
att den allmänna anläggningen har tillräcklig 
kapacitet för bostäderna som tillkommer i 
planen. 

Brand och släckvatten 
En konventionell brandvattenförsörjning 
föreslås. Brandpost finns ca 75 meter från 
planområdet. Släckvatten ska kunna avledas 
för att inte nå recipient utan möjlighet till 
avstängning och kontroll. 

El, tele, bredband och värme 
Fastigheten inom planområdet är idag 
anslutet till el och tele och planeras även att 
anslutas till fiber. Ny dragning av 
fjärrvärmeledning krävs med anledning av 
det nya bebyggelseförslaget. Inom u-området 
kan fjärrvärmeledningen placeras. 

Dag- och dräneringsvatten 
Två diken från angränsande parkmark möts i 
områdets sydöstra hörn. En 
dagvattenledning har anlagts tvärs över 
fastigheten för att hantera avrinningen från 
de anslutande dikena. För att möjliggöra 
exploatering inom kvartersmarken krävs det 
att den korsande ledningen flyttas. 

Återvinningsstation 
En mindre återvinningsstation finns ca 300 
meter fågelvägen från planområdet på 
Brovallavägen i Hökerum. En större 
återvinningscentral, Överskogs 
återvinningscentral, finns norr om tätorten 
Ulricehamn och ligger cirka 10 kilometer från 
planområdet. 
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TIDIGARE 
STÄLLNINGSTAGANDEN 
ÖVERSIKTSPLAN 
Den södra delen av planområdet utgör en 
mindre del av det i översiktsplan Ulricehamn 
2040, antagen 2022-02-24, föreslagna 
området ”Nya bostäder Ulricehamnsvägen”. 
Den i översiktsplanen föreslagna bebyggelsen 
utgörs av förtätning i form av blandad 
bostadsbebyggelse. Den norra delen av 
planområdet ligger inom ”Tätort Hökerum”.  

Kommunen är positivt inställd till förtätning 
och utveckling av befintlig tätort. Detta kan ske 
exempelvis genom exploatering av lediga 
detaljplanelagda tomter och ändring av 
detaljplaner för att bättre passa dagens och 
framtidens behov. I övrigt anges följande i 
översiktsplanen: 
• Planområdet ingår i riksintresset för 
kulturmiljö” Vädersholm, Hökerum”. 
• Planområdet omfattas av området för turism 
”Vädersholm borgruin, Fagranäs, Södra Vings 
k: a och Hökerums slott”. 
• Värdetrakter för lövskog. 
• Värdetrakter för skyddsvärda träd. 
• Fastigheten ligger inom högriskområde för 
radon. 
• Fastigheten ligger inom vattenskyddsområde. 
• Solenergi kan användas. 
• Grön kil ”Bruserör” ingår i planområdet. 
• Planområdet ingår i en kulturmiljöintressant 

bebyggelsemiljö. 
 

Detaljplanen bedöms ha stöd i den gällande 
översiktsplanen för Ulricehamns kommun.  
 
Inom planområdet finns den gröna kilen 
”Bruserör”. Gröna kilar indikerar var det finns 
viktiga funktioner för ekosystemen. De visar 
var exploatering bör ske med kilarnas 
funktioner i åtanke. Kilarna består av 
sammanhängande grönområden i anslutning 
till bebyggelsen som har flera sammanfallande 
värden. 

De gröna kilarna utgörs av komponenter som 
tillsammans bildar ett samband. Kilen består 
av park och naturmiljö som rör sig mellan 
villorna och bebyggelsen.  

I den östra delen utgörs området av parkytor 
som regelbundet sköts om medan den västra 
delen i dagsläget växer fritt. I kilens sydöstra 
kantlinje går en tvåsidig allé som innehåller 
åtminstone en skyddsvärd lönn och två 
almar. Kilens centrala funktioner ligger i 
allén, funktionen som spridningskorridor 
genom bebyggelsen och dess 
rekreationsmöjligheter för lokalbefolkningen.  

I översiktsplanen ingår området i en 
kulturmiljöintressant bebyggelsemiljö och 
det framgår att kulturmiljön i sådana 
områden måste beaktas vid ingrepp avseende 
dess värdebärande karaktär. Ingrepp eller 
ändring inom området ska göras i samråd 
med sakkunnig.  

För översiktsplan Ulricehamn 2040 finns 
åtta övergripande strategier, vilka anger 
inriktningen för kommunens planering. 
Planen går i linje med den övergripande 
strategin Tätt och blandat då den på lång sikt 
möjliggör för bostadsbebyggelse i tätortens 
centrala del. Planen bedöms inte gå emot 
någon av de övergripande strategierna.  
 
Åtgärder i enlighet med detaljplanen bedöms 
gå i linje med översiktsplanens intentioner. 

DETALJPLAN 
Området omfattas av en gällande detaljplan. 
Se utdrag i bild 4 nedan. Denna detaljplan 
omfattar hela Hökerum stationssamhälle och 
är framtagen 1957. I detaljplanen benämns 
den aktuella fastigheten som Jb- område för 
småindustri- och bostadsändamål. Denna 
bestämmelse har i digitaliseringen av 
kommunens detaljplaner tolkats som Z- 
Endast småindustri av sådan beskaffenhet att 
närboende ej vållas olägenheter med hänsyn 
till sundhet, brandsäkerhet och trevnad, samt 
för med verksamheten samhörigt 
bostadsändamål. 

Byggnation får ske i maximalt två våningar. I 
digitaliseringen av planen har detta tolkats 
till 7,6 meter i byggnadshöjd då våningsantal 
ej är en aktuell bestämmelse i nutid. I övrigt 
har fastigheten en relativt stor buffertzon i 
ytterkant i form av prickmark, mark som icke 
får bebyggas.  
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FÖRUTSÄTTNINGAR 
NATUR OCH KULTUR 

Mark och vegetation 
Planområdet är flackt. Området har en stark 
mänsklig prägel och innebär att de biologiska 
värdena inom området är generellt låga. Vissa 
delar av planområdet har dock högre natur- 
och kulturvärden. 

Naturvärden 
De naturvärden som finns inom fastigheten 
idag är kopplade till befintlig vegetation i form 
av träd och gräsmatta. En enkel rad med 
lövträd i planområdet nordöstra del är 
biotopskyddade. Några övriga utpekade 
naturvärden finns inte inom fastigheten. 
Området benämns ej i kommunens grönplan 
från 2001. Däremot är fastigheten, Ving 10:48, 
öster om Ving 10:11 utpekad som framtida 
park och naturstråk i gällande översiktsplan. 

Geoteknik 
Enligt de till detaljplanen framtagna 
geotekniska undersökningarna, daterade 
2022-02-08 och 2022-03-08, ligger tomten 
svagt lutande ner mot nordväst. Inom tomten 
finns en viss höjdskillnad mellan norra och 
södra delen, på ca 1 meter. 

 
I norra delen av tomten består jorden av 
knappt en meter fyllning på fast morän. I södra 
delen förekommer fyllning på ett torvskikt ner 
till ca två meters djup och därunder fast 
morän. Den här delen av tomten utgörs av en 
svacka med högre liggande mark runt omkring. 
Mot bakgrund av ovanstående bedöms inte 
finnas några problem med stabiliteten vid 
nuvarande förhållanden. Vid markarbeten som 
i genomförandeskedet ger upphov till 
vibrationer bör en riskanalys upprättas. 
Analysen ska visa om och vilka åtgärder som 
krävs avseende markvibrationer. 

Markföroreningar 
Det finns inga kända markföroreningar inom 
planområdet enligt Länsstyrelsens EBH-stöd. 
Då fabriksbyggnaden endast använts för 
sömnad och inte till något som bedöms orsaka 
föroreningar misstänks inga markföroreningar 
från verksamheten som funnits på platsen.  

I källaren på bostadshuset fanns det tidigare 
en oljetank för uppvärmning av de båda 
byggnaderna. Denna är nu borttagen. Inga 
tecken fanns på någon nedgrävd tank vid 
demontering av oljepannan och oljetanken.  

Radon 
Radonmätningarna är inte utförda inom 
ramen för den geotekniska utredningen på 
grund av tjälad jord. Enligt kommunens 
övergripande underlag ingår planområdet i 
högriskområde för radon och byggnader ska 
därför uppföras radonsäkert. 

Kulturmiljövärden 
Det finns inga kända fornlämningar i området. 
De befintliga byggnaderna finns inte upptagna 
i kommunens Kulturmiljövårdsprogram eller 
någon annan bevarandeplan från andra 
myndigheter. Området ingår däremot i en 
kulturmiljöintressant bebyggelsemiljö i 
översiktsplanen.  

 
I samband med detaljplanen har det tagits 
fram en kulturhistorisk bedömning, av Västra 
Götalandsregionen (VGR), daterad 2021-12-
03. På fastigheten finns två befintliga 
byggnader, se bilder nedan. Det är en före detta 
mindre fabriksbyggnad samt ett bostadshus. 

 

 
Bild 5. Fabrikshuset från nordost 

 

Bild 6. Bostadshuset från nordost. 
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Båda byggnaderna är uppförda 1937 eller 1938 
av sömnadsförläggare Henning Roos som i 
början av 1920-talet startade tillverkning av 
skjortor och arbetsblusar i bostaden i Romsås, 
beläget ett par kilometer sydväst om Hökerum. 
Företaget Henning Roos konfektion hade både 
hemsömmerskor och anställda på fabriken. Det 
övertogs 1974 av Henning Roos dotter och 
hennes man och firmanamnet ändrades då till 
Hökerums skjortfabrik. Tillverkningen av 
skjortor, blusar, byxor m.m. pågick till 2008. 
Fastigheten är centralt belägen i samhället 
Hökerum, ett mindre samhälle som växt fram 
som stationssamhälle kring den gamla kyrkbyn 
vid Södra Vings medeltida kyrka. Järnvägen 
som trafikerade Borås-Ulricehamn invigdes 
1917 och lades ner 1985. 
 
Båda byggnaderna är i två våningar och hade 
ursprungligen träpaneler med ljus stående 
locklistpanel. Taken var sannolikt täckta med 
tvåkupigt lertegel. Fabriksbyggnaden har ett 
valmat sadeltak medan det kvadratiska 
bostadshuset har ett s.k. tälttak. Byggnadernas 
ursprungliga volymer och formspråk är 
bevarade. Hit hör de karaktäristiska 
takformerna, liksom de bevarade fönstren. 
Båda husens stommar är troligen av regelverk i 
trä. Efter senare förändringar har bostadshuset 
tilläggsisolerats och fasaden har klätts med 
gult tegel, troligen på 1960- eller 70-talen. 
Fabriksbyggnadens fasad består idag av ljusgrå 
plåt som kan ha tillkommit vid samma tid. 
Taken är täckta med tvåkupiga betongpannor. 

 
Av bevarade ursprungliga byggnadsdelar 
märks framförallt de båda byggnadernas 
fönster, kopplade två- och tre-luftsfönster, på 
bostadshuset vitmålade och på 
fabriksbyggnaden brunmålade. En äldre 
bevarad detalj är de skarpa vinklarna på 
bostadshusets stuprör. Framträdande är även 
de så kallade fönsterbanden och 
fönsterplaceringar runt hörn. Interiört finns en 
del bevarad fast ursprunglig inredning, främst i 
bostadshuset. 

 
Allmänt är interiören och ytskikt till stora 
delar slitet och i behov av översyn samtidigt 
som delar av den ursprungliga fasta 
inredning är bevarad.  

Bostadsbyggnadens bevarade ursprungliga 
fönster bedöms vara av god kvalitet men i behov 
av översyn och renovering. Även 
fabriksbyggnadens fönster är till delar i behov av 
översyn. För båda byggnaderna finns behov av 
översyn av taken och för bostadshuset sannolikt 
behov av omläggning, eventuellt även för 
fabriksbyggnaden. Någon mer ingående 
byggnadsteknisk genomgång har inte genomförts.  
 
Sjuhäradsbygden är känd för sin 
textilindustri som växte fram under 1900-
talets början primärt. I Gällstads- Tvärreds-, 
Grönahögs socken inom Ulricehamns 
kommun finns det enligt kommunens 
Kulturmiljövårdsprogram utpekade sådana 
områden. Den före detta verksamheten på 
Ving 10:11 är enligt den kulturhistoriska 
bedömningen, från Västra 
Götalandsregionen, ett av många små eller 
halvstora företag som finns eller har funnits i 
och kring Hökerum. 

BEBYGGELSE OCH SERVICE 

Bebyggelse 
Inom planområdet finns två befintliga 
byggnader samt några mindre 
komplementbyggnader, se bild 5 och 6 samt 
under kapitlet ” Detaljplanens innebörd” 
under rubriken ”Kulturmiljövärden” där 
huvudbyggnadernas värden beskrivs mer 
ingående. Bostadsbyggnaden används idag 
som bostad för en familj. Fabriksbyggnaden 
har inte någon användning sedan 
textilproduktionen upphörde. 

Skola, affär, vård 
Avståndet till närmaste förskola (Hökerum 
förskola) och till låg och mellanstadieskola, 
Hökerumsskolan (årskurs F-6) är ca 400 
meter. Avståndet till högstadieskola, 
Ätradalsskolan i Timmele (årskurs 7–9) är 
cirka 10 kilometer. Avståndet till 
Tingsholmsgymnasiet i Ulricehamn är cirka 
12 kilometer. Även vårdcentral återfinns i 
centrala Ulricehamn. En mindre 
livsmedelsaffär finns i Tolkabro cirka 5 
kilometer bort och större livsmedelsaffär finns 
i centrala Ulricehamn. 
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VATTENSKYDDSOMRÅDE 
Fastigheten är belägen inom tertiärt 
vattenskyddsområde för Öresjö. Ett tertiärt 
vattenskyddsområde är när mark och 
vattenutnyttjande kan påverka 
vattenförekomster och vattentäkter i ett långt 
tidsperspektiv. 
 
Skyddsföreskrifterna som tillhör 
vattenskyddsområdet talar om vad som inte är 
möjligt att göra inom och när det krävs 
tillstånd eller anmälan. Syftet är att minska 
risken för olyckor och minska konsekvenserna 
om en olycka skulle inträffa. 

STRANDSKYDD 
Området omfattas inte av strandskydd. 

 
RIKSINTRESSEN 

Riksintresse Kulturmiljövård  
Fastigheten omfattas av riksintresse för 
kulturmiljövård för området kring 
Vädersholm. Riksintressets värden baseras på 
att det är en central bygd som avspeglar 
områdets framhävande roll under Järnåldern 
och dess strategiska betydelse under 
Medeltiden. Uttryck för riksintresset är 
storhögar, gravfält och ensamliggande gravar, 
runstenar, Södra Vings kyrka från 1100-talet 
och Vädersholms medeltida borgruin. Inget av 
detta har identifierats inom planområdet. 

 
Enligt gällande översiktsplan finns en 
vägledning vid exploatering för utveckling 
inom detta riksintressanta område: 

• Exploatering som kan skada värden 
av betydelse för riksintresset ska 
undvikas, medan exploatering som 
kan utveckla värdena ska 
eftersträvas. För åtgärder som 
riskerar att skada kulturmiljön 
inom riksintresseområdet ska 
försiktighetsprincipen användas. 
Nyttan av åtgärden ska noga 
övervägas mot de skador som 
åtgärden kan åsamka. Exempel på 
sådant som kan hota kulturmiljön 
är exploatering som gör att 
årsringarna i landskapet och 
bebyggelsen går förlorad.  

Det kan vara att fornlämningsområden 
skadas eller att betydelsefulla byggnader 
rivs eller förvanskas. 

• Eventuella åtgärder ska göras på sådant 
sätt att skadorna på kulturmiljövärdena 
inte blir större än vad som är nödvändigt. 
Ingreppen i kulturmiljön ska stå i 
proportion till den åtgärd som vidtas. 

 
• Ny bebyggelse inom eller i anslutning 

till riksintresset ska utformas och 
placeras på ett sådant sätt att den inte 
skadar riksintressets värdebärande 
uttryck och dess läsbarhet. 

 

FRIYTOR 

Rekreation 
Vid sjön Mogden, som är i närheten av 
planområdet, finns en offentlig badplats med 
goda möjligheter till lek och rekreation b.la. 
genom en markerad vandringsled. I övrigt är 
området naturnära och flera stora 
naturområden finns i dess närhet. I 
närområdet, ca 200 meter från planområdet, 
finns en idrottsplats. 

GATOR OCH TRAFIK 

Gatunät och trafik 
Genom Hökerum, i anslutning till 
planområdet går Viskabrovägen för vilken 
Trafikverket är väghållare. Norr om 
planområdet med avfart från Viskabrovägen 
finns Villavägen som är en kommunal 
villagata där befintlig infart är belägen. 

 
Ulricehamns kommun har mätt 
trafikmängder på väg 1829, Viskabrovägen, i 
Hökerum under vecka 3 och 4 2022 med 
hjälp av en radar som varit placerad utanför 
den föreslagna fastigheten. Det är ingen 
komplett ÅDT- mätning då en sådan ska 
upprepas under olika delar av året för att få 
ett rättvisande mätresultat som fångar upp 
säsongsvariationer i trafiken. Mätresultatet 
visar dygnstrafik om 800 fordon per dygn 
(medelvärde över veckans alla dagar) och 
vardagsdygnstrafik om 880 fordon per dygn 
(medelvärde på vardagar). Andel tung trafik 
ca 10%. 
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Det finns två stora osäkerhetsfaktorer som gör 
att mätresultatet inte är helt rättvisande. 
Mätningen är utför under en pågående 
smittvåg. Kommunen har löpande följt 
trafikförändringarna under pandemin på ett 
antal platser (dock inte i Hökerum) och sett 
minskade trafikvolymer på i genomsnitt ca 15 
% under tidigare smittotoppar.  
 
Kommunen har ännu ingen sammanställda 
jämförelsedata för denna period men rimligtvis 
är nedgången omfattande även vid denna 
mätning. Det finns också en hel del fritids- och 
sommarbostäder i området, exempelvis kring 
sjön Mogden, som sannolikt innebär att 
persontrafiken är högre under andra delar av 
året. Räknas enbart de tunga fordonen ligger 
resultatet från kommunens mätning betydligt 
närmre Trafikverkets mätning från 2011. För 
samtliga ca 10 500 fordon som passerat under 
mätperioden är medelhastigheten 47 km/tim 
och 85 percentilen 56 km/tim. Enligt de 
uppmätta värden i som finns i NVDB (Nationell 
vägdatabas) så uppgår årsdygnstrafiken till ca 
1400 fordon per dygn varav 8 % tung trafik. 
Det är Trafikverkets officiella data och det är de 
som är väghållare. 

Gång- och cykelvägar 
Det finns inga gång- och cykelvägar inom 
planområdet. På den västra sida av 
Viskabrovägen finns en separerad gång- och 
cykelväg. Planområdet ligger i anslutning till 
den gång-och cykelväg som går mellan 
Hökerum tätort och Hökerumsmotet. 

Parkering 
Parkering sker framför den norra befintliga 
byggnaden, vilket är bostadshuset. Infart sker 
från Villavägen. 

Kollektivtrafik 
Från Hökerumsmotet går linje 200 mellan 
Ulricehamn och Borås med gott utbud. Både 
Ulricehamn och Borås är viktiga målpunkter. 
Vid motet finns en pendelparkering. Västtrafik 
bedömer att det finns goda möjligheter för de 
boende inom planområdet att resa med linje 
200. 

 

 

Från Hökerumsmotet går också linje 201 mellan 
Ulricehamn och Rångedala. Linjen trafikerar 
även hållplats Hökerumsgården, vilken ligger 
direkt intill planområdet. Linje 201 har ett 
begränsat utbud i jämförelse med linje 200. 
Utbudet möjliggör främst för arbets- och 
studiependling måndag till fredag. Vid 
Hökerumsgårdens vård-och omsorgsboende finns 
också en närtrafikhållplats. 

STÖRNINGAR 

Buller 
Bild nedan visar utdrag från 
trafikbullerkarteringen avseende befintlig 
bullersituation som genomfördes i 
Ulricehamns kommun år 2018. 
 

 
Bild 7. Utdrag från trafikbullerkarteringen från 2018. 
Planområdets ungefärliga gräns markeras med 
rödstreckad linje. Gula färgen indikerar ekvivalenta 
bullernivåer upp till 55 dBA. Gröna färger indikerar 
bullervärden upp till 50 dBA i ekvivalent bullernivå. 

 
TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten och avlopp 
Fastigheten är ansluten till det kommunala 
vatten- och avloppsnätet samt ingår i det 
kommunala VA-verksamhetsområdet. 

El, tele, opto, bredband och värme 
Ledningar för fiber och fjärrvärme går igenom 
fastigheten. Båda omfattas av ledningsrätter. 
Dels för elektronisk kommunikation, dels 
fjärrvärme. Ledningsrätt innebär att 
ledningsägaren har rätt att både anlägga, 
bibehålla, underhålla och förnya ledningen. 
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Avfall 
Sophämtning för befintliga byggnader 
sker från Villavägen. 

Dagvatten och skyfall 
En dagvattenledning har anlagts tvärs över 
fastigheten för att hantera avrinningen från de 
anslutande dikena som kommer till fastigheten 
från söder och öster. Vid skyfall kan det bli 
högt vattenstånd där dikena möts, se karta 
nedan. För mer information om dagvatten och 
skyfall läs i kapitlet ”Konsekvensbeskrivning” 
under rubriken ”Dagvattenhantering, skyfall 
och avlopp”. 

 
Bild 8. Utdrag från skyfallskartering för 
100-års regn från Ulricehamns kommun från 2018. 
Planområdets ungefärliga gräns markeras med 
rödstreckad linje. 

 

UNDERSÖKNING OM BETYDANDE 
MILJÖPÅVERKAN 

Bedömningen är att genomförandet inte 
innebär en betydande miljöpåverkan i den 
betydelse som avses enligt 4 kap. 34 § PBL av 
miljö, hälsa, hushållning av mark och vatten 
och andra naturresurser. Kommunen bedömer 
att detaljplanens genomförande inte medför 
någon betydande miljöpåverkan eftersom den 
bebyggelse som föreslås är i mindre skala och i 
paritet med befintliga byggnader samt att det 
inte finns några utpekade naturvärden som 
påverkas negativt. Denna bedömning delas av 
Länsstyrelsen enligt yttrande daterat 2022-06-
20. 

Det enda värde som delvis bedöms påverkas 
negativt är kulturmiljön och det på en lokal 
nivå då byggnaderna anses ha ett visst 
kulturvärde. Planen föreslår inte något 
bevarande av befintliga byggnader.  

 

Mer angående kulturmiljövärden beskrivs i kapitlet 
”Detaljplanens innebörd” under rubriken 
”Kulturmiljövärden” tidigare i detta dokument.
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KONSEKVENSBESKRIVNING 
HUSHÅLLNING MED MARK, VATTEN 
OCH NATURRESURSER 
Detaljplanen innebär ett högre utnyttjande av 
marken då den medger att en ny 
huvudbyggnad kan uppföras. Till största del 
bevaras de befintliga grönytorna inom 
området, planförslaget bedöms därmed 
innebära en effektiv hushållning med mark och 
vatten. 

Att riva två byggnader, vilket möjliggörs med 
detaljplanen, innebär en negativ påverkan på 
naturresurser. En avvägning har gjorts i 
detaljplanen angående rivning eller bevarande 
och eventuell renovering av de befintliga 
byggnaderna inom planområdet. Slutsatsen är 
att är skicket på de befintliga byggnaderna är 
så pass dåligt att ska dagens krav på bostad 
klaras krävs det att byggnaderna monteras ner 
och byggs upp på nytt. En ombyggnation hade 
även det inneburit att naturresurser påverkas 
negativt. 

MILJÖKVALITETSNORMER FÖR LUFT 
Kommunen bedömer att planens 
genomförande inte innebär att gällande 
miljökvalitetsnormer för luft kommer att 
överskridas. Detta då vägar inom närområdet 
har en begränsad trafikmängd och ligger 
naturnära med en hög luftgenomströmning. 

MILJÖKVALITETSNORMER FÖR 
VATTEN 
Området ingår i område Viskan (Mogden till 
Marsjön) där miljökvalitetsnormer för vatten 
behöver uppfyllas. Bedömning är att Viskan 
har en måttlig ekologisk status för ytvattnet 
samt att den kemiska statusen för ytvattnet 
inte är god. Bedömningen är att denna mindre 
exploatering inte påverkar möjligheterna att 
miljökvalitetsnormer kan uppnås. 

NATURVÄRDEN 
Naturvärdena inom fastigheten består 
främst av gräsmatta och träd. I den 
östra delen av planområdet står fem 
lövträd i en enkel rad, dessa är 
biotopskyddade och ska bevaras. 

KULTURMILJÖVÄRDEN 
Enligt det kulturhistoriska utlåtandet anses 
fastigheten och byggnaderna ha ett 
kulturhistoriskt värde med avseende på den 
historiska bakgrunden, ursprungliga funktion 
och de till delar bevarade karaktärerna. Om de 
försvann skulle det innebära förlust av 
kulturhistoriska värden. Planen föreslår inte 
något bevarande av befintliga byggnader. Mer 
angående kulturmiljövärden beskrivs i kapitlet 
”Detaljplanens innebörd” under rubriken 
”Kulturmiljövärden” tidigare i detta 
dokument. 

LANDSKAPSBILD/STADSBILD 
En utbyggnation enligt detaljplanen medför en 
viss förtätning, vilket påverkar stadsbilden 
marginellt. Stadsbilden anses inte påverkas då 
höjderna som föreslås är i paritet med 
befintliga byggnader. 

DAGVATTENHANTERING, SKYFALL 
OCH AVLOPP 
Det allmänna vatten- och avloppsledningsnätet 
är utbyggt i anslutning till planområdet. VA- 
huvudmannen bedömer att den allmänna 
anläggningen har tillräcklig kapacitet för 
bostäderna som tillkommer i planen. 

Dagvattenledningen som korsas området 
föreslås flyttas till det utmarkerade u-området i 
plankartan. Planområdet bedöms inte 
påverkas av höga vattenstånd vid skyfall. Den 
nya dragningen bedöms innebära att det kan 
förhindra att vatten ansamlas öster om 
planområdet. Kapacitet bedöms finnas i den 
nya dagvattenledningen. 

 
Dagvatten bedöms kunna hanteras lokalt inom 
fastigheten eftersom det är en stor del 
oexploaterad mark inom planområdet. 
Dagvatten från planområdet bedöms inte vara  
förorenat eftersom området endast utgörs av 
bostadsbebyggelse.
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TRAFIK 
Detaljplanen möjliggör nya bostäder vilket 
kan leda till att fler väljer att bo i Hökerum 
året runt. Bedömningen är att de befintliga 
gatorna kommer ha kapacitet för att hantera 
den förväntade ringa trafikökningen. 
Trafikmängderna på Viskabrovägen anses 
endast marginellt påverkas av den förväntade 
exploateringen. Trafikmätningarna indikerar 
på att trafiken inte har ökat nämnvärt och 
framtida trafikmängder antas vara i paritet 
med dagens trafikmängder. 

BULLER 
Trafikbullerkarteringen och den ökade 
trafikmängden som möjliggörs genom 
planförslaget visar att det finns goda 
möjligheter att klara gällande bullerkrav för 
bostäder utan att det krävs några 
bullerskyddande åtgärder inom fastigheten.  

Förordning (2015:216) om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader anger att den ekvivalenta 
ljudnivån för uteplats inte ska överstiga 50 
dBA. Motsvarande värde för maximal ljudnivå 
är 70 dBA. Således kan åtgärder krävas för 
anordning av uteplatser i väster mot vägen. 
Om uteplatser anordnas öster om och i 
anslutning till byggnaden är bedömningen att 
bullerkraven kan efterlevas. Kraven följs upp i 
bygglovet. 

PLANALTERNATIV 
Om planområdet byggs ut i enlighet med 
förslaget och plankartan innebär det att nya 
bostäder kan uppföras i Hökerum. Genom en 
förtätning av området kommer vissa gröna 
ytor minska som dock inte hyser några stora 
naturvärden. 

NOLLALTERNATIV 
Nollalternativet innebär att befintliga 
byggnader finns kvar på fastigheten och att 
nya bostäder inte kan tillskapas till Hökerum. 
Gällande detaljplan med byggrätt för icke- 
störande industri kommer då fortsatt att 
gälla. 

SAMMANVÄGD BEDÖMNING 
Sammantaget bedöms detaljplanens 
genomförande bidra till en positiv utveckling 
av tätorten Hökerum. 
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
INLEDNING 
Genomförandebeskrivningen redovisar de 
organisatoriska, fastighetsrättsliga, 
ekonomiska och tekniska åtgärder som 
behöver vidtas för att genomföra detaljplanen. 
Den ska redovisa vem som vidtar åtgärderna 
och när de ska vidtas. 

Genomförandebeskrivningen har ingen 
självständig rättsverkan. Detaljplanens 
bindande föreskrifter framgår av plankartan 
och planbestämmelser. 

Genomförandebeskrivningen förtydligar 
detaljplanens syfte ur genomförandesynpunkt 
och blir därigenom vägledande vid 
genomförandet av detaljplanen. 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Genomförandetid 
Planens genomförandetid är 5 år från den 
dag detaljplanen fått laga kraft. Vald 
genomförandetid ger skälig tid för 
utbyggnad av planområdet. 

Från den dag detaljplanen fått laga kraft fram 
tills att detaljplanen ändras eller upphävs har 
fastighetsägare rätt att efter ansökan om 
bygglov få bygga i enlighet med planen. Under 
genomförandetiden får inte detaljplanen ändras 
utan synnerliga skäl, om någon fastighetsägare 
motsätter sig det. Dock är det tillåtet att ändra 
eller upphäva detaljplanen om ändringen är 
nödvändig på grund av nya förhållanden av stor 
allmän vikt, vilka inte kunde förutses vid den 
ursprungliga planläggningen. 

Efter genomförandetidens utgång kan 
detaljplanen ändras eller upphävas utan 
synnerliga skäl och utan att de rättigheter som 
uppkommit genom planen kan beaktas. 

Huvudmannaskap 
Med huvudmannaskap avses bland annat 
ansvaret för iordningställande och 
underhåll av allmän platsmark inom 
planområdet. 

Ingen allmän plats ingår i planområdet. 

Ansvarsfördelning 
Ansvaret för att genomföra planen fördelas 
enligt följande: 

Ulricehamns Energi AB (UEAB): 
• Det allmänna VA-ledningsnätet 
• Distributionsnät för el 

 
Lucrum tech AB 
• Utbyggnad av fiber och fjärrvärme 

 
Fastighetsägare: 
• Egen byggrätt samt övriga anläggningar på 

kvartersmark 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Allmänt 
Fastighetsbildning krävs generellt för att 
fastighetsindelningen ska överensstämma med 
detaljplanen. Berörda fastighetsägare, kända 
rättighetshavare och delägare i eventuella 
samfälligheter framgår av 
fastighetsförteckningen.  

De arealuppgifter som anges är ungefärliga och 
kan komma justeras vid lantmäteriförrättning. 
Marken i vägområdet skänks till kommunen. 
Fastighetsägaren står för kostnaden för en 
fastighetsbildning. 

Överenskommelse om fastighetsbildning sker 
mellan fastighetsägare och kommunens mark- 
och exploateringsavdelning. Mer information 
angående de fastighetsrättsliga konsekvenserna 
visas i tabell 1 på sidan 25 i detta dokument. 

Fastighetsbildning söks hos Lantmäteriet. 
Detsamma gäller vid bildande eller upphävande 
av gemensamhetsanläggningar och andra 
rättigheter inom planområdet. 
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Servitut/Ledningsrätt 
Markreservat för allmännyttiga underjordiska 
ledningar (u-områden) har avsatts på 
plankartan för flytt av dagvattenledning. Ny 
dragning av fjärrvärmeledning krävs med 
anledning av det nya bebyggelseförslaget. Även 
fjärrvärmeledningen kan placeras inom u- 
området. 

Inom u-området får det inte bedrivas 
verksamhet eller vidtas åtgärd som kan hindra 
eller försvåra anläggande, drift- eller underhåll 
av ledningarna. För områden utlagda som u- 
område kan rättighet för ledningar tryggas 
antingen genom ledningsrätt eller servitut. 

Om ledningar flyttas behöver en omprövning 
av befintlig ledningsrätt skickas in till 
Lantmäteriet för att ändra rättigheten efter ny 
överenskommen dragning. Omprövning av 
ledningsrätt ansöks och bekostas av 
fastighetsägaren. 

TEKNISKA FRÅGOR 

Gator och trafik 
Förslaget innebär inte någon ombyggnation av 
gator i anslutning till planområdet. 

Vatten, avlopp och dagvatten 
Fastigheten är idag anslutet till det kommunala 
vatten- och avloppsnätet. Fastighetsägaren 
ansvarar för kontakt med Ulricehamns Energi 
AB angående ny anslutningspunkt. En ny 
dragning av dagvattenledning krävs med 
anledning av förslaget. Fastighetsägaren och 
VA-huvudmannen ska förhandla om villkoren 
för omläggning av ledningen. 

Området ingår i verksamhetsområdet för VA. 
Fastigheten är redan ansluten och har en 
förbindelsepunkt. Eventuellt tillkommer en 
avgift beroende på hur mycket som byggs 
kontra hur mycket som redan är betalt för 
fastighetsägaren. Fastighetsägare blir 
betalningsskyldiga när en förbindelsepunkt för 
vatten och spillvatten meddelats. 
Fastighetsägare ansvarar själva för 
ledningsdragning från förbindelsepunkten till 
sitt hus. 
 

Avvattning av Viskabrovägen planeras att ske 
på liknande sätt som idag via vägdike och 
påverkas inte av den föreslagna detaljplanen. 

Geoteknik 
Vid markarbeten som i genomförandeskedet 
ger upphov till vibrationer bör en riskanalys 
upprättas. Analysen ska visa om och vilka 
åtgärder som krävs avseende markvibrationer. 

El, tele, bredband och fjärrvärme 
Detaljprojektering av el, tele, bredband och 
fjärrvärme genomförs av ansvarigt bolag. 
Befintlig belysningsstolpe längs med 
Viskabrovägen som står på fastigheten, som 
ägs av UEAB, planläggs inte utan är utanför 
planområdet. 

Rivning 
Vid genomförande av detaljplanen planeras 
befintlig bebyggelse inom fastigheten Ving 
10:11 att rivas för att ge plats åt den nya 
bebyggelsen. Miljö- och byggnämnden 
beslutade den 27 juli 2022 § 142 att bevilja 
ansökan om rivning av enbostadshus och 
industribyggnad inom fastigheten. 
Byggnaderna omfattas inte av något 
rivningsförbud och rivningen anses inte 
påverka inte det pågående planarbetet. 
Byggnadernas ursprungliga karaktärer är 
väsentligt ändrade och byggnaderna är i 
sådant dåligt skick att det inte är rimligt att 
neka rivningslov även om det finns 
kulturhistoriska värden.
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EKONOMISKA FRÅGOR 
Detaljplanekostnader 
Detaljplanekostnaderna regleras via planavtal 
som upprättats vid planstart. I avtalet framgår 
hur ansvar och kostnader fördelas mellan 
fastighetsägaren och kommunen. 

Anslutningsavgift för vatten, avlopp 
och dagvatten 

UEAB tar ut avgift för anslutningar till VA-
nätet enligt gällande taxa. 

Kostnader för el, tele, bredband 
och uppvärmning 

Kostnader för el, tele, bredband och 
uppvärmning bekostas av fastighetsägare. 

Övriga avgifter 

Den som bygger, får i normalfallet betala 
följande kommunala avgifter: bygglovsavgift, 
avgift för nybyggnadskarta, utsättningsavgift 
och lägeskontroll. Planavgift regleras i 
planavtal upprättad mellan exploatör och 
kommunen och uppstår därmed ej i 
bygglovsskedet. 
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Tabell 1. Fastighetsrättsliga och 
ekonomiska konsekvenser 

Fastighet 
Fastighetsrättsliga konsekvenser och 

marköverföringar 
Ekonomiska konsekvenser för fastighetsägare 

  Kostnader Intäkter 

Ving 10:48 
 
Kommunalt ägd 

Ving 10:48 föreslås erhålla ca 425 kvm 
kvartersmark från Ving 10:11. 

 Markreglering.  

Ving 10:11 
 

Privat ägd 

Föreslås avstå ca 425 kvm kvartersmark till Ving 
10:48. 

Fastighetsbildning 
 

Bildande eller upphävande av 
gemensamhetsanläggningar 
och andra rättigheter inom 
planområdet. 
 
Markreglering. 

Ersättning för kvartersmark. 
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Genomförande 
 

Detaljplan för Ving 10:11 har varit utskickad på samråd under perioden 20 maj – 13 juni 2022. 

Handlingar har funnits tillgängliga i stadshuset entré, på Miljö- och samhällsbyggnad på 
Höjdgatan 3 och på Ulricehamns kommuns hemsida. Handlingarna och underrättelse har 
sänts till berörda sakägare, kommunala och statliga myndigheter och organ.  

 

Ändringar 
Sedan samråd har detaljplanen i huvudsak reviderats inom följande punkter: 

- Egenskapsbestämmelse att utfart ska ske mot Villavägen har införts på plankartan. 
- En separat grundkarta tas fram till antagande där gränser för servitut och 

ledningsrätter markeras. 
- Texten om genomförandetid redovisas på plankartan med samma rubriknivå som 

”Egenskapsbestämmelse på kvartersmark”. 
- Planbeskrivningen kompletteras med tydligare beskrivning av befintlig kollektivtrafik 

och tillgänglighet för resa med gång och cykel till lokala målpunkter. 
- Planbeskrivningen kompletteras med beskrivning av den trafikalstring som 

planförslaget bedöms medföra och hur det anses påverka närliggande statliga vägar.  
- Planbeskrivningen har kompletterats med utförlig redovisning av historik kring platsen 

och verksamheten för att påvisa låg risk för förorenad mark.  
 

Utöver nämnda punkter har även andra mindre justeringar skett i planbeskrivningen efter 
samrådsskedet. 

 

Inkomna yttranden med förvaltningens 
kommentarer 
Nedan redovisas de yttranden som inkommit. Några av frågorna och synpunkterna har i denna 
sammanställning sammanfattats eller förtydligats. 
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Statliga verk och myndigheter 
1. Länsstyrelsen 
• Det framgår inte av planhandlingarna ifall det finns risk för markföroreningar inom 

området mot bakgrund av att verksamheter har bedrivits inom fastigheten. 
Länsstyrelsen anser generellt att det vid misstanke om förorenade områden behöver 
genomföras en översiktlig markundersökning som i sin tur lutar sig på en historisk 
inventering av platsen. 
  
Kommentar: Beaktas. Fabriksbyggnaden som ingår i detaljplanen har använts för 
sömnad under perioden 1953–2009. Det finns inte några uppgifter om tvätt, färgning 
eller hantering av spinnoljor kan ha förekommit utan det har enbart fungerat som en 
sömnadsbyggnad. Detta bekräftas vid en intervju av den tidigare ägaren av 
fastigheten.  
 
Miljöenheten i Ulricehamns kommun har ingen notering varken i EBH-register eller 
annat på fastigheten som föranleder någon misstanke om markförorening. I 
samband med att ett nytt värmesystem installerades så sanerades all utrustning som 
var kopplad till den gamla uppvärmningen, alltså värmepanna och oljetank. Vid 
saneringen fanns det inga tecken på att det läckt olja och inga brunnar som skulle 
kunna släppt ut olja till omliggande jordmassor. Oljetanken fanns inne i källaren på 
bostadshuset och inga tecken fanns att något varit nergrävt i marken. Oljepannan 
stod i bostadshuset. Mellan byggnaderna finns en värmekulvert så endast en 
oljepanna har funnits.  
 
Som nämnts ovan har det grävts inom fastigheten i närtid, under år 2015, för att 
installera ett nytt värmesystem i form av fjärrvärme. I samband med detta noterades 
inget som tyder på föroreningar (lukt, missfärgning eller liknande). Samtliga massor 
som grävdes upp var helt naturliga massor. Det fanns inga tecken på miljögifter. 
Massorna var en blandning av matjord och mjäla.  
 
Vid rivning och schaktning ska miljöinspektör vara närvarande för att säkerställa att 
inga markföroreningar missas och hanteras på tillfredställande sätt om det skulle 
upptäckas.  
 
Sammantaget görs bedömningen att någon provtagning inte bedöms som nödvändig 
i detta skede då det inte finns någon misstanke om att marken kan vara förorenad. 
 

• Det är positivt att frågan om befintliga byggnaders kulturhistoriska värden har belysts 
utifrån ett bevarandeperspektiv. Länsstyrelsen ställer sig generellt positiva till att äldre 
bebyggelse med ett kulturhistoriskt värde bevaras. Byggnaderna utgör inte 
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byggnadsminnen och därmed kan Länsstyrelsen inte ställa krav på att byggnaderna 
bevaras. I det aktuella fallet kan Länsstyrelsen heller inte bedöma ifall det är rimligt att 
ställa krav på rivningsförbud för befintlig bebyggelse. 
 
Kommentar: Noteras. 
 

2. Lantmäteriet 
• Lantmäteriet upplyser kommunen om att när övergången mellan referenssystemen 

övergick från RT 90 till SWEREF 99 transformerades tusentals gränspunkter över hela 
landet som registrerades rakt av, utan kontroll, med lägesosäkerheten 0,025 meter och 
att detta kan förekomma inom planområdet. 
 
Kommentar: Noteras. Gränsnoggrannheten har kontrollerats. 
 

• Planområdet ansluter mot en utfartsväg i öster som Ving 10:18 har servitut på får att 
komma fram till Villavägen. Eftersom västra gränsen av Ving 10:11 är osäker på grund 
av att den har en mycket hög kvalitet (se ovan), finns en risk för att planområdet kan 
påverka servitutet om det visar sig att gränsen har ett annat läge än det som redovisas i 
registerkartan. Lantmäteriservitut som bildades tidigare än slutet av 1960-talet skrevs 
inte ”automatiskt” in i fastighetsregistret. Dessa registreras i fastighetsregistret allt 
eftersom tillfälle ges och behov uppstår. Ving 10:18 har ett sådant servitut. Därför kan 
det vara bra att redovisa i grundkartan att detta servitut finns till förmån för Ving 
10:18. 
 
Kommentar: Beaktas. Servitut redovisas i grundkartan till antagandet. 
 

• Av planbeskrivningen framgår på s. 15 vilken befintlig detaljplan som gäller inom 
planområdet. Det bör dock även framgå vad som sker med gällande detaljplan som 
berörs av planarbetet. Detta kan till exempel beskrivas genom en text i stil med ”Om 
föreslagen detaljplan antas och får laga kraft upphör tidigare detaljplan att gälla 
inom planområdet, men fortsätter att gälla som tidigare utanför det nu aktuella 
planområdet.” Glöm inte att kontrollera så att gällande plan fortfarande går att 
genomföra efter att den aktuella planen fått laga kraft. 
 
Kommentar: Beaktas. Revidering sker i planbeskrivningen. 
 

• I grundkartan saknas redovisning av befintliga ledningsrätter. I grundkartan bör 
samtliga förutsättningar framgå, för att kunna bedöma hur rättigheter kommer 
påverkas av planförslaget. 
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Kommentar: Kompletteras. En grundkarta bifogas till antagandeskedet där 
ledningsrätter redovisas. 
 

• Lantmäteriet konstaterar att plankartan är upprättad efter Boverkets nya föreskrifter 
och allmänna råd BFS 2020:5 och 2020:6. Enligt en rapport från Boverket finns förslag 
om att det är den digitala detaljplaneinformationen (koordinaterna) istället för den 
analoga plankartan som ska bli juridiskt gällande framöver. Det kan därmed vara bra 
att redovisa i planbeskrivningen om vilka föreskrifter och allmänna råd som följts. 
Följer planen även föreskrifterna och allmänna råden om digital planbeskrivning enligt 
BFS 2020:8? 
 
Kommentar: Noteras. Planen följer BFS 2020:5 och 2020:6. Planen följer inte de 
allmänna råden om digital planbeskrivning då planen är uppstartad innan år 2022 
och därmed inte behöver redovisas i digital form. 
 

• Det är en stor fördel för samhället i stort om kommunen i möjligaste mån följer 
rekommendationerna i Boverkets allmänna råd BFS 2020:6 för den tvådimensionella 
redovisningen av planens innehåll i en plankarta. Enligt de allmänna råden stycke ”2.1 
Redovisning av planbestämmelser m.m.” bör texten om genomförandetid redovisas 
bland planbestämmelserna på plankartan med rubriken” Genomförandetid” på samma 
rubriknivå som till exempel rubriken ”Egenskapsbestämmelser för kvartersmark”. 
Genom att rätt rubriknivå på rubriken används, så framgår det att genomförandetid 
inte är en egenskapsbestämmelse. 
 
Kommentar: Beaktas. Justering av planbestämmelse görs. 
 

• Det är en stor fördel för samhället i stort om kommunen i möjligaste mån följer 
Boverkets rekommendationer i BFS 2020:6 för den tvådimensionella redovisningen av 
planens innehåll i en plankarta. Plankartans utformning uppfyller inte dessa råd på 
följande punkter och det finns inget motiv angivet till varför så har skett: 

o Användningen prickmark är inte formulerad enligt rekommendationerna. 
Nuvarande rekommendationer har formuleringen marken får inte förses med 
byggnadsVERK för prickmark. 

Kommentar: Noteras. Planbestämmelsen är giltig och finns med som gällande i 
Boverkets planbestämmelsekatalog. Det finns en skillnad i tolkningen av byggnad och 
byggnadsverk och där bedöms av förvaltningen att tolkningen ”byggnad” är lämplig 
i detta fall. 
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3. Trafikverket 
• Buller 

Kommunen anger att det finns goda möjligheter att innehålla gällande 
bullerriktvärden utan att vidta bullerskyddande åtgärder inom fastigheten 
baserat på den bullerkartering som gjordes 2018 i Ulricehamn. Samtidigt har 
man planlagt området med prickad mark längs vägen av bullerskäl. 
Trafikverket anser att det ska framgå vilka trafikmängder som man utgått 
ifrån i beräkningarna och att det behöver vara möjligt att jämföra 
bullerberäkningarna med den prickade marken i detaljplanekartan för att 
kunna bedöma om den prickade marken är en tillräcklig åtgärd. Kompletteringar 
behövs därmed för att Trafikverket ska kunna göra en bedömning av bullerfrågan.  

 
Kommentar: Beaktas. Prickmarken som är utlagd mot Viskabrovägen syftar 
primärt till en anpassning av byggnaderna ur stadsbildssynpunkt. Prickmarken 
anses även vara positiv ur bullersynpunkt, men krävs inte för att klara de krav som 
finns i trafikbullerförordningen. Den ekvivalenta ljudnivån understiger 60 dBA (krav 
enligt trafikbullerförordningen) för hela planområdet vilket också är det som beskrivs 
i bullerkartläggningen. Texten angående att prickmarken krävs av bullerskäl ändras 
i planbeskrivningen. Tillskottet som denna exploatering medför anses vara marginell 
i sammanhanget både ur trafik och bullersynpunkt. 
 

• Anslutning väg 1829 
I planbeskrivningen anger kommunen att befintlig infart är belägen vid 
Villavägen som ansluter till Viskabrovägen (väg 1829). Trafikverket anser att 
det är en lämplig infart att använda vid exploateringen i det nya planområdet. 
Samtidigt ser Trafikverket att det idag även verkar finnas en infart direkt från 
Viskabrovägen till området mot en av husens garage. Denna anslutning 
bedömer Trafikverket som olämpligt placerad och inte lämplig för ökade 
trafikmängder, den bör därför stängas. Trafikverket anser att plankartan ska 
regleras med utfartsförbud mot Viskabrovägen och att kommunen inleder en 
process om stängning av utfarten enligt plan- och bygglagen. För information 
om processen hänvisas till Boverkets hemsida: Stängsel, utfart och annan 
utgång - PBL kunskapsbanken – Boverket. Trafikverket anser sammantaget att 
kommunen behöver tydliggöra i granskningen hur det är tänkt att in- och utfart ska ske 
till planområdet och att det framgår hur kommunen hanterar den befintliga 
anslutningen från planområdet till Viskabrovägen. 

 
Kommentar: Beaktas. Fastigheten föreslås angöras på liknande sätt som idag från 
Villavägen i norr. För att säkerställa att det inte sker någon utfart av trafik direkt 
mot statlig väg införs en egenskapsbestämmelse att utfart ska ske mot Villavägen och 
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anordnas på ett trafiksäkert sätt. Spår av en gammal infart från när 
sömnadsfabriken var i bruk finns, syftet med bestämmelsen är även att säkerställa 
att den inte åter tas i bruk. 
 

• Trafikalstring 
Kommunen har mätt trafikmängderna och det visar 800 fordon per dygn. 
Kommunen anger vidare hur trafiken förändrats under pandemin och vid 
smittotoppar. Trafikverket anser inte att redovisningen av trafikalstringen är tillräcklig. 
Planförslaget behöver kompletteras med uppgifter om det ökade 
transportbehov som den föreslagna exploateringen förväntas medföra och hur 
det bedöms påverka det statliga vägnätet. Det behöver göras för år 2040. 

 
Kommentar: Beaktas. Enligt kommunens trafikavdelning bedöms ett 
schablonvärde om 8 fordonsrörelser per bostad vara rimligt att anta, även om det är 
i överkant mot Trafikverkets trafikalstringsverktyg som sannolikt skulle visa på 5-6 
fordonsrörelser per bostad. Med antagandet om 8 fordonsrörelser och där det 
uppförs 8 bostäder, vilket föreslås enligt planförslaget, skulle det innebära 64 
fordonsrörelser extra per dag skulle tillföras Viskabrovägen. Tillskottet som denna 
exploatering medför anses vara marginell i sammanhanget både ur trafik och 
bullersynpunkt. 
 

• GC-vägar 
Längs väg 1829 finns en separerad gång- och cykelväg. Hur man ska ta sig 
från planområdet till GC-vägen anges inte i planbeskrivningen, inte heller 
vilka målpunkter som finns i området. Trafikverket anser att en redogörelse 
av viktiga målpunkter och färdvägar för oskyddade trafikanter ska framgå av 
planen. 

 
Kommentar: Beaktas. Planförslaget innebär inte någon förändring av befintlig 
gång- och cykelvägsstruktur. Planbeskrivningen kompletteras med beskrivning av 
viktiga målpunkter och färdvägar för oskyddade trafikanter.  
 

• Riksintresse för ny stambana, delen Borås-Jönköping 
Planområdet ligger 600 meter från Trafikverkets utredningsområde för den 
framtida höghastighetsjärnvägen. För närvarande pågår ingen formell 
planläggningsprocess av ny stambana på delsträckan Borås–Jönköping. Enligt 
Trafikverkets liggande förslag till nationell plan för perioden 2022–2033, om vilket 
regeringen förväntas fatta beslut i juni 2022, bedöms en sådan planläggningsprocess 
kunna påbörjas omkring 2026. Trafikverket kan inte bedöma sannolikheten kring var 
en framtida järnväg skulle hamna inom utredningsområdet. Trafikverket hänvisar 
därför tills vidare till beskrivningar och resultat från Åtgärdsvalsstudie 
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Höghastighetsjärnväg Linköping–Borås, daterad 2018-03-31, med 
publikationsnummer 2018:104. 

 
Kommentar: Noteras. 
 
MSA-yta Jönköpings flygplats och CNS utrustning 
Trafikverket bedömer, mot bakgrund av den reglerade höjden i detaljplanen, 
att ingen flyghinderanalys behöver göras avseende MSA-ytan för riksintresset 
Jönköpings flygplats. Luftfartsverkets CNS-utrustning befaras inte heller 
påverkas. 

 
Kommentar: Noteras. 

Övriga 
4. Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) 

• Räddningstjänsten har granskat detaljplanen ur följande aspekter: Åtkomst för 
räddningsinsats, släckvattenhantering, brandvattenförsörjning, möjlighet till 
utrymning, farligt gods-leder samt övriga risker. Ur dessa aspekter har 
Räddningstjänsten inga synpunkter. 

Kommentar: Noteras.  

5. Skanova AB 
• Skanova har markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet. Skanova 

önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge 
för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med 
flyttning. Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för 
att möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden 
även bekostar den. 

Kommentar: Noteras.  

6. Postnord Sverige AB 
• Postnord upplyser om att post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt, 

trafiksäkert och med hänsyn till arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. För att 
det ska kunna genomföras i praktiken behöver utdelningen standardiseras.  

Kommentar: Noteras. 

 



10 
 

• Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden placeras postlådan 
i en lådsamling vid infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin 
post i en fastighetsbox på entréplan. 
 

Kommentar: Noteras.  

7. Västtrafik  
• Planområdets läge bedöms vara bra utifrån det befintliga utbudet av 

kollektivtrafik. Möjligheten att resa med gång och cykel till viktiga lokala 
målpunkter bedöms vara god. Sammantaget anser Västtrafik att planområdets 
läge är bra ur aspekten hållbart resande. Västtrafik bedömer att 
planbeskrivningen behöver kompletteras så att den tydligare beskriver 
tillgängligheten till befintlig kollektivtrafik och tillgängligheten att resa med 
gång och cykel till lokala målpunkter. 
 
Kommentar: Beaktas. Planbeskrivningen kompletteras med tydligare 
beskrivning av befintlig kollektivtrafik och tillgänglighet för resa med gång 
och cykel till lokala målpunkter. 

 

Godkännande av planförslag  
 

Samtliga fastighetsägare inom samrådskretsen har godkänt kommunens planförslag. 

 

 

Andreas Ekman 
T.f. Planchef 
Planenheten 

Miljö och samhällsbyggnad 

Gustav Larsson 
Planarkitekt 
Planenheten 

Miljö och samhällsbyggnad 
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Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2022-10-06 
Dnr  
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Redovisningen av delegationsbeslut godkänns och läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Delegering enligt kommunallagen innebär att kommunstyrelsen överför självständig 
beslutanderätt till någon annan. Detta innebär att kommunstyrelsen ger delegaten i uppdrag 
att på kommunstyrelsens vägnar fatta beslut i vissa ärenden. Dessa beslut ska anmälas till 
kommunstyrelsen för information, kontroll och registrering. Anmälan av delegationsbeslut 
ingår som en del i kommunstyrelsens internkontroll. 
 
Beslutsunderlag 

1 Juridiska ärenden 

1.11 

Nr 898/2022 
Prövning av att överklagande inkommit i rätt tid och avvisning av överklagande 
som inkommit för sent 
Tf planchef 2022-09-02 

1.28 

Nr 828/2022 
Undertecknande av avtal och andra rättshandlingar som avser löpande ärenden 
inom ser egna verksamhetsområdet under förutsättning att ärendet inte är av 
principiell betydelse eller annars av större vikt 
Socialchef 2022-08-16 

2  Allmänna ärenden 
2.2 Nr 801–804/2022, 858/2022, 862–864/2022, 869–880/2022, 886/2022 

2021/220 
Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till föreningar, organisationer och institutioner 
eller motsvarande 
Gatuingenjör 2022-08-06 
Infrastruktur- och trafikplanerare 2022-08-31 
Enhetschef 2022-05-25 
Verksamhetschef 2022-08-12, 2022-08-10, 2022-08-12, 2022-08-26 

2.15 Nr 899/2022 
2021/636 
Avge yttrande som ankommer på kommunstyrelsen när remisstiden inte medger 
att ärendet behandlas på ordinarie sammanträde med kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens ordförande 2022-09-02 

2.17 Nr 902/2022 
2022/220 
Beslut på kommunstyrelsens vägnar i ärenden som är så brådskande att 
kommunstyrelsens avgörande inte kan avvaktas 
Kommunstyrelsens ordförande 2022-09-02 

2.20 Nr 825/2022, 861/2022 
2022/508, 2022/514 
Beslut om flaggning 
Kommunchef 2022-08-11, 2022-08-24 
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3 Ekonomiärenden 

3.6 

Nr 831/2022, 847/2022, 900/2020 
Utse beslutsattestanter 
Ekonomichef 2022-08-19, 2022-08-23, 2022-09-05 

3.17 

Nr 815/2022 
Besluta om och teckna handelsorder avseende värdepapper såsom aktier, fonder, 
obligationer och dylikt inom ramen för fastställda riktlinjer för placering av 
pensionsmedel 
Ekonomichef 2022-08-16 

3.20 

Nr 837/2022 
Beslut om bemyndigande att teckna bankkonto, bankgiro och plusgiro samt 
disponera konton för ekonomiska transaktioner 
Kommunstyrelsens ordförande 2022-08-17 

4 Upphandlingsärenden 
5 Mark- och fastighetsärenden 

5.1 

Nr 854/2022 
Lämna medgivande eller ansöka till allmän domstol/Lantmäteriet om 
inteckning, inskrivning eller upphävande av rättigheter och annan liknande 
åtgärd 
Tf. samhällsbyggnadschef 2022-08-25 

5.3 

Nr 849/2022 
Ansökan om/godkänna fastighetsbildningsåtgärder 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-08-24 

5.7 

Nr 811/2022, 846/2022 
Sälja mark inom planlagt område för service, industri eller bostäder i enlighet 
med kommunfullmäktiges fastställda markpriser. Försäljning kan även ske till 
högstbjudande (över det i enlighet med kommunfullmäktiges fastställda 
markpris) eller till marknadspris efter värdering 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-08-15, 2022-08-24 

5.10 

Nr 832–834/2022 
Fatta beslut om samt godkänna/säga upp avtal om arrende, servitut, jakträtt, 
väg/vägrätt, tomträtt, ledningsrätt, parkering eller annan nyttjanderätt 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-08-22 

5.12 

Nr 848/2022 
Godkänna avtal om ledningar i kommunens mark 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-08-24 

5.14 

Nr 816/2022, 839–840/2022,868/2022 
2021/397 
Avge yttrande på kommunens vägnar i dess egenskap av fastighetsägare och 
granne i samband med bygglov eller motsvarande 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-08-17, 2022-08-23, 2022-08-30 

5.21 

Nr 808/2022, 812/2022, 823/2022, 829/2022, 835/2022, 838/2022, 
856/2022, 884/2022, 885/2022, 890/2022, 897/2022 
2022/468, 2022/505, 2022/500, 2022/460, 2022/502, 2022/515, 2022/521, 
2022/527 
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats samt beslut om tilldelning av 
torgplats 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-08-15, 2022-07-22, 2022-08-18, 
Handläggare exploateringsenheten 2022-08-19, 2022-08-22, 2022-08-26, 2022-
08-28, 2022-08-31, 2022-09-01, 2022-09-02 

6 Fritidsärenden 
7 Kulturärenden 
8 Personalärenden 
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8.1 

Nr 814/2022, 818/2022, 819/2022, 821/2022, 822/2022, 826/2022, 827/2022, 
841/2022, 842/2022, 843/2022, 844/2022, 850/2022, 851/2022, 865/2022, 
888/2022, 894/2022, 896/2022, 904/2022 
Beslut om tillsättande, återbesättande och avslut av tjänst, tillsvidareanställning 
och visstidsanställning (inom budget) – övrig personal 
Enhetschef 2022-08-11, 2022-07-01, 2022-08-03, 2022-08-15, 2022-08-17, 
2022-08-15, 2022-08-12, 2022-08-18, 2022-08-19, 2022-08-22, 2022-08-18, 
2022-08-02,  
2022-08-24, 2022-08-15, 2022-08-29, 2022-09-01 
Tf. enhetschef 2o22-09-06 

8.4 

Nr 901/2022 
Fastställa lön, lönetillägg och andra anställningsvillkor i nyanställningsärenden 
och tillfälliga anställningar – Övriga tjänster 
HR-chef 2022-09-01 

8.8 

Nr 798–800/2022, 805–807/2022, 813/2022, 820/2022, 830/2022, 836/2022, 
845/2022, 852/2022, 853/2022, 857/2022, 859/2022, 860/2022, 866/2022, 
867/2022, 889/2022, 893/2022, 895/2022, 905–907/2022, 908/2022 
Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal, dock längst tolv 
månader 
Enhetschef 2022-08-11, 2022-08-08, 2022-08-08, 2022-08-15, 2022-08-15, 
2022-08-18, 2022-08-12, 2022-08-22, 2022-08-24, 2022-08-23, 2022-08-22, 
2022-08-25,  
2022-08-29, 2022-09-01, 2022-09-05, 2022-08-26 

8.20 

Nr 824/2022 
Tecknande av och uppsägning av kollektivavtal 
HR-chef 2022-07-15 

9 Planärenden 
10 Naturvårdsärenden 
11 Trafikfrågor 
11.3 891–892/2022, 909–910/2022, 911–912/2022, 914/2022 

2022/391 
Beslut om lokala trafikföreskrifter och undantag från lokala trafikföreskrifter 
Trafikhandläggare 20222-09-01, 2022-09-06, 2022-09-072022-09-08 

11.5 Nr 855/2022, 883/2022 
Beslut om flyttning av fordon 
Trafikhandläggare 2022-08-17, 2022-08-30 

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

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

18.3 

Nr 881/2022 
Beslut om antalet undervisningstimmar för varje kurs, ämnesområde och för 
gymnasiearbetet, samt fördelning av undervisningstid 
Enhetschef 2022-08-25 

18.5 

Nr 882/2022 
Beslut att utbildningen på ett nationellt program får fördelas på längre tid än tre 
läsår 
Enhetschef 2022-08-23 

19 Gymnasiesärskolan 
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20 Kommunal vuxenutbildning (Komvux) 

20.1 

Nr 817/2022 
Överenskommelse med annan kommun eller landsting om mottagande av elev 
Enhetschef 2022-05-13 

21 Särskild utbildning för vuxna 
22 Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna 

22.1 

Nr 913/2022 
Interkommunal ersättning avseende mottagande av elev från andra kommuner 
Verksamhetschef 2022-08-29 

22.2 

Nr 809–810/2022, 887/2022, 903/2022 
Interkommunal ersättning avseende placering i annan kommuns förskola, 
grundskola, friskola, särskola, specialskola, gymnasieskola eller 
gymnasiesärskola 
Verksamhetschef 2022-07-01, 2022-07-01, 2022-08-29, 2022-09-05 

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



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-09-08 

 

Tjänsteskrivelse Delegationsbeslut kommunstyrelsen 
2022-10-06 
2022/9, löpnummer 3358/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Redovisningen av delegationsbeslut godkänns och läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Delegering enligt kommunallagen innebär att kommunstyrelsen överför självständig 
beslutanderätt till någon annan. Detta innebär att kommunstyrelsen ger delegaten i uppdrag 
att på kommunstyrelsens vägnar fatta beslut i vissa ärenden. Dessa beslut ska anmälas till 
kommunstyrelsen för information, kontroll och registrering. Anmälan av delegationsbeslut 
ingår som en del i kommunstyrelsens internkontroll. 
 
 
Beslutsunderlag 

1 Juridiska ärenden 

1.11 

Nr 898/2022 
Prövning av att överklagande inkommit i rätt tid och avvisning av överklagande 
som inkommit för sent 
Tf planchef 2022-09-02 

1.28 

Nr 828/2022 
Undertecknande av avtal och andra rättshandlingar som avser löpande ärenden 
inom ser egna verksamhetsområdet under förutsättning att ärendet inte är av 
principiell betydelse eller annars av större vikt 
Socialchef 2022-08-16 

2  Allmänna ärenden 
2.2 Nr 801–804/2022, 858/2022, 862–864/2022, 869–880/2022, 886/2022 

2021/220 
Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till föreningar, organisationer och institutioner 
eller motsvarande 
Gatuingenjör 2022-08-06 
Infrastruktur- och trafikplanerare 2022-08-31 
Enhetschef 2022-05-25 
Verksamhetschef 2022-08-12, 2022-08-10, 2022-08-12, 2022-08-26 

2.15 Nr 899/2022 
2021/636 
Avge yttrande som ankommer på kommunstyrelsen när remisstiden inte medger 
att ärendet behandlas på ordinarie sammanträde med kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens ordförande 2022-09-02 

2.17 Nr 902/2022 
2022/220 
Beslut på kommunstyrelsens vägnar i ärenden som är så brådskande att 
kommunstyrelsens avgörande inte kan avvaktas 
Kommunstyrelsens ordförande 2022-09-02 

2.20 Nr 825/2022, 861/2022 
2022/508, 2022/514 
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Beslut om flaggning 
Kommunchef 2022-08-11, 2022-08-24 

3 Ekonomiärenden 

3.6 

Nr 831/2022, 847/2022, 900/2020 
Utse beslutsattestanter 
Ekonomichef 2022-08-19, 2022-08-23, 2022-09-05 

3.17 

Nr 815/2022 
Besluta om och teckna handelsorder avseende värdepapper såsom aktier, fonder, 
obligationer och dylikt inom ramen för fastställda riktlinjer för placering av 
pensionsmedel 
Ekonomichef 2022-08-16 

3.20 

Nr 837/2022 
Beslut om bemyndigande att teckna bankkonto, bankgiro och plusgiro samt 
disponera konton för ekonomiska transaktioner 
Kommunstyrelsens ordförande 2022-08-17 

4 Upphandlingsärenden 
5 Mark- och fastighetsärenden 

5.1 

Nr 854/2022 
Lämna medgivande eller ansöka till allmän domstol/Lantmäteriet om 
inteckning, inskrivning eller upphävande av rättigheter och annan liknande 
åtgärd 
Tf. samhällsbyggnadschef 2022-08-25 

5.3 

Nr 849/2022 
Ansökan om/godkänna fastighetsbildningsåtgärder 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-08-24 

5.7 

Nr 811/2022, 846/2022 
Sälja mark inom planlagt område för service, industri eller bostäder i enlighet 
med kommunfullmäktiges fastställda markpriser. Försäljning kan även ske till 
högstbjudande (över det i enlighet med kommunfullmäktiges fastställda 
markpris) eller till marknadspris efter värdering 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-08-15, 2022-08-24 

5.10 

Nr 832–834/2022 
Fatta beslut om samt godkänna/säga upp avtal om arrende, servitut, jakträtt, 
väg/vägrätt, tomträtt, ledningsrätt, parkering eller annan nyttjanderätt 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-08-22 

5.12 

Nr 848/2022 
Godkänna avtal om ledningar i kommunens mark 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-08-24 

5.14 

Nr 816/2022, 839–840/2022,868/2022 
2021/397 
Avge yttrande på kommunens vägnar i dess egenskap av fastighetsägare och 
granne i samband med bygglov eller motsvarande 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-08-17, 2022-08-23, 2022-08-30 

5.21 

Nr 808/2022, 812/2022, 823/2022, 829/2022, 835/2022, 838/2022, 
856/2022, 884/2022, 885/2022, 890/2022, 897/2022 
2022/468, 2022/505, 2022/500, 2022/460, 2022/502, 2022/515, 2022/521, 
2022/527 
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats samt beslut om tilldelning av 
torgplats 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-08-15, 2022-07-22, 2022-08-18, 
Handläggare exploateringsenheten 2022-08-19, 2022-08-22, 2022-08-26, 2022-
08-28, 2022-08-31, 2022-09-01, 2022-09-02 

6 Fritidsärenden 
7 Kulturärenden 
8 Personalärenden 
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8.1 

Nr 814/2022, 818/2022, 819/2022, 821/2022, 822/2022, 826/2022, 827/2022, 
841/2022, 842/2022, 843/2022, 844/2022, 850/2022, 851/2022, 865/2022, 
888/2022, 894/2022, 896/2022, 904/2022 
Beslut om tillsättande, återbesättande och avslut av tjänst, tillsvidareanställning 
och visstidsanställning (inom budget) – övrig personal 
Enhetschef 2022-08-11, 2022-07-01, 2022-08-03, 2022-08-15, 2022-08-17, 
2022-08-15, 2022-08-12, 2022-08-18, 2022-08-19, 2022-08-22, 2022-08-18, 
2022-08-02,  
2022-08-24, 2022-08-15, 2022-08-29, 2022-09-01 
Tf. enhetschef 2o22-09-06 

8.4 

Nr 901/2022 
Fastställa lön, lönetillägg och andra anställningsvillkor i nyanställningsärenden 
och tillfälliga anställningar – Övriga tjänster 
HR-chef 2022-09-01 

8.8 

Nr 798–800/2022, 805–807/2022, 813/2022, 820/2022, 830/2022, 836/2022, 
845/2022, 852/2022, 853/2022, 857/2022, 859/2022, 860/2022, 866/2022, 
867/2022, 889/2022, 893/2022, 895/2022, 905–907/2022, 908/2022 
Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal, dock längst tolv 
månader 
Enhetschef 2022-08-11, 2022-08-08, 2022-08-08, 2022-08-15, 2022-08-15, 
2022-08-18, 2022-08-12, 2022-08-22, 2022-08-24, 2022-08-23, 2022-08-22, 
2022-08-25,  
2022-08-29, 2022-09-01, 2022-09-05, 2022-08-26 

8.20 

Nr 824/2022 
Tecknande av och uppsägning av kollektivavtal 
HR-chef 2022-07-15 

9 Planärenden 
10 Naturvårdsärenden 
11 Trafikfrågor 
11.3 891–892/2022, 909–910/2022, 911–912/2022, 914/2022 

2022/391 
Beslut om lokala trafikföreskrifter och undantag från lokala trafikföreskrifter 
Trafikhandläggare 20222-09-01, 2022-09-06, 2022-09-072022-09-08 

11.5 Nr 855/2022, 883/2022 
Beslut om flyttning av fordon 
Trafikhandläggare 2022-08-17, 2022-08-30 

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

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

18.3 

Nr 881/2022 
Beslut om antalet undervisningstimmar för varje kurs, ämnesområde och för 
gymnasiearbetet, samt fördelning av undervisningstid 
Enhetschef 2022-08-25 

18.5 

Nr 882/2022 
Beslut att utbildningen på ett nationellt program får fördelas på längre tid än tre 
läsår 
Enhetschef 2022-08-23 

19 Gymnasiesärskolan 
20 Kommunal vuxenutbildning (Komvux) 
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20.1 

Nr 817/2022 
Överenskommelse med annan kommun eller landsting om mottagande av elev 
Enhetschef 2022-05-13 

21 Särskild utbildning för vuxna 
22 Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna 

22.1 

Nr 913/2022 
Interkommunal ersättning avseende mottagande av elev från andra kommuner 
Verksamhetschef 2022-08-29 

22.2 

Nr 809–810/2022, 887/2022, 903/2022 
Interkommunal ersättning avseende placering i annan kommuns förskola, 
grundskola, friskola, särskola, specialskola, gymnasieskola eller 
gymnasiesärskola 
Verksamhetschef 2022-07-01, 2022-07-01, 2022-08-29, 2022-09-05 

 
 
 
 
 

Camilla Lindman 
Registrator 
Kanslifunktionen 
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§  
 

Sammanträdestider 2023 för kommunfullmäktige 
Dnr 2022/542 
 
 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Följande sammanträdesdagar 2023 för kommunfullmäktige fastställs: 
26 januari 
23 februari 
23 mars 
27 april 
25 maj 
21 juni (onsdag) 
28 september 
26 oktober 
23 november 
14 december 
 
Sammanfattning 
Förslag till sammanträdestider 2023 för kommunfullmäktige har tagits fram. Sammanträden 
i kommunfullmäktige genomförs med start klockan 18:00 i sessionssalen i stadshuset.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-09-08 från kanslichef 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Följande sammanträdesdagar 2023 för kommunfullmäktige fastställs: 
26 januari 
23 februari 
23 mars 
27 april 
25 maj 
21 juni (onsdag) 
28 september 
26 oktober 
23 november 
14 december 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-09-08 

Tjänsteskrivelse Sammanträdestider 2023 för 
kommunfullmäktige 
Diarienummer 2022/542, löpnummer 3342/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Följande sammanträdesdagar 2023 för kommunfullmäktige fastställs: 
26 januari 
23 februari 
23 mars 
27 april 
25 maj 
21 juni (onsdag) 
28 september 
26 oktober 
23 november 
14 december 
 
Sammanfattning 
Förslag till sammanträdestider 2023 för kommunfullmäktige har tagits fram. Sammanträden 
i kommunfullmäktige genomförs med start klockan 18:00 i sessionssalen i stadshuset.  
 
 
Ärendet 
Förslag till sammanträdestider 2023 för kommunfullmäktige har tagits fram. Sammanträden 
i kommunfullmäktige genomförs med start klockan 18:00 i sessionssalen i stadshuset.  
 
Beslutsunderlag 
 
 
Beslut lämnas till 
Kanslichef 
 
 
 
 
 

Lena Brännmar Linnéa Svensson 
Kanslichef Kommunsekreterare 
Kommunledningsstaben Kanslifunktionen 
 Kommunstyrelsens förvaltning 
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§  
 

Budget- och verksamhetsuppföljning augusti 2022 
Dnr 2022/546 
 
 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Rapporten per augusti 2022 avseende budget- och verksamhetsuppföljning med bilagor 
godkänns.  
 
Sammanfattning 
Förvaltningen kommer redovisa en samlad budget- och verksamhetsuppföljning per augusti 
2022.  
 
Underlaget är ännu inte klart men kommer att vara det till kommunstyrelsens möte den 29 
september.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-09-07 från ekonomichef 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Rapporten per augusti 2022 avseende budget- och verksamhetsuppföljning med bilagor 
godkänns.  
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-09-26 

Tjänsteskrivelse Budget- och verksamhetsuppföljning 
augusti 2022 
Diarienummer 2022/546, löpnummer 3352/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Rapporten per augusti 2022 avseende budget- och verksamhetsuppföljning med bilagor 
godkänns.  
 
Sammanfattning 
Förvaltningen redovisar delårsbokslut för kommunen och koncernen per 2022-08-31, samt 
en samlad budget- och verksamhetsuppföljning per augusti 2022. I rapporten sammanfattas 
bland annat den ekonomiska prognosen och väsentliga händelser kopplat till de olika 
verksamheterna. Det redovisas även uppföljning av kommunens mål för god ekonomisk 
hushållning, pensionsportföljen mm. 
 
Det ekonomiska resultatet för kommunen avseende perioden januari t o m augusti uppgår till 
106,9 mnkr vilket kan ställas i relation till det budgeterade resultatet för helåret som uppgår 
till 25,0 mnkr. 
 
Kommunens ekonomiska resultat för helåret 2022 prognostiseras uppgå till 88,3 mnkr. Den 
ekonomiska prognosen för 2022 är följaktligen 63,3 mnkr högre än budget. 
 
Verksamheternas samlade ekonomiska utfall prognostiseras innebära en positiv avvikelse 
mot budget. Avvikelsen totalt uppgår till 7,7 mnkr. Utfallet för finansförvaltningen bedöms 
bli 55,6 mnkr bättre än budgeterat. Avvikelsen är till största delen kopplad till högre 
skatteintäkter och exploateringsintäkter än vad som budgeterats med samt lägre kostnader 
för avskrivningar och kapitalkostnader. 
 
Årets nettoinvesteringar beräknas uppgå till ca 257,3 mnkr. Den budgeterade 
investeringsvolymen för 2022 uppgår till ca 486,3 mnkr. Investeringsutfallet till och med 
augusti uppgår till 111,8 mnkr (2021: 57,8 mnkr). 
 
 
Ärendet 
Se sammanfattning.  
 
Beslutsunderlag 
1 Budgetuppföljning augusti 2022, rapport 
2 220919 T2 Budgetuppdrag 
3 220919 T2 Intern kontroll 
4 Ulricehamns kommun - Onoterade investeringar_Portföljrapport_2022-08-31 
5 Ulricehamns kommun Finansrapport 2022-08-31 
6 Ulricehamns Kommun_Portföljrapport_2022-08-31 
 
Beslut lämnas till 
Ekonomichef 
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Ulrica Fagerson 
Ekonomichef 
Ekonomifunktionen 
Kommunledningsstaben 
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Koncernen 

Koncernredovisningen för Ulricehamns 
kommun omfattar utöver kommunen även 
Ulricehamns Stadshus AB, Ulricehamns Energi 
AB, STUBO AB, Näringsliv Ulricehamn AB. 

Kommunkoncernens ekonomiska resultat för 
perioden januari till och med augusti 2022 
uppgår till 138,0 mnkr (2021-08-31 121,6 
mnkr). 

 
  
Väsentliga händelser efter balansdagen 
Inga väsentliga händelser har inträffat efter 
balansdagen. 

Kommunen 

I det ekonomiska resultatet för perioden 
januari-augusti finns säsongsvariationer och 
andra effekter som gör att resultatet inte är 
”åtta tolftedelar av ett helårsresultat”. En 
sådan effekt är till exempel att perioden 
januari till och med augusti omfattar hela 
sommarlovet för elever i skolan. Det är också 
en period med oproportionerligt stort 
semesteruttag (juni-augusti), vilket innebär att 
semesterlöneskulden per 2022-08-31 är 
betydligt lägre än vid senaste årsskiftet. 

Ytterligare ett exempel på säsongsvariationer 
är att det i resultatet finns med betydande 
kostnader för semestervikarier inom till 
exempel välfärdsverksamheterna. 

Det ekonomiska resultatet för perioden januari 
till och med augusti uppgår till 106,9 mnkr, 
vilket kan ställas i relation till det budgeterade 
resultatet för helåret som uppgår till 
25,0 mnkr. Det ekonomiska resultatet för 
motsvarande period förra året uppgick till 
93,5 mnkr.  

Soliditeten per den 31 augusti 2022 uppgick till 
cirka 65,8 %, vilket är en förbättring mot 
föregående år då resultatet fortsatt ligger på en 
hög nivå per 2022-08-31.  

Kommunen har en låneskuld som uppgick till 
525 mnkr per 2022-08-31. Utlåningen inom 
kommunkoncernen, inklusive utlåning till 
bostadsrättsföreningen Ulricehamnshus nr 7 -
Parkgården, uppgick vid samma tidpunkt till 
625,0 mnkr. 
 
 
Väsentliga händelser efter balansdagen 
Inga väsentliga händelser har inträffat efter 
balansdagen. 
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Händelser av väsentlig 
betydelse 

Coronapandemin har även under den gångna 
perioden påverkat verksamheten men under 
våren har påverkan minskat och samordningen 
från staben har avslutats. Dock har situationen 
i Ukraina påverkat en del och mycket kraft har 
lagts för att de flyktingar som kommit till 
Ulricehamn ska få en så bra situation som 
möjligt. För Ulricehamns del blev inte 
mottagandet i den omfattning som de första 
prognoserna från Migrationsverket visade. Alla 
verksamheter påverkas dessutom av kriget 
genom ökande kostnader, främst för energi, 
transporter och livsmedel samt bristande 
tillgång på en del varor vilket försvårar det 
dagliga arbetet. 

Planering och genomförande av valet 2022 har 
fullföljts enligt plan. Förtidsröstning har 
genomförts i stadshuset och i en valbuss på 
flertalet platser i kommunen. Ambulerande 
röstmottagare har också funnits för dem som 
har svårigheter att ta sig till vallokal och inte 
kan/vill budrösta. 

Äldreomsorgen har fått 43 mnkr i 
statsbidrag bland annat för att verksamheten 
minskat antalet timvikarier. Pengarna ska 
användas i år och nästa år. Nu pågår ett 
intensivt arbete för att se hur pengarna kan 
göra bäst nytta i verksamheten för att klara 
kommande utmaningar med bland annat 
kompetensförsörjning. 

En maskin som tillverkar högalkaliskt vatten är 
inköpt och installerad för lokalvårdens 
räkning. Det högalkaliska miljömärkta vatten 
(Z-Vatten) kommer att ersätta ett flertal av 
lokalvårdens traditionella kemikalier och bidra 
till en bättre miljö för både personal och 
övriga. 
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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 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 två 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 fyra 
uppfyllda, fem som är osäkra om de kommer 
uppfyllas samt fyra mål som inte är uppfyllda. 
Gällande de finansiella målen är samtliga fyra 
uppfyllda.  
 
Förklaring till symboler: 

 Målet är uppfyllt eller förväntas uppfyllas 
under året 

 Arbete pågår/osäkert om målet uppfylls 
under året 

 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.        80,4 % >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 
På grund av pandemin har alla verksamheter 
och stödfunktioner fått anpassa sig och sitt 
utbud av stöd på olika sätt. Tillgången till 
utbildning har varit god då de flesta av 
skolformerna har varit öppna för barn, elever 
och studenter som vanligt. Trots utmaningarna 
med periodvis fjärr- och distansundervisning 
för vissa verksamheter, enskilda årskurser eller 
klasser, kan sektorn konstatera en 
måluppfyllelse på 80,4%. Det är 7,3% lägre 
jämfört med föregående år. Efter 
sommarskolan blev ytterligare fler elever 
behöriga till gymnasiet. Det innebär att 84,8% 
av alla elever i årskurs 9 blev behöriga till 
nationellt program på gymnasiet inför detta 
läsår efter sommarskola exklusive nyanlända.  
Med nyanlända definieras alla elever som 
anlänt till Sverige de senaste fyra åren. 

Även i år minskar gapet mellan pojkars och 
flickors resultat. En förklaring är att det 
ökande användandet av digitala verktyg passar 
pojkar bättre samt medvetenheten kring 
skillnaderna har ökat hos pedagogerna. 

Åtgärder/insatser för utveckling 
Vi håller i och håller ut med våra 
handlingsplaner. 

 

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

Analys 
Bidragande faktor till att utfall avseende 
verkställighetstid för 2021 uppgår till 260 
dagar är att ett av besluten togs ca 1 år innan 
uttryckt önskemål om inflytt, vilket påverkar 
medelvärdet i hög grad. Aktuellt beslut 
verkställdes enligt önskemål efter 556 dagar. 

I övrigt är verkställighetstid från beslut till 
insats i regel högst tre månader, med vissa 
undantag där den enskilde själv väljer att 
avvakta med verkställighet från sitt gynnande 
beslut.  

Under 2022 har det varit viss intern rörlighet, i 
form av flytt från servicebostad till 
gruppbostad. Ny gruppbostad (Åsundavy 
gruppbostad) som startades upp under slutet 
av 2021 har genererat 6 nya platser. Likt 
föregående år (2021) så nyttjas 
evakueringsboende under period som 
ombyggnation av ordinarie gruppbostad 
genomförs, vilket innebär en ytterligare plats i 
aktuellt boende, då verksamheten sedan 
tidigare omfattades av 5 platser. 

Inom gruppbostäder finns i dagsläget 1 ledig 
plats, varav denna är erbjuden till en brukare 
som uttryckt önskemål om att flytta in under 
senare delen av 2022, alternativt början av 
2023. 

Inom servicebostäder finns möjlighet att 
ansluta ytterligare lägenheter. Utifrån 
omfattning av aktuella servicebostäder finns 
möjlighet att ansluta upp till 10 
platser/lägenheter, utifrån behov.  
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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 2. 

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 à 
jour med lägesbilden av tomma platser 
och väntande.  

 

 

 

 

 

Hållbar tillväxt 

     

Verksamhetsmål Indikator 2022 Målvärde 2021 

Befolkningen i Ulricehamns kommun ska öka med minst 5 
procent över en femårsperiod.  3,8 % ≥5% 4,5 % 

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

Inget 
resultat 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 till föregående år. (NUAB)  3,37 >3,22 

index 3,22 index 

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

 

 74 index >68,34 
index 

68,34 
index 
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Befolkningen i Ulricehamns kommun ska 
öka med minst 5 procent över en 
femårsperiod 

Analys 

Befolkningsmängden 31 juli 2017 var 24 136 
personer, samma datum 2022 var 
befolkningsmängden 25 049 personer. Den 
totala folkökningen har varit 913 personer 
under tidsperioden vilket ger en procentuell 
befolkningsökning på 3,8%. 
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. Ännu inga projekt färdigställt 
utifrån kriterierna för "gröna lån". Däremot 
uppfyller de projekt som är i 
projekteringsskedet kraven för ”gröna lån”. 

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. 

 

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

Analys 

Nybyggnationen pågår för två punkthus med 
totalt 54 bostadslägenheter och en lokal på 
Parkrosgatan 4 och 6 (bakom COOP) med 
inflyttning 1 december 2022, vilket är drygt en 
månad tidigare än planerat. Detaljplanen 
medger byggnation av ca 90 lägenheter och en 
ytterligare byggnad kan därmed uppföras i ett 
senare skede i det fall efterfrågan är god. 

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

Projektering för att bygga om en lokal till fyra 
lägenheter på Storgatan 36 pågår och förväntas 
färdigställas 2023. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Stubo har reviderat långtidsplanen för år 
2022-2031 på grund av rådande läge med höga 
kostnadsökningar. 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 
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detaljplaneändringar samt genom förtätningar 
inom befintliga områden vilka inte kräver 
detaljplaneändringar. Sammantaget grundar 
de pågående processerna för bra 
nybyggnationsprojekt de kommande åren men 
nybyggnationstakten kan komma att påverkas 
av för tiden rådande omvärldsfaktorer. 

 

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

Analys 

Utfall är nu 3,37 och arbete pågår utifrån 
näringslivsstrategin och handlingsplan 

 

Företagsklimatet i Ulricehamns kommun 
ska förbättras i förhållande till 
föregående 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.

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. Det kan konstateras 
att ärendemängden varit väldigt hög på 
byggenheten utan att mer resurser avsatts 
vilket påverkar enhetens förutsättningar att 
handlägga ärenden. Utfallet som redovisas för 
2022 grundas på totalt 102 svar med en 
svarsfrekvens om 46%. 

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 processer och 
förbättringar görs för att göra dem mer 
effektiva och för att öka kundnyttan. I ständiga 
förbättringar arbetas med att löpande förbättra 
verksamheten under året för att snabbt kunna 
justera och förbättra för dem vi är till för. I 
utvecklingsarbetet ingår även att öka sektorns 
digitalisering för att effektivisera 
handläggningen och öka servicen. Under våren 
har även Näringslivsstrategin antagits som ger 
sektorn ytterligare stöd i arbetet med 
företagsklimatet. 

 
 

 

Attraktiv arbetsgivare 

     

Verksamhetsmål Indikator 2022 Målvärde 2021 

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

Antalet medarbetare med långtidssjukfrånvaro (mer än 59 
dagar) ska minska i förhållande till föregående år  117,7 st <101,2 st 101,2 st 

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

 7,7 % <10,5 % 10,5 % 

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

 
 

 
Inget 

resultat 
>77,56 
index 

77,56 
index 

 
 

Andelen heltidsarbetande ska öka 
 77,0% 75,5% 75,5% 
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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 
under årets inledande månader som stundtals 
var svårhanterat för förvaltningen. 
Sjukfrånvaron normaliserades efterhand under 
perioden mars-juli men det är ändå svårt att se 
att förvaltningen kommer att nå målet att 
sänka sjukfrånvaron i förhållande till 2021. 

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. Vid en närmare analys av diagnoser så är 
det svårt att se något enhetligt mönster. En viss 
övervikt av diagnoser avseende psykisk ohälsa 
kan skönjas men det är ingen avvikelse i 
förhållande till tidigare. Inte heller kan man 
med tillgängligt underlag dra några 
omedelbara slutsatser om att de senaste två 
årens pandemi har påverkat ökningen. 

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 7,7% av 
förvaltningens chefer slutat. Detta är något 
högre än för samma period 2021 då den var 
6,5%. Detta är ingen dramatisk ökning men 
signalerar 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. 

Andelen heltidsarbetande ska öka. 

Analys 

Andelen heltidsarbetande ökar succesivt över 
tid. 
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Finansiella mål 

     

Finansiella mål, kommunen Indikator 2022 Målvärde 2021 

     
Det ekonomiska resultatet exklusive jämförelsestörande 
poster ska uppgå till minst 1,6% av intäkterna från 
skatteintäkter och kommunal utjämning. 
 

 5,6% 1,6% 7,1% 

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

mnkr 0 mnkr 

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

UEAB ska generera en avkastning på minst 5% på totalt 
eget kapital.  9% 5,0% 12,0% 

     

Det ekonomiska resultatet exklusive 
jämförelsestörande poster ska uppgå till 
minst 1,6% av intäkterna från 
skatteintäkter och kommunal 
utjämning. 

Analys 

Det prognosticerade ekonomiska resultatet 
exklusive jämförelsestörande poster uppgår 
till 88,3 mnkr, vilket motsvarar 5,6 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 så att 
resultatutvecklingen blir negativ. 

Kommunens nyupplåning för 
finansiering av investeringar ska uppgå 
till högst cirka 325 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. Istället har 
kommunen amorterat 40 mnkr på befintliga 
lån.

 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Följa investeringsprojekten, både i kommunen 
och i de kommunala bolagen, för att ligga i rätt 
nivå vad gäller likviditet och upplåning inom 
koncernbanken. 

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

Analys 

Enligt ägardirektiv ska bolaget generera en 
avkastning om 5 % över tid. Avkastningen för 
perioden januari-augusti 2022 är 4,8 %. 
Prognosen för helåret 2022 beräknas 
avkastningen till 4 % då bolaget kommer att 
aktivera nybyggnationen på Parkrosgatan den 
1 december 2022, vilket har tidigarelagts från 
tidigare planerade januari 2023. Avkastningen 
i snitt för åren 2016-2022 blir 5,2 % efter 
aktiveringen. 

Bolaget står starkt inför de kommande åren 
som kräver stora investeringar i såväl 
nyproduktioner som 
ombyggnationer/renoveringar i befintligt 
fastighetsbestånd. 
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Åtgärder/insatser för utveckling 

Bolaget arbetar med en aktiv ekonomi- och 
resursstyrning. Även verksamhetsutveckling 
och insatser som t.ex. 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% på totalt eget kapital. 

Analys 

Avkastning på genomsnittligt totalt kapital per 
2022-08-31 är 4% (föregående år 5%) 
Avkastning på genomsnittligt eget kapital per 
2022-08-31 är 9% (föregående år 10%) 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Prognos för helåret 2022 är 5% på 
genomsnittligt totalt kapital och 10% 
avkastning på genomsnittligt eget kapital. 
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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 inte några ytterligare medel avsättas 
till kommunens resultatutjämningsreserv 
(RUR). Efter tidigare års avsättningar uppgår 
resultatutjämningsreserven till 51,4 mnkr. 

Det finns inga tidigare balanskravsunderskott 
att återställa. 

 

Balanskravet, mnkr 

  2022 (P)   2021   

 
Årets resultat enligt 
resultaträkningen 88,3 103,4 

- reducering av samtliga 
realisationsvinster -32,4 -12,9 

 
+ 

 
justering för realisationsvinster 
enligt 
undantagsmöjlighet - - 

 
+ justering för realisationsförluster 

enligt undantagsmöjlighet - - 
 
 
- 
 

justering för orealiserade vinster 
och förluster i värdepapper 18,9 -14,9 

 
- 

 
justering för återföring av 
orealiserade vinster och förluster i 
värdepapper  - 

 

Årets resultat efter 
balanskravsjusteringar 74,8 75,6 

 
- reservering av medel till 

resultatutjämningsreserv - - 
 
+ användning av medel från 

resultatutjämningsreserv - - 

 Balanskravsresultat 74,8 75,6 
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Väsentliga 
personalförhållanden 
I nedanstående avsnitt om väsentliga 
personalförhållanden redovisar förvaltningen 
endast personaltal för kommunen, en mer 
omfattande redovisning som inkluderar hela 
kommunkoncernen sker i samband med 
årsredovisningen.  

Arbetad tid 
 

   

 Utfall 
jan-jul  

2022 

Utfall 
jan-jul  

2021 

För-
ändring 

 

Arbetad tid i 
årsarbeten, månads- 
och timavlönad 
personal. (Med 
årsarbete menas 
summerad arbetstid 
omräknad till 
heltidstjänster) 

 
1 978 

 

 
1 950 

 
+28 

 

Den arbetade tiden har ökat med 28 
årsarbetare (åa) jämfört med samma period 
förra året.  

Ökningen av den arbetade tiden kan 
framförallt kopplas till volymökningar i de 
stora sektorerna. Inom sektor Välfärd utgör 
fler feriearbetare och semestervikarier, en 
återöppnad avdelning på Ryttershov och ett 
nyöppnat gruppboende – Åsundavy - 
bakomliggande orsaker. Inom Sektor Lärande 
ligger förklaringen framförallt i minskad 
sjukfrånvaro inom förskolan och öppnandet av 
Lyckans förskola. 

Förvaltningen konstaterar därutöver att den 
arbetade tiden har ökat för månadsavlönad 
personal med motsvarande 30 åa och minskat 
för timavlönad personal med 3 åa.  

Att förvaltningen anställer fler på 
månadssanställningar ligger helt i linje med 
ambitionen att skapa trygga anställningar, 
underlätta rekryteringen samt att öka 
kontinuiteten för brukare och elever och 
därmed höja kvaliteten i verksamheten.  
 

 

 

 

 

Sjukfrånvaro 

        

 Utfall 
jan-jul  

2022 

Utfall 
jan-jul  

2021 

Föränd-
ring 

 
Sjukfrånvaro, % 7,7 7,0 +0.7 

Långtidssjukfrånvaro/ 
total sjukfrånvaro, %  

 
39,9 

 
38,2 

 
+1,7 

 

Den totala sjukfrånvaron har ökat och 
samtidigt har långtidssjukfrånvarons andel av 
den totala sjukfrånvaron också ökat.   

Den höga sjukfrånvaron ska ses mot 
inledningen av 2022 som präglades av en stor 
och samtidig spridning av Omikron, vanlig 
årsinfluensa och Calicivirus (vinterkräksjuka). 
Under januari-februari så steg sjukfrånvaron 
till dramatiskt höga nivåer vilket stundtals 
innebar stora påfrestningar på verksamheten.   
Därefter har sjukfrånvaron planat ut till lägre 
och mera normala nivåer. 

Mot trenden har, glädjande nog, 
Förskoleverksamheten gått. Inom förskolan 
har sjukfrånvaron minskat med 0,9 
procentenheter jämfört med samma period 
förra året. Detta kan sannolikt kopplas till en 
ökad grundbemanning, minskad oro för Covid 
samt ett ökat fokus på arbetsmiljö och trivsel.  

Sjukfrånvaro, i % 

           
 

 Kv 

2022 
Jan 
Män 

 
-jul 

 

 
 

Kv 

2 
Jan- 
Män 

021 
jul 

 
 
Kv   

Föränd-
ring 

Män 
-29 år 6,8 5,1  8,9 4,8  -2,1          +0,3 
30-49 år 8,4 5,1  7,3    3,8  +1,1 +1,3 
50 år- 9,0 5,4  8,0 5,1  +1,0 +0,3 

Totalt 8,4 5,2  7,8 4,5  +0,6 +0,7 

 

Procentuella ökningar av sjukfrånvaron syns i 
alla åldersgrupper förutom i gruppen yngre 
kvinnor. 

De personalgrupper som sticker ut mest i 
sjukfrånvarostatistiken är vård-, köks- och 
måltidspersonal som har en sjukfrånvaro som 
ligger mellan 10,7 och 12,7 %. Gemensamt för 
dessa personalgrupper är att de arbetar nära 
sina ”kunder” och att det därför har varit 
särskilt viktigt att följa anvisningen om att 
stanna hemma vid förkylningssymtom.   
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I analyserna av sjukfrånvaron konstaterar 
förvaltningen att antalet personer med sex eller 
fler sjukfall under perioden 20210801–
20220731 utgörs av 328 personer. Upprepad 
sjukfrånvaro leder inte helt sällan till en 
långtidsjukfrånvaro. I förvaltningens rutiner 
ingår att chef ska genomföra ett uppföljande 
samtal när medarbetaren passera fyra 
sjukfrånvarotillfällen under det senaste året. 
Detta är en rutin som förvaltningen har 
anledning att lägga extra fokus på under den 
närmaste tiden.     

Långtidssjukfrånvaro, andel 
 

Andel av den sjukskrivna tiden som är 
långtidssjukskrivning (60 dagar och mer), i 
% 

     2022 
jan-jul 

2021 
jan-jul 

Föränd-
ring 

Kvinnor 40,5 38,9 +1,6 

Män 36,3 31,6 +4,7 

Totalt 39,9 38,3 +1,7 

 

Andelen av den totala sjukfrånvaron som är 
långtidssjukfrånvaro har ökat i förhållande till 
2021.  

Långtidssjukfrånvaro, antal  
 

Antal långtidssjukskrivna i genomsnitt per 
månad  

     2022 
jan-jul 

2021 
jan-jul 

Föränd-
ring 

Totalt 117,7 101,4 +16,3 
 

Antalet långtidssjuka har ökat jämfört med 
samma period 2021. De största ökningarna har 
skett inom de stora sektorerna. En 
övervägande del av de långtidssjuka är partiellt 
sjukfrånvarande.  

I analysen av diagnoser för långtidssjuka är det 
svårt att se några enhetliga mönster. 
Diagnoserna varierar över stor bredd med en 
viss övervikt avseende psykisk ohälsa. Det 
innebär att det är svårt att göra direkta och 
generella kopplingar till arbetsmiljö eller 
pandemieffekter. Förvaltningen kan samtidigt 
konstatera att det finns signaler som pekar på 
att lokalbrist i del av grundskolan i 
kombination med ett stort antal elever i behov 

av särskilt stöd påverkat arbetsmiljön och 
indirekt lett till sjukskrivningar. 

Personalomsättning, % 
 

 
   

 % 
 jan-jul  

2022 

% 
 jan-jul  

2021 

För-
ändring 

 
Kommunen i procent-
andelar 

5,0 3,9 +1,1 

 

Endast tillsvidareanställd personal ingår och 
pensionsavgångar är exkluderade. Redovisningen avser 
endast externa avgångar. 

Personalomsättningen har ökat i förhållande 
till samma period förra året. Detta kan kopplas 
till att arbetsmarknaden har blivit mer rörlig 
efter pandemin och det är lättare att få jobb.  

Personalomsättning första linjens 
chefer 

 
   

 % 
 jan-jul  

2022 

% 
 jan-jul  

2021 

För-
ändring 

 
Kommunen i procent-
andelar 

7,7 6,5 +1,2 

 

Personalomsättningen för första linjens chefer 
har ökat i förhållande till samma period förra 
året. Skillnaden i förhållande till samma period 
förra året är marginell men bekräftar bilden av 
en öppnare arbetsmarknad. 
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Förväntad utveckling 
Europa präglas i hög grad av kriget i Ukraina, 
vilket lett till en utbudschock med markant 
höjda priser på energi och livsmedel. Den höga 
inflationen urholkar också köpkraften hos alla 
aktörer i nuläget, varför efterfrågetillväxten 
dämpas markant. Då även ECB (Europeiska 
centralbanken) och andra centralbanker 
behöver strama åt penningpolitiken för att 
komma till rätta med inflationsproblemen blir 
det en ”dubbel smäll” också i Europa: först 
stiger inflationen exklusive ränteutgifter 
kraftigt, därefter skjuter räntorna i höjden. 
Primärt drabbas konsumtion och 
investeringar. Framöver kommer även 
arbetsmarknaderna att påverkas men nuläget 
är ännu relativt starkt. 

Den senaste skatteunderlagsprognosen från 
SKR (Sveriges Kommuner och Regioner), som 
kom i slutet av augusti, visar i nominella 
termer på en relativt stark årlig 
skatteunderlagstillväxt på 4,4 – 4,9 procent för 
åren 2022-2025, vilket är en bra nivå. I reala 
termer, med hänsyn tagen till 
kostnadsökningar, ser det dock betydligt värre 
ut. Realt förväntas skatteunderlaget växa med i 
snitt 0,9 procent per år 2022–2025. Jämfört 
med de senaste 10 årens reala snitt på 1,7 
procent innebär det en markant urholkning av 
kommunsektorns köpkraft. För 2023 är 
prognosen till och med negativ – att den reella 
köpkraften faller med nära 2 procent. 

Kostnadsökningarna slår igenom på bred front. 
Nästan alla inköp i verksamheterna blir 
avsevärt dyrare. Bakom uppgången i år ligger 
framförallt prishöjningarna på livsmedel. 
Därtill kvarstår höga energipriser (el och 
drivmedel), det som i fjol var drivkraften 
bakom inflationsuppgången. Samtidigt har 
KPI-inflationen, som var 8,5 procent i juli, 
börjat tryckas upp av högre boräntor. Mycket 
talar för att livsmedelspriserna i höst fortsätter 
att stiga mer än normalt. Likaså finns det en 
överhängande risk för att de redan höga 
elpriserna blir än högre i vinter. En fortsatt hög 
inflation i omvärlden, liksom en svag svensk 
krona, talar för att hög importinflation består 
en tid. 

Höjda pensionskostnader är också en faktor 
inför kommande år. Till en viss fördyring i och 
med övergången till det nya pensionsavtalet, 
AKAP-KR ska läggas en klart större fördyring 
genom den uppräkning av intjänat 
pensionsunderlag som sker med 
prisbasbeloppet, dvs. inflationen, vilket ger 
stor effekt på kommunens finansiella 
kostnader. På investeringssidan har också 

byggkostnaderna stigit snabbt, vilket påverkar 
pågående och planerade investeringar. 

I nuläget är efterfrågan på arbetskraft stor och 
rekryteringsläget allmänt sett ansträngt. 
Konjunkturavmattningen kommer dock med 
tiden slutligen att synas på arbetsmarknaden 
genom att sysselsättningsgraden väntas börja 
vända ner nästa år. En växande befolkning i 
arbetsför ålder gör dock att antalet sysselsatta 
personer ändå beräknas öka. Sannolikt 
kommer också företag att vilja behålla personal 
så länge som möjligt, när det råder så stor brist 
på arbetskraft med efterfrågad kompetens. 
Sysselsättningen inom offentlig sektor antas 
inte vända ner, såsom i näringslivet, vilket blir 
en motverkande kraft till 
konjunkturnedgången. 

Efter två resultatmässigt starka år går 
Ulricehamns kommun, liksom de flesta 
kommuner och regioner, in i detta med ett 
positivt utgångsläge. Men den snabba och 
ganska drastiska försämringen av 
förutsättningarna, och då särskilt till 2023, blir 
ändå utmanande att hantera. Ulricehamns 
kommun har stora planerade investeringar de 
kommande åren, både i den kommunala 
verksamheten och i de kommunala bolagen. 
Utfallen av dessa projekt kommer att ha stor 
betydelse för den finansiella utvecklingen 
framåt. 
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Resultatrapport 
 

Resultatrapport koncernen 
      

Belopp i mnkr    2022 2021 

  Not 
 

  Tertial 2 Tertial 2 

 1,2     

Verksamhetens intäkter 3,5   360,0 327,7 

Verksamhetens kostnader 4,5,6   -1 219,4 -1 175,2 

Avskrivningar/ Nedskrivningar     -89,7 -88,6 

Verksamhetens nettokostnader    -949,1 -936,1 
Skatteintäkter 7   813,9 767,6 

Generella statsbidrag och utjämning 8   287,0 280,4 

Verksamhetens resultat    151,8 111,9 
Finansiella intäkter 9   0,8 12,8 

Finansiella kostnader 10   -14,6 
 

-3,1 
 Resultat efter finansiella poster    138,0 121,6 

Extraordinära poster      

Årets resultat    138,0 121,6 

 

Resultatrapport kommunen 
     

Belopp i mnkr  2022 2021 2022 2022 

  Not 
 

Tertial 2 Tertial 2 Budget Prognos 

 1,2     

Verksamhetens intäkter 3,5 183,9 159,1 208,8 235,8 

Verksamhetens kostnader 4,5,6 -1 114,1 -1 074,1 -1 706,5 -1 712,0 

Avskrivningar/ Nedskrivningar   -52,8 -52,7 -84,8 -74,0 

Verksamhetens nettokostnader  -983,0 -967,7 -1 582,5 -1 550,2 
Skatteintäkter 7 813,9 767,6 1 187,4 1 216,5 

Generella statsbidrag och utjämning 8 287,0 280,4 418,7 434,1 

Verksamhetens resultat  117,9 80,3 23,6 100,4 
Finansiella intäkter 9 9,8 15,9 4,1 11,6 

Finansiella kostnader 10 -20,8 -2,7 -2,7 -23,7 

Resultat efter finansiella poster    25,0 88,3 
Extraordinära poster      

Årets resultat    106,9 93,5 25,0 88,3 
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Kassaflödesrapport  
      
Belopp i mnkr    Kommunen  
 Not   220831 210831 

 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN      

Årets resultat    106,9 93,5 

Justering för ej likviditetspåverkande poster  11   69,3 42,2 

Minskning av avsättningar pga utbetalningar    -5,2 -2,7 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital    171,0 133,0 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar    -56,7 -11,0 

Ökning/minskning förråd och varulager    0,7 -0,3 

Ökning/minskning kortfristiga skulder    20,0 -59,9 

Kassaflöde från den löpande verksamheten    135,0 61,7 
INVESTERINGSVERKSAMHET      

Investering i materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 

   -112,3 -58,3 

Försäljning av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 

   0,0 0,0 

Erhållna investeringsbidrag    0,5 0,5 

Investering i finansiella anläggningstillgångar    -0,8 0,0 

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar    0,0 0,0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten    -112,6 -57,8 
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN      

Nyupptagna lån    0,0 0,0 

Övriga skulder    0,0 0,0 

Amortering av långfristiga skulder    -40,0 0,0 

Ökning långfristiga fordringar    -78,0 -2,8 

Minskning av långfristiga fordringar    0,0 0,0 

Minskning av avsättningar pga utbetalningar    0,0 0,0 

Ökning långfristigt placerade medel    -5,3 -0,6 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten    -123,3 -3,4 
UTBETALNING AV BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR      

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur    0,0 0,0 

Årets kassaflöde     -100,8 0,5 
Likvida medel vid periodens början    209,7 203,4 

Likvida medel vid periodens slut    108,9 203,9 
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Balansräkning 
 

      Belopp i mnkr Not Koncernen   Kommunen  

    220831 210831 220831 210831 

TILLGÅNGAR 1,2,23,26,27     

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR      

Immateriella anläggningstillgångar 12 2,6 4,0 2,5 4,0 

Materiella anläggningstillgångar      
-Mark, byggnader och tekniska anläggningar 13 1 435,4 2 190,7 942,1 912,5 

-Maskiner och inventarier 14 911,0 72,0 80,4 68,0 

-Övriga materiella anläggningstillgångar 15 285,3 163,8 188,7 140,1 

Summa materiella anläggningstillgångar  2 631,7 2 426,5 1 211,2 1 120,6 

Finansiella anläggningstillgångar 16 190,0 192,8 964,4 898,4 

Summa anläggningstillgångar  2 824,3 
 

2 623,3 2 178,1 2 023,0 
      

BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR 17 2,5 2,7 2,5 2,6 
      

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR      

-Förråd  17,0 13,9 10,6 9,4 

-Fordringar 18 190,4 119,1 159,0 95,9 

-Kortfristiga placeringar  0,0 0,0 0,0 0,0 

-Kassa och bank  125,1 220,0 108,9 203,9 

Summa omsättningstillgångar  332,5 353,0 278,5 309,2 

SUMMA TILLGÅNGAR   3 159,3 2 979,0 2 459,1 2 334,8 
      

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER      

Eget kapital 19     

-Årets resultat  138,0 121,6 106,9 93,5 

-Resultatutjämningsreserv  51,4 51,4 51,4 51,4 

-Övrigt eget kapital  1 780,4 1 705,9 1 460,4 1 357,0 

Summa Eget Kapital  1 969,8 1 878,9 1 618,7 1 501,9 

Minoritetsintressen      

Avsättningar       

-Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 20,22 15,0 15,6 15,0 15,6 

-Andra avsättningar 21 26,0 33,6 23,1 31,1 

Summa avsättningar  41,0 49,2 38,1 46,7 

Skulder      

Långfristiga skulder 24 832,5 
 

780,8 533,4 572,1 

Kortfristiga skulder 25 316,0 270,1 268,9 214,1 

Summa Avsättningar och Skulder  1 189,5 1 100,1 840,4 832,9 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR    3 159,3 2 979,0 2 459,1 2 334,8 

OCH SKULDER      

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noter, upplysningar 
 

Not 1 Redovisnings- och 
värderingsprinciper 
 

Delårsbokslutet  är upprättad i enlighet med lag 
(2018:597) om kommunal bokföring och 
redovisning samt rekommendationer från Rådet för 
kommunal redovisning (RKR).  

Detta innebär bland annat att intäkter redovisas i 
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska 
tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen 
och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de 
beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har 
upptagits till anskaffningsvärde där inget annat 
anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter har 
skett enligt god redovisningssed.  

Delårsbokslutet är upprättat utifrån RKR R17 vilket 
innebär att rapporten är något förenklad mot 
årsredovisningen. 

 

Sammanställd redovisning 

I den kommunala koncernen ingår juridiska 
personer där kommunen har varaktigt betydande 
inflytande över verksamhet, mål och strategier. Där 
kommunen inte har ett betydande inflytande kan en 
juridisk person ändå ses som kommunalt 
koncernföretag om den har särskild betydelse för 
kommunens verksamhet eller ekonomi. 

Inga förändringar har skett under året i 
kommunkoncernens sammansättning. 

I delårsrapporten redovisas sammanställd 
redovisning avseende resultat- och balansräkning. 

Värderings- och omräkningsprinciper 

Immateriella och materiella anläggningstillgångar i 
kommunen är redovisade med anskaffningsvärde 
avdraget med avskrivningar och eventuella 
nedskrivningar. 

Varulager är värderat enligt lägsta värdets princip. 

Värdering av placeringar (pensionspo tföljen) har 
gjorts post för post till verkligt värde i enlighet med 
införandet av Lag (2018:597) om kommunal 
bokföring och redovisning  I enlighet med kapitel 7 § 
6 anges att finansiella ins rument som innehas för 
att generera a kastning e ler värdesteg g ska 
värderas till verkligt värde. Övriga fina si la 
anläggni gstillgångar är värderade till d t lägsta av 
anskaffn ngsvärdet och marknadsvärdet. 

Redovisning av leasing ske  inte helt ligt 
rekommendation R5 Leasing från Rådet för 
kommunal redovisning. Delar av kommunens 
leasingåtaganden ska klassificeras som finansiell 
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leasing och redovisas som anläggningstillgång 
respektive skuld i balansräkningen. I dagsläget 
redovisas all leasing som operationell. Kommunen 
har som avsikt att under 2022 följa 
rekommendationen men har i dagsläget inte 
inventerat samtliga hyresavtal och har därmed inte 
en sammanställd information som krävs för att 
erhålla en korrekt redovisning.  

Extraordinära och jämförelsestörande poster 

En post klassificeras som extraordinär om följande 
tre kriterier är uppfyllda samtidigt. 

1) Händelsen eller transaktionen som ger upphov till 
posten saknar ett tydligt samband med den 
ordinarie verksamheten. 

2) Händelsen eller transaktionen är av sådan typ att 
den inte kan förväntas inträffa ofta eller 
regelbundet. 

3) Posten uppgår till ett väsentligt belopp. 

Jämförelsestörande poster är resultat av händelser 
eller transaktioner som inte är extraordinära men 
sin avviker från det normala och viktiga att 
uppmärksamma vid jämförelser med andra 
perioder. Ulricehamns kommun redovisar poster 
som överstiger 1 mnkr som jämförelsestörande. 

Jämförelsestörande poster redovisas i separat not se 
sidan 29 not 5. 

Skatteintäkter 

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter 
baseras på Sveriges Kommuner och Regioners 
decemberprognos i enlighet med rekommendation 
RKR R2 intäkter. 

Övriga intäkter 

Statliga investeringsbidrag och anslutningsavgifter 
tas upp som en förutbetald intäkt och redovisas 
bland långfristiga skulder och periodiseras över 
anläggningens nyttjandeperiod. 
Gatukostnadsersättningar och övriga 
investeringsbidrag redovisas över resultaträkningen 
året de erhålls. Se även under ”förändrade 
redovisningsprinciper”. 

Avskrivningar 

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs 
för den beräknade nyttjandeperioden med linjär 
avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive 
eventuellt restvärde. På tillgångar i form av mark, 
konst och pågående arbeten görs inga avskrivningar. 

Avskrivningstider 

Normalt har följande avskrivningstider tillämpats 3, 
5, 10, 15, 20, 33 och 50 år.  

Omprövning av nyttjandeperioden sker om det finns 
omständigheter som pekar på att det är nödvändigt 
(till exempel verksamhetsförändringar, 

teknikskiften, organisationsförändringar). Normalt 
omprövas dock inte tillgångars nyttjandeperiod om 
avskrivningstiden är 10 år eller lägre och det 
bokförda restvärdet understiger 500 000 kr. Om en 
ny bedömning av nyttjandeperioden avviker från 
tidigare fastställd avskrivningstid ändras 
avskrivningstiden alltid om den bedöms vara 
kortare. Bedöms nyttjandetiden vara längre ändras 
den normalt bara om det oavskrivna beloppet för 
tillgången överstiger 500 000 kr. 

Från och med 2015 redovisar Ulricehamns kommun 
anläggningstillgångar i olika komponenter i de fall 
nyttjandetiderna för olika delar i en anläggning 
väsentligt skiljer sig åt, i enlighet med RKR R4. 

För anläggningar som komponentindelas tillämpas 
följande avskrivningstider: 

Byggnader: 15, 20, 40, 50, 60 och 90 år. 

Markanläggningar: 10, 20, 25, 40, 60 år samt ingen 
avskrivning. 

Avskrivningsmetod 

I normalfallet tillämpas linjär avskrivning, det vill 
säga lika stora nominella belopp varje år. 
Avskrivning påbörjas när tillgången tas i bruk. 

Gränsdragning mellan kostnad och investering 

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller 
innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år 
klassificeras som anläggningstillgång om beloppet 
överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för 
mindre värde har satts till 50 000 kr och gäller som 
gräns för materiella tillgångar. 

Finansiella tillgångar 

Kommunens pensionsmedelsportfölj är klassificerad 
som anläggningstillgång. Portföljens förvaltning 
regleras i av fullmäktige antaget reglemente. 
Pensionsportföljen värderas till marknadsvärde i 
enlighet med RKR R7. 

Köp eller försäljning av finansiella tillgångar eller 
skulder redovisas per likviddagen. Finansiella 
omsättningstillgångar och kortfristiga skulder 
värderas till anskaffningsvärdet. 

Avsättningar 

Ulricehamns kommun har avsättning avseende 
deponi. Återställandet av deponin påbörjades 2003 
och beräknas pågå till 2023. Avsättningar för 
deponins återställande har tagits upp till det belopp 
som bedöms krävas för att reglera förpliktelsen på 
balansdagen. Kommunen har det ekonomiska 
ansvaret för återställandet av deponin medan 
Ulricehamns Energi AB fått i uppdrag att svara för 
det praktiska genomförandet.  

Övriga avsättningar har tagits upp till det belopp 
som bedöms krävas för att reglera förpliktelser i 
framtiden.  
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Pensioner 

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i 
kommunen är beräknade enligt gällande RIPS 19 
(riktlinjer för beräkning av pensionsskuld) för 2022. 
Ulricehamns kommun redovisar avtalspensionerna 
enligt blandmodellen vilket innebär att samtliga 
pensioner till och med 31 december 1997 som en 
ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. 
Utbetalning av ansvarsförbindelsen redovisas som 
en kostnad i resultaträkningen. De pensioner som 
har intjänats från och med 1 januari 1998 redovisas 
som en kostnad under intjänandeåret  

Pensionsåtaganden för anställda i de företag som 
ingår i kommunkoncernen redovisas enligt BFN 
(Bokföringsnämnden) K3. För avtal med 
samordningsklausul utgår beräkningen från de 
förhållanden som är kända vid bokslutstillfället. Om 
inget annat är känt görs beräkningen utifrån att 
ingen samordning kommer att ske. 
Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild 
avtalspension redovisas som avsättning när det är 
troligt att de kommer att leda till utbetalningar. 

Not 2 Uppskattningar och 
bedömningar 

Avsättningar 

I kommunens balansräkning finns en avsättning för 
kommunens deponi. Sluttäckning av deponin pågår 
och ska vara klar 2023 enligt upprättad tidsplan 
2013.  I den upprättade prognosen finns en 
uppskattad kvarstående sluttäckningskostnad på 
26,3 mnkr. 11,3 mnkr är planerade för 2022, 5,2 
mnkr har använts per 22-08-31. Prognosen 
uppdateras löpande utifrån utfört arbete och 
uppskattningar och bedömningar av framtida 
arbete. Dotterbolaget Ulricehamns Energi AB 
ansvarar för denna bedömning. 

Inga egna uppskattningar eller bedömningar har 
gjorts i kommunens redovisning gällande 
exploatering, pensioner eller övriga avsättningar.



Belopp angivna i mnkr om inte annat angivet 

Not 3 Verksamhetens intäkter 

  Koncernen Kommunen 
  202208 202108 202208 202108 
Verksamhetsknutna bidrag   73,4 70,2 
Avgifter   32,3 27,8 
Försäljning, hyror   57,0 51,7 
Övriga intäkter   21,2 9,4 

Totalt 360,0 327,7 183,9 159,1 
    
     

 
Not 4 Verksamhetens kostnader 

  Koncernen Kommunen 
  202208 202108 202208 202108 
Personalkostnader 
 

  703,7 696,5 
Kostnader för 
pensioner 

  

68,2 62,0 

Bidrag   33,6 33,1 
Köp av verksamhet   143,4 132,8 
Övriga kostnader   165,2 149,8 

Totalt 1 219,4 1175,2 1 114,1 1 074,1 

    
 

    

 Not 5 Jämförelsestörande poster 

 Koncernen Kommunen  
202208 202108 202208 

 

202108 
Intäkter 

  
  

Bidrag från Försäkringskassan 
sjuklönekostnader covid-19 

 

8,3 6,6 8,3 6,6 

Bidrag från Socialstyrelsen 
merkostnader covid-19 

 

0,0 5,2 0,0 5,2 

     

Totalt 8,3 11,8 8,3 11,8 

     
Kostnader 

  
  

Sjuklönekostnader covid-19 

   

 

8,3 6,6 8,3 6,6 
Merkostnader covid-19 

 

0,0 7,6 0,0 7,6 
Uppbokning flexskuld, 
engångseffekt 

 

    

     

Totalt 8,3 14,2 8,3 14,2 

     

Not 6 Revisionskostnader 

Not 6 Revisionskostnader 
 

 Kommunen  
  202208 

 

202108 
Kostnader 
räkenskapsrevision 

    

Sakkunnigt biträde   0,2 0,2 
Förtroendevalda   0,1 0,1 
Totalt räkenskapsrevision   0,3 0,3 
     
Kostnader för övrig revision     

Sakkunnigt biträde   0,3 0,4 
Förtroendevalda   0,1 0,1 
Totalt övrig revision   0,4 0,5 

Total kostnad för revision   0,7 0,8 

 

Not 7 Skatteintäkter  
  Kommunen 
  Kr/invånare 202208 202108 
Preliminära 
skatteinbetalningar under året  

787,8 750,3 

SKR's prognos för årets 
avräkningslikvid 

1 038 17,2 12,4 

Antal invånare 1/11 föregående år: 24 856   

Slutavräkning föregående års 
skatteintäkter 

   

Prognos enligt  SKR i 
föregående års bokslut  

1 143 
  

Slutavräkning enl SKR 359   

Att korrigera för året  8,9 4,9 

Summa skatteintäkter    813,9 767,6 

 
Not 8 Generella statsbidrag och utjämning 

  Kommunen 
  202208 202108 
Inkomstutjämning 184,1 166,6 
Strukturbidrag  

 

Kostnadsutjämning -2,3 2,6 
Regleringsavgift/bidrag 45,7 48,9 
Utjämningsbidrag LSS 11,3 9,8 
Kommunal fastighetsavgift 41,0 38,8 
Extra Generellt statsbidrag avseende 
mottagning av flyktingar 
 

7,2 13,7 

Totalt 287,0 280,4 

 
Not 9 Finansiella intäkter 
 

Koncernen Kommunen  
202208 202108 202208 202108 

Räntor likvida medel 
  

0,0 0,0 
Räntor utlämnade lån 

  
1,7 3,6 

Utdelning aktier 
  

1,2 0,5 
Övriga finansiella intäkter 

  
6,8 11,8 

Totalt 0,8 12,8 9,8 15,9 
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Not 10 Finansiella kostnader 

 
Koncernen Kommunen  
202208 202108 202208 202108 

Räntekostnader 
 

1,7 2,3 
Övriga finansiella kostnader     19,0 0,4 

Totalt 14,6 3,1 20,8         2,7 
    

Not 11 Specifikation av ej likviditetspåverkande 
poster 
    

Kommunen     
202208 202108 

Justering för av- och nedskrivningar 
   

52,8 52,7 
Justering för gjorda avsättningar 

   
-1,8 0,8 

Justering för upplösning av bidrag till 
statlig infrastruktur 

   

0,1 0,1 
Justering för övriga ej 
likviditetspåverkande poster 

   

18,2 -11,4 

Totalt 
   

69,3 42,2 
 

Not 12 Immateriella anläggningstillgångar 
 

Kommunen  
202208 202108 

Redovisat värde vid årets början 3,5 5,0 
Investeringar 0,0 0,0 
Redovisat värde av avyttringar och 
utrangerade anläggningstillgångar 

0,0 0,0 

Nedskrivningar 0,0 0,0 
Återförda nedskrivningar 0,0 0,0 
Avskrivningar -1,0 -1,0 
Överföring från eller till annat slag av tillgång 0,0 0,0 
Övrigt 0,0 0,0 

Redovisat värde vid periodens slut 2,5 4,0 
 
 

  

Not 13 Mark, byggnader och tekniska 
anläggningar 
 

Kommunen  
202208 202108 

Redovisat värde vid årets början 969,5 932,4 
Investeringar 9,4 14,8 
Redovisat värde av avyttringar och 
utrangerade anläggningstillgångar 

0 
 

0 
 

Nedskrivningar 0,0 0,0 
Återförda nedskrivningar 0,0 0,0 
Avskrivningar -36,8 -34,7 
Överföring från eller till annat slag av tillgång 0,1 0,1 
Övrigt 0,0 0,0 

Redovisat värde vid periodens slut 942,1 912,5 

Not 14 Maskiner och inventarier 
   

Kommunen    
202208 202108 

Redovisat värde vid årets början 
  

74,0 76,8 
Investeringar 

  
21,4 8,3 

Redovisat värde av avyttringar och 
utrangerade anläggningstillgångar 

0,0 0,0 

Nedskrivningar 
  

0,0 0,0 
Återförda nedskrivningar 

  
0,0 0,0 

Avskrivningar 
  

-15,0 -17,0 
Överföring från el. till annat slag av tillgång 

  
0,0 0,0 

Övrigt     

Redovisat värde vid periodens slut 
  

80,4 
 

68,0 
  

 

Not 15 Övriga materiella anläggningstillgångar 
   

Kommunen    
202208 202108 

Redovisat värde vid årets början 
  

107,7 105,3 
Investeringar 

  
81,0 40,5 

Överföring från el. till annat slag av tillgång 
  

0,0 -5,7 

Redovisat värde vid periodens slut 
  

188,7 140,1 
 

Not 16 Finansiella anläggningstillgångar 
 

Kommunen  
202208 202108 

Aktier och andelar 221,3 220,5 
Långfristiga placerade medel för 

 
117,2 126,6 

Långfristiga fordringar 625,9 551,3 

Summa finansiella anläggningstillgångar 964,4 898,4 
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Aktier och andelar 
   

Kommunen   
Antal 202208 202108 

Ulricehamns Stadshus AB 
 
10 000 10,0 10,0 

Kommuninvest * 
  

19,9 19,2 
Hössna 1:26   0,0 0,0 
Bostadsrättsandelar Parkgården  

  
1,2 1,2 

Ulricehamns Stadshus AB, villkorat 
aktieägartillskott 

 
  190,1 

190,1 

Totalt 
  

221,2 220,5 
 
* Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening avser 
inbetalt andelskapital. Kommuninvest ekonomisk förening har 
därefter beslutat om insatsemissioner om sammanlagt 5,6 mnkr 
samt obligatorisk medlemsinsats för 2022 om 2,3 mnkr  för 
Ulricehamns kommun. Ulricehamns kommuns totala andelskapital 
i Kommuninvest ekonomisk förening uppgick 2022-08-31 till 25,6 
mnkr. 

Långfristigt placerade medel för pensioner 
   

Kommunen    
202208 202108 

Räntebärande inkl. fonder 
  

82% 46% 
Aktier inkl. fonder 

  
18% 54% 

Likvida medel   
  

0% 0% 
Årets avkastning 

  
-10,3 14,9 

Totalt placerat 
  

117,2 126,6 

Långfristiga fordringar 
   

Kommunen    
202208 202108 

Ulricehamns Energi AB 
  

260,5 244,6 
Ulricehamns Kallbadhusförening 

  
0,9 1,2 

STUBO AB 
  

320,7 261,1 
Riksbyggen Brf Ulricehamnshus 7   43,8 44,3 
Kommuninvest förlagslån*   0,0 0,0 

Totalt 
  

625,9 551,3 
 

Not 17 Bidrag till statlig infrastruktur  
   

Kommunen    
202208 202108 

Bidrag GC-väg utmed väg 1829 * 
  

2,5 2,6 
 
* Kommunstyrelsen beslutade 2011 att medfinansiera ny 
GC-väg utmed väg 1829. Vägen är färdigställd och 
bidragets utfall blev 3,81 mnkr. Bidraget redovisas i 
balansräkningen och upplöses på 25 år. 

Not 18 Fordringar 
 

Koncernen Kommunen  
202208 202108 202208 202108 

Kundfordringar   5,3 5,7 
Fordringar på staten   119,5 59,1 
Interimsfordringar   32,7 30,0 
Övriga kortfristiga fordringar   1,5 1,1 

Totalt 162,2 119,1 159,0 95,9 
 

 

Not 19 Eget kapital kommunen 
 

Resultatut-
jämningsre

serv 

Övrigt 
eget 

kapital 

Årets 
resultat 

Vid årets början 51,4 1 357,0  103,4 
Omföring av föregående års 
resultat  

103,4 -103,4 

Avsättning till 
resultatutjämningsreserv 

   

Årets resultat 
  

106,9 

Vid årets slut 51,4 1 460,4 106,9 

 

Not 20 Avsättningar pensioner 
   

Kommunen    
202208 202108 

Avsatt till pensioner inkl. löneskatt 
    

Ingående avsättning 
  

14,9 14,8 
Pensionsutbetalningar 

  
-0,5 -0,6 

Nyintjänad pension, särskild avtalspension 
  

0,0 0,0 
Personalförändringar 

  
0,0 0,0 

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 
  

0,3 0,1 
Förändring av löneskatt 

  
0,0 0,2 

Ändring av försäkringstekniska grunder 
  

0,0 0,7 
Övrigt  

  
0,3 0,4 

Utgående avsättning 
  

15,0 15,6 

Not 21 Övriga avsättningar 

 
   

Kommunen    
202208 202108 

Sluttäckning deponi 
    

Ingående värde 
  

27,4 32,5 
Avsättningar under året 

  
0,0 0,0 

Ianspråkstaget under året 
  

-5,2 -2,7 
Förändring av nuvärdet 

  
0,0 0,0 

Utgående avsättning 
  

22,2 29,8 
     

Avsättning för statlig infrastruktur 
    

Ingående värde 
  

0,0 0,0 
Avsättningar under året 

  
0,0 0,0 

Ianspråktaget under året 
  

0,0 0,0 
Outnyttjat belopp återfört under året 

  
0,0 0,0 

Utgående avsättning 
  

0,0 0,0 
     

Värdereserv utlämnade lån 
    

Ingående värde 
  

0,9 1,2 
avsättningar under året 

  
0,0 0,0 

ianspråktaget under året 
  

0,0 0,0 
förändring av nuvärdet 

  
0,0 0,0 

outnyttjat belopp återfört under året 
  

0,0 0,0 

Utgående avsättning 
  

0,9 1,2 
     

Övriga avsättningar 
    

Ingående värde 
  

1,9 0,0 
Avsättningar under året 

  
0,0 0,0 

Ianspråktaget under året 
  

-1,9 0,0 
Förändring av nuvärdet 

  
0,0 0,0 

Outnyttjat belopp återfört under året 
  

0,0 0,0 

Utgående avsättning 
  

0,0 0,0 
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Not 22 Pensionsavsättningar 
   

Kommunen    
202208 202108 

Särskild avtals/ålderspension 
  

0,0 0,0 
Pensioner exkl särskild avtals/ålderspension 

  
1,8 2,0 

Pensionsavtal förtroendevalda 
  

10,3 10,5 

Summa pensioner 
  

12,1 12,6 

Löneskatt 
  

2,9 3,0 

Summa avsatt till pensioner 
  

15,0 15,6 

Not 23 Pensionsförpliktelser 
   

Kommunen    
202208 202108 

Pensionsförpliktelser i balansräkning 
  

30,1 24,3    
 

 

Pensionsförpliktelser med ansvarsförbindelse 
  

416,1 348,2 

Summa pensionsförpliktelser 
  

446,2 372,5 

Finansiella pensionstillgångar 
  

117,2 126,6 
-Marknadsvärde 117,2 mnkr 

  
 

 

Återlånade medel (ej finansierade pensions-
förpliktelser 

  
329,0 245,9 

 

Not 24 Långfristiga skulder 
 

Koncernen Kommunen  
202208 202108 202208 202108 

Långfr. lån, Kommuninvest 
  

525,0 565,0 
Skuld för investeringsbidrag 

  
8,4 7,1 

Totalt 832,5 780,8 533,4 572,1 

 

Not 25 Kortfristiga skulder 
 

Koncernen Kommunen  
202208 202208 202208 202108 

Leverantörsskulder 
  

43,8 32,0 
Skatteskulder o moms 

  
9,1 5,6 

Semesterlöneskuld 
  

34,2 51,4 
Okompenserad ö-tid 

  
1,0 1,1 

Flexskuld   3,4 3,7 
Anställdas skatter 

  
17,9 17,9 

Arbetsgivaravgifter 
  

21,3 20,8 
Pensionssk inkl löneskatt 

  
30,1 24,3 

Övriga kortfristiga skulder   18,2 1,9 
Övriga interimsskulder 

  
89,9 55,4 

Totalt 316,0 270,1 268,9 214,1 

 

Not 26 Pensionsförpliktelser som inte tagits upp 
bland skulderna eller avsättningarna 
   

Kommunen    
202208 202108 

Pension till efterlevande 
  

6,3 6,5 
Intjänad pensionsrätt per 1997-12-31 

  
287,4 295,7 

Livränta  
  

40,7 45,4 
PA-KL och äldre utfästelser 

  
0,4 0,6 

Summa 
  

334,8 348,2 
Löneskatt 

  
81,3 84,6 

Utgående ansvarsförbindelse 
  

416,1 432,8 

 

Not 27 Övriga ansvarsförbindelser 
   

Kommunen    
202208 202108 

Stadshus AB 
  

86,0 86,0 
Ulricehamns nr 7, Parkgården, Bostadsrätter 

  
0,0 0,0 

Förlustansv egna hem   0,0 0,2 
Fotbollshall Ulricehamn Ek förening 

  
6,9 7,2 

Ulricehamns IF   3,8 4,3 
Kommunala hyresgarantier 

  
0,2 0,2 

Totalt 
  

96,9 97,9 
 
Ulricehamns kommun har i september 2008 ingått en solidarisk 
borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s 
samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 294 
kommuner som per 22-06-30 var medlemmar i Kommuninvest 
ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. 

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening 
har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret 
mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande 
av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska 
ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som 
respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, 
dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas 
respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. 
 
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Ulricehamns 
kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan 
noteras att per 2022-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s 
totala förpliktelser till 586 308 mnkr och totala tillgångar till 576 
547 mnkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick 
till 980,3 mnkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 
940,4 mnkr. 
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Not 28 Leasingavgifter lös egendom 

  2022-08-31 2021-08-31 
Operationell leasing    
Framtida minimileaseavgifter förfaller 
enligt följande: 

   

Inom 1 år 4,1 2,4 
Senare än 1 år men inom 5 år 1,6 2,3 
Senare än 5 år 0 0 
 

5,7 4,7  
  

Operationell leasing - datautrustning   
Framtida minimileaseavgifter förfaller 
enligt följande: 

  

Inom 1 år 0,0 0,0 
Senare än 1 år men inom 5 år 0,0 0,0 
Senare än 5 år 0,0 0,0 
 

0,0 0,0  
  

 
      

Finansiella leasingavtal vars avtalstid 
överstiger 3 år 

  

 
  Totala minimileaseavgifter 0 0 

Framtida finansiella kostnader 0 0 
Nuvärdet av minimileaseavgifterna 0 0  

  
 

  Nuvärdet av minimileaseavgifterna 
förfaller enligt följande: 

  

Inom 1 år 0 0 
Senare än 1 år men inom 5 år 0 0 
Senare än 5 år 0 0  

  
 

 Not29 Redovisningsprinciper i driftredovisningen 

PO-pålägg 

Ulricehamns Kommun har under året använt SKRs 
nivå på personalomkostnadspålägget (PO) vilket 
2022 är 39,25% (40,15%). I PO-pålägget ingår 
arbetsgivaravgifter samt avgifter som bestäms i 
kollektivavtal mellan SKR och fackföreningarna 

inom Offentlig sektor (försäkringar och 
avtalspensioner). 

Internränta 

Kommunens internränta uppgår till 1,7% (1,7%) och 
ska motsvara kommunens genomsnittliga 
upplåningskostnad. Internräntan debiteras 
respektive verksamhet vid nya investeringar. 

Internhyror  

Den verksamhet som verkar i fastigheten betalar en 
hyra som motsvarar kostnaden. 

Gemensam administration 

Ekonomifunktionen, HR och kommunikation ingår i 
kommunledningsstaben och fördelas inte ut på 
övriga verksamheter.  

IT- och fastighetskostnader betalas av verksamheter 
som nyttjar deras tjänster/lokaler. Detta debiteras 
internt till ett självkostnadspris. 

 

Not 30 Justeringsposter driftredovisningen 

 

 
 
  

 
 
 
  

  
 
 
  

   
 

 
 
 
  

  
 
 
 
  

   
 

 
 
  

  
 
 
  

 
 
 
  

 

 
 

 

 
2022 (P) 202208  202108 

Finansiella intäkter 11,6 9,8  15,9 

Finansiella kostnader -23,7 -20,8  -2,7 

Skatteintäkter och 
statsbidrag 

1 650,6 1 100,9  1 048,0 

Totalt 1 638,5 1 089,9  1 061,2 
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Driftredovisning 
       

Ansvarsområde i mnkr 
Not 

Budget 
2022 

Prognos 
2022 

Avvikelse 
mot budget T2 2022 2021 

       

Kommunledningsstab  112,3 106,0 6,3 66,7 102,9 
 

      
Sektor miljö- och 
samhällsbyggnad  

74,0   69,5 4,5 41,1 67,4 

 
      

Sektor välfärd  597,4 597,4 
 

0,0 402,7 571,7 
- varav:       
Sektorstöd välfärd  19,8 9,3 11,1 8,7 10,5 
Individ och familjeomsorg  97,1 102,4 -5,3 68,3 93,9 

Funktionsnedsättning  150,3 153,1 -2,8 100,5 140,7 
Hemtjänst och hemsjukvård  281,9 274,9 7,0 184,1 271,4 
Vård och omsorgsboende  48,3 58,3 -10,0 40,4 55,2 
 

      
Sektor lärande  682,2 681,5 0,7 441,8 656,9 
- varav:       

Sektorstöd lärande  44,1 43,4 
 

0,7 28,9 43,1 

Förskola  145,1 140,4 4,7 92,8 138,6 

Grundskola  293,8 292,8 1,0 186,6 281,5 

Tingsholm  168,1 174,9 -6,8 113,5 165,6 
Skolutveckling och stöd  31,1 30 0 1,1 20,0 28,2 
       
Sektor service  92,8 96,6 

 
 
 

-3,8 62,2 91,8 

       
Totala intäkter kommunstyrelsen  665,4 696,6 31,2 467,9  690,1 

Totala kostnader kommunstyrelsen  2 224,0 2 247,5 -23,5 1 482,4 2 180,7 

SUMMA KOMMUNSTYRELSEN  1 558,6 1 551,0 7,7 1014,5 1490,6 

       
Totala intäkter finansförvaltningen  1 710,1 1 751,1 41,0 1 175,2 1 704,5 
Totala kostnader finansförvaltningen  125,0 

 
 

110,4 14,6 53,1 109,2 

SUMMA FINANSFÖRVALTNING  1 585,1 1 640,7 55,6 1122,1 1595,3 

       
Totala intäkter revision 

 
 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Totala kostnader revision  1,5 1,5 0,0 0,7 1,3 

SUMMA REVISION  1,5 1,5 0,0 0,7 1,3 

       
SUMMA FÖRVALTNINGEN  25,0 88,3 63,3 106,9 103,4 

       

Justeringsposter, del av finansförvaltningen  30 -1 607,5 -1 638,5 31,0 -1 089,9 -1 590,0 

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER*  -1 582,5 -1 550,2 -32,3 -983,0 -1 486,6 
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Investeringsredovisning 
     
Projekt, belopp i mnkr 

 
Budget 

2022  

Utfall jan-
aug 2022 

Prognos 
2022 

 Avvikelse 
2022 

Nybyggnad boendedelar Ryttershov 62,7 8,0 8,8  53,9 

Ny skola F-6 i Ulricehamn 51,5 2,7 4,0  47,5 

Stadsbibliotek 42,2 2,8 3,7  38,5 

Investeringar i IT-utrustning 30,2 17,5 25,1  5,1 

Samverkanshus Gällstad 27,8 0,0 0,5  27,3 

Om/tillbyggnad Hössna skola 27,2 17,0 23,0  4,2 

Utbyggnad av bostadsområde Bergsäter 24,0 11,4 20,0  4,0 

Markförvärv och exploateringsverksamhet 20,0 0,0 20,0  0,0 

Gator, vägar och trafikåtgärder 18,7 7,4 16,7  2,0 

Genomförande av detaljplaner 17,0 3,2 11,1  5,9 

Ombyggnation gruppbostad Markuslyckedreven 16,3 6,7 15,4  0,9 

Reinvesteringar fastigheter – utbyte komponenter 15,5 5,9 15,5  0,0 

Om/tillbyggnad Vegby skola 10,2 1,5 14,0  -3,8 

Ombyggnad Sim- och sporthall 10,0 0,0 0,0  10,0 

Energieffektiviseringar/tillgänglighetsanpassningar 8,5 1,1 4,9  3,6 

Utbyggnad bostadsområde Sanatorieskogen 1:3 7,0 0,1 0,5  6,5 

Ombyggnation gruppbostad Nillas Väg 6,2 1,4 2,4  3,8 

Lokaler Räddningstjänsten Ulricehamn 6,0 0,0 0,0  6,0 

Ventilation Tvärreds skola/fsk 5,4 5,5 5,8  -0,4 

Utbyggnad GC-vägar utmed statliga vägar 5,4 5,5 5,4  0,0 

Ny skola 7-9 i Ulricehamn 5,0 0,0 0,0  5,0 

Skola 7-9 i Timmele (projektering) 5,0 0,0 0,0  5,0 

Utbyggnad av industriområde Rönnåsen etapp 2 5,0 0,1 3,0  2,0 

Lokalanpassning Maskinvägen 6 3,1 3,7 3,7  -0,6 

Boende socialpsykiatri 3,0 0,0 0,0  3,0 

Ombyggnation gruppbostad karlslätt 1,0 0,0 0,2  0,8 

Ombyggnation gruppbostad Fållornavägen 0,0 0,9 1,0  -1,0 

Övriga projekt mindre än 5 mnkr 52,6 13,1 52,6  0,0 

Summa 486,3 111,8 257,3  229,0 

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 augusti 
uppgår till 111,8 mnkr. Prognosen för 
investeringsutfallet 2022 uppgår till 257,3 
mnkr vilket är 229,0 mnkr lägre än årets 
budget. 

Större pågående investeringar 

Om- och tillbyggnad pågår av 
Markuslyckedreven. Den blir dyrare och är mer 
omfattande då tillbyggnad måste genomföras 
på två ställen istället för ett som på 
Fållornavägen. Priserna har ökat betydligt mer 

än normal indexutveckling under pandemin 
och kriget i Ukraina. 

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 hösten 
2022. Troligtvis genomförs byggnationen i tre 
etapper och kan stå helt färdigt årsskiftet 
2025/26. 

Projektering av nytt stadsbibliotek pågår. Det 
har i samband med bygglovsansökan 
uppdagats felaktigheter i detaljplanen. Rättelse 
har utförts och vunnit laga kraft. Arbete med 
att anpassa utformningen till den nya rättade 
detaljplanen har gjorts. Projektering av.
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systemhandlingar och förfrågningsunderlag 
pågår. Projektet är försenat, med möjligt 
färdigställande våren 2023. Hittills 
genomförda kalkyler visar på betydande 
utgiftshöjning. 

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 ska motsvara behovet. Innan 
projektering kan inledas behöver ytterligare 
utredning genomföras av förvaltningen inför 
politiska beslut, vilket beräknas vara klart 
oktober 2022. 

Projektering av ny F-6 skola pågår. 
Detaljplanearbetet pågår men kommer att 
försenas med beräknat antagande hösten 
2022. Projektering av systemhandlingar och 
förfrågningsunderlag beräknas vara klart i 
februari 2023. 

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 de omfattande åtgärderna på 
marken kommer att påverka ekonomin 
negativt. Byggnaden måste placeras om på 
tomten innan projekteringen av mark kan 
startas upp igen hösten 2022. 

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. 

När det gäller investeringar i it-utrustning är 
det fortsatt problem med leveranser av vissa 
enheter såsom större skrivare och 
nätverksprodukter. När det gäller datorer har 
det fungerat väl hittills under året. It har ökat 

på utbytestakten när det gäller utbyten av 
enheter inom administrationen och är efter 
tertial två i stort sett ifatt. 

Avvikelsen gäller investeringar av 
nätverksutrustning såsom switchar, lagring 
och trådlöst. 

Projektet gällande utbyggnad av det nya 
bostadsområdet Bergsäter pågår och förväntas 
avslutas under 2022. 

Projektet toppbeläggningar kommer att 
avvaktas till 2023 då både området 
Handelsträdgården samt Verktygsgatan ska 
toppbeläggas. Större delen av områdena anses 
då vara färdigutbyggda. Utbyggnaden av ny 
gång- och cykelväg utmed väg 46 avslutas. 
Detta kommer att ske i samband med 
utbyggnaden av Entré Ulricehamn. 

Gång- och cykelvägar utmed statliga vägar 
kommer att byggas ut under 2022 efter det att 
avtal tecknats med Trafikverket och berörda 
markägare. Entré Ulricehamn är avhängt om 
kommunen kan träffa avtal med Trafikverket 
gällande väghållaransvaret för del av sträckan. 

Förvärv av fastigheten Brunn 11:95 har 
genomförts. Ytterligare två bud har lagts på 
fastigheter utpekade i översiktsplanen. 

Projektet för utbyggnad av vändplan på 
Lindängsvägen ska vara färdigställd innan dess 
att exploatören inom kvarteret Skansen 
erhåller slutbesked. Ombyggnad avses utföras 
under 2022. 

Större budgetavvikelser 
Ombyggnationen är färdigställd på 
Fållornavägen och överstiger budget då fel i 
projekteringen upptäckts i samband med 
byggstart. De stora felen som upptäckts ligger 
på El och Konstruktion. Totalutgiften beräknas 
överstiga budgeten med 1,1 mnkr.  

Ombyggnad av lokaler i Verktyget 4 pågår och 
färdigställs våren 2022. Den externa 
hyresgästen flyttade från lokalen under 
november. Ombyggnationen är beräknad till 
totalt 6 mnkr, men prisökningarna på material 
kommer att påverka och ge ett underskott. 
Totalutgiften beräknas överstiga budgeten med 
0,6 mnkr. 
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Kommunledningsstab 
Resultat (mnkr) 2022 

Tertial 2 
2022 

Budget 
2021 
Utfall 

Intäkter 2,9 4,5 4,6 
Personalkostnader  35,1 57,3 54,5 
    
Övriga kostnader 34 5 59,4 53,0 
Nettokostnader 66,7 112,3 102,9 

Budget 75,2 112,3 105,5 

Budgetavvikelse 8,5 0,0 2,7 

 

Prognos (mnkr)    
Prognos resultat helår   106,0 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  6,3 
 
 
 
 
 
 

 

 

Väsentliga händelser 

Coronapandemin har haft en fortsatt påverkan 
på verksamheten men under våren har 
påverkan minskat och samordningen från 
staben har avslutats. Dock har situationen i 
Ukraina påverkat verksamheten en del och 
mycket kraft har lagts på att de flyktingar som 
har kommit till Ulricehamn ska få en så bra 
situation som möjligt. 

Förberedelserna inför valet 2022 har under 
perioden intensifierats och delar av kansliets 
personal har till större delen ägnat sig åt detta.  

Bemanningsenheten har haft ett högt tryck 
under sommaren men trots detta och tack vare 
deras insats har situationen avseende 
bemanning inom sektor välfärd under 
sommaren varit acceptabel. Avtal har skrivits  

 

med den part som ska genomföra den externa 
utvärderingen av planeringsfunktionen. 

En mindre omorganisation inom 
ekonomifunktionen har resulterat i att en 
enhetschef för ekonomienheten har tillsatts.  

Under perioden har en ny chef för miljö och 
samhällsbyggnad rekryterats. 

HR har under perioden förberett höstens 
medarbetarenkät som denna gång kommer att 
kompletteras med frågor gällande 
pandemitrötthet samt tystnadskultur. 

 

Ekonomisk analys 

Sammantaget visar kommunledningsstaben ett 
överskott mot budget på cirka 8,5 mnkr. 
Främsta orsaken är KS oförutsett och ram i 
balans. 
 
De politiska verksamheterna under 
kanslifunktionen går med ett underskott på  
 -0,4 mnkr som kan härledas till 
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 på 6,3 mnkr, vilken går att koppla till 
ram i balans (1,3 mnkr) samt att KS oförutsett 
inte beräknas nyttjas helt under året (5,0 
mnkr).  
 

  

 

 

   

Personaltal 2022 
Tertial 2 

2021 
Tertial 2 

2020 
Tertial 2 

Arbetad tid (i årsarbeten) 67,1 68,1 66,3 
Sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid (%) 

3,0% 
 

3,1% 
 

7,3% 
 

Antal medarbetare 
 

   
med långtidssjukfrånvaro 3,1 

 
 

2,4 
 
 

4,7 
 
 

Sjuklönekostnader (mnkr) 0,2 0,2 
 

0,4 
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sitt arbete, vilket påverkar 
handläggningstiderna. Digitaliseringen 
fortsätter på enheten och prioriteringen är att 
förbättra tjänster där man kan ställa frågor och 
boka fysiska/digitala möten med handläggare 
och inspektörer i första hand, för att skapa en 
ökad tillgänglighet. Under hösten kommer 
fokus vara på tydlighet, tillgänglighet och 
smidigare handläggningsprocesser i 
utvecklingsarbetet. 

 

Ekonomisk analys 

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

De externa intäkterna avviker positivt om ca 
1,7 mnkr och beror främst på ökade intäkter 
avseende planavgifter, bygglovsavgifter och 
tillsynsavgifter.   

Utfallet för personalkostnaderna för sektorn 
visar ett överskott gentemot budget med ca 
2,3 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 2,0 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. Avvikelsen är cirka 
2,0 mnkr. 

 

Prognos 

Sektorn prognostiserar överskott gentemot 
budget om 4,5 mnkr vilket baseras på att det 
dels är svårt att rekrytera personal med rätt 
kompetens och dels att sektorns intäkter 
kommer att bibehållas. I sektorns vakanser 
ingår bl.a. två chefstjänster. Överskottet 
grundar sig även i att medel för konsultinsatser 
inte kommer att upparbetas i budgeterad nivå. 

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 2 

2022 
Budget 

2021 
Utfall 

Sektorsstöd välfärd 9,3 19,8 10,5 
Individ- och familjeomsorg 68,3 96,7 93,9 
Funktionsnedsättning 100,5 

 
150,3 

 
140,7 

Hemtjänst och hemsjukvård 184,1 281,9 271,4 
Vård och omsorgsboende 40,4 48,3 55,2 

Sektor välfärd 402,7 579,0 571,7 
 

    

Resultat (mnkr) 2022 
Tertial 2  

2022 
Budget 

2021 
Utfall 

Intäkter 224,0 314,3 329,0 
Personalkostnader  321,3 457,1 457,8 
Övriga kostnader 305,3 454,5 442,9 
Nettokostnader 402,7 597,4 571,7 

Budget 399,6 597,4 574,2 

Budgetavvikelse -3,1 0,0 2,5 
 

Prognos (mnkr)    

Prognos resultat helår   597,0 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  0,0 
 

    

Personaltal 2022 
Tertial 2 

2021 
Tertial 2 

2020 
Tertial 2  

Arbetad tid (i årsarbeten) 826,3 799,6 766,2 
Sjukfrånvaro av ordinarie    
arbetstid 9,7 % 8,4 % 9,3% 
Antal medarbetare 

 
   

med långtidssjukfrånvaro 63,6 53,4 46,6 
 Sjuklönekostnader (mnkr) 9,9 8,3 9,8 

 

Väsentliga händelser 

Kriget i Ukraina har medfört en utmaning för 
kommunerna, men för Ulricehamns del har 
inte utfallet blivit i den omfattning som de 
första prognoserna från Migrationsverket 
visade. Ett 30-tal ukrainare har hittills blivit 
kommunplacerade i Ulricehamns kommun 
som erhållit boende i lägenheter.   

 Under sommaren har det setts en viss ökning 
av spridningen av coronaviruset, vilket bland 
annat inneburit att vård- och omsorgspersonal 
åter måste använda skyddsutrustning. 
Prognoser visar ökad smittspridning med 
kulmen i slutet av september. 

Innan sommaren gjordes ett omfattande arbete 
för att klara sommarbemanningen då den 
befarades bli ganska tuff. Vilket det på vissa 
enheter också blev, de mest drabbade var 
framförallt äldreomsorgen och hemsjukvården 
samt till viss del funktionsnedsättning. 
Sammantaget är ändå bilden och bedömningen 
att det varit en bättre bemanningssituation än 
förväntat.  

Ett stort arbete läggs på flertalet byggprojekt, 
som nytt vård- och omsorgsboende i Gällstad 
och "nya" Ryttershov. Utöver detta så byggs 
och planeras det för nya gruppbostäder enligt 
lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) samt för ett nytt 
psykiatriboende. 

Ekonomisk analys 

Budgetavvikelsen beror bland annat på en 
större förväntad intäkt från 
Migrationsverket som ej blivit beviljad samt 
fortsatt höga kostnader för komplexa 
individärenden. 

Det ses en ökning av antalet brukare inom 
hemtjänsten. Ett fortsatt antal tomma platser 
inom vård- och omsorgsboende minskar 
underskottet. 

I resultatet ingår statligt bidrag för sjuklöner 
på 3,9 mnkr. 0,8 mnkr av dessa avser 2021. 

Sektorn har för perioden haft extrakostnader 
för pandemin som uppgått till 5,1 mnkr och för 
Ukrainaflyktingar har kostnaden uppgått till 
0,5 mnkr. Detta ger en nettokostnad för 
sektorn, för externa händelser som belastar 
resultatet med -1,7 mnkr. 

Prognos 

Sektorstöd-välfärd lägger en plusprognos på 
11,2 mnkr på grund av lägre 
personalkostnader, budgetreserv på drygt 5,0 
mnkr och inkommande statsbidrag.  

Det läggs en nollprognos på totalen, men 
prognosen är osäker på grund av många 
komplexa individärenden. 
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Funktionsnedsättning 
    

Resultat (mnkr) 2022 
Tertial 

 

2022 
Budget 

2021 
Utfall 

Intäkter 72,2 106,8 102,0 
Personalkostnader 74,6 112,3 103,6 
Övriga kostnader 98 1 144,8 139,1 
Nettokostnader 100,5 150,3 140,7 

Budget 100,2 150,3 141,6 

Budgetavvikelse -0,3 0,0 1,0 
  

Prognos (mnkr)    

Prognos resultat helår   153,1 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  -2,8 

 

Väsentliga händelser 

Under året har en ny servicebostad startat, Tre 
rosors servicebostad. Beläggningen är i 
dagsläget 3–4 brukare, men 
kommer successivt öka under året. 

Daglig verksamhet Överskottslagret har bytt 
lokaler, verksamheten har flyttat till Fotåsen i 
Villastaden. Verksamheten har fått tillfälligt 
bygglov till och med 2023-12-31 avseende 
tillstånd att bedriva 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 till sina 
nya lokaler. 

Ombyggnation av Markuslyckedrevens 
gruppbostad pågår och verksamheten är för 
närvarande i tillfälliga lokaler på Riddaregatan. 

Ombyggnation av Nillas väg gruppbostad 
förväntades påbörjas under hösten 2022, med 
evakuering till tillfälliga lokaler under hösten 
2022. Planeringen har med kort varsel ändrats 
då förslag till beslut avseende bygglovsansökan 
för ombyggnation har inkommit som avslag. 
Arbete pågår tillsammans med verksamhet 
fastighet. Boendeverksamheten är kvar i Nillas 
vägs lokaler tills tidsplanen är mer tillförlitlig. 

En ny företagsgrupp inom daglig verksamhet 
har startats, med inriktning på media. Angiven 
företagsgrupp lånar lokal av Ungas fritid. 
 
En ny boendeverkställighet startas upp under 
hösten 2022, en så kallad hemmaplanslösning 
för en individ som tidigare varit externt 
placerad. 

Ekonomisk analys 

Efter augusti månad redovisar 
funktionsnedsättning en negativ 
budgetavvikelse på -0,3 mnkr. Bostäderna har 
en positiv avvikelse på cirka 1,0 mnkr i 
huvudsak utifrån att servicebostaden Tre rosor 
inte är i full drift ännu. Daglig verksamhet har 
en positiv avvikelse på 0,1 mnkr. Personlig 
assistans har en negativ avvikelse på -0,8 
mnkr. Ledsagare och avlösare har en positiv 
avvikelse på 0,2 miljoner kronor. 
Korttidstillsyn och korttidsvistelse LSS har en 
negativ avvikelse på -0,6 mnkr. 
Handläggarenheten har en negativ avvikelse på 
-0,5 mnkr, främst på grund av uteblivna 
intäkter från Migrationsverket. Vidare finns en 
positiv avvikelse hos verksamhetschef på 0,3 
mnkr för övergripande kostnader. 

Prognos 

Bostäderna redovisar en positiv avvikelse på 
cirka 0,4 mnkr i huvudsak utifrån att den 
nystartade servicebostaden Tre rosor inte har 
varit fullbelagd. Daglig verksamhet redovisar 
en negativ avvikelse på ca -0,2 mnkr. Personlig 
assistans redovisar en negativ avvikelse på -1,7 
mnkr. Ledsagare och avlösare redovisar en 
positiv avvikelse på 0,3 mnkr. Korttidstillsyn 
och korttidsvistelse LSS redovisar en negativ 
avvikelse på -1,1 mnkr. Posten för 
verksamhetschef redovisar en positiv avvikelse 
om 0,4 mnkr. Handläggarenheten redovisar en 
negativ avvikelse på -1,0 mnkr, främst på 
grund av uteblivna intäkter från 
Migrationsverket om totalt 2,7 mnkr. 
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Hemtjänst och hemsjukvård 
    

Resultat (mnkr) 2022 
Tertial 

 

2022 
Budget 

2021 
Utfall 

Intäkter 52,8 65,5 71,1 
Personalkostnader  94,3 129,2 137,6 
Övriga kostnader 142 7 218,2 205,0 
Nettokostnader 184,1 281,9 271,4 

Budget 188,4 
 

281,9 278,1 

Budgetavvikelse 4,3 0,0 6,7 

 

Prognos (mnkr)    

Prognos resultat helår   274,9 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  7,0 
 

Väsentliga händelser 

Målarbete med fokusområdena tillitsbaserad 
ledning och styrning, attraktiv arbetsgivare och 
kvalitet pågår. Arbetet fortsätter med 
införandet samordnad individuell planering 
som arbetssätt, översyn av hemsjukvårdens 
organisering samt införande av 
teknikspecialister i hemtjänst. Digitala inköp i 
hemtjänst är igång. 

Under året har det sålts korttidsplatser till 
Borås stad. Beläggning av verksamhetens 
korttidsplatser har varit ojämn efter 
pandemiåren.  

Det syns en ökad efterfrågan på dagverksamhet 
för dementa. Det var en lägre beläggning på 
korttidsplatserna under juli och augusti, trots 
en minskning av platser under sommaren. 
Under hösten har trycket ökat något gällande 
avlastning, från Södra Älvsborgs sjukhus och 
akut hemifrån. 

Inom lagen om valfrihetssystem (LOV) finns 2 
företag, Hemtrevnad och Attendo. Hemtrevnad 
verkar inom städ och service, Attendo verkar 
inom städ, service och personlig omvårdnad. 
Hemtjänsten internt och externt har ökat 
väsentligt, vilket kräver mer personal. Från 
2021 till 2022 ses en ökning med ca 70 
personer som har hemtjänstbeslut. 
Verksamheten har svårt att rekrytera i samma 
takt.  

Sommaren var svårare än normalt att få ihop 
bemanningsmässigt. En åtgärdsplan 
tillämpades. Äldreomsorgslyftet pågår under 
hela 2022, vilket kommer resultera i nya 
undersköterskor till verksamheten.  

Utbildning i Social dokumentation och hjärt- 

och lungräddning pågår.  

Verksamheten hade extremt hög sjukfrånvaro 
under januari 2022 på grund av pandemin och 
har en ökad sjukfrånvaro överlag jämfört med 
2021.  

Det har varit svårt att rekrytera flertalet 
professioner under året. 

Ekonomisk analys 

Verksamheten har övertidskostnader för 
perioden januari till juli på 1,8 mnkr. Det är till 
följd av hög sjukfrånvaro samt svårigheter att 
rekrytera vissa professioner. Detta har även 
inneburit att verksamheten behövt hyra 
sjuksköterskor och handläggare. Behoven har 
ökat i hemtjänst jämfört med tidigare år, vilket 
medfört ca 70 nya vårdtagare bara i år. Största 
ekonomiska påverkan har varit vård och 
omsorgsboendena som har haft cirka 5 % lägre 
beställning än budget.  

Korttiden har haft en lägre beläggning av 
gäster totalt sett sedan pandemin, under 
hösten har dock beläggningen ökat något. 
Däremot har kommunen sålt platser till Borås 
stad under perioden.  

Färdtjänst har haft färre resor än budgeterat.  

Statlig ersättning för sjuklönekostnader har 
mottagits. 

Prognos 

Handläggarenheten prognostiserar en positiv 
avvikelse med 9,4 mnkr. Merparten beror på 
fortsatt tomma platser på vård och 
omsorgsboenden. Troligen ses effekter av de 
tomma platserna 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 0,3 mnkr. Övergripande ansvar 
förväntas gå 1,5 mnkr plus jämfört med budget. 
Hemsjukvården beräknas korrigeras med 
statsbidrag, varav prognos är svår att fastställa 
detta tertial.  

Flertalet statsbidrag kommer tillfalla 
verksamheten och påverka resultatet och 
därmed prognos. 
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Vård och omsorgsboende 
    

Resultat (mnkr) 2022 
Tertial 

 

2022 
Budget 

2021 
Utfall 

Intäkter 78,8 119,3 116,1 
Personalkostnader  95,6 132,4 136,6 
Övriga kostnader 23 6 35,2 34,6 
Nettokostnader 40,4 48,3 55,2 

Budget 33,6 
 

48,3 47,8 

Budgetavvikelse -6,9 0,0 -7,3 

 

Prognos (mnkr)    

Prognos resultat helår   58,3 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  -10,0 
 

Väsentliga händelser 

Under årets två första månader drabbades 
verksamheten hårt av pandemin, det gjorde att 
en stor del av personalen var sjuka samtidigt. 
Det innebar mycket övertid för den personal 
som fanns på plats och det innebar också att 
inte alla luckor kunde täckas. En del av de 
boendes insatser fick flyttas till dagar med 
något bättre bemanning och de sociala 
insatserna blev lidande. Som tur var så var det 
ganska kortvarigt och redan under mars 
månad återgick bemanningsläget till det 
normala. 

Under våren och sommaren har det varit ett 
minskat antal sökande till ordinarie tjänster. 
Rekryteringsarbetet pågår men det är ett fåtal 
sökande till varje tjänst. 

På de somatiska avdelningarna ses en ökning 
av vårdtyngd jämfört med tidigare. Det är nu 
många boende som behöver dubbelbemanning 
vid utförandet av insatserna. Vilket medför att 
det på flera enheter har behövt 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 det sålts vård- och 
omsorgsplatser samt korttidsplatser till Borås 
stad. Ett gott samarbete har utvecklats kring 
dessa vårdtagare. 

Tack vare en god semesterplanering och ett 
intensivt rekryteringsarbete inför sommaren så 
har bemanningen under sommaren fungerat 
bra. Trots att läget har varit ansträngt på flera 
håll har verksamheten kunnat stå för en god 
kvalitet även under sommaren. 

Ekonomisk analys 

Efter augusti redovisar vård- och 
omsorgsboende en negativ budgetavvikelse på 
-6,8 mnkr varav internt köp och sälj står för -
3,4 mnkr. Verksamheten har under perioden 
mars till och med augusti sålt korttidsplatser 
och vård- och omsorgsboende-platser till Borås 
stad motsvarande cirka 1,3 mnkr.  

Beläggningen har varit lägre än budgeterat då 
det har varit cirka 14 tomma platser. I 
huvudsak somatiska platser. Därutöver har 
verksamheten 9 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 1,8 mnkr.  

Personalkostnaderna är inte i nivå med den 
nuvarande beläggningen. Den avvikelsen 
uppgår till -6,7 mnkr.  

Prognos 

Av den negativa prognosen på -10,0 mnkr är -
6,7 mnkr kopplade till två omfattande ärenden 
med en hög vårdtyngd. 

Avvikelsen kopplad till köp och sälj uppgår till 
-3,0 mnkr. Här är det beaktat att platser 
kommer säljas till Borås stad som genererar 
intäkter på 2,0 mnkr.  

Personalkostnaderna ska sänkas och på sikt 
anpassas för att ligga mer 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.  

Mottagna statsbidrag är inte medräknade i 
prognosen. 
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Sektor lärande 
    

Nettokostnader (mnkr) 2022 
Tertial 2 

2022 
Budget 

2021 
Utfall 

Sektorsstöd lärande 28,9 
 

44,1 43,1 
Förskola 92,8 145,1 138,6 
Grundskola 186,6 293,8 281,5 
Tingsholm 113,5 168,1 165,6 
Skolutveckling 20,0 31,1 28,2 

Sektor lärande 441,8 682,2 656,9 
 

    

Resultat (mnkr) 2022 
Tertial 2 

2022 
Budget 

2021 
Utfall 

Intäkter 59 9 74,1 83,2 
Personalkostnader 307 9 461,8 449,3 
Övriga kostnader 193 8 294,5 290,8 
Nettokostnader 441,8 682,2 656,9 

Budget 452,7 682,2 666,2 

Budgetavvikelse 10,9 0,0 9,3 

 

Prognos (mnkr)    

Prognos nettokostnader helår   681,5 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  0,7 

  
    

Personaltal 2022 
Tertial 2 

2021 
Tertial 2 

2020 
Tertial 2 

Arbetad tid (i årsarbeten) 774,8 774,1 751,8 
Sjukfrånvaro av ordinarie    
arbetstid 6,1% 5,8% 6,6% 
Antal medarbetare 

 
   

med långtidssjukfrånvaro 35,0 27,0 38,1 
 Sjuklönekostnader (mnkr) 6,9 6,3 6,3 

 

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 på grund av 
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. 

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

Ekonomisk analys 

Sektorn har fått kompensation med 3,6 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. Förskolan och 
grundskolan visar ett överskott inom 
interkommunala ersättningar och ersättningar 
till fristående enheter.  

Under perioden finns även 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. Skolskjutskostnaderna 
förväntas öka på grund av fler elever inom 
särskolan samt högre kostnader kopplade till 
ökade drivmedelskostnader. En farhåga för 
ökade kostnader finns under pågående år på 
grund av världsläget.   

De negativa avvikelser som finns inom sektorn 
balanseras genom kompensationen för 
sjuklönekostnader från Försäkringskassan för 
december till mars och de överskott som finns 
inom vissa verksamheter.  
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Förskola 
 

    

Resultat (mnkr) 2022 
Tertial 2 

2022 
Budget 

2021 
Utfall 

Intäkter 20,7 23,7 25,7 
Personalkostnader  73 2 106,7 107,8 
Övriga kostnader 40 2 62,2 56,5 
Nettokostnader 92,8 145,1 138,6 

Budget 97,9 145,1 142,9 

Budgetavvikelse 5,1 0,0 4,3 
 

Prognos (mnkr)    

Prognos nettokostnader helår   140,4 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  4,7 
 

Väsentliga händelser 

Förskolans sjukfrånvaro har varit hög årets tre 
första månader på grund av Covid-19 men har 
under året succesivt minskat.  

Tre rektorer har rektorsexamen. Fyra studerar 
på det statliga rektorsprogrammet. 

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. 

Pedagogisk omsorg natt och helg erbjuds men 
efterfrågan varierar över tid vilket gör den 
svårplanerad och kostsam. Då verksamheten är 
beroende av vikarier, som är svåra att rekrytera 
har ytterligare en tjänst på 50% tillsatts. Totalt 
1,3 i tjänst. Detta för att försöka få kontinuitet 
och trygghet i verksamheten. 2 barn är i 
dagsläget inskrivna. Verksamheten är ej 
lagstadgad.  

Byggnationen av samverkanshuset i Gällstad är 
framflyttad och påverkar tillgången till 
förskoleplatser i Gällstad. Detta medför att det 
riskerar att bli platsbrist i Gällstad och 

Marbäcks område. Familjer hänvisas till 
Grönahög eller tätorten där det finns 
tillgängliga platser. Marbäcks förskola har 
överlåtit en avdelning till Särskolan som var i 
behov av lokaler. 

Ekonomisk analys 

Verksamheten har fått sjuklönekompensation 
med 1,2 mnkr från Försäkringskassan för sina 
sjuklönekostnader för perioden december till 
mars månad. Förskolan har under delar av 
perioden haft hög frånvaro av både personal 
och barn, vilket lett till minskade 
personalkostnader då vikarier inte behövts i 
samma utsträckning. 
Det har funnits vakanta förskollärartjänster till 
vilka det varit svårt att rekrytera, vilket också 
gett lägre personalkostnader på några enheter.  

Kostnaden för interkommunala ersättningar 
och ersättningar till fristående förskolor är 
lägre än budgeterat och föräldraavgifterna 
är högre än budgeterat vilket generar ett 
överskott.    

Extra statsbidrag gör kvalitetssäkrande 
åtgärder har inkommit med 0,9 mnkr. 

Prognos 

Sjuklönekompensation på 1,2 mnkr. 
Frånvarande personal har ej behövts ersättas 
då även fler barn varit frånvarande. 

Interkommunala ersättningar och ersättningar 
till fristående förskolors kostnader är lägre än 
budgeterat. 

Föräldraavgifter är högre än budgeterat.  

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

    

Resultat (mnkr) 2022 
Tertial 2 

2022 
Budget 

2021 
Utfall 

Intäkter 28,3 38,0 41,0 
Personalkostnader  147 0 223,7 214,0 
Övriga kostnader 67 8 

 
108,1 108,5 

Nettokostnader 186,6 293,8 281,5 

Budget 192,8 293,8 284,3 

Budgetavvikelse 6,2 0,0 2,8 
 

Prognos (mnkr)    

Prognos nettokostnader helår   292,8 
 Prognosticerad avvikelse gentemot budget  1,0 

 

Väsentliga händelser 

Under perioden har en ny verksamhetschef 
rekryterats och tillträtt den 2 maj. 

Måluppfyllelse i åk 6 visar på en 
positiv utveckling vid jämförelsen med 
resultatet från hösten 2020 
och 2021. Årskurs 9 har däremot lägre resultat 
vid samma jämförelse. 
Meritvärdet, inklusive språkval, för åk 6 är 
211,4 jämfört med 202,1 för hösten 2020. 
Meritvärdet 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 följer budget.  

Interkommunala ersättningar samt ersättning 
till fristående enheter visar ett överskott på 
grund av färre elever hos annan huvudman.  

Verksamheten har fått sjuklönekompensation 
med 1,8 mnkr från Försäkringskassan för sina 
sjuklönekostnader för perioden december till 
mars månad. 

Samtliga enheter utom en 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. 

Skolskjutskostnaden kommer utifrån 
taxiindexjustering enligt avtal att öka mer än 
förväntat utifrån rådande omvärldsläge.  

Grundskolans verksamhet förväntas att ha ett 
överskott i budget vid årets slut. Detta beror 
framförallt på minskade kostnader för 
interkommunala ersättningar samt ersättning 
till fristående enheter, personalkostnader 
och ej utnyttjad verksamhetsreserv. 
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Tingsholm 
 

    

Resultat (mnkr) 2022 
Tertial 2 

2022 
Budget 

2021 
Utfall 

Intäkter 10,9 12,4 15,0 
Personalkostnader 71 3 105,9 103,7 
Övriga kostnader  53 1 74,5 76,9 
Nettokostnader 113,5 168,1 165,6 

Budget 111,8 168,1 166,5 

Budgetavvikelse -1,7 0,0 0,9 
 

Prognos (mnkr)    

Prognos nettokostnader helår   174,9 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  -6,8 
 

Väsentliga händelser 

Antagning via central antagningsenhet inom 
Sjuhärad till gymnasiet pågår fram till den 15 
september. Aktuella numerärer ger 
att utbildningsplatserna på bygg-, el-, fordons- 
och teknikprogrammet är fyllda. På övriga 
program finns totalt 35 lediga 
utbildningsplatser. För Tingsholmsgymnasiet 
har andelen elever ökat från omvalsperiodens 
45 % till nuvarande 55 % vilket är i nivå med de 
senaste åren. 

Tingsholmsgymnasiet har erhållit 
riksidrottsgymnasiestatus från och 
med höstterminen 2023. 

Elevantalet i grund- och gymnasiesärskolan i 
Ulricehamn har ökat från vårterminens 46 
elever till höstterminens 55 elever. En utökning 
av elever mottagna i särskolan är enligt 
prognos. 

Ändamålsenliga lokaler för främst 
Tingsholmsgymnasiet och särskolornas behov 
har varit och är föremål för återkommande 
diskussioner. Parametrar så som demografi, 
riksidrottsgymnasiestatus och lokaler 
anpassade för olika skolformer utgör 
huvudspåren. 

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. 

Musikskolan har övergått till att vara en 
Kulturskola. 

Skolverkets uppfattning av konsekvenser av 
pandemin är att utbildningstappet kan komma 
att visa sig på olika sätt under ett antal år 
framåt. Detta kan komma att infinna sig i 
mätvärden som antingen inte efterfrågas, som 
ingen tänkt på eller som 
utbildningsystemet kan komma att märka 
av om några år.  

Ekonomisk analys 

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

Budgetåret har inneburit stora fluktuationer 
vad gäller främst interkommunala 
ersättningar, elevtransporter och statsbidrag. 

Verksamheten har fått sjuklönekompensation 
med 0,5 mnkr från Försäkringskassan för sina 
sjuklönekostnader för perioden december till 
mars. 

Prognos 

Kulturskola och vuxenutbildning 
prognostiserar överskott vilket främst kopplas 
till ökade statsbidrag och enstaka vakanser. 
Särskolan prognostiserar underskott 
kopplat till ett ökat antal elever och därmed 
ökande personalkostnader.  

Det är fortsatt ökande prognostiserade 
kostnader vad gäller interkommunala 
ersättningar och ersättningar till fristående 
skolor samt elevtransporter/skolskjutsar som 
står för det förväntade underskottet. 

Underskottet knutet till interkommunala 
ersättningar och ersättningar till fristående 
skolor samt elevtransporter är större än vad 
verksamhetsområdets totala prognos visar. 
Underskottet pareras delvis av förväntat 
överskott inom underliggande enheter.   
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Skolutveckling 
 

    

Resultat (mnkr) 2022 
Tertial 2 

2022 
Budget 

2021 
Utfall 

Intäkter 0,0 0,1 1,5 
Personalkostnader  15 4 23,9 22,5 
Övriga kostnader 4 6 7,2 7,2 
Nettokostnader 20,0 31,1 28,2 

Budget 20,8 31,1 28,7 

Budgetavvikelse 0,8 0,0 0,5 

 

Prognos (mnkr)    

Prognos resultat helår   30,0 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  1,1 
 

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 större delen av 
vårterminen 2022. 

Ulricehamns kommun har sedan läsåret 
2018/2019 använt det digitala systemet KIA 
vid rapportering av incidenter och anmälan om 
kränkande behandling enligt skollagens 6 
kap. 10 §. Vid månadsskiftet mars/april 2022 
gick sektor lärande över till ett nytt system, 
Visma Draftit, för anmälan av kränkande 
behandling. 
 
Projektet NYA (nyanländas lärande) går nu in i 
slutskedet gällande samverkan med Skolverket 
och Högskolan Väst. Under hösten kommer 
sektor lärande, med stöd av Skolverket, arbeta 
fram former för det fortsatta arbetet med att 
vidmakthålla. 

Ny plan för introduktion av nyanställda och 
obehöriga är framarbetad och presenterad för 
samtliga chefer för att användas från och med 
augusti 2022. 

Avtal med skolpsykolog var klart inför hösten 
för att täcka behovet av skolpsykolog. 
Fortfarande svårrekryterad yrkesgrupp och 

annonsering har skett med nytt grepp att 
rekrytera två nya skolpsykologer samtidigt. 

Avtal med skolläkare klart inför hösten. 

Samordnare SSA (samverkan skola arbetsliv) 
är rekryterad och börjar sin anställning 21 
november 2022. 

Ekonomisk analys 

Överskott beror på vakant skolpsykologtjänst 
och att den nuvarande skolpsykologen arbetar 
50 %. Under delar av året har även en 
kuratorstjänst varit vakant. 

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

Systemkostnader för perioden har ökat på 
grund av utökning av moduler och systemstöd.  

Verksamheten har fått sjuklönekompensation 
med 0,1 mnkr från Försäkringskassan för sina 
sjuklönekostnader för perioden december till 
mars. 

Prognos 

Ej tillsatta tjänster innebär ett överskott under 
året.  

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

Medel som avsatts under utvecklingsledare 
kopplat till verksamhetsområde förskola, 
grundskola och Tingsholm avseende 
kompetensutveckling har inte använts fullt ut. 

Kostnader för systemstöd till hela sektorn visar 
på ett underskott om -0,6 mnkr. 
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Sektor service 
    

Nettokostnader (mnkr) 2022 
Tertial 2 

2022 
Budget 

2021 
Utfall 

Sektorstöd service 1,5 2,8 2,3 
Fastighet  4,8 2,3 5,7 
IT -1,3 0,0 -0,1 
Kommunservice  18,5 28,9 26,3 
Kost 4,3 7,4 6,7 
Kultur och fritid  34,4 51,4 50,9 

Sektor service  62,2 92,8 91,8 
 

    

Resultat (mnkr) 2022 
Tertial 2 

2022 
Budget 

2021 
Utfall 

Intäkter 169 2 257,1 257,9 
Personalkostnader  85 3 133,1 124,3 
Övriga kostnader 146 2 216,8 225,4 
Nettokostnader 62,2 92,8 91,8 

Budget 92,8 92,8 93,9 

Budgetavvikelse 3,3 0,0 2,1 

 

Prognos (mnkr)    

Prognos resultat helår   96,6 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  -3,8 
 

    

Personaltal 2022 
Tertial 2 

2021 
Tertial 2 

2020 
Tertial 2 

Arbetad tid (i årsarbeten) 247,1 246,8 233,2 
Sjukfrånvaro av ordinarie    
arbetstid 8,1% 8,1% 8,4% 
Antal medarbetare 

 
   

med långtidssjukfrånvaro 14,1 14,7 14,0 

Sjuklönekostnader (mnkr) 2,2 1,8 2,4 

 

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, till exempel att på 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 i gång på 
ordinarie sätt.  

En maskin som tillverkar högalkaliskt vatten är 
inköpt och installerad för lokalvårdens 
räkning. Det högalkaliska miljömärkta vatten 
(Z-Vatten) kommer att ersätta ett flertal av 
lokalvårdens traditionella kemikalier och bidra 
till en bättre miljö för både personal och 
kunder.  

Enheten park och skog har under de första 
månaderna utökat arbetsgruppen med ny 
kompetens, en 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 under 
våren totalrenoverat tre lekplatser inom 
kommunen. Enhetens arbetslag (skog och 
service) har flyttat till nyrenoverade lokaler på 
Maskinvägen i samma byggnad som fastighet 
har sin verksamhet. 

Inom kultur och fritid är allt som vanligt igen 
efter pandemin. Badet är öppet som vanligt. 
Simskolor, gruppaktiviteter, simundervisning 
har kommit igång. Badet har genomfört många 
olika aktiviteter under sportlov och påsklovet 
för att locka kunderna tillbaka. Under mars 
månad firade sim- och sporthallen 40 år med 
utställningar och aktiviteter i samarbete med 
Ungas fritid, fiket och de föreningar som hyr in 
sig till anläggningen. Under sommaren har 
det genomförts sommarsimskola för nybörjare, 
fortsättningsgrupp och simskola för barn med 
särskilda behov. Enheten för bibliotek och 
allmän kulturs programverksamhet har haft 
största fokus på lovaktiviteter för barn och 
unga. Sommarboken startades upp med 
familjeföreställning av Long Kalsong 
samt läshusvagnen har varit bemannad och 
placerad i tre dagar i Ulricaparken. På 
stadsbiblioteket har en lässtimulerande miljö 
byggts upp och det har erbjudits 
tipspromenader, material och pyssel hela 
sommaren. Ungas fritid har haft en fullspäckad 
sommar med aktiviteter ledda av personal 
tillsammans med feriearbetare och unga 
ledare. Allt från öppen verksamhet vid 
badplatser med fritidsbank till utflykter, 
bilträff och konsert. 

Under februari månad kom den utökade 
kapaciteten på internetlinan på plats. 
Kapaciteteten har ökat från 1 GB till 10 GB. Nu 
pågår arbetet att även få till den redundanta 
med samma kapacitet. När det gäller leverans 
av utrustning har det fungerat bättre under 
året. Det som fortsatt är problem med är 
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nätverksutrustning där leveranstiderna är 
fortsatt långa. En investering gjordes före 
sommaren av begagnad utrustning för att 
kunna säkerställa drift. Problemen förväntas 
pågå fortsatt året ut. It är ikapp den 
utbyteskuld som leveransproblemen givit 
under pandemin och byter nu åter igen ut 
datorer enligt utbytescykeln.  

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 tidig vår 2023. 

Verksamhet kost påverkas mycket av det som 
sker i vår omvärld. Stigande livsmedelspriser, 
energipriser samt bristande tillgång på en del 
varor försvårar det dagliga arbetet med att 
leverera kvalitativa måltider. Kostenheten får 
regelbundet se över priser och matsedlar för att 
minimera effekterna av prisökningarna. Ännu 
har inte utbud eller kvalitet behövts försämras.  

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. Även på 
matråden ges det möjlighet för elever att tycka 
till om maten. Vid dessa tillfällen får eleverna 
provsmaka vissa rätter och en dialog sker om 
vad som är bra och vad som uppfattas mindre 
bra.  

Verksamhet kost deltog i Smaka på 
Ulricehamn, vilket gav mycket positiv respons. 
Cirka 1000 personer besökte tältet och 
smakade på det som bjöds på. 
Kommuninvånarna samt andra besökare 
uppskattade kostens närvaro och det blev flera 
bra samtal. 

Ekonomisk analys 

Fastighet har ett underskott jämfört med 
budget på 4,3 mnkr för perioden. Underskott 
beror framför allt på elförbrukningen, som 
sannolikt beror på ökad förbrukning efter 
pandemin samt iordningställande av 
flyktingboende i Trädets idrottshall samt 
asbestsanering i Hössnaskola. 

It redovisar ett överskott jämfört med budget. 
Det beror framför allt på vakanser, lägre 
kostnader för Office de första fyra månaderna 

samt att användandet av konsulttjänster har 
varit mindre än budgeterat. 

Kommunservice har ett överskott jämfört med 
budget. Det är framför allt kopplat till 
personalkostnader. Det grundar sig i 
att enheterna har haft frånvaro som inte har 
behövts täckas upp till följd av lägre volym på 
vissa objekt under årets första månader samt 
statliga bidrag för sjuklönekostnader. 

Kost har ett överskott jämfört med budget och 
det beror på att under sommaren har flera 
enheter haft mindre gäster att servera.  

Kultur och fritid redovisar ett underskott 
jämfört med budget. En av orsakerna är att 
intäkterna på badenheten är lägre under 
sommarmånaderna. 

Prognos 

Fastighets prognos är ett underskott på 
5,0 mnkr. En osäker prognos utifrån 
elförbrukning samt asbestsanering på Hössna 
skola (prognos för sanering 5,8 mnkr) 
samt vitet för de moduler som placerades 
vid Vegby skola innan bygglov 
godkändes. Även utebliven kompensation för 
iordningställande av Trädets flyktingboende 
påverkar.  

It:s prognos för året är på 0,7 mnkr och det 
beror på vakanser som inte är tillsatta.  

Prognosen för kommunservice, 0,5 mnkr, 
baseras på bedömningen att verksamheten har 
fått ersättning från staten för 
sjuklönekostnader samt vakanta tjänster. 
Ökade priser för material oroar verksamheten.  

Prognosen för kost är budget i balans. 
Livsmedelskostnaderna har ökat markant 
under året men verksamheten bedömer att 
dessa ökningar kan hämtas hem med hjälp av 
ersättning för sjuklönekostnader från staten 
samt att personalkostnaderna inte når upp till 
den nivå som är lagd i budget.   

Kultur och fritids prognos är ett underskott på 
0,2 mnkr. Det finns viss oro kring badets 
intäkter samt att det har uppkommit några 
oförutsedda kostnader för båtbryggorna och 
reparation av A-plan på Lassalyckan.  

Sektorstödet förväntas få ett överskott på 0,2 
mnkr. 
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Koncernföretag 

Ulricehamns Stadshus AB 

 
Belopp (mnkr) 2022 

Tertial 2 
2022 

Budget 
2021 
Utfall 

Intäkter 5,2 0,4 0,4 
Kostnader  -0,6 -0,9 -0,9 

Resultat efter 
Fin. Poster 

4,6 -0,5 -0,5 

Koncernbidrag 0,3 0,5 1,1 

Resultat före skatt 4,9 0,0 0,6 
 

Prognos (mnkr)    
Prognos resultat helår   4,9 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  4,9 

 
Väsentliga händelser 

En utdelning från ett av dotterbolagen, 
Näringsliv i Ulricehamn AB, har erhållits om 
4,9 mnkr. 
 

Ekonomisk analys 

Resultatet till och med augusti är 4,9 mnkr. 
Prognosen för helår är 4,9 mnkr.

NUAB 
    

Belopp (mnkr) 2022 
Tertial 2 

2022 
Budget 

2021 
Utfall 

Intäkter 0,5 1,5 4,3 
Kostnader  -6,2 -10,4 -10,7 

Resultat efter 
Fin. poster 

-5,7 -8,9 -6,4 

Koncernbidrag 5,9 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 

 

Väsentliga händelser 

I Svenskt Näringslivs mätning av 
företagsklimatet visar flera parametrar 
ett bättre resultat än tidigare år. Det 
sammanfattande omdömet har höjts från 3,22 
till 3,37. 

I juni hölls en företagarträff i Gällstad för 
näringslivet i södra delen av kommunen. Det 
var en bra uppslutning där, förutom 
kommunchef och kommunalråd, även 
tjänstemän från bygg, trafik, polis samt 
säkerhetssamordnare deltog. Ett lyckat och 
uppskattat forum som NUAB framöver 
kommer att arbeta vidare med. 

Under sommaren har det varit ett stort utbud 
av aktiviteter och evenemang. Musik, teater, 
mat och sport har genomsyrat utbudet. Under 
vecka 27 gick Cykelturveckan av stapeln och 
besökare från hela Sverige tog del av 
cykelrutter som NUAB tillsammans med 
verksamhet kultur och fritid hade arbetat fram. 
Arrangemanget har fått väldigt mycket positiv 
feedback.   

Arbetet med sociala medier och webben 
fortlöper och intresset är fortsatt stort. Det går 
att se ett bra resultat av arbetet där.  

 

Ekonomisk analys 

Resultatet per 2022-08-31 uppgår till 0,2 
mnkr. Prognosen för helåret är ett nollresultat 
vilket är i nivå med budget. 
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UEAB 
    

Belopp (mnkr) 2022 
Tertial 2 

2022 
Budget 

2021 
Utfall 

Intäkter 200,8 304,7 286,3 
Kostnader  -174,2 -266,9 -238,9 

Resultat efter 
Fin. poster 

26,6 37,8 47,4 

Koncernbidrag -6,3 -9,4 -10,0 

Resultat före skatt 20,3 0,1 0,1 
 

Prognos (mnkr)    
Prognos resultat helår   0,1 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  0,0 

 
Väsentliga händelser 

Året har hittills varit något mildare än normalt 
och därmed har det sålts mindre el och värme 
än budgeterat.  

Inom fastigheten för det nya energi- och 
miljöcentret har el-, VA- och fjärrvärme-
ledningar flyttats och markarbeten pågår på 
tomten. Upphandlingarna av nya pannor 
samt personal- och teknikbyggnaden är klara. 
Planering pågår för ledningssträckan som ska 
knyta ihop Ulricehamn med det nya 
reningsverket i Vist.  

Projektet för byte av alla el och 
fjärrvärmemätare har påbörjats med planerad 
start av byten under våren 2023.  

Arbeten för kommunens räkning efterfrågas 
fortsatt och flera större projekt pågår 
parallellt med egna investeringsprojekt. 
Utbyggnad av fibernätet sker nu på 
landsbygden med stödfinansiering från Post- 
och Telestyrelsen (PTS) och i övrigt sker drift 
och underhåll av näten. 

 

Ekonomisk analys 

Resultat per augusti 2022 är 26,6 mnkr 
(25,1 mnkr aug 2021) före 
bokslutsdispositioner och skatt. Prognosen för 
2022 är 0,1 mnkr efter bokslutsdispositioner 
och skatt, vilket är enligt budget.  
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STUBO AB 
    

Belopp (mnkr) 2022 
Tertial 2 

2022 
Budget 

2021 
Utfall 

Intäkter 57,2 85,6 90,1 
Kostnader  -46,6 -78,2 -75,3 

Resultat efter 
Fin. Poster 

10,6 7,4 14,8 

Koncernbidrag 0,0 0,0 0,0 

Resultat före skatt 10,6 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. Det beror på stigande 
materialkostnader, längre leveranstider för 
material (fördröjning pandemi), ökade 
energikostnader (kriget i Ukraina), 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 54 bostadslägenheter och en lokal på 
Parkrosgatan 4 och 6 med inflyttning 1 
december 2022, vilket är drygt en månad 
tidigare än planerat. Länsstyrelsen har beviljat 
investeringsstöd för byggnationen och bolaget 
kan därmed erbjuda en lägre hyresnivå vid 
inflyttning. Individuell mätning (IMD) av 
varm- och kallvatten kommer att tillämpas.  

Ekonomisk analys 

Resultatet per 2022-08-31 uppgår till 10,6 
mnkr. Bolaget prognosticerar ett resultat på 
helåret på 5,7 mnkr, vilket är 1,7 mnkr lägre än 
budget. 

Bostadshyran höjdes med 1,98 % från 2022-
01-01 (budget 2,5 %). En avgiftshöjning för 
varmgarage till 575 kr  till 625 kr per månad 
gäller från 2022-01-01. Den ekonomiska 

uthyrningsgraden för bostäder är 98,4 % 
(budget 98,5 %). 

På grund av höga energikostnader är 
driftkostnaderna för fastighetsel och kostnaden 
för fastigheter med eluppvärmning 40 % högre 
för de första åtta månaderna jämfört med 
samma period föregående år. Bolaget har ett 
rörligt elavtal och påverkas direkt av 
förändringar på elmarknaden. Övriga 
driftkostnader beräknas öka för administration 
och fastighetsskötsel med 3 %, vatten 3 %, 
renhållning 5%, el (nätet) 2,9 % från och med 
den 1 januari 2022 samt fjärrvärme 2,7 % från 
och med den 1 juli 2022.  

Underhållskostnaderna är lägre än budget 
under de första åtta månaderna. Detta på 
grund av nya upphandlingar i början av året, 
förseningar i leveranser då det råder 
komponentbrist samt kraftiga prisökningar 
vilket även föranlett omprioriteringar av 
arbete. Budgeterat underhåll om 17 mnkr 
befaras därför bli upp till 2 mnkr lägre för 
helåret. Prognosen beräknas dock till 17 mnkr. 
Byggkostnadsindex (BKI) har ökat med 13,8 % 
från augusti föregående år.  

Soliditeten är 33 % och belåningsgraden är 63 
% för perioden januari-augusti 2022. För 
helåret efter aktiveringen av Parkrosgatan den 
1 december 2022 beräknas soliditeten till 31 % 
och belåningsgraden till 66 %. Medelvärdet av 
soliditeten bland företag inom Sveriges 
Allmännytta år 2021 är 33 %, och för 
företagsstorlek 1 000-1 999 där STUBO ingår 
är soliditeten 24 %.  Belåningsgraden 
fastigheter för riket är 63 %. 

Medelräntan för perioden är 0,81 % (budget 
0,63 %) varav borgensavgift 0,4%.  
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1.1 Budgetuppdrag 2018 

1.1.1 Mer hållbart samhälle 

1.1.1.1 Sektor välfärd 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Arbete gällande fritidsbank är fortsatt under bearbetning och det har tidigare förts dialog kring lokalisering och drift. 
Det har fastställts att lokalisering vid Övre skog är inte aktuellt. 

Möjlighet till ökad återvinning undersöks i samband med att Överskottslagret erhållit nya lokaler under året. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsatt arbete, planering och dialog med verksamhet kultur och 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) 
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1.2 Budgetuppdrag 2019 

1.2.1 Handlingsplanen för miljöberedningen 

1.2.1.1 Kansli 

 Uppfyllt 

Analys 

Handlingsplan för miljöarbetet i Ulricehamns kommun antogs av kommunfullmäktige 2022-05-19 §122. 
Handlingsplanen ska ses i sammanhang med tidigare beslutade styrdokument inom miljöområdet som tillsammans 
uppfyller antagna strategiområden. Handlingsplanen fokuserar på åtgärder inom tre angelägna och prioriterade 
miljö- och uppdragsområden, 1) underlätta och effektivisera hållbarhetsarbetet, biologisk mångfald, 2) ekosystem och 
ekosystemtjänster, 3) förändrat klimat och god bebyggd miljö. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Beskrivning 

Ansvar: kansli. Handlingsplanen för miljöberedningen skall presenteras under året. 

1.2.2 Uppdraget om en gemensam högstadieskola breddas. 

1.2.2.1 Kansli 

 Uppfyllt 

Analys 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-05-19 § 13 om geografiska platser för högstadieskolorna i Ulricehamns 
kommun. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

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. 
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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. 

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. 

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 2022. 

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. 
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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 Översyn av den kommunala organisationen. 

1.3.4.1 Kommunledningsstab 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Del ett av uppdraget är inte påbörjat i större utsträckning vilket till stor del beror på pandemin samt att ny 
kommunchef tillträdde under våren 2021. Dock har en del mindre analyser och åtgärder vidtagits men någon större 
genomlysning av extern part är inte påbörjad. När det gäller del två och det som avhandlar andelen medarbetare per 
chef har en analys påbörjats av HR-chef. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Om antalet medarbetare per chef ska minskas kommer detta innebära en förtätning av chefer vilket medför en 
kostnad 

Beskrivning 

Ansvar: KLS. Förvaltningen får i uppdrag att genomlysa den kommunala förvaltningsorganisationen utifrån två 
aspekter; dels se över möjliga kostnadseffektiviseringar, dels se hur likvärdigheten ser ut avseende antalet 
medarbetare per chef. I den första delen ska externt konsultstöd nyttjas. Den närmare utformningen av uppdraget 
bestäms i samråd med kommunstyrelsens ordförande. 

1.3.5 Översyn av investeringsbudget. 

1.3.5.1 Ekonomi 

 Uppfyllt 

Analys 

Lokalstyrgruppen har fastställt två processer för styrning av lokalförsörjningen i kommunen. 
- Process den strategiska delen av lokalförsörjning 
- Process genomförande av lokalprojekt 

På så sätt ska styrning och återkoppling i investeringsprojekten bli tydligare vilket i sin tur förväntas leda till mer 
kostnadseffektiva investeringar. Processerna kommer att användas för ej påbörjade projekt. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Processerna kommer kontinuerligt utvärderas och utvecklas. 

Beskrivning 

Ansvar: ekonomi. Förvaltningen får i uppdrag att se över kostnaderna för våra investeringar för att säkra att vi har en 
kostnadseffektiv process och slutresultat. Detta är en stor utmaning framöver. Vi behöver genomlysa hur vi kan 
effektivisera och minska kostnaderna på både stora och små investeringar. Uppdraget skall redovisas i god tid innan 
budgetbeslut 2021 och löpande delredovisas i budgetutskottet. 
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1.3.6 Skapa servicepunkter och sociala mötesplatser tillsammans med 
föreningslivet runt om i kommunen. 

1.3.6.1 Kansli 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Uppdraget omhändertas inom ramen för samverkan med civilsamhället. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Framöver ska utbildning och studiebesök ske för att öka kunskapen kring implementeringen av servicepunkter. 
Vidare är omfattning av vad servicepunkterna ska innehålla av vikt att fastställa för att komma vidare i arbetet. 
Pågående samverkan med landsbygdsalliansen är en positiv faktor som gynnar det pågående arbetet. 

Beskrivning 

Ansvar: kansli. Servicepunkterna fungerar som en dynamisk serviceinrättning på landsbygden. De är ett viktigt nav 
för sin ort och för den service som de kan komma att erbjuda för boende och besökare. De är också den naturliga 
mötesplatsen i en by/ort. Genom att etablera servicepunkter på strategiska platser ska behovet av resor till 
centralorten för enklare ärenden och tjänster minska. Det ger effekter inom många områden, framför allt vinster i 
form av tid och ekonomi för användaren, minskad miljöpåverkan och en utökad medborgarservice för kommunens 
invånare. Förvaltningen får i uppdrag att implementera detta i det pågående arbetet med 
överenskommelser med den ideella sektorn. 

1.3.7 Handlingsplan Sjuhärads mest attraktiva offentliga arbetsgivare. 

1.3.7.1 HR-funktion 

 Uppfyllt 

Analys 

Arbetet slutfört, handlingsplanen beslutad i Kommunfullmäktige, arbetet med att omsätta i handling påbörjat. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Genomföra handlingsplanen 

Beskrivning 

Ansvar: HR-funktion. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att bli Sjuhärads mest attraktiva 
offentliga arbetsgivare. 

1.3.8 Utreda ökad grundbemanning inom lärandet. 

1.3.8.1 Planering 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Utredning inom förskolan är klar och visar att verksamheten kan ha ökad grundbemanning. Arbete pågår och några 
förskolor har det redan idag. Arbete pågår inom grundskolan, Tingsholm och särskolan. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Inom delar av grundskolan finns ökad grundbemanning och det arbetssättet kan vara ett gott exempel i det fortsatta 
arbetet. Vidare arbete inom Tingsholm och särskolan sker under hösten för att bedöma möjligheterna att ha ökad 
grundbemanning och i så fall vilka arbetssätt som krävs. 

Beskrivning 

Ansvar: planering. Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten till ökad grundbemanning genom omvandling 
av vikarier till fasta tjänster inom lärandet. 
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1.3.9 Minska matsvinnet ytterligare på våra skolor. 

1.3.9.1 Sektor lärande 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

  

Analys 

Syftet är att vid schemalagda luncher äter klassen samlat med en vuxen och att man sitter en angiven tid vilket bör 
minska upplevelsen av stress och därmed också medföra att elever inte slänger mat. 

Enhetschef kost samt en rektor F-6 och en rektor åk 7-9 har deltagit i ett seminarium över hur man kan schemalägga 
måltider med fokus åk 7-9. Verksamheterna kommer att ha ett uppföljande möte för att planera en fortsättning. 

Samtliga skolenheter behöver fortsätta att arbeta med miljön i matsalen utifrån att skapa en matsituation där 
eleverna känner att de kan äta i lugn och ro och även hinna med sin rast. Eleverna behöver uppmärksammas på och 
påminnas om att inte ta mer mat än man orkar äta upp. 

Åtgärder för utveckling 

Kostenheten skickar ut siffror på hur matsvinnet ser ut till varje skola så att arbetet kan följas. 

Enhetschefer kost deltar på skolornas matråd minst en gång per läsår. 

Beskrivning 

Ansvar: sektor lärande. En vanlig uppfattning är att dålig kvalitet på maten gör att eleverna slänger mycket mat. Det 
är fel. Det slängs faktiskt mest mat de dagar som elevernas favoriträtter serveras. Det är nämligen stress som är den 
största orsaken till matsvinn i skolan. Förvaltningen får i uppdrag att se över hur man kan förändra miljön i 
skolmatsalarna och minska elevernas upplevda stress vid måltiderna. 
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1.4 Budgetuppdrag 2021 

1.4.1 Likvärdighet inom förskolan 

1.4.1.1 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

  

Analys 

Under våren 2021 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 om några år 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 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

  

Kommentar: 

Verksamheten har skrivit en rapport och presenterat den vid olika tillfällen.  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 skogs 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 att 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 Bygga klimatsmart och miljövänligt 

1.4.5.1 Sektor service 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Kommunen har antagit ett antal klimatlöften enligt Klimat 2030. Ett löfte handlar om att minska klimatbelastningen 
över livscykeln. I projekteringen av den nya skolan f-6 har Miljöbyggnad silver implementerats. Arbetet för 
framtagandet av riktlinjer pågår. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Kriterierna måste in tidigt i projekteringen för att kunna implementeras på ett smidigt sätt. I kommande projekt där 
projekteringen inte påbörjats är det lämpligt/möjligt att välja miljöklassificering. 

Beskrivning 

Ansvar: Sektor service. Kommunen står inför ett antal nybyggnationer och det är nu vi har möjlighet att ta fram 
riktlinjer för byggande. 
Vi vill ta fram riktlinjer för hur vi kan bygga klimatsmart och miljövänligt. 

1.4.6 Campus Ulricehamn 

1.4.6.1 Sektor lärande 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

  

En inledande diskussion har förts via ett uppdrag från kommunledningsmötet huruvida Ulricehamns kommun skulle 
kunna skapa ett format om studentboende för studerande på högskolorna i Borås och Jönköping. Tanken är således 
att man bor i Ulricehamn under bra studentformer samtidigt som man har sin utbildning i Borås eller i Jönköping. 
En tanke är här att studenterna skall kunna ha timanställningar inom sektor välfärds samt sektor lärandets 
verksamheter. I arbetsgruppen finns NUAB och Stubo med. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Arbetet har haft en paus. Ytterligare instruktion för fortsättningen inväntas. 

Beskrivning 

Ansvar: sektor lärande. Utveckla Ulricehamn till en attraktiv boendeort för studenter. För varje student som bosätter 
sig i Ulricehamns kommun finns en potentiell medarbetare. Vårt geografiska läge mellan två högskoleorter skapar bra 
förutsättningar. 

1.4.7 Näringslivsklimat 

1.4.7.1 Kommunledningsstab 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

En näringslivsstrategi är framtagen och en handlingsplan kopplad till denna är under framtagande. Väntas komma 
upp för beslut i KS under oktober. En samordnare för Samverkan Skola Arbetsliv (SSA) har rekryterats. Resultatet för 
Svenskt Näringslivs senaste undersökning presenterades under våren och den visade på förbättringar inom flertalet 
områden. Huruvida detta påverkar rankingen eller inte kommer visas i slutet av september då denna släpps. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Beskrivning 

Ansvar: KLS. En arbetsgrupp behöver skapas med olika kompetenser för att fortsätta och ta steg framåt för ett bättre 
näringslivsklimat. Ulricehamns kommun behöver öka sin attraktion som företagsvänlig kommun. Målet är att skapa 
bättre förutsättningar för ett förbättrat företagsklimat och för mer nöjda företagare, nya arbetstillfällen och ökade 
skatteintäkter i Ulricehamns kommun. 
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1.4.8 Ta fram en plan och ekonomisk kalkyl för att stärka elever med behov 
av särskilt stöd 

1.4.8.1 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. 
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1.4.9 Utveckla möjligheten att forma en så kallad företagsgrupp inom daglig 
verksamhet 

1.4.9.1 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 ett 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 
kallad företagsgrupp, vilket jobbar mot civilsamhället för att hjälpa och stötta de föreningar som behöver praktiskt 
stöd. 

1.4.10 Ta fram en plan och ekonomisk kalkyl för att öka lärartätheten och 
vuxennärvaron i skolan 

1.4.10.1 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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1.4.11 Se över möjligheten att låta privata aktörer bygga och driva ett nytt 
vård- och omsorgsboende 

1.4.11.1 Sektor välfärd 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Pga av kommunens höga investeringstryck de närmsta åren så görs en översyn om det skulle kunna gå att lätta på det 
totala investeringstrycket om en privat aktör både bygger och driver ett nytt vård- och omsorgsboende på Bergsäter. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Förvaltningen tillsatte i höstas en arbetsgrupp som leddes av socialchef för att se över frågan. I arbetsgruppen har 
ingått ett antal funktioner från verksamheten, ekonomi, juridik, fastighet och från kommunledningsstaben i form av 
boendestrateg då frågan måste belysas utifrån flera olika aspekter. 

Arbetsgruppen har gjort en delredovisning till den politiska ledningen där det anges att det föreligger inga hinder att 
låta någon annan aktör bygga och/eller driva boendet och att det finns ett antal olika varianter att hantera frågan på. 
Detta framgår bl a via en jämförelse med andra kommuner. Arbetsgruppen inväntar en politisk återkoppling med en 
inriktning om hur frågan ska hanteras vidare. 

Beskrivning 

Ansvar: Sektor välfärd. Förvaltningen får i uppdrag att se över möjligheterna att låta privata aktörer bygga och driva 
ett nytt vård- och omsorgsboende vid nya området i Bergsäter. Detta för att minska belastningen på kommunens 
investeringsbudget. 
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1.5 Budgetuppdrag 2022 

1.5.1 Utred större projekt för föreningslivet. 

1.5.1.1 Ekonomi 

 Uppfyllt 

Analys 

Riktlinjer för stöd till föreningslivet för större projekt fastställdes av Kommunfullmäktige 2022-06-22. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Beskrivning 

Huvudansvar: Ekonomifunktionen. Medansvar: Kultur- och fritid.  
För några år sedan tog vi bort XL-stöd för föreningslivet innan det ens hade utnyttjats. Anledningen var att det var 
format på ett sådant sätt att det belastade kommunens driftbudget med stora summor, vilket i längden inte skulle 
vara hållbart. Men behovet finns kvar för flera föreningar som har stora investeringsbehov för sina egna 
anläggningar. Därför är det viktigt att se över vilka möjligheter det finns att stötta och underlätta för den ideella 
sektorn att finansiera sina stora investeringar nu och i framtiden. Förvaltningen får därför i uppdrag 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. 

1.5.2 Översyn av grundsärskolan, gymnasiesärskolan och kommunal 
vuxenutbildning som särskild utbildning. 

1.5.2.1 Sektor lärande 

 Ej påbörjad 

  

Analys 

Sektorn väntar på ett förtydligat uppdrag. 

  

Beskrivning 

Huvudansvar: Sektor lärande. Medansvar: Grundskolan och Tingsholm. En rad förändringar är på gång att ske inom 
de närmaste åren inom grundsärskolan, gymnasiesärskolan och kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning 
med ändrade läroplaner, timplaner och kursplaner, behörigheter och lokaler. För att stå väl rustade i Ulricehamns 
kommun behöver en omvärldsbevakning och kvalitetssäkring ske inom dessa verksamheter. Förvaltningen får i 
uppdrag att genomföra en översyn av grundsärskolan, gymnasiesärskolan och kommunal vuxenutbildning som 
särskild utbildning i Ulricehamns kommun och återkomma med en handlingsplan i syfte att kvalitetssäkra 
verksamheterna. 

uppdrag att genomföra en översyn av grundsärskolan, gymnasiesärskolan och kommunal vuxenutbildning som 
särskild utbildning i Ulricehamns kommun och återkomma med en handlingsplan i syfte att kvalitetssäkra 
verksamheterna. 
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1.5.3 Påbörja arbetet med en klimat-och energiplan. 

1.5.3.1 Kansli 

 Ej påbörjad 

Analys 

En klimat- och energiplan pekar ut riktning för energiförsörjningen och infrastrukturen i kommunen avseende var 
och hur energi produceras och hur den kommer till slutkund. Flera delar av kommunkoncernen arbetar idag med 
dessa frågor. Dessa delar i kommunkoncernen behöver arbeta tillsammans och stärka sitt samarbete. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Kompetenshöjande aktiviteter har genomförts under året i syfte att få ett bättre underlag för fortsatt utveckling med 
energi och klimatplan. 

Beskrivning 

Huvudansvar: Kanslifunktionen. Medansvar: Strategi- och utvecklingsenheten. Miljö-och klimatarbetet är en 
ödesfråga för framtiden. Ulricehamns kommun gör mycket bra idag, men vi kan bli ännu bättre. Men för att bli bättre 
behövs också en övergripande plan både för klimat och energi, vilket Ulricehamns kommun saknar. Förvaltningen får 
därför i uppdrag att påbörja arbetet med en klimat– och energiplan. 

1.5.4 Starta arbetet med att skapa en vision för Ulricehamns kommun. 

1.5.4.1 Kommunledningsstab 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Arbetet med att ta fram en ny vision för Ulricehamns kommun har påbörjats. En uppstart tillsammans med samtliga 
chefer har genomförts och en plan för det fortsatta arbetet finns framtagen. Målbilden är att visionen ska sträcka sig 
fram till 2040 och att den ska beslutas på KF i juni 2023. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Beskrivning 

Huvudansvar: Kommunchef. Ulricehamns kommun har en vision som antogs i början av 2000-talet.”Liten, stolt, 
annorlunda och handlingskraftig” blev namnet på visionen. Mycket har hänt de senaste 15 åren och det är nu dags att 
påbörja arbetet med en ny vision. Förvaltningen får därför i uppdrag att påbörja arbetet med en ny vision i nära 
samarbete med den politiska organisationen. 

1.5.5 Utvärdering av planeringsfunktionen. 

1.5.5.1 Kommunledningsstab 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

En konsult som ska genomföra utvärderingen är upphandlad. Denne har tillsammans med förvaltningen lagt en 
genomförandeplan som omfattar intervjuer av chefer, annan personal samt politiker. Den omfattar också analys av 
dokument och resultat. Målbilden är att redovisa resultatet på KS i december. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Beskrivning 

Huvudansvar: Kommunchef. Förra mandatperioden startades planeringsfunktionen som en ny funktion i 
Ulricehamns kommun. Mycket av det arbete som fanns på flera verksamheter samordnades i en gemensam funktion 
under kommunledningskontoret. När större organisationsförändringar genomförs är det viktigt att utvärdera 
resultatet efter en tid, både ekonomiskt, organisatoriskt och om det har lett till den nytta vi önskar. Förvaltningen får 
därför i uppdrag att utvärdera planeringsfunktionen, ekonomiskt och organisatoriskt.
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1 Kommunledningsstab 

1.1.1 Uppföljning av kontrollaktiveter 

1.1.1.1 Processer/rutiner: Krisledningsförmåga 

Risker Kontrollaktiviteter Hur När Vem kontrollerar Uppföljning 

Risk att inte klara av 
hantering av 
extraordinära 
händelser på ett bra 
sätt. 
Riskkategori 
Strategisk 

Upprätthålla vår 
förmåga att hantera 
extraordinära 
händelser. 

Årliga övningar med 
olika scenarier. 

Årligen Kommunchef Genomgång av 
krisledningsplan och 
övningsplan. 

Genomgång av krisledningsplan och övningsplan. 

Status 

 Kontrollaktiviteten är genomförd 

Kommentar 

Uppföljning och analys 

Kommunen har under 2022 övat sin krisledningsförmåga i två skarpa händelser. Coronapandemin ställde stora krav 
på kommunens krisledningsförmåga i början av 2022. Kriget i Ukraina med flyktingströmmar och orolig 
lokalbefolkning gjorde att kommunen arbetade i en anpassad krisledning under tidig vår 2022. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

För att ytterligare vässa krisledningsförmågan planeras under hösten 2022 två krisledningsövningar. En 
nödvattenövning i samverkan med Livsmedelsverket, Länsstyrelsen, polisen, regionen och grannkommuner samt en 
krisledningsövning med kommunens förvaltningsledning. 

Utöver övningar finns också aktiviteter såsom medverkan på Krissamverkan Sjuhärad och krissamverkan Västra 
Götaland. En kompetenshöjande insats för kommunens tjänstepersoner i beredskap är planerad till början 2023. 

  

  

  



Uppföljning Tertial 2 5(53)

1.1.1.2 Processer/rutiner: IT- säkerhetsrisker 

Risker Kontrollaktiviteter Hur När Vem kontrollerar Uppföljning 

Implementera skydd 
mot 
överbelastningsattacker. 

Implementera skydd 
mot 
överbelastningsattacker. 

Under 2022 IT och 
kommunchef 

Uppföljning av 
kontrollaktiviteten i 
den interna 
kontrollplanen. 

Utbilda användare kring 
information och IT-
säkerhet 

Skapa en utbildning i 
verktyget Infocaption 
och följa upp hur många 
som genomgått den. 

Under 2022 IT och 
kommunchef 

Uppföljning av 
kontrollaktiviteten i 
den interna 
kontrollplanen. 

Risk att bli utsatta 
för yttre påverkan 
på våra IT-system 
som begränsar 
möjligheterna att 
nå viktig 
information i 
kommunen. 
Riskkategori 
Strategisk 

Optimera spamskyddet. Höja nivån. Under 2022 IT och 
kommunchef 

Uppföljning av 
kontrollaktiviteten i 
den interna 
kontrollplanen. 

Uppföljning av kontrollaktiviteten i den interna kontrollplanen. 

Status 

 Kontrollaktiviteten är genomförd 

Kommentar 

Implementera skydd mot överbelastningsattacker 

Uppföljning och analys 

Sedan uppgradering av internetkapaciteten och byte av leverantör, som genomfördes i början av året, ingår ett skydd 
mot överbelastningsattacker även på leverantörens sida för att flytta fram gränserna mot internet. IT:s egen 
brandvägg har fortsatt kvar sitt skydd och sina inställningar mot överbelastningsattacker. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Uppföljning av kontrollaktiviteten i den interna kontrollplanen. 

Status 

 Kontrollaktiviteten delvis genomförd 

Kommentar 

Utbilda användare kring information och IT-säkerhet. 

Uppföljning och analys 

Utbildningspaket har tagits fram i guideverktyget i samarbete med leverantör. Skall kompletteras med interna regler 
och rutiner. Under informationssäkerhetsmånaden (oktober) kommer alla anställda genomgå utbildningen. 
Uppföljning därefter, hur många som gjort den. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Uppföljning av kontrollaktiviteten i den interna kontrollplanen. 

Status 

 Kontrollaktiviteten delvis genomförd 

Kommentar 

Optimera Spamskyddet 

Uppföljning och analys 

Information har legat ute vid flera tillfällen under året kring de förändringar som skall genomföras i Spamkollen. 
Målet är att allt skall vara genomfört till informationssäkerhetsmånaden (oktober) 

 Åtgärder/insatser för utveckling 
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2 Ekonomi 

2.1.1 Uppföljning av kontrollaktiveter 

2.1.1.1 Processer/rutiner: Betalningar 

Risker Kontrollaktiviteter Hur När Vem kontrollerar Uppföljning 

IT-stödd systematisk 
granskning av 
utbetalningar 

IT-stödd systematisk 
granskning av 
samtliga 
utbetalningar 

Löpande EkC IT-stödd systematisk 
granskning av 
samtliga 
utbetalningar 

Risk finns att det 
sker felaktiga 
utbetalningar, 
betalningar till 
blufföretag etc. 
Riskkategori 
Finansiell 

Dialog med 
systemförvaltarna 
för Treserva hur 
utbetalningarna 
kontrolleras 
därifrån. 

Genomgång av 
utbetalningsunderlag. 

Årsvis Ekonom Genomgång av 
minnesanteckningar 

IT-stödd systematisk granskning av samtliga utbetalningar 

Status 

 Kontrollaktiviteten är genomförd 

Kommentar 

Uppföljning och analys 

Granskning sker löpande och eventuella felaktigheter har åtgärdats direkt. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Genomgång av minnesanteckningar 

Status 

 Kontrollaktiviteten delvis genomförd 

Kommentar 

Uppföljning och analys 

Ett möte med systemförvaltare för Treserva har genomförts. På grund av personalbyte har arbetet tyvärr avstannat, 
men kommer att återupptas under hösten. 

Åtgärder/insatser för utveckling 
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2.1.1.2 Processer/rutiner: Uppföljning av avtal och ramavtal 

Risker Kontrollaktiviteter Hur När Vem kontrollerar Uppföljning 

Risk att avtal och 
ramavtal ej är 
aktuella. Prislistor 
kan exempelvis vara 
inaktuella. 
Riskkategori 
Operativ 

Översyn av rutin för 
att fånga avtal som 
tecknats av 
verksamheterna, 
avtal som gått ut 
och exempelvis nya 
prislistor. 

Upphandlingsenheten 
ser över rutinen. 

Ska vara klart under 
2022. 

Ekonomichef, Uppföljning av 
reviderad rutin. 

Uppföljning av reviderad rutin. 

Status 

 Ej påbörjad 

Kommentar 

Uppföljning och analys 

Ett arbete för att ta fram rutiner för uppdatering av prislistor mm i Marknadsplatsen pågår. 

Nya avtal förs in i avtalsdatabasen, men inventering av gamla avtal tar tid. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

1 Kansli 

1.1.1 Uppföljning av kontrollaktiveter 

1.1.1.1 Processer/rutiner: IT drift 

Risker Kontrollaktiviteter Hur När Vem kontrollerar Uppföljning 

Det saknas 
uppdaterade 
systemsäkerhetsplaner. 
Riskkategori 
Operativ 

Fastställa vem som är 
systemägare för 
förvaltningens system samt 
se till att systemsäkerhet 
integreras i 
systemförvaltningsplanerna 
genom Digframeprojektet. 

Genom 
dokumentation i 
Digframe. 

Löpande under 
året 

Enhetschef S o U Genomgång av 
minnesanteckningar 
från 
styrgruppsmöten. 

Genomgång av minnesanteckningar från styrgruppsmöten. 

Status 

 Kontrollaktiviteten delvis genomförd 

Kommentar 

Uppföljning och analys 

Projektet med systemförvaltningsmodell fortgår men har behövts förlängas  på grund av resursbrist. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Ett arbete är påbörjat inom ramen för projekt Digiframe. 
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2 Kommunikation 

2.1.1 Uppföljning av kontrollaktiveter 

2.1.1.1 Processer/rutiner: Drift extern web 

Risker Kontrollaktiviteter Hur När Vem kontrollerar Uppföljning 

Risk att extern web 
ej fungerar och 
ligger nere. 
Riskkategori 
Operativ 

Påbörja dialog med 
IT-enheten samt 
den externa 
leverantören av den 
externa webben, 
för att identifiera 
behovet av 
eventuella åtgärder 
i syfte att minska 
risken för externa 
cyberattacker. 

Kommunikationschefen 
initierar dialog med 
IT-enheten och extern 
leverantör. 

Ska vara genomfört 
under 2022. 

Kommunikationschef Genomgång av 
minnesanteckningar 
att åtgärder är 
genomförda. 

Genomgång av minnesanteckningar att åtgärder är genomförda. 

Status 

 Kontrollaktiviteten är genomförd 
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 HR-funktion 

 Uppföljning av kontrollaktiveter 

 Processer/rutiner: Personalrutiner/processer 

Risker Kontrollaktiviteter Hur När Vem kontrollerar Uppföljning 

Risk för att 
personalfrågor 
hanteras  olika inom 
förvaltningen. 
Riskkategori 
Operativ 

Funktionsmöten i 
HR-funktionen. 

Avstämning av 
personalärenden och 
personalfrågor. 

Veckovis, en gång 
per vecka. 

HR-chef Uppföljning av 
minnesanteckningar 
och genomförda 
möten 

Uppföljning av minnesanteckningar och genomförda möten 

Status 

 Kontrollaktiviteten är genomförd 

Kommentar 

Uppföljning och analys 

Fungerar väl såväl fysiskt som i digital miljö 

Åtgärder/insatser för utveckling 
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3 Planering 
Vid riskanalysen 2022 bedömdes inga risker så allvarliga att de behöver komma med i den interna 
kontrollplanen. 

1 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

1.1.1 Uppföljning av kontrollaktiveter 

1.1.1.1 Processer/rutiner: Rekrytering av kompetent personal och minska 
personalomsättningen 

Risker Kontrollaktiviteter Hur När Vem kontrollerar Uppföljning 

Svårt att rekrytera till 
kvalificerade tjänster 
och minska 
personalomsättningen. 
Riskkategori 
Operativ 

Att arbeta med 
politiskt uppdrag att 
bli Sjuhärads mest 
attraktiva offentliga 
arbetsgivare 

Tertialvis följa hur 
enheterna jobbar 
med den framtagna 
handlingsplanen för 
Sjuhärads mest 
attraktiva offentliga 
arbetsgivare. 

Tertialvis Sektorchef Uppföljning av 
genomförda 
åtgärder. 

Uppföljning av genomförda åtgärder. 

Status 

 Kontrollaktiviteten delvis genomförd 
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2 Miljö 

2.1.1 Uppföljning av kontrollaktiveter 

2.1.1.1 Processer/rutiner: Rekrytering av kompetent personal och minska 
personalomsättningen 

Risker Kontrollaktiviteter Hur När Vem kontrollerar Uppföljning 

Svårt att rekrytera till 
kvalificerade tjänster 
och minska 
personalomsättningen. 
Riskkategori 
Operativ 

Att arbeta med 
politiskt uppdrag att 
bli Sjuhärads mest 
attraktiva offentliga 
arbetsgivare 

Arbete på 
enheternas APT:n 
och med de fackliga 
organisationerna 
med att ta fram 
förslag till 
handlingsplan. 

På APT:n och SSG 
vår och sommar 

EC Uppföljning av 
genomförda 
åtgärder. 

Uppföljning av genomförda åtgärder. 

Status 

 Kontrollaktiviteten delvis genomförd 

Kommentar 

Uppföljning och analys 

Som det ser ut för miljöenheten så har det varken varit en hög personalomsättning eller svårt att rekrytera de senaste 
två åren. Genom att jobba systematiskt med kvalitet både för medarbetarna och för de som verksamheten är till för 
skapar vi en god arbetsmiljö som gör att medarbetarna trivs och stannar kvar, vilket också ger goda förutsättningar 
att få in nya i verksamheten när så sker. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

1 Exploatering 

1.1.1 Uppföljning av kontrollaktiveter 

1.1.1.1 Processer/rutiner: Rekrytering av kompetent personal och minska 
personalomsättningen 

Risker Kontrollaktiviteter Hur När Vem kontrollerar Uppföljning 

Svårt att rekrytera till 
kvalificerade tjänster 
och minska 
personalomsättningen. 
Riskkategori 
Operativ 

Att arbeta med 
politiskt uppdrag att 
bli Sjuhärads mest 
attraktiva offentliga 
arbetsgivare 

Arbete på 
enheternas APT:n 
och med de fackliga 
organisationerna 
med att ta fram 
förslag till 
handlingsplan. 

På APT:n och SSG 
vår och sommar 

EC Uppföljning av 
genomförda 
åtgärder. 

Uppföljning av genomförda åtgärder. 

Status 

 Kontrollaktiviteten delvis genomförd 

Kommentar 

Uppföljning och analys 

Ett sektorsövergripande arbete pågår gällande handlingsplan för att bli Sjuhärads mest attraktiva arbetsgivare. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Handlingsplanen som upprättats för sektor miljö och samhällsbyggnad har bearbetats med medarbetarna under 
våren. Under hösten ska vårens dialog sammanfattas och se vad vi fortsatt kan göra mer utav. 
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2 Bygg 

2.1.1 Uppföljning av kontrollaktiveter 

2.1.1.1 Processer/rutiner: Rekrytering av kompetent personal och minska 
personalomsättningen 

Risker Kontrollaktiviteter Hur När Vem kontrollerar Uppföljning 

Svårt att rekrytera till 
kvalificerade tjänster 
och minska 
personalomsättningen. 
Riskkategori 
Operativ 

Att arbeta med 
politiskt uppdrag att 
bli Sjuhärads mest 
attraktiva offentliga 
arbetsgivare 

Arbete på 
enheternas APT:n 
och med de fackliga 
organisationerna 
med att ta fram 
förslag till 
handlingsplan. 

På APT:n och SSG 
vår och sommar 

EC Uppföljning av 
genomförda 
åtgärder. 

Uppföljning av genomförda åtgärder. 

Status 

 Kontrollaktiviteten delvis genomförd 

Kommentar 

Uppföljning och analys 

Risken med svårigheter att rekrytera och behålla personal bedöms i dagsläget som liten. Enheten har en låg 
personalomsättning och bättre förutsättningar än på länge i fråga om resurser. Viktigt är att löpande arbeta med 
arbetsmiljön och individens utveckling för att behålla medarbetarna i verksamheten. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

2.1.1.2 Processer/rutiner: Otillbörlig påverkan på myndighetsutövning 

Risker Kontrollaktiviteter Hur När Vem kontrollerar Uppföljning 

Lagefterlevnad och 
rättssäkerheten 
sätts ur spel. 
Riskkategori 
Lagefterlevnad 

Kontroll och 
genomgång av 
Information, rutiner 
och delegation 
kring otillbörlig 
påverkan. 

Genomgång av 
Information, rutiner 
och delegation kring 
otillbörlig påverkan. 

Löpande under 
året. 

EC bygg Uppföljning av resultat 
för gjord 
medarbetarundersökning 
och eventuell åtgärd i 
handlingsplan. 

Uppföljning av resultat för gjord medarbetarundersökning och eventuell åtgärd i handlingsplan. 

Status 

 Kontrollaktiviteten är genomförd 

2.1.1.3 Processer/rutiner: Kundnöjdhet 

Risker Kontrollaktiviteter Hur När Vem kontrollerar Uppföljning 

Risk att förtroende 
och arbetsmiljö 
påverkas på ett 
negativt sätt. 
Riskkategori 
Operativ 

Arbete via 
verksamhetsplan, 
åtgärder och 
aktiviteter läggs till. 

Analys av våra 
arbetssätt. 

Kontinuerligt EC med stöd av 
utvecklingsledare 

I uppföljning av den 
interna 
kontrollplanen. 

I uppföljning av den interna kontrollplanen. 

Status 

 Kontrollaktiviteten är genomförd 
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3 Plan 

3.1.1 Uppföljning av kontrollaktiveter 

3.1.1.1 Processer/rutiner: Rekrytering av kompetent personal och minska 
personalomsättningen 

Risker Kontrollaktiviteter Hur När Vem kontrollerar Uppföljning 

Svårt att rekrytera till 
kvalificerade tjänster 
och minska 
personalomsättningen. 
Riskkategori 
Operativ 

Att arbeta med 
politiskt uppdrag att 
bli Sjuhärads mest 
attraktiva offentliga 
arbetsgivare 

Fortsatt arbete i 
ledningsgrupp kring 
begreppet "Attraktiv 
arbetsgivare" Enligt 
prioriterade 
områden. 

Löpande under året. EC Uppföljning av 
genomförda 
åtgärder. 

Uppföljning av genomförda åtgärder. 

Status 

 Kontrollaktiviteten är genomförd 

Kommentar 

Uppföljning och analys 

Trivselgruppen och det nya upplägget av sektorsinformationen har mottagits positivt av medarbetarna. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Gemensamma utvecklingsdagar har planerats för att stärka samarbetet och förståelsen inom sektorn. En trivselgrupp 
har startats för att medarbetarna i de olika enheterna ska få fler tillfällen att lära känna varandra. En gemensam 
frukost inom sektorn är ett initiativ från trivselgruppen. 
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4 Sektor lärande 

4.1.1 Uppföljning av kontrollaktiveter 

4.1.1.1 Processer/rutiner: Styrning och ledning 

Risker Kontrollaktiviteter Hur När Vem kontrollerar Uppföljning 

Att kontinuiteten i 
ledningen bryts 
Riskkategori 
Operativ 

Systematisk 
kvalitetsarbete 

Genom att arbeta 
med  kvalitet och 
utvecklingsarbete 
och kontinuerligt 
följa upp 
verksamhetens mål i 
SKA modulen i 
Stratsys 

 Skolchef Kvalitetsdialoger 

Sektorsmöten Regelbundna 
sektorsmöten ledda 
av skolchef, för alla 
chefer inom sektorn, 
samt stödfunktionen 

Sektorsmöten 
planeras årsvis och 
uppdateras i 
sektorns 
gemensamma 
kalender. Var 6:e 
vecka 

Skolchef Stående punkt -
 uppföljning vid 
ledningsgruppsmöte 

Facklig samverkan Genom regelbundna 
avstämningsmöten 
med de olika 
samverkansforumen 
SSG, VSG, ESG 

Vid planerade 
samverkansmöten 
under läsåret 

Skolchef Föra protokoll och 
granska dessa 

Bristande 
kommunikationsvägar 
Riskkategori 
Operativ 

Medverkan i 
externa samverkans 
forum 

Samverkan  och 
nätverk inom 
sektorn, nätverk 
med andra sektorer, 
kommuner eller 
externa aktörer, 
exempelvis, IFO, 
VGR, Polis, 

Regelbundet i de 
olika nätverken, 
exempelvis 
samverkan för ungas 
hälsa, IT forum 
utveckling och drift, 
nätverk för olika 
yrkesgrupper inom 
elevhälsa, 

Skolchef Ser över deltagande 
och representation i 
de forum sektor 
lärande behöver 
medverka i 

Kvalitetsdialoger 

Status 

 Kontrollaktiviteten är genomförd 

Stående punkt - uppföljning vid ledningsgruppsmöte 

Status 

 Kontrollaktiviteten är genomförd 

Föra protokoll och granska dessa 

Status 

 Kontrollaktiviteten är genomförd 

Ser över deltagande och representation i de forum sektor lärande behöver medverka i 

Status 

 Kontrollaktiviteten är genomförd 

Kommentar 

Uppföljning och analys 

Genomlysning av introduktion för nya medarbetare inom sektorn visade att ett omtag i processen vid nyanställning 
behövs. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Skolchef uppdrog till medarbetare i skolutvecklingsenheten att skapa ett nytt introduktionspaket för nyanställda och 
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ett underlag för rektorer att arbeta med som presenterades på intranätet och på sektrsmöte. 

4.1.1.2 Processer/rutiner: Samhällssyn på skola och förskola 

Risker Kontrollaktiviteter Hur När Vem kontrollerar Uppföljning 

Allmänhetens syn på 
verksamhetens 
förmåga. 
Riskkategori 
Strategisk 

Kontinuerligt 
systematiskt 
kvalitetsarbete SKA 
modulen i Stratsys 

Genom främjande 
och förebyggande 
arbete i hela 
verksamheten, 
kvalitetsdialoger 
med chefer och 
rektorer 

Kontinuerligt under 
läsåret 

SC Tertialrapporter från 
verksamheten 

Tertialrapporter från verksamheten 

Status 

 Kontrollaktiviteten delvis genomförd 

Kommentar 

Uppföljning och analys 

Sektorn har struktur och systematik i SKA arbetet. Det finns ett årshjul med aktiviteter som tex, workshops mm. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

4.1.1.3 Processer/rutiner: Rekrytering 

Risker Kontrollaktiviteter Hur När Vem kontrollerar Uppföljning 

Kontinuerligt 
kartlägga andelar 
behörig personal 

Genom att årligen ta 
fram statistik kring 
andelar behörig 
personal 

Varje år Sektorschef Statistikuppföljning 
från skolverket 

Svårigheter i arbetet 
med 
kompetensförsörjning 
Riskkategori 
Strategisk 

Analysera 
rekryteringsprocessen 

Genom att 
kontinuerligt 
uppdatera och förnya 
arbetet med 
kompetensförsörjning 
för att göra yrkena 
inom sektorn 
attraktiva för 
sökande, samt arbeta 
med introduktion av 
nya medarbetare 

Vid 
rekryteringsbehov 

Skolchef Översyn av 
introduktion för nya 
medarbete 

Statistikuppföljning från skolverket 

Status 

 Kontrollaktiviteten är genomförd 

Kommentar 

Uppföljning och analys 

Skolutvecklingsenheten har genomfört översynen. Introduktionen finns på lärandets intranät. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Översyn av introduktion för nya medarbete 

Status 

 Kontrollaktiviteten är genomförd 
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4.1.1.4 Processer/rutiner: Lagkrav och myndigheters påverkan 

Risker Kontrollaktiviteter Hur När Vem kontrollerar Uppföljning 

Att resurser och 
kompetens inte 
räcker till för att ge 
elever i behov av 
stöd det stöd de har 
rätt till enligt 
skollagens krav. 
Riskkategori 
Lagefterlevnad 

Kontinuerligt 
kartlägga resurser 
och behov i 
verksamheten 

Genom kartläggning i 
sektorns olika 
verksamheter 

Kontinuerligt under 
året 

Skolchef Systematiskt 
kvalitetsarbete 

Att  inte nå upp till 
lagkraven som 
reglerar 
verksamheten 
Riskkategori 
Lagefterlevnad 

Omvärldsbevakning Verksamheten -
stödfunktionen, 
skolutveckling och 
stöd har i uppdrag att 
omvärldsbevaka, 
planera insatser och 
skapa  förutsättningar 
för verksamheterna 
att kunna följa 
lagkrav och 
myndigheter som styr 
lärandet 

Kontinuerligt under 
läsåret 

Verksamhetschef för 
skolutveckling och 
stöd 

Omvärldsanalys 

Systematiskt kvalitetsarbete 

Status 

 Kontrollaktiviteten delvis genomförd 

Omvärldsanalys 

Status 

 Kontrollaktiviteten delvis genomförd 

4.1.1.5 Processer/rutiner: Hot och våld 

Risker Kontrollaktiviteter Hur När Vem kontrollerar Uppföljning 

Införa nytt system 
för kontroll och 
statistik av 
anmälningar om 
kränkningar och 
tillbud i 
verksamheten 

SC Redovisning i SSG 
och KS 
VC Redovisning i VSG 
Rektor Redovisning i 
ESG 
Enhetschef 
Redovisning ESG 

Vid varje SSG, KS, 
VSG samt ESG 

SC, VC, EC, Rektor 
på respektive nivå. 

Rapportering till 
huvudman 

Barn, elever och 
personal kan utsättas 
för fysiskt och 
psykiskt våld 
Riskkategori 
Strategisk 

Säkerställa rutiner 
och uppdatera 
handlingsplan 

Genom revidering 
och uppföljning 
årligen tillsammans i 
ledningsgrupp 

Årligen, eller vid 
beslutade 
revideringsdatum 

Skolchef Revidering av planer 

Rapportering till huvudman 

Status 

 Kontrollaktiviteten delvis genomförd 

Revidering av planer 

Status 

 Kontrollaktiviteten delvis genomförd 
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4.1.1.6 Processer/rutiner: Pandemins påverkan 

Risker Kontrollaktiviteter Hur När Vem kontrollerar Uppföljning 

Utbildningsskuld 
Riskkategori 
Strategisk 

Omvärldsbevakning 
från myndigheter i 
skolutvecklingsenheten 
gällande pandemins 
påverkan 

Genom att följa upp 
och kartlägga 
pågående och 
kommande arbete 
som påverkar 
verksamheterna 
under pandemin 

Kontinuerligt under 
läsåret 

Skolchef Regelbunden 
uppföljning i 
skolutvecklingsenheten 

Regelbunden uppföljning i skolutvecklingsenheten 

Status 

 Kontrollaktiviteten delvis genomförd 

4.1.1.7 Processer/rutiner: Digital kompetens 

Risker Kontrollaktiviteter Hur När Vem kontrollerar Uppföljning 

Otillräcklig digital 
kompetens 
Riskkategori 
Lagefterlevnad 

Kartläggning av 
digital kompetens 
inom sektorn 

Med hjälp av SKR 
LIKA 

Under året skolchef Påbörja Kartläggning 
digital kompetens 

Påbörja Kartläggning digital kompetens 

Status 

 Kontrollaktiviteten delvis genomförd 
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5 Skolutveckling 

5.1.1 Uppföljning av kontrollaktiveter 

5.1.1.1 Processer/rutiner: Styrning och ledning 

Risker Kontrollaktivitete
r 

Hur När Vem 
kontrollerar Uppföljning 

Sektorsmöten Regelbundna 
sektorsmöten ledda av 
skolchef, för alla 
chefer inom sektorn, 
samt 
skolutvecklingsenhete
n 

Sektorsmöten planeras 
årsvis och uppdateras 
i sektorns 
gemensamma 
kalender. Var 6:e 
vecka 
Från och med läsår 
2022/2023 ligger 
ansvaret på attt skapa 
innehållet i 
sektorsmöten i 
skolutvecklingsenhete
n 

Skolchef Avstämning och 
planering i SM. Under 
hösten 2022 planeras 
aktiviteter in för vårens 
sektorsmöten. 

Bristande 
kommunikationsvägar 
Riskkategori 
Operativ 

Medverkan i 
externa 
samverkans forum 

Samverkan  och 
nätverk inom sektorn, 
nätverk med andra 
sektorer, kommuner 
eller externa aktörer, 
exempelvis, IFO, VGR, 
Polis, 

Regelbundet i de olika 
nätverken, exempelvis 
samverkan för ungas 
hälsa, IT forum 
utveckling och drift, 
nätverk för olika 
yrkesgrupper inom 
elevhälsa, 

Skolchef Planering inför 
kommande läsår i 
Skolutvecklingsenheten
s årshjul 

Otydlighet i vilket 
mandat som finns i 
skolutvecklingsenhete
n 
Riskkategori 
Strategisk 

Översyn av 
uppdrag inom 
enheten 

Gemensamt ta fram 
en översyn på de 
uppdrag och de 
beslutsvägar som finns 
inom enheten 

Under pågående 
kalenderår 

Verksamhetsche
f 

Processkarta över 
uppdrag/funktioner i 
skolutvecklingsenheten 

Avstämning och planering i SM. Under hösten 2022 planeras aktiviteter in för vårens sektorsmöten. 

Status 

 Kontrollaktiviteten är genomförd 

Kommentar 

Uppföljning och analys 
Avstämning och planering sker i vid skolutvecklingsenhetens möten. 

Åtgärder/insatser för utveckling 
Under hösten 2022 planeras aktiviteter in för vårens sektorsmöten. 

Planering inför kommande läsår i Skolutvecklingsenhetens årshjul 

Status 

 Kontrollaktiviteten är genomförd 

Kommentar 

Uppföljning och analys 
Årshjul för skolutvecklingsenheten finns och följs. 

Åtgärder/insatser för utveckling 
Årshjul för skolutvecklingsenhetens årshjul följs upp och revideras på skolutvecklingsenhetens möte en gång i 
månaden 
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Processkarta över uppdrag/funktioner i skolutvecklingsenheten 

Status 

 Kontrollaktiviteten delvis genomförd 

Kommentar 

Uppföljning och analys 
Utvecklingsledaren har fått i uppdrag att ta fram en processkarta som ska vara klar att presentera i november 2022. 

  

Åtgärder/insatser för utveckling 
Ta fram en processkarta. 

5.1.1.2 Processer/rutiner: Lagkrav och myndigheters påverkan 

Risker Kontrollaktiviteter Hur När Vem kontrollerar Uppföljning 

Att  inte nå upp till 
lagkraven som 
reglerar 
verksamheten 
Riskkategori 
Lagefterlevnad 

Omvärldsbevakning Enheten 
skolutveckling och 
stöd har i uppdrag 
att omvärldsbevaka 
och planera insatser 
för verksamheten 

Kontinuerligt under 
läsåret 

Verksamhetschef för 
skolutveckling och 
stöd 

Omvärldsanalys 
årligen - årshjul i 
stratsys 

Omvärldsanalys årligen - årshjul i stratsys 

Status 

 Kontrollaktiviteten är genomförd 

5.1.1.3 Processer/rutiner: Hot och våld 

Risker Kontrollaktiviteter Hur När Vem kontrollerar Uppföljning 

Granskning av 
protokoll 

Barn, elever och 
personal kan utsättas 
för fysiskt och 
psykiskt våld 
Riskkategori 
Strategisk 

Införa nytt system 
för kontroll och 
statistik av 
anmälningar om 
kränkningar och 
tillbud i 
verksamheten 

SC Redovisning i SSG 
och KS 
VC Redovisning i VSG 
Rektor Redovisning i 
ESG 

Vid varje SSG, KS, 
VSG samt ESG 

SC, VC, Rektor på 
respektive nivå. 

Rapportering till 
huvudman 

Granskning av protokoll 

Status 

 Kontrollaktiviteten är genomförd 

Rapportering till huvudman 

Status 

 Kontrollaktiviteten delvis genomförd 

Kommentar 

Sammanställning av anmälda kränkningar inom respektive verksamhetsområde är klar och presenterad för barn -
 och utbildningschef och verksamhetschefer. 

Vid KS i oktober kommer rapporten att gås igenom för huvudman och beslut tas vid KF i november, 
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5.1.1.4 Processer/rutiner: Pandemins påverkan 

Risker Kontrollaktiviteter Hur När Vem kontrollerar Uppföljning 

Utbildningsskuld 
Riskkategori 
Strategisk 

Omvärldsbevakning 
från myndigheter i 
skolutvecklingsenheten 
gällande pandemins 
påverkan 

Genom att följa upp 
och kartlägga 
pågående och 
kommande arbete 
som påverkar 
verksamheterna 
under pandemin 

Kontinuerligt under 
läsåret 

Skolchef Regelbunden 
uppföljning i 
skolutvecklingsenheten 

Regelbunden uppföljning i skolutvecklingsenheten 

Status 

 Kontrollaktiviteten delvis genomförd 

5.1.1.5 Processer/rutiner: Digital kompetens 

Risker Kontrollaktiviteter Hur När Vem kontrollerar Uppföljning 

Otillräcklig digital 
kompetens 
Riskkategori 
Lagefterlevnad 

Kartläggning av 
digital kompetens 
inom sektorn 

Med hjälp av SKR 
LIKA 

Under året skolchef Påbörja Kartläggning 
digital kompetens 

Påbörja Kartläggning digital kompetens 

Status 

 Kontrollaktiviteten delvis genomförd 
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6 Förskola 

6.1.1 Uppföljning av kontrollaktiveter 

6.1.1.1 Processer/rutiner: Styrning och ledning 

Risker Kontrollaktiviteter Hur När Vem kontrollerar Uppföljning 

Att kontinuiteten i 
ledningen bryts 
Riskkategori 
Operativ 

Systematisk 
kvalitetsarbete 

Genom att arbeta 
med  kvalitet och 
utvecklingsarbete 
och kontinuerligt 
följa upp 
verksamhetens mål i 
SKA modulen i 
Stratsys 

 Skolchef Kvalitetsdialoger 

Att inte kunna vara 
en närvarande chef i 
tillräckligt hög grad 
Riskkategori 
Strategisk 

Kvalitetsdialoger Dialog VC och rektor 
enskilt 

Månadsvis - Verksamhetschef 
förskola 

Medarbetarenkät 

Kvalitetsdialoger 

Status 

 Kontrollaktiviteten är genomförd 

Kommentar 

Månatliga kvalitetsavstämningar med respektive rektor där verksamhetsplaner och utvecklingsarbetet följs upp. 

  

Medarbetarenkät 

Status 

 Kontrollaktiviteten är genomförd 

Kommentar 

Rektor följer upp medarabetarenkät enligt rutin från HR. 
Verksamhetschef har individuella dialoger med respektive rektor månatligen. 
Tydliga fackliga strukturer som följs på olika nivåer. 
 

  

6.1.1.2 Processer/rutiner: Rekrytering 

Risker Kontrollaktiviteter Hur När Vem kontrollerar Uppföljning 

Svårigheter i arbetet 
med 
kompetensförsörjning 
Riskkategori 
Strategisk 

Kontinuerligt 
kartlägga andelar 
behörig personal 

Genom att årligen ta 
fram statistik kring 
andelar behörig 
personal 

Varje år Verksamhetschef Statistikuppföljning 
från skolverket 

Statistikuppföljning från skolverket 

Status 

 Kontrollaktiviteten är genomförd 

Kommentar 

Förskolan har låg personalomsättning. Förskolan har med nationella mått mätt en hög andel behöriga lärare. Följs 
kontinuerligt upp via det strategiska kompetensförsörjningsarbetet. 
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6.1.1.3 Processer/rutiner: Pandemins påverkan 

Risker Kontrollaktiviteter Hur När Vem kontrollerar Uppföljning 

Utbildningsskuld 
Riskkategori 
Strategisk 

Uppföljning i IKT 
grupp 

Kontinuerligt 
utvecklingsarbete i 
IKT-gruppen för 
förskolan 

Kontinuerligt 
under  läsåret 

Verksamhetschef Avstämning med 
verksamhetschef och 
IKT-ansvariga inom 
sektorn 

Avstämning med verksamhetschef och IKT-ansvariga inom sektorn 

Status 

 Kontrollaktiviteten är genomförd 

Kommentar 

Möten genomförs enligt plan. Representanter från de olika förskolenheterna finns representerande. 

  

6.1.1.4 Processer/rutiner: Digital kompetens 

Risker Kontrollaktiviteter Hur När Vem kontrollerar Uppföljning 

Ineffektivt arbete 
och olikvärdighet 
mellan förskolor 
Riskkategori 
Strategisk 

Utvecklingsarbete 
IKT 

IKT grupp förskola Kontinuerligt under 
året 

Verksamhetschef Verksamhetsplan 

Verksamhetsplan 

Status 

 Kontrollaktiviteten är genomförd 

Kommentar 

Varje förskoleenhet har utsedda IKT-pedagoger som identifierar och utvecklar arbetet tillsammans med rektor. 
Centralt stöd till förskolorna har inrättats för en ökad likvrdighet. 
verksamhetsplanerna följs upp kontinuerligt enligt årshjul. 
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7 Grundskola 

7.1.1 Uppföljning av kontrollaktiveter 

7.1.1.1 Processer/rutiner: Styrning och ledning 

Risker Kontrollaktiviteter Hur När Vem kontrollerar Uppföljning 

Att kontinuiteten i 
ledningen bryts 
Riskkategori 
Operativ 

Systematisk 
kvalitetsarbete 

Genom att arbeta 
med  kvalitet och 
utvecklingsarbete 
och kontinuerligt 
följa upp 
verksamhetens mål i 
SKA modulen i 
Stratsys 

I det systematiska 
kvalitetsarbetet 

Verksamhetschef 
grundskola 

På planerade 
kvalitetsdialoger 

På planerade kvalitetsdialoger 

Status 

 Kontrollaktiviteten är genomförd 

Kommentar 

Uppföljning och analys 

Ingen analys genomförd ännu då det är första gången för min del. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Planerade kvalitetsdialoger genomförs under september månad tillsammans med utvecklingsledare för sektorn 

  

7.1.1.2 Processer/rutiner: Hot och våld 

Risker Kontrollaktiviteter Hur När Vem kontrollerar Uppföljning 

Granskning av 
inkomna ärenden 

Barn, elever och 
personal kan utsättas 
för fysiskt och 
psykiskt våld 
Riskkategori 
Strategisk 

Införa nytt system 
för kontroll och 
statistik av 
anmälningar om 
kränkningar och 
tillbud i 
verksamheten 

SC Redovisning i SSG 
och KS 
VC Redovisning i VSG 
Rektor Redovisning i 
ESG 

Vid varje SSG, KS, 
VSG samt ESG 

SC, VC, Rektor på 
respektive nivå. 

Rapportering till 
huvudman 

Granskning av inkomna ärenden 

Status 

 Kontrollaktiviteten är genomförd 

Kommentar 

Uppföljning och analys 

Genomgång av sammanställningen för incidentrapportering och kränkande behandling görs under hösten.. Analys av 
orsaker till antalet inkomna rapporter på respektive enhet. 

220912 Samtliga anmälningar granskas veckovis av VC. Inkommer via VC. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

   

Rapportering till huvudman 

Status 

 Kontrollaktiviteten är genomförd 
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8 Tingsholm 

8.1.1 Uppföljning av kontrollaktiveter 

8.1.1.1 Processer/rutiner: Styrning och ledning 

Risker Kontrollaktiviteter Hur När Vem kontrollerar Uppföljning 

Bristande 
kommunikationsvägar 
Riskkategori 
Operativ 

Medverkan i 
externa samverkans 
forum 

Samverkan  och 
nätverk inom 
sektorn, nätverk 
med andra sektorer, 
kommuner eller 
externa aktörer, 
exempelvis, IFO, 
VGR, Polis, 

Regelbundet i de 
olika nätverken, 
exempelvis 
samverkan för ungas 
hälsa, IT forum 
utveckling och drift, 
nätverk för olika 
yrkesgrupper inom 
elevhälsa, 

Skolchef Ledarforum 

Ledarforum 

Status 

 Kontrollaktiviteten är genomförd 

Kommentar 

Uppföljning och analys 

Möten genomförs i fyra olika nivåer: APT, admin/vaktm-möten, skolledningsmöte/ledarforum samt VSG. Vi har bra 
intervaller för detta. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Vi har bra kommunikationsvägar. 

8.1.1.2 Processer/rutiner: Rekrytering 

Risker Kontrollaktiviteter Hur När Vem kontrollerar Uppföljning 

Svårigheter i arbetet 
med 
kompetensförsörjning 
Riskkategori 
Strategisk 

Kontinuerligt 
kartlägga andelar 
behörig personal 

Genom samtal under 
tjänstefördelningsprocessen 
tillsammans med rektor för 
verksamheten 

Varje år Verksamhetschef Resursplanering 

Resursplanering 

Status 

 Kontrollaktiviteten är genomförd 

Kommentar 

Uppföljning och analys 

Sker vid inledningen av varje hösttermin med fokus på de yrkeskategorier där det finns behörighetskrav. 

Åtgärder/insatser för utveckling 
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8.1.1.3 Processer/rutiner: Lagkrav och myndigheters påverkan 

Risker Kontrollaktiviteter Hur När Vem kontrollerar Uppföljning 

Att resurser och 
kompetens inte 
räcker till för att ge 
elever i behov av 
stöd det stöd de har 
rätt till enligt 
skollagens krav. 
Riskkategori 
Lagefterlevnad 

Garanterad 
undervisningstid 

Ser till att vi minst 
erbjuder eleverna 
den lägsta 
garanterade 
undervisningstiden 

två gånger per läsår 
(HT och 
sammanställning i 
slutet av 
läsåret,  VT) 

Verksamhetschef Uppföljning av den 
garanterade 
undervisningstiden 

Att  inte nå upp till 
lagkraven som 
reglerar 
verksamheten 
Riskkategori 
Lagefterlevnad 

Avstämning med 
rektor 

Rektor är garant för 
att lagkraven följs 

I kvalitetsdialoger Verksamhetschef Kvalitetsdialoger 

Uppföljning av den garanterade undervisningstiden 

Status 

 Kontrollaktiviteten är genomförd 

Kommentar 

Uppföljning och analys 

Garanterad undervisningstid är kontrollerad och kommunicerad två gånger per läsår. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Kontrollfunktionen fungerar. Det noteras att den så kallade rapporteringsnivån bland lärarna är god till mycket god. 

Kvalitetsdialoger 

Status 

 Kontrollaktiviteten är genomförd 

Kommentar 

Uppföljning och analys 

Dialogerna är genomförda. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Lämplig rapporteringsnivå är ännu inte helt klar. Kvalitetsmåtten är av olika art inom de olika skolformer. Enheterna 
och centrala funktioner behöver utvecklas mer mot lärares (eller motsvarande) eget systematiska kvalitetsarbete. 
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8.1.1.4 Processer/rutiner: Hot och våld 

Risker Kontrollaktiviteter Hur När Vem kontrollerar Uppföljning 

Rapportering till 
huvudman 

Barn, elever och 
personal kan utsättas 
för fysiskt och 
psykiskt våld 
Riskkategori 
Strategisk 

Införa nytt system 
för kontroll och 
statistik av 
anmälningar om 
kränkningar och 
tillbud i 
verksamheten 

SC Redovisning i SSG 
och KS 
VC Redovisning i VSG 
Rektor Redovisning i 
ESG 

Vid varje SSG, KS, 
VSG samt ESG 

BoC, VC, Rektor på 
respektive nivå. 

Redovisning 

Rapportering till huvudman 

Status 

 Kontrollaktiviteten är genomförd 

Kommentar 

Uppföljning och analys 

Funktionen fungerar väl och används på rätt sätt. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Redovisning 

Status 

 Kontrollaktiviteten är genomförd 

Kommentar 

Uppföljning och analys 

Återrapportering sker i ESG och VSG. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

8.1.1.5 Processer/rutiner: Pandemins påverkan 

Risker Kontrollaktiviteter Hur När Vem kontrollerar Uppföljning 

Övergångsfrekvens Mätning av andelen 
behöriga till 
nationella 
programmen 

under 
augusti/september 
månad  - vid 
läsårsstat 

Verksamhetschef Redovisning till 
skolledning och 
lärande ledning 

Utbildningsskuld 
Riskkategori 
Strategisk 

Examensfrekvens Mätning av andel 
elever med 
gymnasieexamen 

Vid läsårsstart -
  augusti/september 
(avser föregående 
läsår) 

Verksamhetschef Redovisning för 
skolledning och 
lärande leding 

Redovisning till skolledning och lärande ledning 

Status 

 Kontrollaktiviteten är genomförd 

Kommentar 

Uppföljning och analys 

Andelen behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram (lägsta antagningskraven) har minskat från VT21 (88,8 %) till 
årets VT22 (85,5 %). 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Genomlysning av ingångsvärden har skett. Genomlysningen ger att de elever från åk 9 erhållit D-, E- och F-betyg i 
ämnena Sv/SvA, Eng och Ma tenderar att i längre omfattning erhålla gymnasieexamen. 
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Redovisning för skolledning och lärande leding 

Status 

 Kontrollaktiviteten delvis genomförd 

Kommentar 

Uppföljning och analys 

Examensfrekvensen har ökat från VT21 (75,9 %) till årets VT22 (78,7 %). Däremot noteras vikande 
måluppfyllelse/examen för pojkar. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Gymnasieskolan behöver utveckla arbetet med underpresterande pojkar men även ta höjd för elever med låga betyg i 
Sv/SvA, Eng och Ma från grundskolans. Genomlysning av ingångsvärden har skett. Genomlysningen ger att de elever 
från åk 9 erhållit D-, E- och F-betyg i ämnena Sv/SvA, Eng och Ma tenderar att i längre omfattning erhålla 
gymnasieexamen. 

8.1.1.6 Processer/rutiner: Ändamålsenliga lokaler för skolområde Tingsholm 

Risker Kontrollaktiviteter Hur När Vem kontrollerar Uppföljning 

För många 
elever/personer på 
för liten yta 
Riskkategori 

Strategisk 
Operativ 

Medarbetarenkät 
och 
attitydundersökning 

Enkät för 
medarbetare/personal 
samt 
attitydundersökning 
för elever 

Varje kalenderår för 
medarbetarenkäten 
och läsår för 
attitydundersökning 

Verksamhetschef 
och rektorer inom 
skolområde 
Tingsholm 

Uppföljning av 
medarbetarenkät vid 
APT (VC) Uppföljning 
av 
attitydundersökning 
- följs upp av 
respektive rektor 

Uppföljning av medarbetarenkät vid APT (VC) Uppföljning av attitydundersökning - följs upp av respektive 
rektor 

Status 

 Kontrollaktiviteten delvis genomförd 
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9 Sektor välfärd 

9.1.1 Uppföljning av kontrollaktiveter 

9.1.1.1 Processer/rutiner: Strategisk kompetensförsörjning inom välfärdsområdet. 

Risker Kontrollaktiviteter Hur När Vem kontrollerar Uppföljning 

Skapa en 
kompetensutvecklingsplan 
för sektor välfärd 

Utförs i välfärd 
ledning 

Möten i välfärd 
ledning 

Sektorchef Säkerställa att 
planen är upprättad 

Säkerställa stabilt 
ledarskap 

* Att vara en 
attraktiv 
arbetsgivare och 
tillitsbaserat 
arbetssätt är två av 
sektorns tre 
fokusområden, 
Fortsatt arbete med 
att ge tydliga 
uppdrag, rimliga 
förutsättningar och 
bra stöd. Analys av 
chefsuppdragets 
komplexitet ska 
göras. 
* Max ca 25 
medarbetare 
/enhetschef 
* Handledning 
* Utbildning 
(chefsutbildning, 
arbetsmiljö mm) 

Kontinuerligt Sektorchef Uppföljning av 
dokumentation. 

Bemannings- och 
kompetensbrist 
Riskkategori 
Strategisk 

Handlingsplan för 
välfärdsteknik 

Handlingsplan 
bereds i styrgrupp 
för välfärdsteknik 
och beslutas i 
välfärd ledning. 
Förslag inhämtas 
bl.a.  från 
workshops. 

Tertial Magnus Andersson 
Neumann 

Uppföljning av 
handlingsplan. 

Säkerställa att planen är upprättad 

Status 

 Kontrollaktiviteten delvis genomförd 

Kommentar 
Uppföljning och analys 

Här har ett stort arbete gjorts, men det finns fortfarande stora utmaningar kvar att arbeta vidare med. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

I september anställdes en ny utvecklingsledare med ansvar kompetensutveckling för att samordna och driva arbetet 
framåt i samarbete med sektorns ledning. En plan enligt det politiska uppdraget för att bli Sjuhärads mest attraktiva 
arbetsgivare håller på och formas. Attraktiv arbetsgivare kommer under 2022 vara ett av sektor välfärds 
fokusområden. 

I juni månad kom besked att vi erhållit ca 43 mnkr i statsbidrag riktat i första hand till äldreomsorgen. Av dessa 
pengar får ca 34 mnkr användas "fritt" under 2022 och 2023 och då bl a till kompetensutveckling. 

Uppföljning av dokumentation. 

Status 

 Kontrollaktiviteten delvis genomförd 

Kommentar 

Uppföljning och analys 
Frågan ses över i princip löpande, men särskilt vid varje budgetprocess. 

Åtgärder/insatser för utveckling 
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Sektorn har de senaste åren successivt minskat på talet personal per chef och en tydlig förbättring har gjorts. 

Uppföljning av handlingsplan. 

Status 

 Kontrollaktiviteten delvis genomförd 

Kommentar 

Uppföljning och analys 

När det gäller välfärdsteknik så finns det en handlingsplan framtagen om hur arbetet ska prioriteras och vilken teknik 
som ska anskaffas. För att forma handlingsplanen finns en styrgrupp som styr och prioriterar i arbetet med 
framtagandet av planen. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Som stöd i detta arbete har en funktion som projektledare för välfärdsteknik anställts som finansieras med 
statsbidrag. 

9.1.1.2 Processer/rutiner: Helhetsperspektiv internt och externt 

Risker Kontrollaktiviteter Hur När Vem kontrollerar Uppföljning 

Risk för brist på 
samsyn och 
samverkan mellan 
verksamheter. 
Riskkategori 
Strategisk 

Implementering av 
tillitsbaserat 
förhållnings- och 
arbetssätt vid 
sektorns 
ledningsmöten. 

Ta fram strategisk 
plan för fortsatt 
implementering i 
hela sektorn 

Löpande vid sektorns 
ledningsmöten. 

Sektorchef Årlig uppföljning av 
kontrollaktiviteten 

Årlig uppföljning av kontrollaktiviteten 

Status 

 Kontrollaktiviteten delvis genomförd 

Kommentar 

Uppföljning och analys 

Ett omfattande arbete har påbörjats  och genomförs med tillitsbaserad styrning och ledning i sektorns 
ledningsfunktion, dvs bland chefer och hos sektorstödet. Det har bl a hållits utvecklingsdagar, seminarier och  
handledning samt att inköp har gjorts av litteratur i ämnet. 

Tanken har varit att komma något längre i arbetet, men pandemin har tyvärr gjort att arbetet inte kunna hålla 
önskvärt tempo. Samtidigt är det viktigt att se detta som ett långsiktigt arbete med ett 5-10 års-perspektiv. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Arbetet kommer som nämnts att fortgå under flera år. Det viktigaste momentet är att förankra tillitsarbetet bland 
samtliga medarbetare för att skapa ett ökat mervärde i mötet med medborgaren. 

En ny enhetschef har tillsatts på heltid som chef för sektorstödet och en arbetsuppgift för den funktionen blir att 
fungera som processledare för det tillitsbaserade arbetet. Planeringen är att arbeta fram en strategisk plan under 
2022. 

Verksamheten har involverat FoU Sjuhärad som kommer att följdforska på tillitsarbetet som genomförs inom 
sektorn. 
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9.1.1.3 Processer/rutiner: Lokalförsörjning 

Risker Kontrollaktiviteter Hur När Vem kontrollerar Uppföljning 

Kontroll av 
lokalförsörjningsprocessen 

Uppföljning av ej 
verkställda beslut 

Var 3:månad SC Årlig kontroll av 
processen 

Avsaknad av 
lämpliga lokaler, 
både administrativa- 
och 
verksamhetslokaler. 
Riskkategori 
Operativ 

Uppföljning på välfärd 
ledning 

Tas upp på möte 
med välfärd 
ledning 

Varje tertial Sektorchef Genomgång av 
minnesanteckningar 

Årlig kontroll av processen 

Status 

 Kontrollaktiviteten är genomförd 

Kommentar 

Uppföljning och analys 

Detta arbete görs i Lokalstyrgruppen och inte specifikt på sektor välfärd. 

Ett sätt att granska resultatet i praktiken är att följa ej verkställda beslut enligt LSS och socialtjänstlagen. Dessa ska 
redovisas till kommunfullmäktige och IVO var tredje månad och där framgår att orsaken till att beslut inte kunnat 
verkställas inte primärt beror på bristande byggprocess. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Just nu pågår en översyn av byggprocessen över större objekt i Lokalstyrgruppen. Det har visat sig under året att 
denna process behöver förstärkas för de stora byggprojekten som t ex äldreboenden. 

Genomgång av minnesanteckningar 

Status 

 Kontrollaktiviteten är genomförd 

Kommentar 

Uppföljning och analys 

Planeringsstrategen är det funktion som samordnar lokalfrågorna för sektor välfärds räkning och är sektorns 
representant i lokalberedningsgruppen. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Just nu är tjänsten vakant. Men annars är rutinen att planeringsstrategen bjuds in en gång i kvartalet till välfärd 
ledning. På sätt följs lokalfrågorna upp löpande. 
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10 Funktionsnedsättning 

10.1.1 Uppföljning av kontrollaktiveter 

10.1.1.1 Processer/rutiner: Strategisk kompetensförsörjning inom 
välfärdsområdet. 

Risker Kontrollaktiviteter Hur När Vem 
kontrollerar Uppföljning 

Skapa en 
kompetensutvecklingspla
n för sektor välfärd 

Utförs i välfärd ledning Möten i välfärd 
ledning 

Sektorchef Säkerställa att 
planen är 
upprättad 

Bemannings- 
och 
kompetensbris
t 
Riskkategori 
Strategisk 

Säkerställa stabilt 
ledarskap 

* Att vara en attraktiv 
arbetsgivare och 
tillitsbaserat arbetssätt är 
två av sektorns tre 
fokusområden, Fortsatt 
arbete med att ge tydliga 
uppdrag, rimliga 
förutsättningar och bra stöd. 
Analys av chefsuppdragets 
komplexitet ska göras. 
* Max ca 25 medarbetare 
/enhetschef 
* Handledning 
* Utbildning 
(chefsutbildning, arbetsmiljö 
mm) 

Kontinuerligt Sektorchef Uppföljning av 
dokumentation. 

Komptetnsutvecklingsplan Följa upp och uppdatera 
kompetensutvecklingsplanen
.  
Genomföra utvalda delar 
varje år 
Kontrollera att beslutade 
utbildningar genomförts och 
lägga in dem i Personec 

Genomgång av 
planen på 
ledningsgruppsmöte 
2 ggr/år. 

Veksamhetschef Genomgång av 
planen på 
ledningsgruppmöt
e 2 
ggr/år.Införande 
av genomförda 
utbildningar i 
direkt anslutning 
till utbildningen 

Svårighet att 
kunna 
rekrytera 
medarbetare 
med relevant 
kompetens 
Riskkategori 
Strategisk 

Arbeta aktivt med 
rekrytering 

Använda åtgärder från 
arbetet med attraktiv 
arbetsgivare. 
Väl formulerade annonser. 
God introduktion. 

Ledningsgruppsmöt
e 2 ggr/år 

Verksamhetsche
f 

Genomgång av 
planen på 
ledningsgruppmöt
e 2 
ggr/år.Införande 
av genomförda 
utbildningar i 
direkt anslutning 
till utbildningen 

Säkerställa att planen är upprättad 

Status 

 Kontrollaktiviteten delvis genomförd 

Kommentar 

Uppföljning och analys 

 
Skapa en kompetensutvecklingsplan för sektor välfärd 
Se sektorchefs rapport 
 
Säkerställa stabilt ledarskap 
Se sektorchefs rapport 
 
Kompetensutvecklingsplan 
Verksamhetschef har initierat arbete tillsammans med ledningsgruppen avseende kompetensutvecklingsplan för 
verksamheten i stort. Till hjälp i arbetet är utvecklingsledare involverad. 
 
Arbeta aktivt med rekrytering 
Noggrant formulerade annonser. Stor vikt läggs vid introduktionsplaner, för såväl enhetschefer som medarbetare i 
verksamhet. Tillämpning av "mentorsskap" vid chefsrekryteringar. 
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Åtgärder/insatser för utveckling 

Skapa en kompetensutvecklingsplan för sektor välfärd 
Se sektorchefs rapport 
 
Säkerställa stabilt ledarskap 
Se sektorchefs rapport 
 
Kompetensutvecklingsplan 
Fortsatt arbete med att uppdatera och göra kompetensutvecklingsplanen heltäckande och aktuell. 
 
Arbeta aktivt med rekrytering 
Uppföljande arbete vad gäller introduktionsplaner och mentorsskap. 
 

Uppföljning av dokumentation. 

Status 

 Kontrollaktiviteten delvis genomförd 

Kommentar 

Uppföljning och analys 

Inplanerade utbildningstillfällen för samtliga medarbetare inom verksamheten under höst/vinter 2022. Utbildningen 
avser en heldag för respektive medarbetare. Fortsatt arbete med att säkerställa dokumentation genom exempelvis 
stödpedagoger/arbetskonsulenter. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Uppföljning av genomförd utbildning samt dialog med stödpedagoger/arbetskonsulenter under nätverksmöte 
löpande för att få en övergripande uppfattning om kompetensnivåer inom de olika enheterna. 

Genomgång av planen på ledningsgruppmöte 2 ggr/år.Införande av genomförda utbildningar i direkt anslutning 
till utbildningen 

Status 

 Kontrollaktiviteten är genomförd 

Kommentar 

Uppföljning och analys 

Strategisk planering för att lyfta kompetensutvecklingsplan 2 ggr/år. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Följa fastställd planering. 

Genomgång av planen på ledningsgruppmöte 2 ggr/år.Införande av genomförda utbildningar i direkt anslutning 
till utbildningen 

Status 

 Kontrollaktiviteten är genomförd 

Kommentar 

Uppföljning och analys 

Strategisk planering för att lyfta kompetensutvecklingsplan 2 ggr/år. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Följa fastställd planering. 
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10.1.1.2 Processer/rutiner: Helhetsperspektiv internt och externt 

Risker Kontrollaktiviteter Hur När Vem kontrollerar Uppföljning 

Risk för brist på 
samsyn och 
samverkan mellan 
verksamheter. 
Riskkategori 
Strategisk 

Implementering av 
tillitsbaserat 
förhållnings- och 
arbetssätt vid 
sektorns 
ledningsmöten. 

Ta fram strategisk 
plan för fortsatt 
implementering i 
hela sektorn 

Löpande Sektorchef Årlig uppföljning av 
kontrollaktiviteten 

Årlig uppföljning av kontrollaktiviteten 

Status 

 Kontrollaktiviteten delvis genomförd 

Kommentar 

Uppföljning och analys 

Se sektorchefs rapport 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Se sektorchefs rapport 
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11 Individ och familjeomsorg 

11.1.1 Uppföljning av kontrollaktiveter 

11.1.1.1 Processer/rutiner: Strategisk kompetensförsörjning inom 
välfärdsområdet. 

Risker Kontrollaktiviteter Hur När Vem kontrollerar Uppföljning 

Skapa en 
kompetensutvecklingsplan 
för sektor välfärd 

Utförs i välfärd 
ledning 

Möten i välfärd 
ledning 

Sektorchef Säkerställa att 
planen är 
upprättad 

Bemannings- och 
kompetensbrist 
Riskkategori 
Strategisk 

Säkerställa stabilt 
ledarskap 

* Att vara en 
attraktiv 
arbetsgivare och 
tillitsbaserat 
arbetssätt är två av 
sektorns tre 
fokusområden, 
Fortsatt arbete med 
att ge tydliga 
uppdrag, rimliga 
förutsättningar och 
bra stöd. Analys av 
chefsuppdragets 
komplexitet ska 
göras. 
* Max ca 25 
medarbetare 
/enhetschef 
* Handledning 
* Utbildning 
(chefsutbildning, 
arbetsmiljö mm) 

Kontinuerligt Sektorchef Uppföljning av 
dokumentation. 

Svårt att rekrytera 
personal med 
relevant 
högskoleutbildning, 
erfarenhet och 
personlig 
lämplighet. Risk att 
medarbetare väljer 
att säga upp sig 
 

Utveckla samarbete med 
universitet och andra 
lärosäten 

Ta emot 
praktikanter på ett 
strukturerat sätt. 
Utvecklingsledare 
har i uppdrag att 
hålla kontakt med 
universitet och 
andra lärosäten i 
frågan. 

Årligen Verksamhetschef Uppföljning av 
kontakt med 
universitet och 
högskolor 

Säkerställa att planen är upprättad 

Status 

 Kontrollaktiviteten delvis genomförd 

Kommentar 

Se rapport sektorschef. 

  

Uppföljning av dokumentation. 

Status 

 Ej påbörjad 

Kommentar 

Se rapport sektorschef. 
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Uppföljning av kontakt med universitet och högskolor 

Status 

 Kontrollaktiviteten är genomförd 

Kommentar 

Ny utvecklingsledare har påbörjat arbetet. 

  

11.1.1.2 Processer/rutiner: Helhetsperspektiv internt och externt 

Risker Kontrollaktiviteter Hur När Vem kontrollerar Uppföljning 

Risk för brist på 
samsyn och 
samverkan mellan 
verksamheter. 
Riskkategori 
Strategisk 

Implementering av 
tillitsbaserat 
förhållnings- och 
arbetssätt vid 
sektorns 
ledningsmöten. 

Ta fram strategisk 
plan för fortsatt 
implementering i 
hela sektorn 

Löpande Sektorchef Årlig uppföljning av 
kontrollaktiviteten 

Årlig uppföljning av kontrollaktiviteten 

Status 

 Ej påbörjad 

Kommentar 

Se rapport sektorschef. 

  

11.1.1.3 Processer/rutiner: Ökad social oro 

Risker Kontrollaktiviteter Hur När Vem kontrollerar Uppföljning 

Risk för försämrad 
kvalité 
Riskkategori 
Strategisk 

Följa nyckeltal Enhetschefer följer 
upp nyckeltal i sin 
verksamhet som 
sedan analyseras på 
verksamhetsnivå. 

Årligen eller vid 
behov. 

Verksamhetschef Uppföljning av 
nyckeltal 

Risk för försämrat 
förtroende för 
socialtjänsten 
Riskkategori 
Strategisk 

Dialog Dialog med 
företrädare för 
minoritetsgrupper 
samt med enskilda 
och grupper.  
Föräldrastöd på 
flerspråk än svenska 
Referensgrupp med 
ledande företrädare 
för minoritetsgrupp 

 Verksamhetschef Genomgång av 
aktuella aktiviteter 

Risk för svårigheter 
med 
hemmaplanslösningar 
Riskkategori 

Operativ 
Finansiell 

Budgetuppföljningar Månadsuppföljningar 10 ggr/år Verksamhetschef Genomgång 

Uppföljning av nyckeltal 

Status 

 Kontrollaktiviteten är genomförd 

Kommentar 

Varje enhetschef följer vissa nyckeltal, exempelvis antal vårddygn i olika boendeformer, antal anmälningar och 
ansökningar inom Barn och Unga resp. Vuxen. Försörjningsstöd följer utvecklingen genom att räkna antal ärenden 
och individer, samt hur många barn som är aktuella för ekonomiskt bistånd. Nyckeltalen redovisas månadsvis i 
Stratsys-uppföljningarna och sammanställs årligen i bokslutet. 



Uppföljning Tertial 2 36(53)

  

Genomgång av aktuella aktiviteter 

Status 

 Kontrollaktiviteten är genomförd 

Kommentar 

Aktiviteten är genomförd under året. Fortsatt dialog sker vid behov. 

  

Genomgång 

Status 

 Kontrollaktiviteten är genomförd 

Kommentar 

Genomförs regelbundet och löpande vid varje budgetuppföljning. Nytt för hösten 2022 är gemensamma 
budgetuppföljningar för enhetscheferna på IFO och FN. Syftet är att skapa större förståelse och helhetssyn för hur 
verksamheternas budgetar hänger ihop och påverkar varandra. 

  

11.1.1.4 Processer/rutiner: Nya flyktingströmmar och förändrad lagstiftning för 
ansvaret av mottagningen 

Risker Kontrollaktiviteter Hur När Vem kontrollerar Uppföljning 

Kompetensförsörjning 
Riskkategori 
Strategisk 

Delta i det 
informationsutbyte 
som 
migrationsverket 
och länsstyrelsen 
håller i. 

Regelbundna möten Regelbundet Verksamhetschef Genomgång på 
ledningsmöten 

Bostadsförsörjning 
Riskkategori 
Lagefterlevnad 

Uppföljning i 
ledningsgrupp 

Dialog med 
enhetschefer 

Vid behov Verksamhetschef Genomgång på 
ledningsmöten 

Genomgång på ledningsmöten 

Status 

 Kontrollaktiviteten är genomförd 

Kommentar 

Genomförs löpande och regelbundet. Situationen bedöms i dagsläget vara under kontroll. Ulricehamns kommun har 
för närvarande god kapacitet inom området. 

  

Genomgång på ledningsmöten 

Status 

 Kontrollaktiviteten är genomförd 

Kommentar 

Utvecklingen följs noggrant av ansvariga chefer. 
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12 Hemtjänst och hemsjukvård 

12.1.1 Uppföljning av kontrollaktiveter 

12.1.1.1 Processer/rutiner: Strategisk kompetensförsörjning inom 
välfärdsområdet. 

Risker Kontrollaktiviteter Hur När Vem kontrollerar Uppföljning 

Skapa en 
kompetensutvecklingsplan 
för sektor välfärd 

Utförs i välfärd 
ledning 

Möten i välfärd 
ledning 

Sektorchef Säkerställa att 
planen är upprättad 

Bemannings- och 
kompetensbrist 
Riskkategori 
Strategisk 

Säkerställa stabilt 
ledarskap 

* Att vara en 
attraktiv 
arbetsgivare och 
tillitsbaserat 
arbetssätt är två av 
sektorns tre 
fokusområden, 
Fortsatt arbete med 
att ge tydliga 
uppdrag, rimliga 
förutsättningar och 
bra stöd. Analys av 
chefsuppdragets 
komplexitet ska 
göras. 
* Max ca 25 
medarbetare 
/enhetschef 
* Handledning 
* Utbildning 
(chefsutbildning, 
arbetsmiljö mm) 

Kontinuerligt Sektorchef Uppföljning av 
dokumentation. 

Säkerställa att planen är upprättad 

Status 

 Kontrollaktiviteten delvis genomförd 

Kommentar 

Uppföljning och analys 
Nu pågår arbetet med att ta fram en gedigen kompetensutvecklingsplan för undersköterskor och vårdbiträden. Till 
hjälp arbetar en tvärprofessionell arbetsgrupp med området där sektorns utvecklingsledare är inkopplad. Fokus är 
introduktion och kompetensutveckling. Målet är en ökad kvalité, att vara en  attraktiv arbetsgivare och att minska 
andelen timavlönade. Hemtjänst och korttid har 74,5 % utbildade undersköterskor. 

Fortsatt fokus på att vara en attraktiv arbetsgivare och att implementera ett tillitsbaserat arbetssätt pågår. Sektorn 
har valt dessa områden som ämnen för ett flertal av de chefsgemensamma dagarna under året. Detta arbete fortsätter 
och kommer vara i fokus de kommande åren. Äldreomsorgen har haft som mål att minska antalet medarbetare per 
chef under de senaste åren. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

- Arbete med en kompetensutvecklingsplan för undersköterskor och vårdbiträden pågår som en särskild satsning år 
2022 och 2023. 

- Aktiviteter som språkutveckling, utreda möjligheten att ta bort delade turer, minska timavlönade genom ökad 
grundbemanning, inköp av tekniska hjälpmedel, välfärdsteknik pågår. 

Uppföljning av dokumentation. 

Status 

 Kontrollaktiviteten delvis genomförd 

Kommentar 

Uppföljning och analys 
Uppföljning under tertial 3. 

Åtgärder/insatser för utveckling 
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12.1.1.2 Processer/rutiner: Helhetsperspektiv internt och externt 

Risker Kontrollaktiviteter Hur När Vem kontrollerar Uppföljning 

Risk för brist på 
samsyn och 
samverkan mellan 
verksamheter. 
Riskkategori 
Strategisk 

Implementering av 
tillitsbaserat 
förhållnings- och 
arbetssätt vid 
sektorns 
ledningsmöten. 

Ta fram strategisk 
plan för fortsatt 
implementering i 
hela sektorn 

Löpande Sektorchef Årlig uppföljning av 
kontrollaktiviteten 

Årlig uppföljning av kontrollaktiviteten 

Status 

 Ej påbörjad 

Kommentar 

Uppföljning och analys 

Se sektorchefs rapport. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Se sektorchefs rapport. 
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13 Vård och omsorgsboende 

13.1.1 Uppföljning av kontrollaktiveter 

13.1.1.1 Processer/rutiner: Strategisk kompetensförsörjning inom 
välfärdsområdet. 

Risker Kontrollaktiviteter Hur När Vem kontrollerar Uppföljning 

Andel undersköterskor Eftersträva så hög 
andel 
undersköterskor 
som möjligt 

Följs upp varje år Verksamhetschef Följs upp i Stratsys 

Skapa en 
kompetensutvecklingsplan 
för sektor välfärd 

Utförs i välfärd 
ledning 

Möten i välfärd 
ledning 

Sektorchef Säkerställa att 
planen är upprättad 

Bemannings- och 
kompetensbrist 
Riskkategori 
Strategisk 

Säkerställa stabilt 
ledarskap 

* Att vara en 
attraktiv 
arbetsgivare och 
tillitsbaserat 
arbetssätt är två av 
sektorns tre 
fokusområden, 
Fortsatt arbete med 
att ge tydliga 
uppdrag, rimliga 
förutsättningar och 
bra stöd. Analys av 
chefsuppdragets 
komplexitet ska 
göras. 
* Max ca 25 
medarbetare 
/enhetschef 
* Handledning 
* Utbildning 
(chefsutbildning, 
arbetsmiljö mm) 

Kontinuerligt Sektorchef Uppföljning av 
dokumentation. 

Följs upp i Stratsys 

Status 

 Kontrollaktiviteten delvis genomförd 

Kommentar 

Uppföljning och analys 
Äldreomsorgen i Ulricehamn har haft som mål att minst 80% av baspersonalen ska vara utbildade undersköterskor. 
Vi har de senaste åren påbörjat utbildning via äldreomsorgslyftet för ett stort antal medarbetare som arbetar som 
vårdbiträde. Denna utbildning pågår och nu börjar alltfler bli klara och kan då titulera sig undersköterska. 

Vi ser att andelen undersköterskor sjunker bland dem som söker till våra tjänster. Vi har behövt frångå kravet på 
utbildning till undersköterska vid rekrytering, i högre grad än tidigare. I nuläget är 63,5% av baspersonalen inom 
vård- och omsorgsboende utbildade undersköterskor. 

Nu pågår arbetet med att ta fram en gedigen kompetensutvecklingsplan för undersköterskor och vårdbiträden. Till 
hjälp arbetar en tvärprofessionell arbetsgrupp med området där sektorns utvecklingsledare är inkopplad. Fokus är 
introduktion och kompetensutveckling. Målet är en ökad kvalité, att vara en attraktiv arbetsgivare och att minska 
andelen timavlönade. 

Äldreomsorgen har haft som mål att minska andelen medarbetare per enhetschef. Flera av enhetscheferna uttrycker 
att deras arbetsmiljö har förbättrats. Detta arbete fortsätter med ständig översyn av enhetschefernas förutsättningar. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsatt erbjuda utbildning till undersköterska genom äldreomsorgslyftet och övriga statsbidrag. 

Arbete med kompetensutvecklingsplan för undersköterskor och vårdbiträden pågår som en satsning under 2022 och 
2023 

Särskilda insatser möjliggörs genom de statsbidrag som äldreomsorgen i Ulricehamn har fått. 

Fortsatt fokus på att vara en attraktiv arbetsgivare och att implementera ett tillitsbaserat arbetssätt pågår. Sektorn 
har valt dessa områden som ämnen för ett flertal av de chefsgemensamma dagarna under året. Detta arbete fortsätter 
och kommer vara i fokus de kommande åren. 
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Säkerställa att planen är upprättad 

Status 

 Kontrollaktiviteten delvis genomförd 

Kommentar 

Uppföljning och analys 

  

Åtgärder/insatser för utveckling 

Styrgrupper och arbetsgrupper har kommit igång för att skapa en struktur kring kompetensutvecklingen inom 
äldreomsorgen. Utvecklingsledare med inriktning mot kompetensutvecklingsfrågor finns också numera inom 
sektorn. 

Uppföljning av dokumentation. 

Status 

 Kontrollaktiviteten delvis genomförd 

Kommentar 

Uppföljning och analys 

  

Åtgärder/insatser för utveckling 

Dokumentation från styrgrupper, uppdatering av intranätet kring kompetensfrågor samt strategiskt 
kompetensplanering via välfärd ledning sker fortlöpande. 

13.1.1.2 Processer/rutiner: Helhetsperspektiv internt och externt 

Risker Kontrollaktiviteter Hur När Vem kontrollerar Uppföljning 

Risk för brist på 
samsyn och 
samverkan mellan 
verksamheter. 
Riskkategori 
Strategisk 

Implementering av 
tillitsbaserat 
förhållnings- och 
arbetssätt vid 
sektorns 
ledningsmöten. 

Ta fram strategisk 
plan för fortsatt 
implementering i 
hela sektorn 

Löpande Sektorchef Årlig uppföljning av 
kontrollaktiviteten 

Årlig uppföljning av kontrollaktiviteten 

Status 

 Kontrollaktiviteten delvis genomförd 

Kommentar 

Uppföljning och analys 

  

Åtgärder/insatser för utveckling 

Se sammanfattning av sektorschef. 
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14 Sektor service 
Vid riskanalysen 2022 bedömdes inga risker så allvarliga att de behöver komma med i den interna 
kontrollplanen. 
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15 Fastighet 

15.1.1 Uppföljning av kontrollaktiveter 

15.1.1.1 Processer/rutiner: Mutor och bestickning 

Risker Kontrollaktiviteter Hur När Vem kontrollerar Uppföljning 

Om mutor skulle 
förekomma skadar 
det kraftigt 
förtroende för 
verksamheten. 
Riskkategori 
Lagefterlevnad 

Information till 
medarbetare 

Information om 
mutor och jäv genom 
årshjul/SAM på APT 

Minst en gång per år Ansvarig chef Uppföljning och 
analys 
 
Gås igenom en gång 
per år på APT. 
 
Åtgärder/insatser för 
utveckling 
 
Fortsätta informera 
om kommunens 
regler för mutor och 
bestickning. 

Uppföljning och analys Gås igenom en gång per år på APT.  Åtgärder/insatser för utveckling. Fortsätta 
informera om kommunens regler för mutor och bestickning. 

Status 

 Kontrollaktiviteten är genomförd 

Kommentar 

Uppföljning och analys 

Gås igenom en gång per år på APT. Nyanställda får informationen i samband med introduktionen. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsätta informera om kommunens regler för mutor och bestickning. 
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16 It 

16.1.1 Uppföljning av kontrollaktiveter 

16.1.1.1 Processer/rutiner: IT- säkerhetsrisker 

Risker Kontrollaktiviteter Hur När Vem kontrollerar Uppföljning 

Implementera skydd 
mot 
överbelastningsattacker. 

Implementera skydd 
mot 
överbelastningsattacker. 

Under 2022 It. Uppföljning av 
kontrollaktiviteten i 
den interna 
kontrollplanen. 

Utbilda användare kring 
information och it-
säkerhet 

Skapa en utbildning i 
verktyget Infocaption 
och följa upp hur många 
som genomgått den. 

Under 2022. It. Uppföljning av 
kontrollaktiviteten i 
den interna 
kontrollplanen. 

Risk att bli utsatta 
för yttre påverkan 
på våra IT-system 
som begränsar 
möjligheterna att 
nå viktig 
information i 
kommunen. 
Riskkategori 
Strategisk 

Optimera spamskyddet Höja nivån. Under 2022. It. Uppföljning av 
kontrollaktiviteten i 
den interna 
kontrollplanen. 

Uppföljning av kontrollaktiviteten i den interna kontrollplanen. 

Status 

 Kontrollaktiviteten är genomförd 

Kommentar 

Implementera skydd mot överbelastningsattacker 

Uppföljning och analys 

Sedan uppgradering av internetkapaciteten och byte av leverantör, som genomfördes i början av året, ingår ett skydd 
mot överbelastningsattacker även på leverantörens sida för att flytta fram gränserna mot internet. It:s egen 
brandvägg har fortsatt kvar sitt skydd och sina inställningar mot överbelastningsattacker. 

  

  

Uppföljning av kontrollaktiviteten i den interna kontrollplanen. 

Status 

 Kontrollaktiviteten delvis genomförd 

Kommentar 

Utbilda användare kring information och it-säkerhet. 

Uppföljning och analys 

Utbildningspaket har tagits fram i guideverktyget i samarbete med leverantör. Skall kompletteras med interna regler 
och rutiner. Under informationssäkerhetsmånaden (oktober) kommer alla anställda genomgå utbildningen. 
Uppföljning därefter, hur många som gjort den. 

  

Uppföljning av kontrollaktiviteten i den interna kontrollplanen. 

Status 

 Kontrollaktiviteten delvis genomförd 

Kommentar 

Optimera Spamskyddet 

Uppföljning och analys 

Information har legat ute vid flera tillfällen under året kring de förändringar som skall genomföras i Spamkollen. 
Målet är att allt skall vara genomfört till informationssäkerhetsmånaden (oktober) 
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17 Kost 

17.1.1 Uppföljning av kontrollaktiveter 

17.1.1.1 Processer/rutiner: Kundfokus 

Risker Kontrollaktiviteter Hur När Vem kontrollerar Uppföljning 

Risk finns att 
kundfokus inte är 
tydlig i alla 
situationer. 
Förhållningssätt 
gentemot kunder 
behöver förtydligas. 
Svårigheten att 
balansera kundernas 
önskemål, 
livsmedelsverkets 
krav och riktlinjer. 
Riskkategori 
Operativ 

Strategiarbete med 
sektor service 
fokusområden 
förväntas leda till 
ett tydligare 
kundfokus. 
Enhetscheferna har 
även frigjort tid för 
att kunna finnas 
tillgängliga i de 
olika enheterna i 
större utsträckning. 

Uppföljning via 
kundenkät, stratsys 
samt kostens egna 
interna kundenkät. 

årligen Verksamhetschef för 
kost tillsammans 
med enhetschefer. 

Uppföljning av 
enhetschefernas 
arbete kring 
kundfokus. 

Uppföljning av enhetschefernas arbete kring kundfokus. 

Status 

 Kontrollaktiviteten är genomförd 
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18 Kultur och fritid 

18.1.1 Uppföljning av kontrollaktiveter 

18.1.1.1 Processer/rutiner: Omvärldsrisker att beakta 

Risker Kontrollaktiviteter Hur När Vem kontrollerar Uppföljning 

Är kommuninvånare 
ej nöjda med kultur 
och fritids 
aktiviteter/utförande 
så väljer de annan 
utförare. 
Riskkategori 
Strategisk 

Aktivt arbeta med 
kundklagomål. 
Använda kundenkät 
i samband med 
detta. 

 Årligen genomföra 
enkät 

Verksamheteschef Genomfört 
dialogcafé/möten 
med föreningsliv och 
andra aktörer. 
Enkäter har 
genomförts på bad, 
efter 
sommarsimskola och 
Lassalyckan 

Genomfört dialogcafé/möten med föreningsliv och andra aktörer. Enkäter har genomförts på bad, efter 
sommarsimskola och Lassalyckan 

Status 

 Kontrollaktiviteten är genomförd 

18.1.1.2 Processer/rutiner: Risker finns med budget 

Risker Kontrollaktiviteter Hur När Vem kontrollerar Uppföljning 

Risker finns att 
budget urholkas då 
utgifter går till 
oförutsägbara 
händelse. 
Riskkategori 
Strategisk 

Genomlysning av 
ekonomi 

Viktigt att tidigt 
arbeta med frågor 
som kommer att 
påverka kultur och 
fritids budget på 
kort och lång sikt. 
Exempelvis heltid till 
alla. Samtligt viktigt 
att ha dialog med 
samarbetspartners 
när händelser som 
påverkar budget på 
kort inträffar som 
exempelvis 
byggnation av ny 
snöanläggning. 

Årligen Verksamhetschef Under året arbetat 
med uppföljning av 
ekonomi. 

Under året arbetat med uppföljning av ekonomi. 

Status 

 Kontrollaktiviteten är genomförd 

18.1.1.3 Processer/rutiner: Risker med kontanter 

Risker Kontrollaktiviteter Hur När Vem kontrollerar Uppföljning 

Risk finns där 
kontanter hanteras 
att pengar 
försvinner. 
Riskkategori 
Finansiell 

Rutin gällande 
handhavande av 
kontanter 

Rutin behöver skapas hösten 2021 Verksamhetschef Följa upp 
dokumentation 

Följa upp dokumentation 

Status 

 Kontrollaktiviteten delvis genomförd 
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18.1.1.4 Processer/rutiner: Finns användbara rutiner och processer, i tillräcklig 
omfattning, i verksamheten? 

Risker Kontrollaktiviteter Hur När Vem kontrollerar Uppföljning 

Säkerställa att 
bidrag inte betalas 
ut till organisationer 
inom våldsbevakande 
extremism. 
Riskkategori 
Operativ 

Säkerställa att 
bidrag inte betalas 
ut till 
organisationer inom 
våldsbevakande 
extremism. 

Kultur och fritids 
rutiner kan 
förbättras genom att 
upprätta 
kontrollmoment för 
att minimera 
risker för att bidrag 
lämnas till 
våldsbejakande 
organisationer. 

2021  Följa upp 
dokumentation 

Följa upp dokumentation 

Status 

 Kontrollaktiviteten är genomförd 
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19 Kommunservice 
Vid riskanalysen 2022 bedömdes inga risker så allvarliga att de behöver komma med i den interna 
kontrollplanen. 
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20 Ulricehamns Energi AB 

20.1.1 Uppföljning av kontrollaktiveter 

20.1.1.1 Processer/rutiner: Kunskap och kompetens hos medarbetarna 

Risker Kontrollaktiviteter Hur När Vem kontrollerar Uppföljning 

Utbildning och 
information 

Alla medarbetare ska 
ha minst ett 
utbildningstillfälle 
per år. Alla 
medarbetare 
genomgår 
regelbundet HLR och 
Brandutbildning. 

Löpande under året Ekonomichef Kontroll av antalet 
utbildningstillfällen 

Följa gällande 
säkerhetsföreskrifter 

Medarbetarna 
genomgår 
erforderliga 
utbildningar samt 
följer gällande 
säkerhetsrutiner. 

Löpande under året Respektive ansvarig 
chef och 
skyddskommitténs 
ordförande samt 
ledningsgruppen. 

Kontroll av innehåll i 
protokoll och 
tillbudsrapportering 

Inträffade tillbud 
och olyckor i 
verksamheten kan 
göra att människor 
skadas. 
Riskkategori 
Operativ 

IA implementeras i 
bolaget under 2022. 

Samtliga 
medarbetare 
utbildas i det nya 
digitala systemet . 

Under 2022. VD Genomgång av att 
samtliga 
medarbetare fått 
information om IA. 

Kontroll av antalet utbildningstillfällen 

Status 

 Kontrollaktiviteten är genomförd 

Kommentar 

Uppföljning och analys 
Antalet utbildningstimmar är i snitt ca 10 tim/anställd hittills i år. Lagstadgade utbildningar genomförs löpande efter 
behov. Under hösten genomförs Arbetsmiljöutbildning för chefer och arbetsledare. 

Åtgärder/insatser för utveckling 
Fortsatt upprätthålla god kunskap genom både extern och intern utbildning. 

Kontroll av innehåll i protokoll och tillbudsrapportering 

Status 

 Kontrollaktiviteten är genomförd 

Kommentar 

Uppföljning och analys 

Rapportering sker löpande i appen ENIA. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsatt fokus på området och uppmaning om att rapportera alla tillbud. 

Genomgång av att samtliga medarbetare fått information om IA. 

Status 

 Kontrollaktiviteten är genomförd 

Kommentar 

Uppföljning och analys 

Alla medarbetare har nu fått information om hur rapportering och uppföljning går till. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsatt uppmaning om att rapportera alla tillbud och olyckor. 
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21 Stubo AB 

21.1.1 Uppföljning av kontrollaktiveter 

21.1.1.1 Processer/rutiner: Fastighetsunderhåll 

Risker Kontrollaktiviteter Hur När Vem kontrollerar Uppföljning 

Risk för att inte 
kunna åtgärda stort 
underhållsbehov 
under de kommande 
tio åren. 
Riskkategori 
Operativ 

Underhållsplan och 
genomförda 
aktiviteter. 

Revidera 
underhållsplan. 

Årligen VD Utfall redovisas 
löpande på 
projektmöten samt 
för styrelsen. Stäms 
av mot ekonomin. 

Utfall redovisas löpande på projektmöten samt för styrelsen. Stäms av mot ekonomin. 

Status 

 Kontrollaktiviteten är genomförd 

21.1.1.2 Processer/rutiner: Miljö- och klimatförändringar 

Risker Kontrollaktiviteter Hur När Vem kontrollerar Uppföljning 

Risk att inte nå 
miljö- och 
klimatmål. 
Riskkategori 
Strategisk 

Årliga uppföljningar 
och handlingsplaner 
upprättas. 

Genomförande av 
åtgärder och 
aktiviteter i 
handlingsplanen. 

Löpande under året. VD STUBO Uppföljning av 
dokumentation. 

Uppföljning av dokumentation. 

Status 

 Kontrollaktiviteten är genomförd 

21.1.1.3 Processer/rutiner: Fastighetsutveckling 

Risker Kontrollaktiviteter Hur När Vem kontrollerar Uppföljning 

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.) 
Riskkategori 
Strategisk 

Driva och bevaka 
detaljplaneprocesser 
gentemot 
planenheten och 
politiska 
viljeinriktningar. 

Utifrån STUBO:s 
långsiktiga 
investeringsplan 
driver och bevakar 
bolagets processer 
gentemot 
planenheten och 
politiska 
viljeinriktningar. 

Kontinuerliga 
kontakter med 
planenheten. 

VD Uppföljning sker 
löpande på 
ledningsmöten och 
rapportering till 
styrelse. 
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Uppföljning sker löpande på ledningsmöten och rapportering till styrelse. 

Status 

 Kontrollaktiviteten är genomförd 

21.1.1.4 Processer/rutiner: Otrygghet 

Risker Kontrollaktiviteter Hur När Vem kontrollerar Uppföljning 

Ökad upplevd 
otrygghet i 
bostadsområdena, 
ökad skadegörelse, 
kriminella gäng etc. 
Riskkategori 
Operativ 

Säkerhetshöjande 
insatser i 
bostadsområdena 
enligt plan samt 
medverkan i EST. 

Belysning, 
passersystem, 
kameror mm samt 
insatser för social 
sammanhållning. 
Grannsamverkan och 
informationsutbyte 
(EST) med 
socialtjänst och 
polis. 

Halvårsvisa 
avstämningar. 

VD STUBO Avstämningsmöten 
halvårsvis. 

Avstämningsmöten halvårsvis. 

Status 

 Kontrollaktiviteten är genomförd 

21.1.1.5 Processer/rutiner: Fastighetsutveckling 

Risker Kontrollaktiviteter Hur När Vem kontrollerar Uppföljning 

Risk att 
nyproduktion och 
ombyggnation 
bromsas av 
osäkerhet kring 
investeringsbidrag. 
Riskkategori 
Finansiell 

Frågan bevakas 
kontinuerligt. 

Avstämningar i 
nybyggnadsprojekt 
och revidering av 
investeringsplan. 

Löpande VD Uppföljning av 
protokoll. 

Uppföljning av protokoll. 

Status 

 Kontrollaktiviteten är genomförd 

21.1.1.6 Processer/rutiner: Leveransproblematik 

Risker Kontrollaktiviteter Hur När Vem kontrollerar Uppföljning 

Risk för 
leveransproblem, 
brist på hantverkare 
och prishöjningar på 
grund av kriget i 
Ukraina. 
Riskkategori 
Strategisk 

Kontinuerligt 
bevaka leveranser 
av material, tillgång 
till hantverkare och 
förändring av 
priser. 

Branschbevakning 
inom allmännyttan 
samt inom 
nätverket. 

Kontinuerligt varje 
vecka och på 
styrelsemöten. 

VD Genomgång av 
styrelseprotokoll. 

Genomgång av styrelseprotokoll. 

Status 

 Kontrollaktiviteten är genomförd 
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22 Nuab 

22.1 Uppföljning av kontrollaktiveter 

22.1.1 Processer/rutiner: Ägardirektiven 

Risker Kontrollaktiviteter Hur När Vem kontrollerar Uppföljning 

Ägardirektiven 
behöver utgå från en 
gemensam målbild 
med förvaltningen, 
ibland krockar 
målen. 
Riskkategori 
Strategisk 

Frågan tas upp av 
VD med styrelsen 
och VD i 
moderbolaget. 

Möte med VD och 
NUAB:s styrelse och i 
moderbolaget samt 
dess styrelse. 

Möte med VD och 
NUAB:s styrelse och i 
moderbolaget samt 
dess styrelse. 

VD Uppföljning av om 
frågan om 
ägardirektiv är 
hanterad. Kontroll av 
minnesanteckningar. 

Uppföljning av om frågan om ägardirektiv är hanterad. Kontroll av minnesanteckningar. 

Status 

 Kontrollaktiviteten delvis genomförd 

22.1.2 Processer/rutiner: Budgetuppdrag 

Risker Kontrollaktiviteter Hur När Vem kontrollerar Uppföljning 

Svårighet att arbeta 
med ofinansierade 
uppdrag. 
Riskkategori 
Strategisk 

Frågan tas upp av 
VD i lämplig 
gruppering. 

Frågan hanteras av 
VD i lämplig 
gruppering. 

I lämplig gruppering VD Uppföljning av om 
frågan med 
ofinansierade 
uppdrag är hanterad. 
Kontroll av 
minnesanteckningar. 

Uppföljning av om frågan med ofinansierade uppdrag är hanterad. Kontroll av minnesanteckningar. 

Status 

 Ej påbörjad 

22.1.3 Processer/rutiner: Kommunikation 

Risker Kontrollaktiviteter Hur När Vem kontrollerar Uppföljning 

Dagligen 
kontrollera flödena 
på sociala medier 

Bemöter 
kommentarer, men 
är de negativa styrs 
de över till personlig 
kontakt i andra 
kanaler. Eventuellt 
ta bort stötande 
kommentarer. 

Dagligen Kommunikatörerna Genomgång av gjorda 
skärmdumpar. 

Kommunikation 
gentemot media 
och allmänheten. 

Återkommande 
diskussion om 
agerande gentemot 
media och 
allmänheten vid 
personalmöten samt 
mediaträning. 

Vid personalmöten 
och på förekommen 
anledning. 

VD Håller oss uppdaterade 
och följer 
policydokumentet. 

NUAB som 
varumärke kan 
försämras. 
Riskkategori 
Operativ 

Bemötande av 
politiska utspel 
gällande NUAB:s 
verksamhet. 

Dialog i olika forum 
och 
mötesgrupperingar. 

Vid uppkommen 
situation. 

VD Genomgång av 
minnesanteckningar  och 
förda samtal. 

Genomgång av gjorda skärmdumpar. 

Status 

 Kontrollaktiviteten är genomförd 
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Håller oss uppdaterade och följer policydokumentet. 

Status 

 Kontrollaktiviteten är genomförd 

Genomgång av minnesanteckningar  och förda samtal. 

Status 

 Ej påbörjad 

22.1.4 Processer/rutiner: Säkerhetsarbete 

Risker Kontrollaktiviteter Hur När Vem kontrollerar Uppföljning 

Svårigheter att 
hantera hotfulla 
och/eller påverkade 
personer. 
Riskkategori 
Operativ 

Dialog med 
kommunens 
säkerhetssamordnare 
samt polisen kring 
rutiner och åtgärder. 

Turistkommunikatör 
och 
centrumutvecklare 
har dialog med 
kommunens 
säkerhetssamordnare 
samt polisen kring 
rutiner och åtgärder. 
Incidenter och risker 
rapporteras i 
Embrace. 

Veckovis 
rapportering i 
Embrace. Möte bokas 
under året med polis 
och 
säkerhetssamordnare 

Turistchef och 
handelsstrateg 

Uppföljning av 
kontakter med 
kommunens 
säkerhetssamordnare 
samt polisen samt 
att det förebyggande 
arbetet är igång. 

Uppföljning av kontakter med kommunens säkerhetssamordnare samt polisen samt att det förebyggande 
arbetet är igång. 

Status 

 Kontrollaktiviteten delvis genomförd 

22.1.5 Processer/rutiner: Bemanning 

Risker Kontrollaktiviteter Hur När Vem kontrollerar Uppföljning 

Risk att 
arbetsbelastning blir 
för hög för 
medarbetarnas hälsa 
och kvalitet på 
arbetsresultat. 
Riskkategori 
Operativ 

Uppföljning av 
arbetsbelastning 

Prioritering av 
ärenden 

Löpande under året VD Uppföljning av 
verksamhetsplanen 

Uppföljning av verksamhetsplanen 

Status 

 Kontrollaktiviteten är genomförd 

22.1.6 Processer/rutiner: Organiserad brottslighet 

Risker Kontrollaktiviteter Hur När Vem kontrollerar Uppföljning 

Risk att hot och 
påtryckningar kan 
förekomma då 
organiserad 
brottlighet vill 
etablera sig i 
kommunen. 
Riskkategori 
Operativ 

Bakgrundskontroll 
och kommunikation 
med tilltänkta 
köpare av 
fastigheter ska 
göras i de fall man 
inte känner till 
köpare och 
verksamhet. 

Bakgrundskontroll 
görs med hjälp av 
nätverket i BRB. 

Vid behov. VD NUAB Kontroll av 
minnesanteckningar 
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Kontroll av minnesanteckningar 

Status 

 Kontrollaktiviteten delvis genomförd 

22.1.7 Processer/rutiner: IT-säkerhet 

Risker Kontrollaktiviteter Hur När Vem kontrollerar Uppföljning 

Risk att NUAB blir 
utsatt för intrång 
i sina system. 
Riskkategori 
Operativ 

Möten och samarbete med 
förvaltningens 
informationssäkerhetssamordnare. 

Rutiner kring 
informationssäkerhet 
och dataskydd tas 
fram. 

Sker under 
2022. 

Kommunikatör Genomgång av 
upprättade 
rutiner 

Genomgång av upprättade rutiner 

Status 

 Ej påbörjad 
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Tillgångsöversikt 2022-08-31

Marknadsvärde Nom.belopp

Tillgångar Vikt (%) SEK Antal andelar Månadsavk. (%) Duration

AKTIER

Svenska aktier

LFS Invest I 93,5 322 000 10,0 0,00

LFS Invest VI n.a n.a 10,0 0,00

Svenska aktier totalt 93,5 322 000 0,00

AKTIER totalt 93,5 322 000 0,00

LIKVIDITET

Kassa SEK 254094 6,5 22 508 22 507,6 0,0

LIKVIDITET totalt 6,5 22 508 0,0

TOTALPORTFÖLJ 100,0 344 508 0,00 0,0

Ulricehamns kommun - Onoterade investeringar Period: 2022-07-31 till 2022-08-31Ulricehamns kommun - Onoterade investeringar Valuta: SEK
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Aktietillgångar - översikt 2022-08-31

Regioner Andel (%)

Sverige 100,0

Afrika och mellanöstern 0,0

Asien exkl Japan 0,0

Australien och Nya Zeeland 0,0

Europa 0,0

Globalt 0,0

Japan 0,0

Latinamerika 0,0

Nordamerika 0,0

Östeuropa 0,0

Innehav ISIN Valuta Vikt (%) Marknadsvärde (SEK) Antal andelar

LFS Invest I SE0016278006 SEK 100,00 322 000 10,00

100,00 322 000

Ulricehamns kommun - Onoterade investeringar Period: 2022-07-31 till 2022-08-31Ulricehamns kommun - Onoterade investeringar Valuta: SEK
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Hållbarhetsnivå - översikt 2022-08-31

Innehav Isin Hållbarhetskategori Vikt (%) Marknadsvärde (SEK)

LFS Invest I SE0016278006 Okategoriserad 93,5% 322 000

LFS Invest VI SE0002440719 Okategoriserad

Kassa SEK 254094 KASSA-SEK-254094 Okategoriserad 6,5% 22 508

100,0% 344 508

Artikel 8 - Främjar hållbarhet (0%)

Artikel 9 - Hållbarhet som mål (0%)

Okategoriserad* (100%)

Ulricehamns kommun - Onoterade investeringar Period: 2022-07-31 till 2022-08-31Ulricehamns kommun - Onoterade investeringar Valuta: SEK
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Transaktioner

DATUM INNEHAV BESKRIVNING ANTAL KURS BELOPP VALUTA BELOPP (SEK)

Ingående saldo 344 507,60

Utgående saldo 344 507,60

Ulricehamns kommun - Onoterade investeringar Period: 2022-07-31 till 2022-08-31Transaktionshistorik Valuta: SEK
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FINANSRAPPORT

Ulricehamns kommun

2022-08-31



Sammanfattning

Översikt Upplåning

Lån (kr)

Derivat - ränteswappar (kr)

Snittränta

Snittränta (inkl ränteswappar)

Snittränta (inkl swappar, lånelöfter)

Lånemarginal mot Stibor 3m

Genomsnittlig räntebindning (år)

Ränteförfall inom 1 år (kr)

Ränteförfall inom 1 år (%)

Genomsnittlig kapitalbindning (år)

Kapitalförfall inom 1 år (kr)

Kapitalförfall inom 1 år (%)

Marknadsvärde derivatinstrument (kr)*

*Uppskattat marknadsvärde inkl. upplupen ränta

Avstämmning mot finanspolicy

Förfallostruktur

Riskmandat Utfall

Kapitalförfall inom 12M Max 50% 13% Ja l

Ränteförfall inom 12M Max 40% 13% Ja l

Ränte- och kapitalbindning

Riskmandat Utfall

Räntebindning 1,5 - 4 år 1,7 år Ja l

Kapitalbindning 1 - 4 år 1,7 år Ja l

1,33

70 000 000

13% 28%

-

1,68

-

2022-08-31 2022-07-31

0,95% 0,74% -

525 000 000

- -

565 000 000

-

-

2021-12-31

-

-

0,74% -0,95%

160 000 000

-

-

0,95% 0,74%

-0,32%

13%

70 000 000

1,68

-

160 000 000

-

-0,66%

-

28%

1,33

Uppfyllt

Uppfyllt

-

-

Söderberg Partners

Regeringsgatan 45  Box 7785  103 96 Stockholm, Sweden  +46 (0)8-451 50 00

www.soderbergpartners se 1 



Skuldportfölj

I tabellen nedan visas en sammanställning av Ulricehamns kommuns skuldportfölj

Skuldportfölj

Instrumenttyp Aktuell skuld Andel av total skuld

Certifikat

Kommuninvest

Banklån

Obligation

Inlåning

Summa

Lån och kapitalbindning

Lån

Motpart Nominellt belopp Antal Andel av skuld

Kommuninvest 8

Summa 8

525 000 000

0

0

0

525 000 000 100%

100%525 000 000

0%

100%

0%

0%

0%

100%

0

525 000 000

0%

100%

0%0%0%

Lån - Instrumenttyp

Certifikat Kommuninvest

Banklån Obligation

100%

Lån - Motparter 

Kommuninvest -
100%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Kommuninvest

Låneinstrument- Antal per motpart 

Söderberg Partners

Regeringsgatan 45  Box 7785  103 96 Stockholm, Sweden  +46 (0)8-451 50 00

www.soderbergpartners se 2 



Kapitalbindning - Förfalloprofil

Intervall Andel av total skuld

0-3 Mån

3-6 Mån

6-12 Mån

Summa inom 1 år

1-2 år

2-3 år

3-4 år

4-5 år

5-6 år

6-7 år

7-8 år

8-9 år

9-10 år

>10 år

Summa förfall

130 000 000

50 000 000

0%

0%

0%

2022-08-31

0

100%

0

525 000 000

0%

13%

0%

13%

52%

25%

10%

0%0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

70 000 000

0

70 000 000

275 000 000
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Derivatinstrument och räntebindning

Räntebindning - Förfalloprofil

Intervall Andel av total skuld

0-3 Mån

3-6 Mån

6-12 Mån

Summa inom 1 år

1-2 år

2-3 år

3-4 år

4-5 år

5-6 år

6-7 år

7-8 år

8-9 år

9-10 år

>10 år

Summa förfall

0 0%

525 000 000 100%

0 0%

0 0%

0 0%

0 0%

0 0%

0 0%

275 000 000 52%

130 000 000 25%

50 000 000 10%

70 000 000 13%

0 0%

70 000 000 13%

0 0%

2022-08-31
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Marknadsnoteringar

De kraftiga marknadsrörelserna vi såg under juni och juli fortsatte under augusti månad och än en gång reverserades föregående

månads utveckling. Världsindex (MSCI AC World) steg med 0,8% mätt i svenska kronor men föll med -3,7% i lokal valuta. Räntorna

steg ordentligt i både kortare och längre löptider där främst högre realräntor driver nivåerna uppåt, inte högre

inflationsförväntningar. Samtidigt som ökningstakten i inflationen visar tidiga tecken på att mattas av i USA så fortsätter

centralbankerna på inslagen väg. Inflationstakten är för hög och den ska ned, oavsett om centralbankerna själva orkestrerar världen

in i lågkonjunktur eller i värsta fall recession. Från marknadens perspektiv är det dock tydligt att mindre fokus kommer ligga på

inflationen framöver utan snarare hur djup ekonomisk skada centralbankernas räntehöjningar kommer att medföra. Utsikterna har

inte förbättrats nämnvärt utan oron kring kommande lågkonjunktur är fortsatt i fokus. Den europeiska energikrisen är inte på något

sätt löst utan väntas drabba den europeiska ekonomin med kraft ju närmare vintern vi kommer. Även om konjunkturella signaler

såsom inköpschefsindex faller, så hålls de fortsatt uppe på hyggliga nivåer trots de ekonomiska utsikterna. Företagen mår relativt

bra, konsumenterna gör det definitivt inte. Stockholmsbörsen (SIX PRX) föll under månaden med -7,2% och den europeiska

aktiemarknaden (MSCI Europe) föll med -4,9% i lokal valuta och med -1,9% i svenska kronor. Tillväxtmarknader steg under augusti

med 0,4% i lokal valuta och med 5,0% i svenska kronor. Volatiliteten på den svenska aktiemarknaden (OMX 1Y) ökade under

månaden från 20,3% till 22,4%. Sett till den amerikanska börsen (SPX 1Y) ökade även där volatiliteten, från 22,6% till 24,3%, medan

den europeiska börsens (SX5E 1Y) ökade från 20,6% till 31,4%. Vid månadsskiftet handlades en dollar för 10,66 kronor, en euro för

10,72 kronor och ett brittiskt pund för 12,39 kronor. På räntemarknaden steg den nominella svenska tvåårsräntan med 65 punkter

till 2,34% medan femårsräntan steg med 50 punkter till 2,06% och den tioåriga steg med 51 punkter till 1,87%. Vid månadsskiftet

var den 10-åriga svenska break-even inflationen 2,82%.
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Appendix – Förteckning lån
Skuldportfölj

Ulricehamns kommun

Instrument Ref Nr Motpart Ränta Räntebindning Förfallodag

Kommuninvest 2.7Y FIX 0.29% 2023-02-22 KI_124868 Kommuninvest 0,29% 0,48

Kommuninvest 1.8Y FIX 0.22% 2023-09-15 KI_140027 Kommuninvest 0,22% 1,04

Kommuninvest 4Y FIX -0.05% 2023-11-13 KI_116591 Kommuninvest -0,05% 1,20

Kommuninvest 4Y FIX -0.03% 2023-11-13 KI_116590 Kommuninvest -0,03% 1,20

Kommuninvest 3.1Y FIX 0.26% 2024-06-19 KI_135398 Kommuninvest 0,26% 1,80

Kommuninvest 2.5Y FIX 2.34% 2024-11-29 KI_146584 Kommuninvest 2,34% 2,25

Kommuninvest 2.8Y FIX 2.38% 2025-03-03 KI_146583 Kommuninvest 2,38% 2,51

Kommuninvest 3.5Y FIX 2.62% 2026-02-04 KI_148426 Kommuninvest 2,62% 3,43

Summa

50 000 2026-02-04

65 000 2025-03-03

525 000

Belopp (Tkr)

65 000 2024-11-29

85 000 2024-06-19

72 000 2023-11-13

18 000 2023-11-13

100 000 2023-09-15

70 000 2023-02-22

Söderberg Partners
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Policyavstämning  2022-08-31  

Allokering (%) Andel Min Normal Max 

Räntor 82,2 10,0 30,0 100,0 

Aktier 17,7 0,0 70,0 90,0 

varav Svenska aktier 43,7 0,0 25,0 50,0 

varav Utländska aktier 56,3 50,0 75,0 100,0 

Alternativa tillgångar 0,0 0,0 0,0 10,0 

Likviditet 0,0 0,0 0,0 10,0 
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Ulricehamns Kommun 
Ulricehamns Kommun Period: 2022-07-31 till 2022-08-31 
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Förvaltningsmål 

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 20% i värde i förhållande till sitt högsta 
värde de senaste 24 månaderna (beräknat som värde den sista dagen varje 
månad). 

Aktuell risksituation 

Vid månadsskiftet var marginalen ned till säkerhetsgolvet 10,8%, vilket betyder att 
tillgångarna kan minska 10,8% i värde innan de når säkerhetsgolvet. 

 

Analysen gör gällande att den högsta tillåtna andelen aktier i portföljen givet 
riskmålet är 43,0%. Oavsett vad risksimuleringen visar är förvaltningen av 
kapitalet alltid underkastad rådande placeringspolicy. 

 
 
 
 

Grundläggande förutsättningar 

Analysen är baserad på antagandet om marknadsneutrala förutsättningar. De 
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. 

Analysen gör gällande att den högsta tillåtna andelen aktier i portföljen givet 
riskmålet är 43,0%. Aktuell aktieexponering uppgår till 17,7% och understiger 
därmed maximal andel enligt riskmodellen med 25,3%. 

 
 
 
 

Risköversikt- Dynamisk aktieallokering 
 

 2022-08-31  2022-07-31  
 

Portföljens marknadsvärde (Mkr) 116,9 117,7 
Skyddsnivå (Mkr) 104,2 110,7 
Riskbuffert (Mkr) 12,6 6,9 
Aktuell marginal (%) 10,8% 5,9% 
Maximal aktieexponering (%) 43,0% 23,0% 
Aktuell aktieexponering (%) 17,7% 14,8% 

Ulricehamns Kommun 
Ulricehamns Kommun Period: 2022-07-31 till 2022-08-31 

Valuta: SEK 
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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 0,06 -1,11 -3,03 -4,08 

Svenska aktier SIX PRX -7,82 -7,24 -25,27 -25,03 

Utländska aktier Morningstar Global Target Market Exposure NR SEK -0,30 0,55 -7,15 -3,17 

Totalportfölj Totalindex (10% SIX, 30% Global, 30% Bill, 30% Bond) -0,70 -1,23 -10,30 -5,92 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Totalportfölj, sedan 2021-12-31 

 

Portfölj: heldragen linje. Index: streckad linje 

Ulricehamns Kommun 
Ulricehamns Kommun Period: 2021-12-31 till 2022-08-31 

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 -10,30 22,43 -7,41 4,43 0,05 0,63 11,98 

3% realt 7,43 48,13 11,17 16,86 21,34 26,78 33,19 

Skillnad -17,73 -25,71 -18,58 -12,42 -21,29 -26,15 -21,21 

 
För perioder längre än 12 månader redovisas total ackumulerad avkastning under perioden. 

Ulricehamns Kommun 
Ulricehamns Kommun Period: 2015-02-28 till 2022-08-31 
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Portföljvärde, MSEK 
 

 
 

Tillgångsfördelning Tillgångsfördelning Senaste 36 mån 
 

Ulricehamns Kommun 
Ulricehamns Kommun Period: 2015-02-28 till 2022-08-31 

Valuta: SEK 

Sk
ap

ad
: 2

02
2-

09
-0

8 
08

:5
7:

04
 



 

Räntetillgångar - översikt 2022-08-31  

Räntekategorier Andel % 

Kortränta 45,1 

Svenska företagsobligationer 22,7 

FRN 19,9 

Utländska företagsobligationer 9,4 

Obligationer 2,8 
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Innehav ISIN Kategori Vikt (%) Marknadsvärde (SEK) Antal andelar Duration Kreditrating 

Handelsbanken Företagsobl Crit B1 SE0010820365 Svenska 9,60 9 230 362 98 530,76 0,9 A- / A3 
  företagsobligationer      

Nordea Bostadsobligationsfond SE0004198703 Obligationer 2,83 2 717 087 25 833,69 2,3 AA / Aa2 

SEB Företagsobligationsfond Hållbar SE0011644475 Utländska 9,43 9 063 847 66 410,13 2,8 A+ / A1 
  företagsobligationer      

Simplicity Företagsobligation A SE0004452118 Svenska 8,87 8 523 922 67 644,81 0,8 BBB / Baa2 
  företagsobligationer      

Simplicity Likviditet SE0001827692 Kortränta 3,33 3 204 773 28 443,89 0,2 BBB+ / Baa1 

Storebrand FRN Företagsobligation A SEK SE0004807097 FRN 9,35 8 982 240 80 012,75 0,0 BBB+ / Baa1 

Storebrand Kortränta A SEK SE0000522500 Kortränta 41,78 40 152 985 339 808,12 0,2 AA / Aa2 

Öhman FRN A SE0004951283 FRN 10,57 10 163 170 92 358,87 0,3 BBB- / Baa3 

Öhman Investment Grade A SE0004391738 Svenska 4,24 4 077 828 36 350,76 2,3 BBB+ / Baa1 
 företagsobligationer  

100,00 96 116 214 0,7 

Ulricehamns Kommun 
Ulricehamns Kommun Period: 2022-07-31 till 2022-08-31 
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Regioner Andel (%) 

Sverige 41,2 

Nordamerika 32,9 

Europa 14,1 

Asien exkl Japan 6,9 

Japan 3,3 

Latinamerika 0,5 

Australien och Nya Zeeland 0,5 

Afrika och mellanöstern 0,4 

Östeuropa 0,3 

Globalt 0,0 
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Aktietillgångar - översikt 2022-08-31 
 

 
 
 

Innehav ISIN Valuta Vikt (%) Marknadsvärde (SEK) Antal andelar 

C Worldwide Global Equities Ethical LU0122292328 SEK 5,90 1 222 801 3 786,82 

Cliens Småbolag A SE0008992069 SEK 3,42 708 791 266,79 

GS Em Markets Equity Esg Portf Base LU1876476067 USD 3,71 769 363 6 732,35 

Spiltan Aktiefond Stabil SE0001015348 SEK 16,77 3 473 874 3 215,75 

Storebrand Global Plus A SEK SE0008129985 SEK 17,05 3 532 323 15 201,14 

Storebrand Global Solutions A SEK SE0004576452 SEK 6,02 1 247 821 3 113,25 

Storebrand Sverige Plus A SEK SE0008964407 SEK 23,47 4 862 216 27 649,24 

Swedbank Robur Transition Global J SE0017133978 SEK 11,80 2 445 791 5 895,32 

Öhman Global A SE0000533945 SEK 11,86 2 457 648 6 993,88 

   100,00 20 720 629  

Ulricehamns Kommun 
Ulricehamns Kommun Period: 2022-07-31 till 2022-08-31 
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Transaktioner  

DATUM INNEHAV BESKRIVNING ANTAL KURS BELOPP VALUTA BELOPP (SEK) 

Ingående saldo       117 686 888,37 

2022-08-17 Nordea Bostadsobligationsfond Försäljning -9 364,98 106,50 997 345,02 SEK 997 345,00 

2022-08-17 Storebrand Kortränta A SEK Försäljning -24 984,76 118,12 2 951 251,73 SEK 2 951 252,00 

2022-08-17 C Worldwide Global Equities Ethical Köp fond 740,83 337,46 -249 999,99 SEK -250 000,00 

2022-08-18 GS Em Markets Equity Esg Portf Base Köp fond 1 306,71 11,03 -150 000,05 USD -150 000,00 

2022-08-18 Storebrand Global Plus A SEK Köp fond 2 917,01 246,83 -720 000,01 SEK -720 000,00 

2022-08-18 Cliens Småbolag A Köp fond 52,54 2 854,81 -150 000,00 SEK -150 000,00 

2022-08-18 Spiltan Aktiefond Stabil Köp fond 615,73 1 169,34 -720 000,06 SEK -720 000,00 

2022-08-18 Storebrand Sverige Plus A SEK Köp fond 5 293,77 188,90 -1 000 000,00 SEK -1 000 000,00 

2022-08-19 Swedbank Robur Transition Global J Köp fond 1 078,30 435,87 -470 000,02 SEK -470 000,00 

2022-08-19 Storebrand Global Solutions A SEK Köp fond 592,49 421,95 -250 000,02 SEK -250 000,00 

2022-08-19 Öhman Global A Köp fond 1 319,87 371,25 -489 999,99 SEK -490 000,00 

Utgående saldo       116 862 014,87 

Ulricehamns Kommun 
Transaktionshistorik Period: 2022-07-31 till 2022-08-31 

Valuta: SEK 
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Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2022-09-27 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§  
 

Skattesats 2023 för Ulricehamns kommun 
Dnr 2022/544 
 
 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Utdebiteringen för 2023 föreslås oförändrad till 21,05 procent per skattekrona. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska före oktober månads utgång upprätta förslag till budget för 
kommande år. Om det inte sker, ska kommunstyrelsen ändå föreslå skattesats för det 
följande året under oktober månad. Kommunstyrelsens förslag till skattesats brukar hanteras 
på mötet i början av oktober.  
 
Skattesats i Ulricehamns kommun  
Ulricehamns kommun har under 2022 en högre total skattesats (kommun och region) än 
riksgenomsnittet (29 öre). Jämfört med genomsnittet i regionen är nivån 32 öre lägre. 
Kommunens utdebitering uppgår under 2022 till 21,05 procent per skattekrona (”kronor per 
intjänad hundralapp”). Budget/flerårsplan 2023–2025, skattesats 2023 mm ska fastställas 
vid kommunfullmäktiges sammanträde i november. I avvaktan på detta beslut är 
förvaltningens förslag att utdebiteringen 2023 fastställs till 21,05 procent per skattekrona, 
dvs oförändrad skattesats. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-09-06 från ekonomichef 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Utdebiteringen för 2023 föreslås oförändrad till 21,05 procent per skattekrona. 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-09-06 

Tjänsteskrivelse Skattesats 2023 för Ulricehamns 
kommun 
Diarienummer 2022/544, löpnummer 3341/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Utdebiteringen för 2023 föreslås oförändrad till 21,05 procent per skattekrona. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska före oktober månads utgång upprätta förslag till budget för 
kommande år. Om det inte sker, ska kommunstyrelsen ändå föreslå skattesats för det 
följande året under oktober månad. Kommunstyrelsens förslag till skattesats brukar hanteras 
på mötet i början av oktober.  
 
Skattesats i Ulricehamns kommun  
Ulricehamns kommun har under 2022 en högre total skattesats (kommun och region) än 
riksgenomsnittet (29 öre). Jämfört med genomsnittet i regionen är nivån 32 öre lägre. 
Kommunens utdebitering uppgår under 2022 till 21,05 procent per skattekrona (”kronor per 
intjänad hundralapp”). Budget/flerårsplan 2023–2025, skattesats 2023 mm ska fastställas 
vid kommunfullmäktiges sammanträde i november. I avvaktan på detta beslut är 
förvaltningens förslag att utdebiteringen 2023 fastställs till 21,05 procent per skattekrona, 
dvs oförändrad skattesats. 
 
 
Ärendet 
Se sammanfattning. 
 
Beslutsunderlag 
 
 
Beslut lämnas till 
Ekonomichef 
 
 
 
 
 

Ulrica Fagerson 
Ekonomichef 
Ekonomifunktionen 
Kommunledningsstaben 
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§  
 

Redovisning av motioner och medborgarförslag 
hösten 2022 
Dnr 2022/503 
 
 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.  
 
Sammanfattning 
Enligt 20 § och 30 § i kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen i april och 
oktober årligen redovisa de motioner och medborgarförslag som är under handläggning. 
Totalt, 2022-08-31, är det 34 motioner och 48 medborgarförslag som är överlämnade till 
kommunstyrelsen till och med 31 augusti 2022. I bifogade filer redovisas de motioner och 
medborgarförslag som är överlämnade till kommunstyrelsen till och med 31 augusti 2022.    
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-09-01 från kanslichef 
2 Pågående motioner 2022-08-31 
3 Pågående medborgarförslag 2022-08-31 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.  
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-09-01 

Tjänsteskrivelse Redovisning av motioner och 
medborgarförslag hösten 2022 
Diarienummer 2022/503, löpnummer 3139/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.  
 
Sammanfattning 
Enligt 20 § och 30 § i kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen i april och 
oktober årligen redovisa de motioner och medborgarförslag som är under handläggning. 
Totalt är det 34 motioner och 48 medborgarförslag som är överlämnade till 
kommunstyrelsen till och med 31 augusti 2022. I bifogade filer redovisas de motioner och 
medborgarförslag som är överlämnade till kommunstyrelsen till och med 31 augusti 2022.    
 
 
Ärendet 
Enligt 20 § och 30 § i kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen i april och 
oktober årligen redovisa de motioner och medborgarförslag som är under handläggning. 
Totalt, 2022-08-31, är det 34 motioner och 48 medborgarförslag som är överlämnade till 
kommunstyrelsen till och med 31 augusti 2022. I bifogade filer redovisas de motioner och 
medborgarförslag som är överlämnade till kommunstyrelsen till och med 31 augusti 2022.  
 
Nedan presenteras motioner och medborgarförslag under behandling 2022-08-31. Siffrorna 
inom parantes avser siffrorna från föregående rapport, perioden 2021-09-01 – 2022-08-28, 
för att lättare kunna jämföra.  
 
Motioner 
34 (39) motioner är under handläggning 2022-08-31. Av dessa är 6 (15) äldre än 1 år. Den 
äldsta fortfarande ej besvarade motionen överlämnades av kommunfullmäktige 2018-09-27. 
Svar på motionen har återremitterats en gång av kommunfullmäktige och en gång av 
kommunstyrelsen samt en gång bedömts som inte klar för behandling i kommunstyrelsen av 
beredande utskottet.  
 

År Antal ej 
besvarade 
motioner 
äldre än 
ett år 

2018 1 
2019 1 
2020 0 
2021 4 

 
Av de 34 motionerna har, utöver ärendet från 2018, 1 ärende återremitterats av 
kommunfullmäktige och 2 ärenden har av beredande utskottet bedömts inte vara klara för 
behandling i kommunstyrelsen. 
 
2022-08-31 är det 8 ärenden som är registrerade som ”Pågående” eller ”Försenad”. Det är 
först när den politiska behandlingen påbörjas som ärenden registreras som pågående. Är 



  2022/503, 3139/2022 2(2) 

ärendet äldre än 1 år registreras det som ”Försenad”. Detta innebär att de, som minst, av 
förvaltningen har bedömts vara klara för politisk behandling.  
 
Under perioden 2022-03-01 – 2022-08-31 har 17 (19) motioner överlämnats av 
kommunfullmäktige till kommunstyrelsen för beredning. Under samma period har 22 (29) 
motioner besvarats.  
 
Medborgarförslag  
48 (42) medborgarförslag är under handläggning i förvaltningen 2022-08-31. Under 
perioden 2022-03-01 – 2022-08-31 har 21 (27) medborgarförslag överlämnats av 
kommunfullmäktige till kommunstyrelsen för besvarande. 12 (7) medborgarförslag är äldre 
än 1 år, det äldsta överlämnades av kommunfullmäktige 2020-05-28. 12 av 
medborgarförslagen behandlar frågan om hundrastgård och 8 av dessa är äldre än 1 år.  
 
Under samma period har 17 (26) medborgarförslag besvarats.  
 
1 ärende har av beredande utskottet som att inte vara klart för behandling i 
kommunstyrelsen. 8 ärenden är registrerade som ”Pågående” eller ”Försenad”. Det är först 
när den politiska behandlingen påbörjas som ärenden registreras som pågående. Är ärendet 
äldre än 1 år registreras det som ”Försenad”. Detta innebär att de, som minst, av 
förvaltningen har bedömts vara klara för politisk behandling.  
 
Beslutsunderlag 
1 Pågående motioner 2022-08-31 
2 Pågående medborgarförslag 2022-08-31 
 
Beslut lämnas till 
Kanslichef  
 
 
 
 
 

Lena Brännmar Maria Winsten 
Kanslichef  Kommunsekreterare 
Kommunledningsstaben  Kanslifunktionen 
 Kommunledningsstaben  

 



F  u  ä en n ( ri  o n (Följa upp ärenden (Ulricehamns kommun (KF/KS))

ie uDiarienummer eÄrende Status Uppdragsgivare Typ av
ärende

Startdatum Slutdatum Sektor Beslut Ärendets
längd

Kommentar Ansvarig

2019/550 Mo ion om
minnesmonumen  ör
a  hedra
u landsve eraner

Försenad
KF Mo ioner 2019-09-26 2020-09-26 Kommunledningss ab Å erremi eras

Passera  1
år, ej
besvarad

Ärende  är uppsa  på
kölis a ill
kommuns yrelsen den
8 sep ember. 

Ärende
å erremi erades av
kommun ullmäk ige
2020-02-27.

Lena
Brännmar

2021/77 Mo ion gällande
Ulricehamns bios är
Na urpark

Försenad
KF Mo ioner 2021-02-25 2022-02-25 Kommunledningss ab

Passera  1
år, ej
besvarad

Ärende  är uppsa  på
kölis a ill KS den 8
sep ember. 

Ärende  bedömdes
som in e klar  ör
behandling i KS den
13 januari, BU 2021-
12-09

Ola Alinvi

2021/187 Mo ion Rasismen har
ingen pla s i
Ulricehamn

Försenad
KF Mo ioner 2021-03-25 2022-03-25 Kommunledningss ab

Passera  1
år, ej
besvarad

Ärende  är uppsa  på
kölis a ill KS den 6
ok ober 2022

Anna
Eliasson

2021/255 Mo ion om s öd ill
seniorer som är i
behov av hjälp med
IT

Ej
påbörjad

KF Mo ioner 2021-04-29 2022-04-29 Väl ärd
Passera  1
år, ej
besvarad

Magnus
Andersson
Neumann

2021/323 Mo ion om
kon inui e  inom
äldreomsorg

Ej
påbörjad

KF Mo ioner 2021-05-27 2022-05-27 Väl ärd
Passera  1
år, ej
besvarad

Magnus
Andersson
Neumann

2021/538 Mo ion om
energisys em vid
byggna ion av
örskolor och skolor

Ej
påbörjad

KF Mo ioner 2021-10-21 2022-10-21 Service Cris er
Dahlgren

2021/556 Mo ion om miljö- och
klima ansvariga
upphandlingar

Ej
påbörjad

KF Mo ioner 2021-10-21 2022-10-21 Kommunledningss ab Ulrica
Fagerson

2021/566 Mo ion on na urkul ur Ej
påbörjad

KF Mo ioner 2021-10-21 2022-10-21 Service Lena Mori z

2018/540 Mo ion om a  göra
S ora orge  mer
illgänglig  ör alla

Försenad
KF Mo ioner 2018-09-27 2019-09-27 MSB

Passera  1
år, ej
besvarad

Ärende  är uppsa  på
kölis a ill KS den 8
sep ember 

Ärende  bedömdes
in e vara klar  ör
behandling i KS av BU
2021-05-20

Ärende
å erremi erades av
KF 2020-05-28

Ärende
å erremi erades av
KF 2019-09-26

Ma s
Kindlund

2021/612 Mo ion om a
Ulricehamns
kommun ska erbjuda
personalen möjlighe
ill mins  yra veckors

sammanhängande
semes er under åre s
alla dagar

Pågående
KF Mo ioner 2021-11-18 2022-11-18 Kommunledningss ab Ärende  är uppsa  på

kölis a ill KS den 8
sep ember

Jenny Rydin
Johnsson

2021/617 Mo ion om en mer
rä vis läxa ör alla Pågående

med
avvikelse

KF Mo ioner 2021-11-18 2022-11-18 Lärande Ärende  bedöms in e
vara klar ör
behandling i KS 2 juni

Gunnar
Scorénius

2021/642 Mo ion angående en
mobil
å ervinningss a ion

Ej
påbörjad

KF Mo ioner 2021-12-16 2022-12-16 Kommunledningss ab Agne a
Isacsson

2022/24 Mo ion om a  bygga
e  ny  reningsverk
som in e skapar
någo  slam

Ej
påbörjad

KF Mo ioner 2022-01-27 2023-01-27 Kommunledningss ab Agne a
Isacsson

2022/72 Mo ion om a  skapa
mö espla s ör
klima - och
miljö rågor

Ej
påbörjad

KF Mo ioner 2022-01-27 2023-01-27 Kommunledningss ab Max
Rademacher

2022/71 Mo ion om bil ria
zoner nära våra
skolor

Ej
påbörjad

KF Mo ioner 2022-01-27 2023-01-27 MSB Andreas
Ekman

2022/132 Mo ion om
an agande av
s ra egisk energi- och
klima plan

Pågående
KF Mo ioner 2022-02-24 2023-02-24 Kommunledningss ab Ärende  är uppsa  på

kölis an ill KS den 8
sep ember. 

Lena
Brännmar

2022/136 Mo ion om
sällanköpshandel på
Rönnåsen e app 2

Pågående
KF Mo ioner 2022-02-24 2023-02-24 MSB Ärende  är uppsa  på

kölis a ill KS den 8
sep ember

Andreas
Ekman
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Startdatum Slutdatum Sektor Beslut Ärendets
längd
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2022/179 Mo ion om en årlig
novell ävling rik ad
mo  elever i
högs adie  i
Ulricehamn kommun

Ej
påbörjad

KF Mo ioner 2022-03-31 2023-03-31 Service Lena Mori z

2022/226 Mo ion om a  sänka
åldern ör gra is
kollek iv ra ik rån 75
ill 65 år

Pågående
KF Mo ioner 2022-03-31 2023-03-31 MSB Ärende  är uppsa  på

kölis a ill KS den 8
sep ember 

Andreas
Ekman

2022/240 Mo ion om u asning
av be ong och
användning av "grön"
be ong

Ej
påbörjad

KF Mo ioner 2022-03-31 2023-03-31 Service Cris er
Dahlgren

2022/229 Mo ion om
kommunekolog

Ej
påbörjad

KF Mo ioner 2022-03-31 2023-03-31 MSB Andreas
Ekman

2022/242 Mo ion om a  a
illvara på äldre

medarbe ares
kompe ens

Ej
påbörjad

KF Mo ioner 2022-03-31 2023-03-31 Kommunledningss ab Chris ina
S röm

2022/243 Mo ion om a
erbjuda elever i
grundskola och
gymnasie  gra is
mensskydd

Ej
påbörjad

KF Mo ioner 2022-03-31 2023-03-31 Lärande Gunnar
Scorénius

2022/244 Mo ion om
arbe spla sdemokra i,
e  demokra iprojek  i
Ulricehamns
kommun

Ej
påbörjad

KF Mo ioner 2022-03-31 2023-03-31 Kommunledningss ab Jenny Rydin
Johnsson

2022/321 Mo ion om rök ria
kommunala
lekpla ser

Ej
påbörjad

KF Mo ioner 2022-05-19 2023-05-19 Service Pe er Kinde

2022/324 Mo ion om
hundras gård

Ej
påbörjad

KF Mo ioner 2022-05-19 2023-05-19 Service Pe er Kinde

2022/351 Mo ion om
rygghe sboende

Ej
påbörjad

KF Mo ioner 2022-05-19 2023-05-19 Väl ärd Magnus
Andersson
Neumann

2022/358 Mo ion om a  göra
e  av de kommande
äldreboende ill
SällBo

Ej
påbörjad

KF Mo ioner 2022-05-19 2023-05-19 Väl ärd Magnus
Andersson
Neumann

2022/367 Mo ion om
örsörjnings rygghe

av elproduk ion

Ej
påbörjad

KF Mo ioner 2022-06-22 2023-06-22 Kommunledningss ab Agne a
Isacsson

2022/383 Mo ion om a  inrä a
e  kommunal
klima råd i
Ulricehamn

Ej
påbörjad

KF Mo ioner 2022-06-22 2023-06-22 Kommunledningss ab Lena
Brännmar

2022/417 Mo ion om
belysningsplan med
avsik  a  minska
ljus öroreningar och
rämja biologisk

mång ald

Ej
påbörjad

KF Mo ioner 2022-06-22 2023-06-22 MSB Andreas
Ekman

2022/433 Mo ion angående a
undersöka
möjlighe en a
projek era e
Na urrum

Ej
påbörjad

KF Mo ioner 2022-06-22 2023-06-22 Kommunledningss ab Ola Alinvi

2022/436 Mo ion om a  hi a
möjlighe er ör en
årlig
kul urvecka/ es ival
med Ulricehamns
Kul urskola i spe sen

Ej
påbörjad

KF Mo ioner 2022-06-22 2023-06-22 Service Lena Mori z

2022/437 Mo ion om a  skapa
en ysisk pla s som
in ormerar om
his orien hur
Ulricehamn ick si
namn och var ör

Ej
påbörjad

KF Mo ioner 2022-06-22 2023-06-22 Service Lena Mori z
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ängd
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2020/270 Medborgar örslag
om a  kommunen
ska bli mer
involverad gällande
HBTQ kul uren

Ej
påbörjad

KF Medborgar örslag 2020-05-28 2021-05-28 Kommunledningss ab
Passera  1
år, ej
besvarad

Felix
Lekare

2020/478 Medborgar örslag
om ler bryggor ör
bå pla ser

Ej
påbörjad

KF Medborgar örslag 2020-09-24 2021-09-24 Service
Passera  1
år, ej
besvarad

Erik
Johansson

2021/234 Medborgar örslag
gällande
illgänglighe  vid
örsäljning av

kommunal mark

Ej
påbörjad

KF Medborgar örslag 2021-04-29 2022-04-29 MSB
Passera  1
år, ej
besvarad

Filip
Lindevall

2021/227 Medborgar örslag
om hundras gård i
Ulricehamn

Ej
påbörjad

KF Medborgar örslag 2021-04-29 2022-04-29 Service
Passera  1
år, ej
besvarad

Pe er
Kinde

2021/228 Medborgar örslag
om hundras gård

Ej
påbörjad

KF Medborgar örslag 2021-04-29 2022-04-29 Service
Passera  1
år, ej
besvarad

Pe er
Kinde

2021/229 Medborgar örslag
om a  bygga en
hundras gård i
Ulricehamn

Ej
påbörjad

KF Medborgar örslag 2021-04-29 2022-04-29 Service
Passera  1
år, ej
besvarad

Pe er
Kinde

2021/230 Medborgar örslag
om en hundras gård

Ej
påbörjad

KF Medborgar örslag 2021-04-29 2022-04-29 Service
Passera  1
år, ej
besvarad

Pe er
Kinde

2021/231 Medborgar örslag
om hundras gård i
skogsmiljö

Ej
påbörjad

KF Medborgar örslag 2021-04-29 2022-04-29 Service
Passera  1
år, ej
besvarad

Pe er
Kinde

2021/235 Medborgar örslag
om en hundras gård
i Ulricehamn

Ej
påbörjad

KF Medborgar örslag 2021-04-29 2022-04-29 Service
Passera  1
år, ej
besvarad

Pe er
Kinde

2021/273 Medborgar örslag
om å gärder ör
personer med
psykisk ohälsa

Försenad
KF Medborgar örslag 2021-05-27 2022-05-27 Väl ärd

Passera  1
år, ej
besvarad

Ärende  är
uppsa  på
kölis a ill KS den
8 sep ember 

Magnus
Andersson
Neumann

2021/308 Medborgar örslag
om en hundras gård
i Ulricehamn

Ej
påbörjad

KF Medborgar örslag 2021-05-27 2022-05-27 Service
Passera  1
år, ej
besvarad

Pe er
Kinde

2021/353 Medborgar örslag
om de  behövs
hundras gårdar i
Ulricehamn

Ej
påbörjad

KF Medborgar örslag 2021-06-23 2022-06-23 Service
Passera  1
år, ej
besvarad

Pe er
Kinde

2021/405 Medborgar örslag
om a  iordnings älla
gamla lekpla sen vid
Karlslä

Ej
påbörjad

KF Medborgar örslag 2021-09-23 2022-09-23 Service Pe er
Kinde

2021/462 Medborgar örslag
om en
riidro slöparbana

på Lassalyckan

Ej
påbörjad

KF Medborgar örslag 2021-09-23 2022-09-23 Service Lena
Mori z

2021/490 Medborgar örslag
om a  u öka
s randen vid
S urebade

Pågående
KF Medborgar örslag 2021-09-23 2022-09-23 Service Ärende  är

uppsa  på
kölis a ill KS den
8 sep ember. 

Lena
Mori z

2021/532 Medborgar örslag
om ågel orn vid
Ä rans mynning u  i
Åsunden

Pågående
KF Medborgar örslag 2021-10-21 2022-10-21 Service Ärende  är

uppsa  på
kölis a ill KS den
8 sep ember 

Pe er
Kinde

2021/682 Medborgar örslag
om e  slam ri
reningsverk

Ej
påbörjad

KF Medborgar örslag 2022-01-27 2023-01-27 Kommunledningss ab Agne a
Isacsson

2021/680 Medborgar örslag
om riidro sbana på
Lassalyckan eller på
annan pla s

Ej
påbörjad

KF Medborgar örslag 2022-01-27 2023-01-27 Service Lena
Mori z

2022/34 Medborgar örslag
om en hundras gård
vid S adsparken eller
Lassalyckan

Ej
påbörjad

KF Medborgar örslag 2022-01-27 2023-01-27 Service Pe er
Kinde

2022/44 Medborgar örslag
om en hundras gård
i Ulricehamn

Ej
påbörjad

KF Medborgar örslag 2022-01-27 2023-01-27 Service Pe er
Kinde

2022/73 Medborgar örslag
om inhägnad y a ör
hundras gård

Ej
påbörjad

KF Medborgar örslag 2022-01-27 2023-01-27 Service Pe er
Kinde
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r n rDiarienummer eÄrende Status Uppdragsgivare Typ av ärende Startdatum S utdatum Sektor Bes ut Ärendets
ängd

Kommentar Ansvarig

2022/46 Medborgar örslag
om belysning vid
lekpla s

Pågående
KF Medborgar örslag 2022-01-27 2023-01-27 Service Ärende  är

uppsa  på
kölis a ill
kommuns yrelsen
6 ok ober. 

Pe er
Kinde

2022/50 Medborgar örslag
om örsäljning av
Eva Larssons
u smyckning ill nya
biblio eke  i mindre
orma

Pågående
med
avvikelse

KF Medborgar örslag 2022-01-02 2023-01-27 Service Ärende  bedöms
in e vara klar ör
behandling i KS 2
juni

Lena
Mori z

2022/63 Medborgar örslag
om a  sä a upp nä
mellan rädgårdar
och kommunens
mark

Pågående
KF Medborgar örslag 2022-01-27 2023-01-27 Service Ärende  är

uppsa  på
kölis a ill KS 8
sep ember.

Lena
Mori z

2022/97 Medborgar örslag
om skyl ar på
s adens olika
kvar ersnamn

Ej
påbörjad

KF Medborgar örslag 2022-02-24 2023-02-24 MSB Andreas
Ekman

2022/108 Medborgar örslag
om a  inrä a en
sam alslinje som
vänder sig ill alla
åldersgrupper

Ej
påbörjad

KF Medborgar örslag 2022-02-24 2023-02-24 Kommunledningss ab Lena
Brännmar

2022/155 Medborgar örslag
om en enkel
hundpark

Ej
påbörjad

KF Medborgar örslag 2022-03-31 2023-03-31 Service Pe er
Kinde

2022/156 Medborgar örslag
om en s örre
samlingspunk  - e
hus- som rämjar
miljö änk och
sociala nä verk

Ej
påbörjad

KF Medborgar örslag 2022-03-31 2023-03-31 Kommunledningss ab Pe ra
Grönhaug

2022/161 Medborgar örslag
om hur sjön Tolken
kan
användas/regleras i
ram iden ör a

undvika
översvämningar och
skador på mark och
byggnader

Ej
påbörjad

KF Medborgar örslag 2022-03-31 2023-03-31 MSB Andreas
Ekman

2022/171 Medborgar örslag
om a  å sälja
chokladbollar på
högs adieskola

Ej
påbörjad

KF Medborgar örslag 2022-03-31 2023-03-31 Lärande Gunnar
Scorénius

2022/180 Medborgar örslag
om handelspla s vid
Hökerumsmo e

Ej
påbörjad

KF Medborgar örslag 2022-03-31 2023-03-31 Kommunledningss ab Agne a
Isacsson

2022/204 Medborgar örslag
om brygga med
s ege ör vin erbad

Ej
påbörjad

KF Medborgar örslag 2022-03-31 2023-03-31 Service Lena
Mori z

2022/216 Medborgar örslag
om allskydd run
gång unnlar

Ej
påbörjad

KF Medborgar örslag 2022-03-31 2023-03-31 MSB Andreas
Ekman

2022/217 Medborgar örslag
om avgränsning
mellan
S adsskogens
örskolas parkering

och
Grönahögsvägen

Pågående
KF Medborgar örslag 2022-03-31 2023-03-31 MSB Ärende  är

uppsa  på
kölis a ill KS den
8 sep ember 

Andreas
Ekman

2022/218 Medborgar örslag
om a  örlänga
cykelbanan som
leder ram ill Pinebo

Pågående
KF Medborgar örslag 2022-03-31 2023-03-31 MSB Ärende  är

uppsa  på
kölis a ill KS den
8 sep ember 

Andreas
Ekman

2022/276 Medborgar örslag
om a  lå a cen rum
or sä a växa nedå

Bronäsområde

Ej
påbörjad

KF Medborgar örslag 2022-04-28 2023-04-28 MSB Andreas
Ekman

2022/280 Medborgar örslag
om annan placering
av biblio eke

Ej
påbörjad

KF Medborgar örslag 2022-04-28 2023-04-28 Service Lena
Mori z

2022/282 Medborgar örslag
om grovsopbil

Ej
påbörjad

KF Medborgar örslag 2022-04-28 2023-04-28 Kommunledningss ab Agne a
Isacsson

2022/296 Medborgar örslag
om e  as  da um
ör iläggning av

brygga in ill
iläggningsrampen
vid Fiskebacken

Ej
påbörjad

KF Medborgar örslag 2022-04-28 2023-04-28 Service Lena
Mori z

2021/413 Medborgar örslag
om en u omhusscen
i närhe en av
Ulricaparken

Pågående
KF Medborgar örslag 2022-05-19 2023-05-19 Service Ärende  är

uppsa  på
kölis an ill KS 8
sep ember

Vic oria
Klaiber
Svensson

2022/338 Medborgar örslag
om a
landsbygdssäkra
kommunala beslu

Ej
påbörjad

KF Medborgar örslag 2022-05-19 2023-05-19 Kommunledningss ab Lena
Brännmar
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2022/346 Medborgar örslag
om lock ill sandlåda
på lekpla s

Ej
påbörjad

KF Medborgar örslag 2022-05-19 2023-05-19 Service Pe er
Kinde

2022/382 Medborgar örslag
om
has ighe sreducering
på s räckan mellan
Bogesundsskolan
och S enbocksga an

Ej
påbörjad

KF Medborgar örslag 2022-06-22 2023-06-22 MSB Andreas
Ekman

2022/412 Medborgar örslag
om ar hinder eller
övergångss älle i
Ni a

Ej
påbörjad

KF Medborgar örslag 2022-06-22 2023-06-22 MSB Andreas
Ekman

2022/418 Medborgar örslag
om a  ly a eller
dölja S enas depå
u med riksväg 40

Ej
påbörjad

KF Medborgar örslag 2022-06-22 2023-06-22 MSB Andreas
Ekman

2022/423 Medborgar örslag
om sänk  ålder ör
ria resor med

Väs ra ik

Ej
påbörjad

KF Medborgar örslag 2022-06-22 2023-06-22 MSB Andreas
Ekman

2022/429 Medborgar örslag
om övergångss älle
eller ar hinder i Ni a

Ej
påbörjad

KF Medborgar örslag 2022-06-22 2023-06-22 MSB Andreas
Ekman

2022/434 Medborgar örslag
angående
grovsopshan eringen
i Ulricehamns
kommun

Ej
påbörjad

KF Medborgar örslag 2022-06-22 2023-06-22 Kommunledningss ab Agne a
Isacsson
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§  
 

Redovisning av uppdrag från kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 2022 
Dnr 2022/539 
 
 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.   
 
Sammanfattning 
I kommunens arbete med intern kontroll åläggs kanslifunktionen att årligen i oktober 
redovisa de uppdrag som kommunfullmäktige har beslutat att återföra till kommunstyrelsen 
och de uppdrag kommunstyrelsen beslutat att återföra till förvaltningen. Redovisningen 
innefattar även de uppdrag som har utförts. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-09-07 från kanslichef 
2 Förteckning över pågående och avslutade uppdrag 2022-08-31 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.   
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-09-07 

Tjänsteskrivelse Redovisning av uppdrag från 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2022 
Diarienummer 2022/539, löpnummer 3331/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.  
 
Sammanfattning 
I kommunens arbete med intern kontroll åläggs kanslifunktionen att årligen i oktober 
redovisa de uppdrag som kommunfullmäktige har beslutat att återföra till kommunstyrelsen 
och de uppdrag kommunstyrelsen beslutat att återföra till förvaltningen. Redovisningen 
innefattar även de uppdrag som har utförts. 
 
 
Ärendet 
I kommunens arbete med intern kontroll åläggs kanslifunktionen att årligen i oktober 
redovisa de uppdrag som kommunfullmäktige har beslutat att återföra till kommunstyrelsen 
och de uppdrag kommunstyrelsen beslutat att återföra till förvaltningen. Redovisningen 
innefattar även de uppdrag som har utförts samt de uppdrag som kommunstyrelsen eller 
kommunfullmäktige under året beslutat att avsluta utan åtgärd. Budgetuppdrag återfinns i 
verksamhetsplan och redovisas särskilt i samband med tertialuppföljning och årsredovisning.  
 
I en förteckning per 2022-08-31 redovisas beredningsläget för de aktuella och avslutade 
uppdragen.  
 
Beslutsunderlag 
1 Förteckning över pågående och avslutade uppdrag 2022-08-31 

 
Beslut lämnas till 
Kanslichef  
 
 
 
 
 

Lena Brännmar Maria Winsten 
Kanslichef Kommunsekreterare 
Kommunledningsstaben  Kanslifunktionen 
 Kommunledningsstaben  

 



 

 

Förteckning över pågående och avslutade uppdrag från 
kommunfullmäktige till kommunstyrelsen samt från 
kommunstyrelsen till förvaltning, per 2022-08-31 
Pågående uppdrag  

Ärende Diarie-
nummer 

Ansvarig Kommentar 

Uppföljning av 
måldokument/handlingsplan 
framtida äldreomsorg 

 Sektor välfärd  Styrdokumentet är 
förlängt t.o.m. 2023 
Kommunfullmäktige 
2022-03-31 § 65 

Strategidokumentet 
Integrationsstrategi i 
Ulricehamns kommun antas. 
Kommunstyrelsen ges i 
uppdrag att arbeta utifrån 
integrationsstrategin och ta 
fram en handlingsplan som 
bryter ner strategin och 
preciserar vad som ska göras. I 
det fall handlingsplanen 
medför en ökad ambitionsnivå 
som inte kan hanteras i 
nuvarande budget så får 
förvaltningen även i uppdrag 
att redovisa behov av resurser 
för att kunna verkställa 
genomförandet. 

 Kanslifunktionen Styrdokumentet är 
förlängt t.o.m. 2023 
Kommunfullmäktige 
2022-03-31 § 65 

Avslut och permutation av 
stiftelsen Kinds Härad 
stipendium 

2018/233 Ekonomi-
funktionen 

Uppdrag från 
kommunstyrelsen 
2018-05-03 § 162 

Kommunstyrelsen får i 
uppdrag att ta fram 
ekonomiska nyckeltal för olika 
verksamheter och ärendetyper 
som gör det enklare att följa 
utvecklingen i kommande 
budget- och 
verksamhetsuppföljningar så 
att samtliga förtroendevalda 
ska känna sig trygga och säkra 
att ta rätt beslut 

 Ekonomi-
funktionen 

Uppdrag från 
kommunstyrelsen 
2019-10-03 § 229 

Kommunstyrelsen får i 
uppdrag att skyndsamt ta fram 

 Kommunlednings-
staben 

Uppdrag från 
kommunstyrelsen 
2019-10-03 § 239 



en plan tillsammans med 
berörda parter, för att 
undersöka möjligheter att lösa 
behoven för Södra Vings IF 
och skolans verksamhet 

och beslut i 
kommunfullmäktige 
2019-10-24 § 179 

Kommunstyrelsen får i 
uppdrag att ta fram en plan för 
att så fort som rimligen är 
möjligt avyttra samtliga 
byggnader på fastigheten 
Ulricehamn Brunnsnäs 2:1 
m.fl. 

 Sektor miljö och 
samhällsbyggnad 

Uppdrag från 
kommunstyrelsen 
2020-03-05 § 61 och 
i kommun-
fullmäktige 2020-
03-26 § 39 
 

Kommunstyrelsen får i 
uppdrag att ta fram ett 
regelverk som gör att 
investeringsbeslut som 
ombudgeteras mer än en gång 
skall hävas och föras upp till 
beslut igen om det är så att 
behovet kvarstår. (Gäller ej 
påbörjade projekt.) 

 Ekonomi-
funktionen 

Uppdrag från 
kommunstyrelsen 
2020-03-05 § 72 

Kommunfullmäktige fastställer 
inriktningen att planera för ny 
trafiklösning i området vid 
Marknadsplatsen utifrån 
beskrivning. 
Kommunstyrelsen ges i 
uppdrag att i samverkan med 
SÄRF tillskapa nya lokaler för 
räddningstjänstens behov. 
Nuvarande lokaler ska vara 
lämnade senast 2024-12-31. 
Kommunstyrelsen ges i 
uppdrag att ändra detaljplanen 
för området så att 
trafiklösningen kan 
genomföras i huvudsak enligt 
detta inriktningsbeslut. 
Kommunstyrelsen ges i 
uppdrag att söka 
finansieringslösningar, såsom 
exempelvis statlig 
medfinansiering, för att 
genomföra projektet. 

 Kommunlednings-
staben 

Uppdrag från 
kommunstyrelsen 
2020-06-01 § 145 
och beslut i 
kommunfullmäktige 
2020-06-17 § 78. 

Utreda kostnad, plats och 
skötsel av discgolfbana i 
Ulricehamn 

 Sektor service Uppdrag från 
kommunstyrelsen 
2021-03-04 §§ 
77, 78. 79 och 80 

Förvaltningen får i uppdrag att 
utreda ärendet vidare och 
återkomma till 
kommunstyrelsen med en 
handlingsplan med lösningar 
på ekonomi, supporttjänster 
med mera (avser motion 

 Sektor välfärd Uppdrag från 
kommunfullmäktige 
2021-05-27 § 114 



angående Wi-fi till alla boende 
på äldreboende) 
Förvaltningen får i uppdrag att 
ta fram förslag till riktlinjer för 
att skydda stöldbegärliga 
inventarier samt att stärka den 
interna kontrollen gällande 
uppföljning av inventarier. 

 Kanslifunktionen Uppdrag från 
kommunstyrelsen 
2021-09-02 § 200 

Uppdrag att utreda om det 
skall finnas en klausul i 
upphandlingen som anger hur 
många lärlingar som företagen 
skall ta emot vid olika 
byggprojekt 

 Ekonomi-
funktionen 

Uppdrag från 
kommunfullmäktige 
2021-09-23 § 165 

Uppdrag att utreda 
kommunens 
ställplatsparkering och om 
dessa ska avgiftsbeläggas 

2021/47 Sektor miljö och 
samhällsbyggnad 

Uppdrag från 
kommunstyrelsen 
2021-11-25 § 280 

Ta fram ett Barn- och 
ungdomspolitiskt program, 
syftet med programmet ska 
vara "att främja och stärka 
barn och ungdomars 
delaktighet i den demokratiska 
processen" Beslut i KF om 
demokratiberedningens 
slutrapport 

 Sektor service Uppdrag från 
kommunfullmäktige 
2022-01-27 § 17 

Kommunstyrelsen ger 
förvaltningen i uppdrag att ta 
fram och verkställa en 
kommunikationsplan för 
Näringslivsstrategin 2022-
2025. Kommunstyrelsen ger 
förvaltningen i uppdrag att i 
samverkan med NUAB snarast 
ta fram förslag till en 
handlingsplan för 
Näringslivsstrategi 2022–2025 
som klart definierar 
aktiviteter, ansvariga och när 
aktiviteterna ska vara 
genomförda. Handlingsplanen 
ska beslutas av 
kommunstyrelsen. 

 Kommunlednings-
staben 

Uppdrag från 
kommunfullmäktige 
2022-02-24 § 46 

Kommunstyrelsen får i 
uppdrag att ta fram en 
kommunövergripande 
handlingsplan med åtgärder 
som syftar till att förbättra 
kommunens arbete med att 
förebygga och upptäcka 
hedersrelaterat våld och 
förtryck samt utveckla stödet 
för de personer som är utsatta.  

2019/540 Sektor välfärd Uppdrag från 
kommunfullmäktige 
2022-03-31 § 86 



Kommunstyrelsen får i 
uppdrag att bjuda in 
Länsstyrelsen till ett 
fullmäktigesammanträde för 
att hålla en utbildning om 
tillgänglighet på allmänna 
platser kopplat till den 
nationella 
funktionshinderpolitiken 

 Kanslifunktionen Uppdrag från 
kommunfullmäktige 
2022-04-28 § 105 

Kommunfullmäktige beslutar 
att de geografiska platserna för 
högstadieskolorna i 
Ulricehamns kommun (enligt 
inriktningsbeslut KF 21-03-25 
§61) är Stenbocksskolans 
område med plats för 
grundsärskola och fritidsgård, 
övre Borgmästarhagen 
(Ubbarp 8:16 )samt 
Ätradalsskolans område. 
Kommunfullmäktige ger 
kommunstyrelsen i uppdrag 
att fortsatt slutföra 
delutredningarna och föreslå 
de mest fördelaktiga 
byggnadsalternativen på 
respektive platser. 
Byggprojekten ska genomföras 
som partneringprojekt och ske 
i den ordning som är mest 
fördelaktigt, vilket kan 
innebära att flera projekt löper 
parallellt. 

 Sektor service Uppdrag från 
kommunfullmäktige 
2022-05-19 § 123 

Uppdrag att tillsätta en extern 
granskning av tystnadskultur 
inom förvaltning och bolag 
med en särskild fördjupning 
inom det sociala området. 
Granskningen finansieras 
genom att 150 000 kronor 
avsätts från ”KS oförutsett 
2022”. 

 HR-funktionen Uppdrag från 
kommunfullmäktige 
2022-05-19 § 132 

Förvaltningen får i uppdrag att 
påbörja arbetet utifrån intern 
kontrollplan 2022 

 Kommunlednings-
staben 

Uppdrag från 
kommunstyrelsen 
2022-06-02 § 183 

Uppdrag att ta fram en ny 
handlingsplan för jämställdhet 
som innefattar 
jämställdhetsutbildning samt 
hur arbetet ska utvärderas och 
återrapporteras. 

 Kanslifunktionen Uppdrag från 
kommunfullmäktige 
2022-06-22 § 161 

Uppdrag att revidera 
Ulricehamns kommuns regler 
för pedagogiska måltider så att 
det av reglerna framgår att 

 Sektor lärande Uppdrag från 
kommunfullmäktige 
2022-06-22 § 163 



även lärarstudenter under sin 
verksamhetsförlagda 
utbildning omfattas av 
reglerna. 
Kommunstyrelsen och 
Stadshus AB i uppdrag att ta 
fram en evenemangsstrategi. 
Strategin ska omfatta hela 
koncernen. 

 Kommunlednings-
stab och NUAB 

Uppdrag från 
kommunfullmäktige 
2022-06-22 § 166 

 

  



Avslutade uppdrag 
Ärende Diarie-

nummer 
Ansvarig Kommentar 

Kulturstrategin överlämnas till 
kommunstyrelsen för yttrande 
avseende ekonomi, laglighet 
och konsekvenser i övrigt 

 Kommunlednings-
staben 

Uppdrag från 
kommunfullmäktige 
2018-04-26 § 60.  
 
Beslut i 
kommunstyrelsen 
2019-12-02 § 312 

Åtgärder som vidtagits eller 
kommer att vidtas för att 
komma tillrätta med att 
tillgodose behov av boende för 
vuxna enligt LSS ska redovisas 
skriftligt till kommunstyrelsen 
senast januari 2020 

 Sektor välfärd Uppdrag från 
kommunstyrelsen 
2019-10-03 § 238 
och 
kommunfullmäktige 
2019-10-24 § 178.  
 
Beslut i 
kommunstyrelsen 
2020-01-13 § 14 

Åtgärder som har vidtagits och 
kommer att vidtas för att 
minimera underskotten inom 
sektor välfärd och lärande ska 
lämnas i en skriftlig 
redogörelse till 
kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige senast i 
december 2019 

 Ekonomi-
funktionen 
Sektor lärande 
Sektor välfärd 

Uppdrag från 
kommunstyrelsen 
2019-10-03 § 229 
 
Beslut i 
kommunstyrelsen 
2019-12-02 § 294 
och i 
kommunfullmäktige 
2019-12-19 § 213 

Uppdrag att utreda 
möjligheten och kostnad för att 
sektionerna belysningen på 
Lassalyckan 

2019/245 Sektor service  Uppdrag från 
kommunstyrelsen 
2019-12-02 § 307 
 
Beslut i 
kommunstyrelsen 
2020-06-01 § 160 

Uppdrag att redovisa 
”delutredning 4, 7-9 skolorna” 
till kommunfullmäktige senast 
i januari 2021 

2020/572 Kommunlednings-
staben 

Uppdrag från 
kommunstyrelsen 
2020-11-02 
 
Beslut i 
kommunstyrelsen 
2022-05-05 § 154 

Förvaltningen får i uppdrag att 
fortsatt planera för en ny skola 
i centralorten som inrymmer 
samtliga elever årskurs 7-9 i 
kommunen 

2017/418 Kommunlednings-
staben 

Uppdrag från 
kommunfullmäktige 
2018-01-25 § 
9/2018 
 
Beslut i 
kommunfullmäktige 
2021-03-25 § 61 

Förvaltningen får i uppdrag att 
utreda vad som ska ske 
långsiktigt med byggnader som 

2017/418 Kommunlednings-
staben 

Uppdrag från 
kommunfullmäktige 



tillhör Stenbocksskolan. 
Antingen byggas om till F-6 
skola, alternativt bygga om till 
förvaltningslokaler, försäljas 
eller annan användning 

2018-01-25 § 
9/2018 
 
Beslut i 
kommunfullmäktige 
2021-03-25 § 61 

Förvaltningen får i uppdrag att 
utreda vad som ska ske 
långsiktigt med byggnader vid 
Ätradalsskolan. I denna 
utredning ska en översyn av 
kommunens samlade 
verksamheter i Timmele göras 
som inkluderar förskola och F-
6 skola och arbeta fram en 
helhetslösning. Utredningen 
ska även pröva om det är 
aktuellt att etablera någon 
annan verksamhet eller 
exempelvis skapa bostäder 
antingen genom att omvandla 
någon av de befintliga 
fastigheterna eller genom 
nybyggnation. 
Beslutet ska inte påverka vare 
sig struktur eller verksamhet 
för andra skolor i Ätradalen. 
 

2017/418 Kommunlednings-
staben 

Uppdrag från 
kommunfullmäktige 
2018-01-25 § 
9/2018 
 
Beslut i 
kommunfullmäktige 
2019-12-19 § 216 

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.  
 

2017/418 Kommunlednings-
staben 

Uppdrag från 
kommunfullmäktige 
2021-03-25 § 61 
 
Beslut i KF 2022-
05-19 §123 

Samverkansavtal för IT-
samverkan för 
samverkansnämnd IT, 
Ulricehamn och Tranemo 
antas. Förvaltningen får i 
uppdrag att redovisa en 
utvärdering av IT-samverkan 
till kommunfullmäktige i juni 
2018 

 Sektor service  Uppdrag från 
kommunfullmäktige 
2016-12-15 § 208 
 
Beslut i 
kommunfullmäktige 
2022-03-31 § 80 

Skolidrottsplats för friidrott: 
Förvaltningen får i uppdrag att 
utreda hur de identifierade 
behoven kan tillgodoses i en 
samlad lösning. Uppdraget ska 
beakta den utredning som 
grundskola i centralorten som 

 Sektor service Uppdrag från 
kommunstyrelsen 
2016-12-01 § 294 
och från 
kommunfullmäktige 
2016-12-15 § 209.  
 



förvaltningen fick i samband 
med budget 2017. 
Förvaltningen får även i 
uppdrag att inventera behoven 
utanför centralorten.  

Uppdraget har 
redovisats till 
kommunal- och 
oppositionsråd, och 
ska anses vara 
slutfört 

Uppdrag till förvaltningen att 
skyndsamt ta fram ett 
policydokument om vilken typ 
av aktiviteter som en elev ska 
få ta del av inom ramen för 
utbildningen och hur dessa ska 
finansieras 

 Sektor lärande Uppdrag från 
kommunstyrelsen 
2017-01-04 § 25 
 
Beslut i 
kommunstyrelsen 
2022-03-10 § 84 

Inriktningsbeslut F-6 Planera 
för byggnation av en ny F-6 
skola i centralorten med 
möjlighet till förskola på 
fastigheten Sanatorieskogen 
1:3 

2017/418 Kommunlednings-
staben 

Uppdrag från 
kommunfullmäktige 
2019-12-19 § 216 

 
2022-04-19: 
Uppdraget avslutas 
med hänvisning till 
att projektering 
pågår 

Inriktningsbeslut 7-9-skolor i 
Ulricehamns kommun -Utreda 
och planera för två 
högstadieskolor i centralorten 
och en högstadieskola i 
timmele -Att göra det möjligt 
för framtida utbyggnader av 
skolorna-Att utreda 
användningsområdet för 
fastigheterna och mark vid 
nuvarande Stenbockskola -Att 
utreda behovet av 
resursskola/skolakut 

2017/418 Kommunlednings-
staben 

Uppdrag från 
kommunfullmäktige 
2021-03-25 § 61 
 
Beslut i 
kommunfullmäktige 
2022-05-19 § 123 

Uppdrag att utreda om 
lämpliga platser finns för 
enduroverksamhet 

  Beslut i 
kommunstyrelsen 
2021-06-03 § 173 
 
2022-04-19: 
Utredning är 
genomförd och 
redovisad för 
kommunal -och 
oppositionsråd och 
ska anses vara 
avslutat.  
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Riktlinjer för miljöarbetet 
Dnr 2022/393 
 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Riktlinjer för miljöarbetet antas. 
 
Sammanfattning 
Riktlinjerna utgör ett komplement till ”Handlingsplan för arbete med lokala miljöfrågor” som 
kommunfullmäktige nyligen antog (§122/2022, Dnr 2019/608). Genom bildandet av en 
miljöarbetsgrupp underlättas samordningen av det tvärsektoriella miljöarbetet. Riktlinjerna 
beskriver ansvarsfördelningen mellan förvaltningsledning, miljöarbetsgrupp, sektorer och 
bolag. En åtgärd i handlingsplanen är att införa ett miljöledningssystem. Riktlinjerna 
beskriver hur detta ska integreras i kommunkoncernens ordinarie verksamhet samt relaterar 
till miljöarbetsgruppens arbetsuppgifter 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-09-02 från kanslichef  
2 Riktlinjer för miljöarbetet 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Riktlinjer för miljöarbetet antas. 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-09-02 

Tjänsteskrivelse Riktlinjer för miljöarbetet 
Diarienummer 2022/393, löpnummer 2575/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Riktlinjer för miljöarbetet antas. 
 
Sammanfattning 
Riktlinjerna utgör ett komplement till ”Handlingsplan för arbete med lokala miljöfrågor” som 
kommunfullmäktige nyligen antog (§122/2022, Dnr 2019/608). Genom bildandet av en 
miljöarbetsgrupp underlättas samordningen av det tvärsektoriella miljöarbetet. Riktlinjerna 
beskriver ansvarsfördelningen mellan förvaltningsledning, miljöarbetsgrupp, sektorer och 
bolag. En åtgärd i handlingsplanen är att införa ett miljöledningssystem. Riktlinjerna 
beskriver hur detta ska integreras i kommunkoncernens ordinarie verksamhet samt relaterar 
till miljöarbetsgruppens arbetsuppgifter. 
 
 
Ärendet 
Mycket av miljöarbetet är tvärsektoriellt och kräver kompetens från olika områden för att på 
ett effektivt sätt genomföra uppgifter och åtgärder inom miljöområdet. Ett framgångsrikt 
hållbarhetsarbete kräver att alla verksamheter inom kommunkoncernen aktivt arbetar med 
hållbarhet i den egna organisationen och att detta är en integrerad del av den årliga 
verksamheten.  
 
I riktlinjer beskrivs hur miljöarbetet ska bedrivas och organiseras inom kommunkoncernen. 
En miljöarbetsgrupp (MAG) får i uppgift att hålla samman miljöarbetet. I MAG:s uppgifter 
ingår att ge stöd till verksamheter, att följa upp och redovisa miljöarbetet och att informera 
om kommunkoncernens hållbarhetsarbete både internt och externt.  
 
Nyligen antog kommunfullmäktige ”Handlingsplan för kommunens arbete med lokala 
miljöfrågor” (§122/2022, Dnr 2019/608). En av åtgärderna i handlingsplanen är införandet 
av ett miljöledningssystem. Riktlinjer beskriver hur miljöledningssystemet ska integreras i 
den ordinarie verksamheten samt inkorporeras i kommunens befintliga redovisningssystem. 
  
Riktlinjerna beskriver också ansvarsfördelning mellan sektorer, bolag, Förvaltningsledning 
och MAG vad gäller arbetet inom miljö- och hållbarhetsområdet. 
 
Beslutsunderlag 
1 Riktlinjer för miljöarbetet 
 
Beslut lämnas till 
Kommunchef  
 
 
 
 

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



 

Riktlinjer 

Styrdokument 

Riktlinjer för 
miljöarbetet 

Antaget av: Kommunfullmäktige
Datum: Datum
Gäller från och med: 2022-10-15
Ansvar uppföljning/uppdatering: Kanslichef 

         



 

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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1 Bakgrund 
Ulricehamns kommun har antagit en strategi för miljöarbetet och en 
miljöpolicy. Idag är fokus i miljöarbetet att skapa en hållbar utveckling där 
människors hälsa och välbefinnande säkerställs. Det innebär att vår 
ambition ska vara att till nästa generation lämna över en kommun där de 
stora miljöfrågorna är lösta på ett sådant sätt att framtida generationers 
möjligheter att tillgodose sina behov inte äventyras. Miljöfrågornas 
komplexitet innebär att det behövs kompetens från olika delar av 
verksamheten och tvärsektoriellt samarbete och samordning för att arbetet 
ska nå framgång. 

2 Syfte 
Riktlinjernas syfte är att ge de yttre ramarna för miljöarbetet i kommunen 
samt beskriva hur det tvärsektoriella miljöarbetet är organiserat och vilket 
ansvar olika delar av organisationen har i miljöarbetet. 

3 Några viktiga begrepp 
Hållbar utveckling 

Hållbar utveckling är ett viktigt begrepp för kommunens långsiktiga 
planering. Social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet är lika viktiga och 
ömsesidigt beroende av varandra. Begreppet ”Hållbar utveckling” 
formulerades 1987 av den så kallade Brundtland-kommissionen som på 
uppdrag av FN tagit fram rapporten ”Vår gemensamma framtid”. I denna 
redogjorde man för sambandet mellan ekonomisk utveckling och 
miljöförstöring. Här sägs att hållbar utveckling innebär "att utvecklingen 
tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillgodose sina behov".  

Miljöledningssystem 

Ett miljöledningssystem är ett verktyg för att effektivisera och rationalisera 
miljöarbetet inom en organisation, etc. Syftet är att styra och dokumenterat 
minska miljöpåverkan från organisationen. Miljöledningssystem bygger på 
en process innehållande planering, genomförande, uppföljning samt 
åtgärder för kontinuerlig förbättring. 
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Ekonomisk hållbarhet  

Att långsiktigt hushålla med mänskliga och materiella resurser för att 
uppnå ett hållbart samhälle.  

Social hållbarhet  

Att långsiktigt bygga ett stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande 
mänskliga rättigheter uppfylls. 

Ekologisk hållbarhet 

Att långsiktigt bevara vattnens, jordens och ekosystemens 
produktionsförmåga och att minska påverkan på naturen och människans 
hälsa inom ramarna för de planetära gränserna.  

Ekosystemtjänster 

Är tjänster från naturens ekosystem som bidrar till vårt välbefinnande och 
förutsättningarna för vår existens. Det handlar om vanliga tjänster som till 
exempel att rena vatten, reglera klimat och pollinera växter. Vi människor 
får nyttan antingen direkt, som när växter producerar syre, eller genom en 
insats, som när vi bedriver jordbruk som ger livsmedel. 

Förnyelsebara resurser 

Förnyelsebara resurser är den typ av råvaruresurser som naturen 
återskapar inom överskådlig tid. Motsatsen är ändliga resurser som förvisso 
även de kommer att återskapas på nytt men det tar mycket lång tid, ofta 
miljontals år. Flödesresurser är resurser som flödar på jorden oberoende av 
nyttjandet, exempel på sådana är sol och vind. 

4 Övergripande styrdokument 
Internationella styrdokument 

Agenda 2030 består av 17 övergripande globala utvecklingsmål och 169 
delmål. Den ekologiska hållbarheten utgör den basala dimensionen av 
målen, Biosphere-målen i figur 1. Detta är de så kallade planetära 
gränserna. Dessa gränser sätter ramarna för de övriga dimensionerna, 
social (Society) och ekonomisk (Economy) hållbarhet (se figur 1). De 17 
övergripande målen är länkade till varandra men, når vi inte målen inom 
dimensionen ekologisk hållbarhet (Biosphere), utan överskrider de 
planetära gränserna, blir det omöjligt att uppfylla målen om social och 
ekonomisk hållbarhet. Därför utgör Agenda 2030 ett viktigt internationellt 
ramverk för kommunens miljöarbete. Viktiga områden för kommunens 
miljöarbete som ingår i den ekologiska hållbarheten är till exempel a) 
bekämpa klimatförändringen, b) skydda, återställa och främja hållbart 
nyttjande av ekosystemen, c) hejda förlust av biologisk mångfald och d) 
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säkerställa rent vatten. Miljöarbetet har också kopplingar till de andra 
dimensionerna till exempel att miljöåtgärderna ska vara rättvisa, den 
sociala dimensionen, och att konsumtion ska vara hållbar, den ekonomiska 
dimensionen. 

 Utöver Agenda 2030 påverkas kommunens miljöarbete indirekt av 
internationella styrdokument och överenskommelser från EU eller FN. 

Nationella styrdokument 

Sveriges riksdag har fastställt ett 
generationsmål och 16 
miljökvalitetsmål Kommunerna har, 
med sitt ansvar för lokal utveckling och 
en god livsmiljö, stora möjligheter att 
styra miljöutvecklingen genom fysisk 
planering av mark, vatten och bebyggd 
miljö. Utöver de nationella miljömålen 
påverkas kommunen av nationella 
lagar och styrdokument till exempel av 
nationella handlingsplaner. 

 

Regionala styrdokument 

Västra Götaland har utifrån de nationella miljömålen beslutat om regionala 
miljömål. De regionala miljömålen är levande, vilket innebär att de kommer 
att revideras och uppdateras med jämna mellanrum, till exempel antogs 
tilläggsmål 2015.   

Aktuella lokala styrdokument 

Lokala styrdokumenten som Ulricehamns kommun använder i sin 
verksamhet revideras vart fjärde år. När dessa riktlinjer skrivs finns 
följande aktuella styrdokument med bäring på miljöarbetet, utöver 
lagstadgade styrdokument: 

 Strategi för kommunens arbete med lokala miljöfrågor 2018 - 2026 

 Policy för miljöarbete i Ulricehamns kommun 2022 - 2025 

 Handlingsplan för kommunens miljöarbete 2022 - 2025 

 Riktlinjer för förorenade områden 2020 - 2024 

 Grönplan 2001 Ulricehamns stad med tillhörande skötselplaner 
2001 - 2022 

 Program för långsiktig och hållbar förvaltning av kommunens 
skogsinnehav 2018 - 2022 
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 Riktlinjer för naturvård och ekosystemtjänster i Ulricehamns 
kommun 2020 – 2024 

 Mot en cirkulär och hållbar framtid – gemensam avfallsplan 2021 – 
2030 

5 Miljöledningssystem 
Kommunkoncernen har ett miljöledningssystem som ska hjälpa till att 
minska den miljöpåverkan verksamheten har på omgivningen och omfattar 
hela den kommunala verksamheten. Miljöledningssystemet inordnas i 
kommunens digitala verktyg för verksamhetsstyrning och blir därmed en 
integrerad del i verksamheternas årshjul, verksamhetsuppföljning och 
arbete med ständiga förbättringar.  

En mycket viktig del i miljöledningssystemet är att utvalda medarbetare 
och beslutsfattare regelbundet ska genomgå en obligatorisk, grundläggande 
miljöutbildning. Specifika grupper och nyckelpersoner kan ha behov av en 
fördjupad miljöutbildning.   

6 Övergripande arbetssätt 
Kunskap och ett strukturerat miljöarbete skapar engagemang och ger 
förutsättningar för ett hållbart tillitsbaserat agerande i vardagen. Vi verkar 
för en hållbar konsumtion som inte bidrar till ökade miljö- och 
hälsoproblem lokalt eller globalt. 

Miljöarbetet ska förebygga och åtgärda miljöproblem genom ständiga 
förbättringar och systematiskt minska miljöpåverkan med ambitionen att 
vara en ledande miljökommun.  

Lokala miljömål ska beskriva det tillstånd vi vill uppnå och ge vägledning 
om vad som ska göras. 

Miljö- och hållbarhetsarbetet ska drivas och förankras i hela den 
kommunala organisationen. I miljöledningssystemet formuleras åtgärder 
och insatser som följs upp enligt krav i miljöledningssystemet. Strategiska 
politiska beslut ska innehålla en bedömning av miljökonsekvenserna då det 
anses behövligt och genomförbart. 

Resultat av miljöarbetet ska spridas internt samt externt 

Miljöutbildningar, rådgivning, aktiviteter och projekt ska motivera 
till val som bidrar till hållbar utveckling. Målgrupperna är den egna 
organisationen, kommuninvånare och verksamheter i kommunen. 
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7 Organisation och ansvar 
Den övergripande organisationen för miljöarbetet i kommunen visas i figur 
3. Nedan beskrivs organisationens olika delar och ansvarsområden. 

Förvaltningsledningen 
Kommunchef styr genom förvaltningsledningsgruppen (FLG) och har det 
övergripande ansvaret för miljöarbetets måluppfyllelse och uppföljning. 
Miljöstrategen redovisar miljöarbetsgruppens arbete till FLG. FLG beslutar 
om inriktning, tillsätter resurser och gör prioriteringar. 

Miljöstrategiskt 
råd 
Miljöstrategiska rådet är ett 
rådgivande och icke-
beslutande organ som 
består av ett kommunalråd 
och ett oppositionsråd. 
Varannan månad kallar 
miljöstrategen till ett 
miljöstrategiskt råd. Rådets 
uppgift är överläggningar, 
samråd och ömsesidigt 
informationsutbyte mellan 
politiska företrädare och 
förvaltningens företrädare. 
 

 
Miljöarbetsgrupp (MAG) 
MAG:s främst uppgift är att bidra till genomförandet av kommunens 
miljöarbete och bereda underlag för beslut. MAG samordnar, stödjer, 
informerar och följer upp kommunens miljöarbete. Detta sker genom 
samarbete med FLG och miljöstrategiska rådet. 
 
Sammansättning 

 Miljöstrateg (sammankallande)  
o Ansvarar för övergripande samordning, stöd, information 

och uppföljning inom miljöområdet 
 Funktion med ansvar för säkerställande av biologisk mångfald och 

ekosystemtjänster utifrån riktlinjer för naturvård och 
ekosystemtjänster 

 Funktion för energieffektivitet och hållbart byggande  

Figur 3. Miljöarbetets organisation i Ulricehamns 
m      
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o Ansvarar för samordning och stödavseende effektiv 
energianvändning, minskade växthusgasutsläpp och hållbart 
byggande 

 
Vid behov ska MAG kunna adjungera andra kompetenser, funktioner och 
sektorer till sina möten samt samarbeta med dem och temporärt knyta dem 
till gruppen då så behövs. 
  
Möten 
Miljöarbetsgruppen träffas kontinuerligt efter behov. 

Arbetsuppgifter och arbetssätt 
Miljöarbetsgruppen (MAG) arbetar på uppdrag av kommunchef och inom 
de yttre ramar som ges från styrdokument, se ovan. Miljöarbetsgruppen: 

 ska arbeta för ett så kostnadseffektivt miljöarbete som möjligt, dvs. 
hög positiv miljöeffekt på åtgärder och satsningar inom 
miljöområdet 

 är mottagare av uppdrag inom miljöområdet och kan föreslå 
uppdrag, åtgärder, satsningar inom miljöområdet till 
förvaltningsledning som MAG anser ha hög prioritet  

 förslår varje år speciella satsningar inom miljöområdet, t.ex. 
plastbantning, återvinning, som ska genomsyra arbetet i 
verksamhetsplaneringen genom miljöledningssystemet. Dessa 
satsningar stöttas av MAG genom information, goda exempel, etc. 

 samordnar och följer upp miljöarbete kring regionala initiativ, 
exempelvis klimatlöften inom Klimat 2030, åtaganden inom 
Utmaningar Hållbart Västra Götaland samt kommunens egna 
handlingsplaner inom miljöområdet 

 följer upp kommunens egna styrdokument inom miljöområdet, tar 
emot uppdrag att producera styrdokument och tar, vid behov och 
dialog med förvaltningsledningen, initiativ till revision av äldre 
dokument samt att skapa nya styrdokument när så är nödvändigt 

 ser kontinuerligt över kommunens arbetsprocesser inom 
miljöområdet för att effektivisera miljöarbetet 

 utför omvärldsbevakning inom miljöområdet 

 informerar kontinuerligt, i samarbete med kommunikation, om 
kommunens miljöarbete till medborgarna och internt i 
organisationen 

 samordnar bidragsansökningar inom miljöområdet 

 utgör ett kompetensstöd inom miljöarbetet till hela förvaltningen 
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Sektorer 
Respektive sektorchef har inom ramen för miljöledningssystemet 
ansvar för sektorns miljöarbete. Sektorchef ansvarar för att 
miljöledningssystem implementeras och dokumenteras i respektive 
sektor enligt gällande organisations- och beslutsordning. Sektorchef 
ansvarar för att hållbarhetsaspekter (kommunens fastställda och nya 
som identifieras som väsentliga) beaktas vid förändring i verksamheten. 
Sektorn sätter upp årliga mål för sitt interna miljöarbete. Utöver detta 
har sektorn ansvar för de uppdrag som tilldelas sektorn.   

Sektorerna samarbetar med och får stöd av MAG. Sektorer förväntas 
bidra med kompetens till MAG vid behov. I hållbarhetsarbete som är 
sektoröverskridande förväntas alla sektorer bidra med insatser och 
kompetens.   

Kommunala bolag 
De kommunala bolagen har genom sina ägardirektiv att arbeta med 
miljöfrågor. Bra samordning och samarbete med förvaltningen är 
önskvärt. Det finns också ett värde i att dela erfarenheter och lära av 
varandra. De kommunala bolagen ska vid behov kunna bidra till 
MAG:s arbete och MAG ska vid behov kunna ge stöd till bolaget. 



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
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§  
 

Val av politisk referensgrupp för Vision 2040 
Dnr 2022/579 
 
 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Politisk referensgrupp för arbetet med Vision 2040 tillsätts och ska bestå av 
kommunstyrelsens presidium och en ledamot från varje parti som är representerat i 
kommunfullmäktige (inga ersättare). Fullmäktige beslutar vilka ledamöter som ska ingå i 
referensgruppen. Nomineringen hanteras inte av val- och arvodesberedningen.  
 
Sammanfattning 
Förvaltningen har i budget 2022 fått i uppdrag att starta arbetet med att skapa en vision för 
Ulricehamns kommun. I beslutet anges att arbetet ska ske i nära samarbete med den 
politiska organisationen. Förvaltningen föreslår därav att en politisk referensgrupp tillsätts i 
enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-09-22 från kommunchef 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Politisk referensgrupp för arbetet med Vision 2040 tillsätts och ska bestå av 
kommunstyrelsens presidium och en ledamot från varje parti som är representerat i 
kommunfullmäktige (inga ersättare). Fullmäktige beslutar vilka ledamöter som ska ingå i 
referensgruppen. Nomineringen hanteras inte av val- och arvodesberedningen.  
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-09-22 

Tjänsteskrivelse Val av politisk referensgrupp för 
Vision 2040 
Diarienummer 2022/579, löpnummer 3550/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Politisk referensgrupp för arbetet med Vision 2040 tillsätts och ska bestå av 
kommunstyrelsens presidium och en ledamot från varje parti som är representerat i 
kommunfullmäktige (inga ersättare). Fullmäktige beslutar vilka ledamöter som ska ingå i 
referensgruppen. Nomineringen hanteras inte av val- och arvodesberedningen.  
 
Sammanfattning 
Förvaltningen har i budget 2022 fått i uppdrag att starta arbetet med att skapa en vision för 
Ulricehamns kommun. I beslutet anges att arbetet ska ske i nära samarbete med den 
politiska organisationen. Förvaltningen föreslår därav att en politisk referensgrupp tillsätts i 
enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning.  
 
 
Ärendet 
Förvaltningen har i budget 2022 fått i uppdrag att starta arbetet med att skapa en vision för 
Ulricehamns kommun. I beslutet anges att arbetet ska ske i nära samarbete med den 
politiska organisationen. Förvaltningen föreslår därav att en politisk referensgrupp tillsätts i 
enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning.  
 
Kommunfullmäktige kan tillsätta en politisk referensgrupp som stöd till förvaltningens 
arbete i frågor av strategisk art. Referensgruppens uppdrag är att följa processen och utgöra 
en politisk diskussionspart med möjlighet att föra diskussioner och frågeställningar till sina 
respektive partigrupper. Referensgruppen fungerar som rådgivare och bidrar under arbetets 
gång med idéer, förslag och synpunkter. 

 
Referensgrupp utses inför varje uppdrag och ska bestå av kommunstyrelsens presidium och 
en ledamot från varje parti som är representerat i kommunfullmäktige (inga ersättare). 
Fullmäktige beslutar vilka ledamöter som ska ingå i referensgruppen inför varje uppdrag. 
Nomineringarna hanteras inte av val- och arvodesberedningen. 
 
Beslutsunderlag 
 
 
Beslut lämnas till 
Valda ledamöter 
 
 
 
 
 

Gustaf Olsson Lena Brännmar 
Kommunchef Kanslichef  
 Kommunledningsstaben  
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§  
 

Svar på motion - Rasismen har ingen plats i 
Ulricehamn 
Dnr 2021/187 
 
 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att yrkandet inte är förenligt med gällande 
diskrimineringslag, dataskyddsförordningen, samt förvaltningens normerande styrdokument 
om rekrytering. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Mattias Green-Andersson (S) och Inga-Kersti 
Skarland (S) att förvaltningen arbetar för att anställa fler med invandrarbakgrund i ledande 
roller i kommunen, samt att förvaltningen arbetar för att anställa fler med 
invandrarbakgrund i kommunens samtliga verksamheter.  
 
Särbehandling i rekrytering (inklusive kvotering) utifrån etnisk tillhörighet, är inte förenligt 
med idag gällande diskrimineringslag.  
 
Att registerföra medarbetare utifrån etnisk tillhörighet är inte förenligt med gällande 
dataskyddsförordning. För att målsätta en ökning av antalet anställda med 
invandrarbakgrund krävs data förvaltningen inte kan eller får samla in.  
 
Förvaltningen rekryterar idag kompetensbaserat, en metod för att säkerhetsställa att 
förvaltningen rekryterar den mest kvalificerade kandidaten för tjänsten. Förvaltningens 
bedömning är att detta i allt väsentligt tillgodoser behovet av att undvika subjektivitet och 
diskriminering vid rekrytering, samtidigt som det inte kan eller är avsett att öka eller minska 
någon särskild grupp av anställda. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-08-23 från HR-chef 
2 Motion - Rasismen har ingen plats i Ulricehamn 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att yrkandet inte är förenligt med gällande 
diskrimineringslag, dataskyddsförordningen, samt förvaltningens normerande styrdokument 
om rekrytering. 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2022-08-23 

 

Tjänsteskrivelse Svar på motion - Rasismen har ingen 
plats i Ulricehamn 
Diarienummer 2021/187, löpnummer 2853/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att yrkandet inte är förenligt med gällande 
diskrimineringslag, dataskyddsförordningen, samt förvaltningens normerande styrdokument 
om rekrytering.  
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Mattias Green-Andersson (S) och Inga-Kersti 
Skarland (S) att förvaltningen arbetar för att anställa fler med invandrarbakgrund i ledande 
roller i kommunen, samt att förvaltningen arbetar för att anställa fler med 
invandrarbakgrund i kommunens samtliga verksamheter.  
 
Särbehandling i rekrytering (inklusive kvotering) utifrån etnisk tillhörighet, är inte förenligt 
med idag gällande diskrimineringslag.  
 
Att registerföra medarbetare utifrån etnisk tillhörighet är inte förenligt med gällande 
dataskyddsförordning. För att målsätta en ökning av antalet anställda med 
invandrarbakgrund krävs data förvaltningen inte kan eller får samla in.  
 
Förvaltningen rekryterar idag kompetensbaserat, en metod för att säkerhetsställa att 
förvaltningen rekryterar den mest kvalificerade kandidaten för tjänsten. Förvaltningens 
bedömning är att detta i allt väsentligt tillgodoser behovet av att undvika subjektivitet och 
diskriminering vid rekrytering, samtidigt som det inte kan eller är avsett att öka eller minska 
någon särskild grupp av anställda. 
 
 
Ärendet 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Mattias Green-Andersson (S) och Inga-Kersti 
Skarland (S) att förvaltningen arbetar för att anställa fler med invandrarbakgrund i ledande 
roller i kommunen, samt att förvaltningen arbetar för att anställa fler med 
invandrarbakgrund i kommunens samtliga verksamheter. 
 
Laglighet 
Diskrimineringslag (2008:567) 
I enlighet med diskrimineringslagen får särbehandling med anledning av etnicitet vid 
anställning enbart ske om den etniska tillhörigheten på grund av arbetets natur eller det 
sammanhang där arbetet utförs utgör ett verkligt och avgörande yrkeskrav som har ett 
berättigat syfte och kravet är lämpligt och nödvändigt för att uppnå syftet (§ 2 
diskrimineringslag (2008:567)). Förvaltningen är idag inte organiserad så att etnisk 
tillhörighet för någon av tjänsterna är ett verkligt eller avgörande yrkeskrav, oavsett etnisk 
tillhörighet.  
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Kvotering, eller annan form av särbehandling utifrån etnisk tillhörighet, eller någon av de 
andra diskrimineringsgrunderna är inte förenligt med idag gällande diskrimineringslag, och 
tillämpas därför inte inom förvaltningen. 
 
Dataskyddsförordningen (Dir. 2016:15) 
Förvaltningen registerför inte medarbetare utifrån etnisk tillhörighet. Det är inte förenligt 
med gällande dataskyddsförordning. Det finns inte heller några nationella register att tillgå 
utifrån etnicitet. För att målsätta en ökning av antalet anställda med invandrarbakgrund, 
såväl i förvaltningen i sin helhet som i ledande i positioner, krävs dels en inledande 
nulägesanalys, dels en uppföljning/utvärdering med data förvaltningen inte kan samla in.  
 
Ulricehamns kommuns styrdokument 
Rekrytering inom förvaltningen regleras genom det interna styrdokumentet 
”Rekryteringsprocessen”, för en likartad, strukturerad, kvalitativ och rättssäker rekrytering 
inom hela förvaltningen. Processen baseras på kompetensbaserad rekrytering. Det är en 
metod för att säkerställa att förvaltningen rekryterar den mest kvalificerade kandidaten för 
tjänsten, och förvaltningens verktyg för att undvika subjektivitet och diskriminering.    
 
Barnkonventionen 
Barn möter förvaltningens medarbetare i olika situationer, från flera av förvaltningens 
verksamheter, där skolan är den främsta mötesarenan för de flesta barnen. Genom att 
fortsätta rekrytera utifrån kompetens, tillgodoser vi barnens främsta behov, dvs. att möta 
medarbetare anställda utifrån sin kompetens för arbetsuppgiften.  
 
Förvaltningen bedömer att det inte strider mot barnens bästa att fortsätta rekrytera 
kompetensbaserat utifrån förvaltningens idag normerande styrdokument om rekrytering.  
 
Ekonomi 
Då förslaget utgår från befintliga tjänster inom förvaltningen och inte utökning av 
verksamheten, får förslaget ingen ekonomisk konsekvens då lön och andra ersättningar inte 
baseras på etnisk tillhörighet.  
 
Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen bedömer att motionens yrkande inte är förenligt med gällande 
diskrimineringslag, dataskyddsförordningen samt förvaltningens normerande styrdokument 
om rekrytering. Förvaltningen rekryterar idag kompetensbaserat, en metod för att 
säkerhetsställa att förvaltningen rekryterar den mest kvalificerade kandidaten för tjänsten. 
Förvaltningens bedömning är att detta i allt väsentligt tillgodoser behovet av att undvika 
subjektivitet och diskriminering vid rekrytering, samtidigt som det inte kan eller är avsett att 
öka eller minska någon särskild grupp av anställda. Förvaltningen föreslår därför att 
motionen avslås.  
 
Beslutsunderlag 
1 Motion - Rasismen har ingen plats i Ulricehamn 
 
Beslutet lämnas till 
HR-chef 
 
 

Roland Ödh Anna Eliasson  
HR-chef HR-konsult  
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HR-funktionen HR-funktionen 
Kommunledningsstaben  Kommunledningsstaben 



Ulricehamn 
2021-03-22 

 
 

Alla människor har rätt att bli behandlade med respekt – rasismen har ingen plats i 
Ulricehamn! 
 
Rasism är ett gift som i sin mest extrema form berövar människor livet. Vi politiker måste ta 
ett mycket större ansvar i kampen mot rasismen. Vi får aldrig någonsin vackla när det gäller 
alla människors lika värde. 
 
De rasistiska hatbrotten fortsätter att dominera hatbrottstatistiken. Under 2018 utgjorde de 
70 procent av de anmälda hatbrotten. Afrofobiska hatbrott var allra vanligast. Afrosvenskar 
utsätts också oftare för våld än övriga befolkningen enligt statistik från Brå (2017). Vidare 
diskrimineras afrosvenskar och andra utsatta grupper på både bostadsmarknaden och 
arbetsmarknaden. Enligt en rapport från Länsstyrelsen i Stockholm och Uppsala Universitet 
2018 behöver afrosvenskar ha en högre utbildning än majoritetsbefolkningen för att komma 
upp i samma lön. De är i högre grad arbetslösa eller hänvisade till låglönearbeten. Om 
rasismen skall utrotas måste vi alla ta ansvar. 
 
Den antirasistiska kampen kan inte utkämpas enbart av de som utsätts, precis som 
jämställdhetskampen inte kan drivas av enbart kvinnor. Den måste utkämpas av alla som 
tror på människors värde. I fikarummet, i kommentarsfältet, i samtalet med grannen, på 
bussen till jobbet, varhelst rasismen visar sig ska vi säga ifrån. 
 
Ett särskilt tungt ansvar att bekämpa rasismen vilar på oss politiker. Regeringen har tagit 
fram nationell plan mot rasism och hatbrott, där vi skall arbeta mot afrofobi, antiziganism, 
antisemitism, islamofobi, rasism mot samer och all annan form av rasism. 
 
Vi politiker måste också ta ansvar för vår retorik och inte peka ut grupper av människor som 
problem och spä på polariseringen. Vi vet att det finns många som tycker att vi inte lyckas så 
bra. Vi vet att politiken kan göra bättre ifrån sig. Det måste vara glasklart från politikers sida 
att rasismen inte har någon plats i Sverige och världen, det finns inte utrymme för några 
kompromisser. 
 
”Jag har flera gånger upplevt att mina barn kommit hem och gråtit och önskat att dom var 
vita. När ens egen familj blir utsatt för denna rasism så skär det i hjärtat. När ens egen familj 
blir utsatt för detta så kommer det så nära och gör mig så ledsen att vi år 2021 inte lärt oss 
mer av historien!” (Mattias Green-Andersson) 
 
Forskning visar på tydliga kopplingar mellan jämställda arbetsplatser och en god arbetsmiljö. 
Med mångfald på jobbet, där olika kompentenser och erfarenheter tas tillvara, utvecklas 
verksamheten i positiv riktning. Mångfald i arbetslivet handlar om att bedöma människor 
utifrån deras kompetens, behandla alla med respekt och ge alla lika rättigheter och 
möjligheter.  
 
Rasism och främlingsfientlighet bottnar ofta i en rädsla för det annorlunda, för det som 
avviker från invanda normer. Vi tror att ju fler människor med utländsk bakgrund som vi 
möter i vardagen, i förskolan, skolan, hemtjänsten, på biblioteket, ja i alla våra kommunala 
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verksamheter medför att vi får en ökad förståelse och sympati för olikheterna. Att vi känner 
oss tryggare med varandra oberoende av härkomst.   
  
För att öka trovärdigheten för att vi i Ulricehamns kommun på riktigt vill bekämpa alla 
former av rasism behöver vi öka andelen anställda personer med olika kulturell tillhörighet, 
religion, etnicitet och hudfärg.    
 
 
Socialdemokraterna yrkar härmed 
 
– Att förvaltningen arbetar för att anställa fler med invandrarbakgrund i ledande roller i 
kommunen. 
 
– Att förvaltningen arbetar för att anställa fler med invandrarbakgrund i kommunens 
samtliga verksamheter 
 

Mattias Green-Andersson (s)   Inga-Kersti Skarland (s) 
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Svar på motion om stöd till seniorer som är i behov 
av hjälp med IT 
Dnr 2021/255 
 
 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionens förslag att utreda behovet av stöd med installation av IT-tjänster hos seniorer 
samt utreda om kommunen kan stödja seniorer som är i behov av hjälp med installation av 
IT-tjänster avslås med hänvisning till att det inte finns tillräckliga resurser för det. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Klas Redin (S) att förvaltningen ska utreda 
behovet av stöd med installation av IT-tjänster hos seniorer samt att utreda om kommunen 
kan stödja seniorer som är i behov av hjälp med installation av IT-tjänster.  
 
För att kunna erbjuda stöd med installation av IT-tjänster hos seniorer samt stödja seniorer 
som är i behov av hjälp med installation av IT-tjänster behöver man anställa en person med 
rätt kompetens för detta. Det krävs en stor satsning organisatoriskt och ekonomiskt om detta 
ska utföras. Förvaltningen anser att det inte finns tillräckliga resurser för det samt att 
kommunen redan erbjuder digital support inom andra verksamhetsområden och föreslår 
därmed att avslå motionens förslag om att utreda behovet av stöd med installation av IT-
tjänster hos seniorer samt att utreda om kommunen kan stödja seniorer som är i behov av 
hjälp med installation av IT-tjänster.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-08-22 från socialchef 
2 Motion om stöd till seniorer som är i behov av hjälp med IT 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionens förslag att utreda behovet av stöd med installation av IT-tjänster hos seniorer 
samt utreda om kommunen kan stödja seniorer som är i behov av hjälp med installation av 
IT-tjänster avslås med hänvisning till att det inte finns tillräckliga resurser för det. 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2022-08-22 

 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om stöd till seniorer 
som är i behov av hjälp med IT 
Diarienummer 2021/255, löpnummer 1844/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionens förslag att utreda behovet av stöd med installation av IT-tjänster hos seniorer 
samt utreda om kommunen kan stödja seniorer som är i behov av hjälp med installation av 
IT-tjänster avslås med hänvisning till att det inte finns tillräckliga resurser för det. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Klas Redin (S) att förvaltningen ska utreda 
behovet av stöd med installation av IT-tjänster hos seniorer samt att utreda om kommunen 
kan stödja seniorer som är i behov av hjälp med installation av IT-tjänster.  
 
För att kunna erbjuda stöd med installation av IT-tjänster hos seniorer samt stödja seniorer 
som är i behov av hjälp med installation av IT-tjänster behöver man anställa en person med 
rätt kompetens för detta. Det krävs en stor satsning organisatoriskt och ekonomiskt om detta 
ska utföras. Förvaltningen anser att det inte finns tillräckliga resurser för det samt att 
kommunen redan erbjuder digital support inom andra verksamhetsområden och föreslår 
därmed att avslå motionens förslag om att utreda behovet av stöd med installation av IT-
tjänster hos seniorer samt att utreda om kommunen kan stödja seniorer som är i behov av 
hjälp med installation av IT-tjänster.  
 
 
Ärendet 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Klas Redin (S) att förvaltningen ska utreda 
behovet av stöd med installation av IT-tjänster hos seniorer samt att utreda om kommunen 
kan stödja seniorer som är i behov av hjälp med installation av IT-tjänster.  
 
Motionären beskriver i motionen att flertalet seniorer tycker internet och applikationer är 
svårbegripligt och att socialdemokraterna anser att kommunen kan vara behjälpliga att 
installera Internet/wifi, datorer, appar med mera så att det blir enklare att komma igång med 
den digitala verksamheten. I Skövde kommun har de anställt it-tekniker som installerar 
datorer, wifi m.m. i hemmet för seniorer på ett covid-säkert sätt. Socialdemokraterna anser 
att Ulricehamns kommun ska vara behjälpliga med att främja seniorers digitala utveckling. 
Många äldre idag känner sig ensamma och isolerade i den rådande pandemin och vi ser 
tydligt en kraftigt försämrad psykisk hälsa. Kunskap om hur den digitala världen fungerar 
kan vara ett verktyg för att bryta sig ur den isoleringen. 
 
Förvaltningen står positiv till motionärens förslag och håller med om att detta är ett område 
som behöver utvecklas inom kommunen men förslår att det borde ligga på en annan sektor. 
Idag finns det ingen sådan tjänst att tillgå samt inget budgetmedel för detta. 
 
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. På stadsbiblioteket i Ulricehamn finns det drop-in 
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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. 
 
I Skövde kommun finns det en digitalfixartjänst som motsvarar det motionären har 
föreslagit.  I Skövde ligger tjänsten under utvecklingsenheten inom vård och omsorgssektorn.  
Finansieringen sker via folkhälsomedel under pilotperioden. I Ulricehamns kommun finns 
det inte någon utvecklingsenhet inom vård och omsorg. 
 
För att kunna erbjuda stöd med installation av IT-tjänster hos seniorer samt stödja seniorer 
som är i behov av hjälp med installation av IT-tjänster behöver man anställa en person med 
rätt kompetens för detta. Det krävs en stor satsning organisatoriskt och ekonomiskt om detta 
ska utföras. Förvaltningen anser att det inte finns tillräckliga resurser för det samt att 
kommunen redan erbjuder digital support inom andra verksamhetsområden och föreslår 
därmed att avslå motionens förslag om att utreda behovet av stöd med installation av IT-
tjänster hos seniorer samt att utreda om kommunen kan stödja seniorer som är i behov av 
hjälp med installation av IT-tjänster.  
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om stöd till seniorer som är i behov av hjälp med IT 
 
Beslutet lämnas till 
Socialchef 
 
 
 
 
 

Magnus Andersson Neumann Nina Landström 
Socialchef Verksamhetschef hemtjänst och 

hemsjukvård 
Sektor välfärd Sektor välfärd 
  

 

Anna-Karin Asp Berg Nathalie Johansson 
Verksamhetschef vård-och omsorgboende  Utredare 
Sektor välfärd Sektor välfärd 
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Stöd till seniorer som är i behov av hjälp med IT 

Då flertalet seniorer tycker att Internet och applikationer är svårbegripligt anser vi i 
Socialdemokraterna att kommunen kan vara behjälpliga att installera Internet/wifi, 
datorer, appar med mera så att det blir enklare att komma igång med den digitala 
verksamheten. I Skövde kommun har de en anställd IT-tekniker som installerar 
datorer, wifi m.m. i hemmet för seniorer på ett Covid-säkert sätt. 

Vi Socialdemokrater anser att Ulricehamns kommun ska vara behjälpliga med att 
främja seniorers digitala utveckling. Många äldre idag känner sig ensamma och 
isolerade i den rådande pandemin och vi ser tydligt en kraftigt försämrad psykisk 
hälsa. Kunskap om hur den digitala världen fungerar kan vara ett verktyg för att bryta 
sig ur den isoleringen. 
 

Socialdemokraterna yrkar härmed: 

Att  att utreda behovet av stöd med installation av IT-tjänster hos seniorer. 

Att att utreda om kommunen kan stödja seniorer som är i behov av hjälp med 
installation av IT-tjänster. 

 

Klas Redin (S)      
Socialdemokraterna    
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Svar på motion om bilfria zoner nära våra skolor 
Dnr 2022/71 
 
 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att utreda de fysiska åtgärder som erfordras för att 
tillskapa bilfria zoner är omfattande, och har svårt att ge önskvärd effekt i proportion till 
motionens syfte. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Klas Redin (S) och Inga-Kersti Skarland (S) att 
utreda möjligheten till att införa bilfria zoner nära våra skolor. Utredningen ska bland annat 
belysa vilket tidsfönster som kan vara aktuellt för de bilfria zonerna, ta fram förslag till säkra 
parkeringsplatser en bit ifrån skolorna och säkerställa framkomlighet för behöriga fordon. 
 
I översiktsplanen för Ulricehamns kommun 2040 ses gång- och cykeltrafik som det primära 
transportmedlet. Biltrafiken ska på sikt minska i samband med ett högre invånarantal. 
 
Sveriges kommuner och regioner har tidigare utrett anledningar till varför föräldrar skjutsar 
barn till skolan. I huvudsak består de anledningarna av beteenden och uppfattningar snarare 
än fysiska problem i trafiken. 
 
Det befintliga trafiksystemet i Ulricehamn utvärderas löpande, och prognostiseras efter 
befolkningstillväxten att klara framtidens trafik. Att införa bilfria zoner kring skolorna i 
Ulricehamn kommer att utmana befintligt utredningsarbete, och kan få oanade konsekvenser 
om fler föräldrar skjutsar sina barn till skolan. 
 
Ulricehamns kommun får införa lokala trafikföreskrifter om förbud mot infart eller 
fordonstrafik på gator. Däremot bör någon form av kontroll av efterlevnaden utföras av polis 
eller något tekniskt fysiskt hinder.  Båda kan vara svåra att ordna. 
 
Barnkonventionen syftar att inget barns delaktighet ska diskrimineras i samhället, men barn 
ska samtidigt skyddas. 
 
Få barn skadas idag i trafiken, och det är positivt för barns mognad och utveckling att på 
egna ben vistas i trafiken. 
 
För att tillskapa parkeringsytor för att hämta- och lämna vid de bilfria zonerna erfordras i 
vissa fall markinlösen för att få plats med dessa. Dessa kostnadskrävande åtgärder bör 
övervägas mot nyttan i ett förbättrat gång- och cykelvägnät som även premierar syftet med 
motionen. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-06-28 från samhällsbyggnadschef 
2 Motion om bilfria zoner nära våra skolor 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
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Motionen avslås med hänvisning till att utreda de fysiska åtgärder som erfordras för att 
tillskapa bilfria zoner är omfattande, och har svårt att ge önskvärd effekt i proportion till 
motionens syfte.



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2022-06-28 

 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om bilfria zoner nära 
våra skolor 
Diarienummer 2022/71, löpnummer 2352/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att utreda de fysiska åtgärder som erfordras för att 
tillskapa bilfria zoner är omfattande, och har svårt att ge önskvärd effekt i proportion till 
motionens syfte. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Klas Redin (S) och Inga-Kersti Skarland (S) att 
utreda möjligheten till att införa bilfria zoner nära våra skolor. Utredningen ska bland annat 
belysa vilket tidsfönster som kan vara aktuellt för de bilfria zonerna, ta fram förslag till säkra 
parkeringsplatser en bit ifrån skolorna och säkerställa framkomlighet för behöriga fordon. 
 
I översiktsplanen för Ulricehamns kommun 2040 ses gång- och cykeltrafik som det primära 
transportmedlet. Biltrafiken ska på sikt minska i samband med ett högre invånarantal. 
 
Sveriges kommuner och regioner har tidigare utrett anledningar till varför föräldrar skjutsar 
barn till skolan. I huvudsak består de anledningarna av beteenden och uppfattningar snarare 
än fysiska problem i trafiken. 
 
Det befintliga trafiksystemet i Ulricehamn utvärderas löpande, och prognostiseras efter 
befolkningstillväxten att klara framtidens trafik. Att införa bilfria zoner kring skolorna i 
Ulricehamn kommer att utmana befintligt utredningsarbete, och kan få oanade konsekvenser 
om fler föräldrar skjutsar sina barn till skolan. 
 
Ulricehamns kommun får införa lokala trafikföreskrifter om förbud mot infart eller 
fordonstrafik på gator. Däremot bör någon form av kontroll av efterlevnaden utföras av polis 
eller något tekniskt fysiskt hinder.  Båda kan vara svåra att ordna. 
 
Barnkonventionen syftar att inget barns delaktighet ska diskrimineras i samhället, men barn 
ska samtidigt skyddas. 
 
Få barn skadas idag i trafiken, och det är positivt för barns mognad och utveckling att på 
egna ben vistas i trafiken. 
 
För att tillskapa parkeringsytor för att hämta- och lämna vid de bilfria zonerna erfordras i 
vissa fall markinlösen för att få plats med dessa. Dessa kostnadskrävande åtgärder bör 
övervägas mot nyttan i ett förbättrat gång- och cykelvägnät som även premierar syftet med 
motionen. 
 
 
Ärendet 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Klas Redin (S) och Inga-Kersti Skarland (S) att 
utreda möjligheten till att införa bilfria zoner nära våra skolor. Utredningen ska bland annat 
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belysa vilket tidsfönster som kan vara aktuellt för de bilfria zonerna, ta fram förslag till säkra 
parkeringsplatser en bit ifrån skolorna och säkerställa framkomlighet för behöriga fordon. 
Ärendet har efter samverkan med motionsställarna valt att begränsa 
utredningsmöjligheterna endast till centralorten Ulricehamn. 
 
Översiktsplan för Ulricehamns kommun 2040 
I översiktsplanen pekas gång- och cykeltrafik ut som det primära transportmedlet jämte 
kollektivtrafik. Transport med bil prioriteras lägst i det framtida trafiksystemet. 
Att fler reser hållbart och gång och cykel kommer på sikt införas mer och mer då vi som 
kommun kommer att växa i invånarantal. Dock innebär det att resan inte bara delvis sker till 
fots eller för cykel, utan hela resan har som mål att bli hållbar. 
 
Forskningsrapport SKR – Varför skjutsar föräldrar barnen till skolan? 
I en forskningsrapport från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) från 2013 har studier 
sammanställts för varför ett utvecklat beteende finns att föräldrar i allt högre utsträckning 
skjutsar sina barn till skolan. 
Studien fastslår ett par viktiga slutsatser; 
1. Skolans placering och trafikinfrastrukturen har inte följt behovet. 
2. Tid är viktigare än pengar och miljö. 
3. Skjutsa är ett sätt att visa engagemang. 
4. Barnen överbeskyddas. 
5. En vana att åka bil. 
6. Föräldrar har låg tilltro på sina barn att vistas i trafiken. 
 
Ökat bilresande ökar trafikmängderna vid skolorna och därmed otryggheten, trots att 
föräldrarna själva bidrar till otryggheten. Huvuddelen av slutsatserna härleds främst till 
mjuka frågor än fysiska utmaningar. 
 
Ulricehamns trafiksystem 
Ulricehamns kommun genomför löpande trafikmätningar och försöker prognostisera 
trafikflöden allt eftersom fler vistas i trafiksystemet. Att införa bilfria zoner kan få oanade 
konsekvenser på vissa lokalgator då trafikmängderna förväntas öka om de inskränks runt 
skolorna. Hämta- och lämnatider är i regel de trafikintensivaste tidpunkterna i staden. 
 
Får de bilfria zonerna ingen effekt som en trafikminskning till och från skolorna kan många 
omfattande åtgärder erfordras då andra konflikter kan uppstå. Risk att barns skolväg upplevs 
otrygg, eller ännu otryggare ses som en möjlig konsekvens. Något som kan innebära att fler 
skjutsar sina barn och alstrar mer biltrafik. 
 
Laglighet 
Det finns möjligheter att införa lokala trafikföreskrifter om förbud mot infart eller genomfart 
för obehörig trafik på en gata. Efterlevnaden kan dock endast kontrolleras av en polisman om 
inte andra tekniska eller fysiska hjälpmedel står för kontrollfunktionen. Det kan vara pollare 
eller automatiska bommar som aktiveras för behörig trafik under ett visst tidsfönster. Att 
däremot administrera ett sådant system och ändå tillse att behörig besökare till en fastighet 
inom en skolzon bedöms som utmanande. Att förlita sig på polisens personella resurser att 
trafikövervaka en efterlevnad av sådana trafikföreskrifter bedöms också som svår, och en 
säkerställd efterlevnad kan inte garanteras. 
 
Förvaltningen ser skeptiskt på att införa trafikföreskrifter med låg efterlevnad som kan 
minska efterlevnaden av andra trafikregler. 
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Barnkonventionen 
Barn har rätt att inte diskrimineras i samhället, men samtidigt skyddas. En trygg väg mellan 
hem, skola och fritidsaktiviteter ska beaktas. 
 
I Sverige skadas eller dödas mycket få barn i trafiken, och oskyddade barn i trafiken har 
mycket få konflikter med övrig trafik. Innan mopedåldern sker i huvudsak trafikskador på 
barn i singelolyckor. 
 
Att barn får delta och utveckla en trafikmognad i trafiksystemet gynnar dess utveckling. Ett 
barn som skjutsas och inte erhåller samma förtroende från sina vårdnadshavare att vistas 
ensam i trafiken, når inte en utvecklad trafikmognad. 
 
Ekonomi 
För att kunna ordna på- och avstignings- eller parkeringsplatser i anslutning till de bilfria 
zonerna finns viss möjlighet i park & naturmiljö att ordna dessa vid Ulrikaskolan.  
 
Vid Bogesunds- och Stenbocksskolan är stadsmiljön väl bebyggd. Någon byggbar mark för 
på- och avstigning eller korttidsparkering har inte kunnat identifieras, varav markinlösen och 
eventuell rivning av bebyggelse ses som den enda möjliga lösningen för att tillskapa ytor till 
ändamålet. Att bygga parkeringshus för korttidsparkering eller på- och avstigning är mycket 
oattraktivt ur trafikplaneringsperspektiv, men är oaktat en motsvarande kostnadskrävande 
åtgärd som markinlösen. 
 
Av givna möjligheter för att tillskapa parkeringsytor för hämtning- och lämning bör dessa 
ställas i relativitet till positiva åtgärder (”nudgeing”) som ett utbyggt gång- och cykelvägnät 
till skolorna. Att förutsättningarna till bättre och tryggare gång- och cykeltrafik premieras bör 
minska behovet av skjutandet.  
 
Den minst kostnadskrävande åtgärden är dock att jobba med brukargrupperna (föräldrarna) 
till barnen i skolorna och få dessa att ändra beteende och minska skjutsandet.   
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om bilfria zoner nära våra skolor 
 
Beslutet lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
 
 
 
 
 

Fredrik Linusson Viktor Bodin 
Samhällsbyggnadschef Trafikhandläggare 
Sektor Miljö och samhällsbyggnad Exploateringsenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 

 



Motion om bilfria zoner nära våra skolor. 

Forskning visar att barn och ungdomar mår och presterar bättre när de får gå, cykla eller åka 

buss till skolan. Trots detta väljer många föräldrar att skjutsa sina barn med bil – oavsett om 

avståndet är kort eller långt. Att människor väljer att ta bil framför cykel eller att gå är också 

en bidragande orsak till att flera folksjukdomar drabbar människor allt längre ner i åldrarna. 

Endast var femte flicka och varannan pojke rör sig idag de rekommenderade 60 minuterna 

varje dag. Att öka möjligheterna till vardagsmotion främjar god hälsa, minskar risken för 

kroniska sjukdomar och förebygger för tidig död. Ett förslag som skulle främja cykling, gående 

och kollektiva resor hos barnen är att införa bilfria zoner runt skolor. Det är också bevisat att 

hälsosamma vanor genom hela livet implementeras i en individs tidiga ålder. 

Ökade bilresor påverkar klimatet och vår luftkvalitet negativt. Många bilar står dessutom på 

tomgång under lämning och hämtning. Det finns dessutom ett utbrett problem med att 

många bilister kör för fort nära våra skolor. 

Att införa bilfria zoner skulle alltså kunna minska skjutsandet till och från skolor och 

därigenom förbättra säkerheten för eleverna, minska de skadliga utsläppen och öka barnens 

möjligheter till vardagsmotion och självständighet.  

För att underlätta för de som bor i nära anslutning till skolorna föreslår vi Socialdemokrater 

även en utredning om tider då det skulle passa med bilfria zoner. Även kommunen skulle 

givetvis behöva säkerställa att viktiga funktioner såsom varutransporter, sophämtning och 

färdtjänst inte missgynnas av zonerna. 

Vi socialdemokrater värnar om att våra elever och anställda på skolorna ska ha en så trygg 

skolmiljö som möjligt. Är det också så att det gynnar våra elevers hälsa så ser vi bara fördelar 

med att införa bilfria zoner.  

Det här är också ett led i att ta ett helhetsgrepp om vår miljö och den klimatproblematik som 

är högprioriterat hos Socialdemokraterna. 

Vi Socialdemokrater föreslår kommunfullmäktige besluta att  

- Utreda möjligheten att införa bilfria zoner nära våra skolor. Utredningen ska bland 

annat belysa vilka tidsfönster som kan vara aktuella för de bilfria zonerna, ta fram 

förslag på säkra parkeringsplatser en bit från skolorna och säkerställa framkomlighet 

för behöriga fordon. 

 

För den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen 

 

Klas Redin (s)   Inga-Kersti Skarland (s) 
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Sammanträdestider 2023 för kommunstyrelsen 
Dnr 2022/541 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Följande sammanträdesdagar för 2023 för kommunstyrelsen fastställs:  
12 januari 
2 februari 
2 mars 
5 april (ons) 
4 maj  
1 juni 
17 augusti (reservtillfälle) 
7 september 
5 oktober 
9 november 
30 november 
 
Sammanfattning 
Förslag till sammanträdestider för 2023 för kommunstyrelsen har tagits fram. 
Sammanträden i kommunstyrelsens genomförs med start klockan 8:00 i sessionssalen i 
stadshuset. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-09-08 från kanslichef 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Följande sammanträdesdagar för 2023 för kommunstyrelsen fastställs:  
12 januari 
2 februari 
2 mars 
5 april (ons) 
4 maj  
1 juni 
17 augusti (reservtillfälle) 
7 september 
5 oktober 
9 november 
30 november 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-09-08 

Tjänsteskrivelse Sammanträdestider 2023 för 
kommunstyrelsen 
Diarienummer 2022/541, löpnummer 3338/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Följande sammanträdesdagar för 2023 för kommunstyrelsen fastställs:  
12 januari 
2 februari 
2 mars 
5 april (ons) 
4 maj  
1 juni 
17 augusti (reservtillfälle) 
7 september 
5 oktober 
9 november 
30 november 
 
Sammanfattning 
Förslag till sammanträdestider för 2023 för kommunstyrelsen har tagits fram. 
Sammanträden i kommunstyrelsens genomförs med start klockan 8:00 i sessionssalen i 
stadshuset. 
 
 
Ärendet 
Förslag till sammanträdestider för 2023 för kommunstyrelsen har tagits fram. 
Sammanträden i kommunstyrelsens genomförs med start klockan 8:00 i sessionssalen i 
stadshuset. 
 
Beslutsunderlag 
 
 
Beslut lämnas till 
Kanslichef 
 
 
 
 
 

Lena Brännmar Linnéa Svensson 
Kanslichef Kommunsekreterare 
Kommunledningsstaben Kanslifunktionen 
 Kommunledningsstaben 
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Svar på revisionsrapport, granskning av 
direktupphandling Ulricehamns kommun 
Dnr 2022/343 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förvaltningens svar på Revisionsrapport – Granskning 
av direktupphandling. 
 
Sammanfattning 
Kommunens revisorer har låtit genomföra en granskning av direktupphandling. Syftet med 
granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen efterlever reglerna kring 
direktupphandling samt om den interna kontrollen avseende direktupphandling är 
tillräcklig. 
 
KPMG, som har gjort revisionsrapporten på uppdrag av Ulricehamns kommuns revisorer, 
gör en sammanfattande bedömning att kommunen följer LOU:s regelverk och kommunens 
egna regler och riktlinjer. Kommunstyrelsen kan stärka den interna kontrollen avseende 
leverantörstroheten genom att med viss tidfrekvens ha med det som ett särskilt 
kontrollmoment i sin interna kontrollplan. De ser vidare att samverkan och samordningen 
mellan kommunen och de kommunala bolagen är ett utvecklingsområde. (Detta noterades 
även vid granskningarna av de kommunala bolagen.) Samordningen kan med fördel ske via 
moderbolaget. KPMG noterar att upphandlingsenheten är sårbar vid vakanser.  
 
Förvaltningen har kommenterat de rekommendationer KPMG har gjort och föreslår 
kommunstyrelsen att ställa sig bakom svaret i rapporten och översända detta till revisorerna. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-09-07 från ekonomichef 
2 Svar på revisionsrapport - Granskning av direktupphandling Ulricehamns kommun 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förvaltningens svar på Revisionsrapport – Granskning 
av direktupphandling. 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2022-09-07 

 

Tjänsteskrivelse Svar på revisionsrapport, granskning 
av direktupphandling Ulricehamns kommun 
Diarienummer 2022/343, löpnummer 3160/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förvaltningens svar på Revisionsrapport – Granskning 
av direktupphandling. 
 
Sammanfattning 
Kommunens revisorer har låtit genomföra en granskning av direktupphandling. Syftet med 
granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen efterlever reglerna kring 
direktupphandling samt om den interna kontrollen avseende direktupphandling är 
tillräcklig. 
 
KPMG, som har gjort revisionsrapporten på uppdrag av Ulricehamns kommuns revisorer, 
gör en sammanfattande bedömning att kommunen följer LOU:s regelverk och kommunens 
egna regler och riktlinjer. Kommunstyrelsen kan stärka den interna kontrollen avseende 
leverantörstroheten genom att med viss tidfrekvens ha med det som ett särskilt 
kontrollmoment i sin interna kontrollplan. De ser vidare att samverkan och samordningen 
mellan kommunen och de kommunala bolagen är ett utvecklingsområde. (Detta noterades 
även vid granskningarna av de kommunala bolagen.) Samordningen kan med fördel ske via 
moderbolaget. KPMG noterar att upphandlingsenheten är sårbar vid vakanser.  
 
Förvaltningen har kommenterat de rekommendationer KPMG har gjort och föreslår 
kommunstyrelsen att ställa sig bakom svaret i rapporten och översända detta till revisorerna. 
 
 
Ärendet 
2022-04-05 inkom Revisionsrapport – Granskning av direktupphandling. KPMG har fått i 
uppdrag av Ulricehamns kommuns revisorer att översiktligt granska kommunens rutiner 
kring följsamheten till direktupphandling enligt LOU och LUF samt kommunens riktlinjer. 
Det har framkommit under året att följsamheten till ramavtal inte har varit tillfredsställande 
varvid särskild uppmärksamhet ges denna form av upphandling. Syftet med granskningen är 
att bedöma om kommunstyrelsen efterlever reglerna kring direktupphandling samt att den 
interna kontrollen avseende direktupphandling är tillräcklig. 
 
Utifrån granskningens syfte är KPMG:s sammanfattande bedömning att kommunen följer 
LOU:s regelverk och kommunens egna regler och riktlinjer. Kommunstyrelsen kan stärka 
den interna kontrollen avseende leverantörstroheten genom att med vis tidfrekvens ha med 
det som ett särskilt kontrollmoment i sin interna kontrollplan. De ser vidare att samverkan 
och samordningen mellan kommunen och de kommunala bolagen är ett utvecklingsområde. 
(Detta noterades även vid granskningarna av de kommunala bolagen.) Samordningen kan 
med fördel ske via moderbolaget. KPMG noterar att upphandlingsenheten är sårbar vid 
vakanser.  
 
Mot bakgrund av granskningen rekommenderar KPMG kommunstyrelsen att 

 Överväga möjligheterna till resursförstärkning till upphandlingsenheten 
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 Utöka och strukturera samverkan mellan kommunens och bolagens upphandlingar 
genom Ulricehamns Stadshus AB 

 Kommunstyrelsen bör genomföra systematisk utvärdering av leverantörstroheten för 
att stärka den interna kontrollen 

 
Förvaltningens kommentarer till de rekommendationer som framkommit i granskningen 
framkommer i bifogad rapport: Svar på revisionsrapport – Granskning av 
direktupphandling. 
 
Beslutsunderlag 
1 Svar på revisionsrapport - Granskning av direktupphandling Ulricehamns kommun 
 
Beslutet lämnas till 
Revisionen 
Kommunchef 
Ekonomichef 
Upphandlingschef 
Hemsidan 
 
 
 
 
 

Ulrica Fagerson Tarja Pajula 
Ekonomichef Upphandlingschef 
Ekonomifunktionen Ekonomifunktionen 
Kommunledningsstaben Kommunledningsstaben 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapport

                                              

SVAR PÅ 
REVISIONSRAPPORT – 
GRANSKNING AV 
DIREKTUPPHANDLING 
 

  

2022-09-06 
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1 Ärendet 
2022-04-05 inkom Revisionsrapport – Granskning av direktupphandling. KPMG har fått i 
uppdrag av Ulricehamns kommuns revisorer att översiktligt granska kommunens rutiner 
kring följsamheten till direktupphandling enligt LOU och LUF samt kommunens riktlinjer. 
Det har framkommit under året att följsamheten till ramavtal inte har varit tillfredsställande 
varvid särskild uppmärksamhet ges denna form av upphandling. Syftet med granskningen är 
att bedöma om kommunstyrelsen efterlever reglerna kring direktupphandling samt att den 
interna kontrollen avseende direktupphandling är tillräcklig. 
 
Utifrån granskningens syfte är KPMGs sammanfattande bedömning att kommunen följer 
LOU:s regelverk och kommunens egna regler och riktlinjer. Kommunstyrelsen kan stärka 
den interna kontrollen avseende leverantörstroheten genom att med vis tidfrekvens ha med 
det som ett särskilt kontrollmoment i sin interna kontrollplan. De ser vidare att samverkan 
och samordningen mellan kommunen och de kommunala bolagen är ett utvecklingsområde. 
(Detta noterades även vid granskningarna av de kommunala bolagen.) Samordningen kan 
med fördel ske via moderbolaget. KPMG noterar att upphandlingsenheten är sårbar vid 
vakanser.  
 
Mot bakgrund av granskningen rekommenderar KPMG kommunstyrelsen att 

 Överväga möjligheterna till resursförstärkning till upphandlingsenheten 
 Utöka och strukturera samverkan mellan kommunens och bolagens upphandlingar 

genom Ulricehamns Stadshus AB 
 Kommunstyrelsen bör genomföra systematisk utvärdering av leverantörstroheten för 

att stärka den interna kontrollen 
 
Förvaltningens kommentarer till de rekommendationer som framkommit i granskningen 
beskrivs nedan under varje punkt: 
 

1.1 Överväga möjligheterna till resursförstärkning 
till upphandlingsenheten 

 
Frågan om möjligheterna till resursförstärkning till upphandlingsenheten behöver behandlas 
i kommunens budgetarbete inför kommande år. Då görs prioriteringar av vilka satsningar 
som kan göras i förvaltningens olika verksamheter utifrån tillgängliga resurser. 
Förvaltningen har också inlett diskussioner med Tranemo kommun om en eventuell 
avtalssamverkan för upphandling, likt den som finns gällande IT. 
 

1.2 Utöka och strukturera samverkan mellan 
kommunens och bolagens upphandlingar genom 
Ulricehamns Stadshus AB 

 
Samverkan mellan kommunen och de kommunala bolagen genom Ulricehamns Stadshus AB 
har lyfts fram i flera olika sammanhang. Ett arbete för att stärka samverkan inom 
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kommunkoncernen har påbörjats och upphandling är ett sådan område. De kommunala 
bolagen tillfrågas alltid om de vill delta i de upphandlingar som kommunen gör och de kan 
också vända sig till kommunens upphandlingsenhet för råd och stöd vid upphandlingar. En 
upphandlingsplan är under framtagande för att underlätta för kommunens verksamheter och 
bolag att få en överblick över kommande upphandlingar. Ytterligare samarbetsformer 
diskuteras också utifrån bolagens olika behov. 
 

1.3 Kommunstyrelsen bör genomföra systematisk 
utvärdering av leverantörstroheten för att 
stärka den interna kontrollen 

 
Det sker uppföljning av leverantörstroheten vid varje tertialuppföljning. Uppföljning sker 
både på verksamhetsnivå och sektorsnivå via Stratsys. Det görs dock ingen systematisk 
rapportering av resultatet till kommunstyrelsen. 
 
Uppföljningen av leverantörstroheten kan utvecklas och systematiseras och 
förbättringsområden har identifierats av upphandlingsenheten. Huruvida uppföljningen ska 
vara med i kommunstyrelsens interna kontrollplan eller inte värderas varje år i den 
riskanalys som görs i arbetet med intern kontrollplanen. 
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Svar på granskningsrapport av den samordnade 
investeringsprocessen 
Dnr 2022/342 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förvaltningens svar på Revisionsrapport – Granskning 
av den samordnade investeringsprocessen.  
Sammanfattning 
Kommunens revisorer har låtit genomföra en granskning av den samordnade 
investeringsprocessen. Syftet med granskningen är att bedöma om det finns en 
ändamålsenlig och effektiv process för investeringar vid nybyggnation ur ett 
kommunövergripande perspektiv. KPMG lämnade 2022-04-05 över Revisionsrapport – 
Granskning av den samordnade investeringsprocessen.  
 
Den sammanfattande bedömningen utifrån granskningens syfte är att Ulricehamns kommun 
behöver utveckla sin hantering av investeringar och projekt för att få en fungerande, effektiv 
och ändamålsenlig process för hantering. Delvis finns fungerande strukturer för att hantera 
investeringar men processen som helhet kan inte bedömas som fungerande, effektiv och 
ändamålsenlig. Förvaltningen har kommenterat de rekommendationer KPMG har gjort och 
föreslår kommunstyrelsen att ställa sig bakom svaret i rapporten och översända detta till 
revisorerna.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-09-08 från servicechef 
2 Svar på revisionsrapport - Granskning av den samordnade investeringsprocessen 
3 Granskning av den samordnade investeringsprocessen sign 
4 Mi investeringprocess 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förvaltningens svar på Revisionsrapport – Granskning 
av den samordnade investeringsprocessen.  
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§ 227/2022 
 

Svar på granskningsrapport av den samordnade 
investeringsprocessen 
Dnr 2022/342 
 
 
Beredande utskottets beslut  
Ärendet är klart för behandling i kommunstyrelsen den 6 oktober 2022. 
 
Sammanfattning 
Kommunens revisorer har låtit genomföra en granskning av den samordnade 
investeringsprocessen. Syftet med granskningen är att bedöma om det finns en 
ändamålsenlig och effektiv process för investeringar vid nybyggnation ur ett 
kommunövergripande perspektiv. KPMG lämnade 2022-04-05 över Revisionsrapport – 
Granskning av den samordnade investeringsprocessen.  
 
Den sammanfattande bedömningen utifrån granskningens syfte är att Ulricehamns kommun 
behöver utveckla sin hantering av investeringar och projekt för att få en fungerande, effektiv 
och ändamålsenlig process för hantering. Delvis finns fungerande strukturer för att hantera 
investeringar men processen som helhet kan inte bedömas som fungerande, effektiv och 
ändamålsenlig. Förvaltningen har kommenterat de rekommendationer KPMG har gjort och 
föreslår kommunstyrelsen att ställa sig bakom svaret i rapporten och översända detta till 
revisorerna.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-09-08 från servicechef 
2 Svar på revisionsrapport - Granskning av den samordnade investeringsprocessen 
3 Granskning av den samordnade investeringsprocessen sign 
4 Mi investeringprocess 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förvaltningens svar på Revisionsrapport – Granskning 
av den samordnade investeringsprocessen.  



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2022-09-08 

 

Tjänsteskrivelse Svar på granskningsrapport av den 
samordnade investeringsprocessen 
Diarienummer 2022/342, löpnummer 3172/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förvaltningens svar på Revisionsrapport – Granskning 
av den samordnade investeringsprocessen.  
 
Sammanfattning 
Kommunens revisorer har låtit genomföra en granskning av den samordnade 
investeringsprocessen. Syftet med granskningen är att bedöma om det finns en 
ändamålsenlig och effektiv process för investeringar vid nybyggnation ur ett 
kommunövergripande perspektiv. KPMG lämnade 2022-04-05 över Revisionsrapport – 
Granskning av den samordnade investeringsprocessen.  
 
Den sammanfattande bedömningen utifrån granskningens syfte är att Ulricehamns kommun 
behöver utveckla sin hantering av investeringar och projekt för att få en fungerande, effektiv 
och ändamålsenlig process för hantering. Delvis finns fungerande strukturer för att hantera 
investeringar men processen som helhet kan inte bedömas som fungerande, effektiv och 
ändamålsenlig. Förvaltningen har kommenterat de rekommendationer KPMG har gjort och 
föreslår kommunstyrelsen att ställa sig bakom svaret i rapporten och översända detta till 
revisorerna.  
 
 
Ärendet 
2022-04-05 inkom Revisionsrapport – Granskning av den samordnade 
investeringsprocessen. KPMG har fått i uppdrag av Ulricehamns kommuns revisorer att 
granska den samordnade investeringsprocessen i kommunen. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2022. Syftet med granskningen är att bedöma om det finns en 
ändamålsenlig och effektiv process för investeringar vid nybyggnation ur ett 
kommunövergripande perspektiv. 
 
Den sammanfattande bedömningen utifrån granskningens syfte är att Ulricehamns kommun 
behöver utveckla sin hantering av investeringar och projekt för att få en fungerande, effektiv 
och ändamålsenlig process för hantering. Delvis finns fungerande strukturer för att hantera 
investeringar men processen som helhet kan inte bedömas som fungerande, effektiv och 
ändamålsenlig.  
 
KPMG bedömer att organisationen behöver formalisera utpekade arbetsprocesser för att 
minska personberoende, säkerställa intern kontroll, öka möjligheterna till god ekonomisk 
hushållning. Utvecklingen bör ske även för att möta lagkrav, så som vid förekomsten av 
MKB-projekt (miljökonsekvensbeskrivning) och kommande behov som komplexare 
upphandlingar vid beslut om genomförande av större investeringsprojekt. 
 
KPMG rekommenderar därför kommunstyrelsen att: 

 Fastställa principer för investeringar. 
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 Integrera underhållsplaneringen och lokalförsörjningen med varandra samt 
säkerställa användandet av dessa underlag vid investeringsprioritering. 

 Ta fram en projektledningsmodell innehållande riktlinjer eller instruktioner för hur 
beslutsunderlagen i investeringsprocessen ska vara utformade, struktur för när 
återrapportering ska ske, samt vad återkopplingarna ska innehålla. 

 Projektledningsmodellen kan även innehålla former för upphandling kopplat till 
projektstruktur/storlek. 

 Säkerställa struktur för hantering av MKB-projekt. 
 

Förvaltningens kommentarer till de rekommendationer som framkommit i granskningen 
framkommer i bifogad rapport: Svar på revisionsrapport – Granskning av den samordnade 
investeringsprocessen. 
 
Beslutsunderlag 
1 Svar på revisionsrapport - Granskning av den samordnade investeringsprocessen 
2 Granskning av den samordnade investeringsprocessen sign 
3 Mi investeringprocess 
 
Beslutet lämnas till 
Revisionen 
Kommunchef 
Sektorchef service  
Hemsidan 
 
 
 
 
 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapport

                                              

SVAR PÅ 
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GRANSKNING AV DEN 
SAMORDNADE 
INVESTERINGSPROCESSEN 
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1 Ärendet 
2022-04-05 inkom Revisionsrapport – Granskning av den samordnade 
investeringsprocessen. KPMG har fått i uppdrag av Ulricehamns kommuns revisorer att 
granska den samordnade investeringsprocessen i kommunen. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2022. Syftet med granskningen är att bedöma om det finns en 
ändamålsenlig och effektiv process för investeringar vid nybyggnation ur ett 
kommunövergripande perspektiv. 
 
Den sammanfattande bedömningen utifrån granskningens syfte är att Ulricehamns kommun 
behöver utveckla sin hantering av investeringar och projekt för att få en fungerande, effektiv 
och ändamålsenlig process för hantering. Delvis finns fungerande strukturer för att hantera 
investeringar men processen som helhet kan inte bedömas som fungerande, effektiv och 
ändamålsenlig.  
 
KPMG bedömer att organisationen behöver formalisera utpekade arbetsprocesser för att 
minska personberoende, säkerställa intern kontroll, öka möjligheterna till god ekonomisk 
hushållning. Utvecklingen bör ske även för att möta lagkrav, så som vid förekomsten av 
MKB-projekt (miljökonsekvensbeskrivning) och kommande behov som komplexare 
upphandlingar vid beslut om genomförande av större investeringsprojekt. 
 
KPMG rekommenderar därför kommunstyrelsen att: 

 Fastställa principer för investeringar. 
 Integrera underhållsplaneringen och lokalförsörjningen med varandra samt 

säkerställa användandet av dessa underlag vid investeringsprioritering. 
 Ta fram en projektledningsmodell innehållande riktlinjer eller instruktioner för hur 

beslutsunderlagen i investeringsprocessen ska vara utformade, struktur för när 
återrapportering ska ske, samt vad återkopplingarna ska innehålla. 

 Projektledningsmodellen kan även innehålla former för upphandling kopplat till 
projektstruktur/storlek. 

 Säkerställa struktur för hantering av MKB-projekt. 
 
Förvaltningens kommentarer till de rekommendationer som framkommit i granskningen 
beskrivs nedan under varje punkt: 
 

1.1 Fastställa principer för investeringar  
 
I riktlinjen Ulricehamns kommuns lokalresursplanering, lokalförsörjning och 
lokalanvändning som är antagen av kommunstyrelsen finns beskrivning om vilka strategier 
som finns för kommunens lokalbestånd. Riktlinjen berör bland annat lokalresursplanering, 
prioriteringar mellan egna och hyrda lokaler samt anskaffning/investeringar i lokalbestånd. 
Vid kommande revidering kommer synpunkter som framkommit i revisionsrapporten att 
beaktas.  
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1.2 Integrera underhållsplaneringen och 
lokalförsörjningen med varandra samt 
säkerställa användandet av dessa underlag vid 
investeringsprioritering  

 
Verksamhet fastighet implementerar ett fastighetssystem som kommer vara 
färdigimplementerat under första kvartalet 2023. I systemet finns många funktioner varav en 
är underhållsplanering. Det nya systemet förenklar en långsiktig underhållsplanering och 
möjliggör en bättre översyn av underhållsplaneringen. 
 
Underlaget kommer vara en del i arbetet med lokalförsörjningen och kunna användas vid 
investeringsprioritering.  
 
I dagsläget jobbar verksamheten med att integrera underhållsplaneringen och 
lokalförsörjningen i samband med framtagandet av lokalförsörjningsplan. Det arbetet 
kommer underlättas när det finns en långsiktig underhållsplanering samlad i det nya 
systemet. 
 

1.3 Ta fram en projektledningsmodell innehållande 
riktlinjer eller instruktioner för hur 
beslutsunderlagen i investeringsprocessen ska 
vara utformade, struktur för när 
återrapportering ska ske, samt vad 
återkopplingarna ska innehålla 

 
Verksamheten har arbetat fram en reviderad lokalprocess där bland annat beslutsmandatet i 
lokalprocessen är tydligare. Processen sträcker sig från uppkommet lokalbehov till byggstart. 
Den tydliggör även hur projekt av olika dignitet ska återkopplas under projektets 
genomförande. Verksamheten planerar att under hösten 2022 starta arbetet med att 
tydliggöra genomförande av projekt ytterligare genom mallar, arbetsrutiner m.m. I de 
underlagen ska det även tydliggöras vilken information beslutsunderlagen ska innehålla, när 
återkoppling ska ske i projekten samt vilka dokument m.m. som ska finnas med när medel 
söks ut.   
 
Processen för genomförande av lokalprojekt är svåröverskådlig och innehåller många olika 
delar. Inför framtiden planeras att ha ett digitalt projektverktyg där projekten kan följas och 
dokumenteras på ett enklare sätt. Det skulle minska personberoendet och underlätta vid 
överlämningar mellan projektledare. 
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1.4 Projektledningsmodellen kan även innehålla 
former för upphandling kopplat till 
projektstruktur/storlek  

 
Sedan revisionsrapporten skrevs har beslut tagits att i stora och komplexa projekt gå in i 
samverkansentreprenad för att ta del av kunskap som inte finns inom kommunen i dagsläget. 
Samverkansentreprenad kommer användas i framtida stora och komplexa projekt. 
 
I granskningen framkommer att kommunen bör använda extern kalkylering som underlag 
för beslut och tydliggöra när i processen dessa ska användas. Idag använder verksamheten 
extern kalkylering för att kunna utvärdera rimligheten i de anbud som kommer in i 
upphandlingarna av projekten. 
 

1.5 Säkerställa struktur för hantering av MKB-
projekt  

 
Om ett projekt är av den dignitet eller karaktär som kräver att en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) genomförs så hanteras det i detaljplanearbetet. 
Bedömning om en MKB behöver genomföras görs av planenheten i samråd med 
Länsstyrelsen. Krav på MKB finns i större projekt som påverkar miljön i stor utsträckning, så 
som en skidbacke eller ett industriområde. De lokalprojekt som Ulricehamns kommun har i 
sin planering kräver inte någon MKB. 
 
I de lokalprojekt som drivs av Ulricehamns kommun görs en bedömning av olika 
miljöaspekter vilket kan läggas in i ett framtida digitalt projektverktyg. 
 
 

 

 



 

   
  

      

 
  
     

   
 

 

 

  

  

 

   

                      
            

    



  
     

  

 

   

   
      
   
   
   

   
     
    
   

     
    
     
     
     

     

 
       

    



  
     

 

  
             

   

             
         

         
             

          
            

     

          
         

             
          

      

         

    

       
       

           
         

        

          
 

       

       

    



  
     

 

  
             

   

           
          

        
 

     
             

         

     

           
 

         
   

      

          

            
         

              
    

  
          

           

              
               

   

      

    



  
     

 

  
      

    
  
         

       
      

       
       

  
    

     
         

  

         

       

    



 

 
  

     
  

 
    

  
  

 
   

  
     

 

  
           

           
   

 
  

  
 

  

 
  

  

  
  

 

  
       

 

 
   

 

   

   

 

 

           
    

    
          

          
         

          
        
  

           
          

         

       

    



  
     

  

          
          

           
          

    

        
         

   
         
         

           
      

          
            

           
            

  
         

           
           

         
         

 

       

    



  
     

 

    

   
           

      

         

          
          

       
           

    

             
    

            
   

            

            
       

             
   

           
           

       

   

       
       

         
          

        
      

          

      
 

        
       

   
   

       

    



  
     

  

             
          

          

          

            

           
         

         
           

             
   

     

          
        

        
           

     

    

            
             

         
          

         
             

           
   

           
            

        

           
        

  

   

        
       

     
      

       

    



 

 
 

  
 
 

  
   
   

 
 

  
  

 

  
  

  
  

 
 

 
 

   
   

 

   
  

 

   
  

 

  
     

 

        
        
       

          

          
     

               
  

             
       

         
 

           
          

            

    

       

            
          

     
           

  

       

    



  
     

 

           
         

        
     

     

       
         

          
          
        

 

            
             

           

            
            

           
         

        
           

 

             
             

   

    

          
         

            
          

         

  

 
 

 

  
 

            

 

    

 

 

 

  

 

 

              

               

                 

                 

      

 
 
 

   

 
   
    

 
 

        

 

 

 

 

  

 

 

        

         

          

             
            

     

              
         

 

      

    



  
     

  

          
          

          
          

    
     

           
        

         
           

 

        
         

       
           

         
       

         
       

       
          

            
  

          
         

           
            

          
            

            
           
             

   

            
            

            
              

  

    

       
          

            
 

       

    



  
     

  

           
            

          
           

            
         

              
          

          
       

             
         

  

           
 

           
               

            
 

            
         

          
             
 

            
         

           
          

            
          

          
             

          
            

         
 

          
              

 

       

    



  
     

  

          
 

              
         

        
   

       
          

         
   

           
         

             
        

            
 

                
            
            

            
      

           
            

           
         
   

    
           

            
      

  

          
      

        

           
          

            
            

             

 

       

    



  
     

  

            
        

        
            

         
     

            
         

  

        

         
        

         
           

         
      

     

 
       

         
   

 

        
  

        
    

    
   

           
           
        
          

     

 

       

    



  
     

 

       

 
  

 

  
     

      

  
 
  

 

       
   

    
  

  
 

              
      

          
          

        
   

        

 
      
      

    

    
 
  

 

     
   
   
     

   
 

              
            

        
            
          

     

 

       

    

   
  

 



  
     

 

            
          

 

            
           

     

  

          

            
             

            

             
       

              
      

 

         
        
           

           
       

           
           

           
         

             

  

            
          

         
           

        
 

             
         

              
               

            
     

 

      

    



  
     

  

           
         

  

      

             
          

         

         
             

    

                
             

         
       

    
           

           
           

 

  

            
    

             
           

            
      

 

       

    



   

   
  

  

  
     

 

    
         

             
          

            
     

          
         

             
          

      

         

     

       
       

           
         

        
          

 

        

   

  

  

  

    

                   
                  

                 
                  

 

 

      

    



Valda revisorer   2022-05-09 
Ulricehamns kommun 
Rapport nr: 3 / 2022 

 
 
Kommunstyrelsen 
För kännedom: 
Kommunfullmäktiges presidium  

 
 
Granskning av den samordnade investeringsprocessen  
 
Vi bifogar revisionsrapporten ”Granskning av den samordnade investeringsprocessen”. 
 
Kommunen kommer under de närmaste åren att genomföra omfattande investeringar. Det är 
då synnerligen viktigt att processen för investeringar är ändamålsenlig och effektiv. 
  
Rapporten visar att en genomgripande översyn av hela investeringsprocessen behöver 
genomföras. Vi anse att det är av största vikt att en fungerande struktur för genomförande av 
investeringar skapas. 
 
Vi anser att följande bör genomföras: 
 

 Fastställ principer för investeringar 
 

 Integrera underhållsplanering med lokalförsörjning och tillse att detta underlag finns 
tillgängligt vid prioritering av investering 
 

 Ta fram en projektledningsmodell innehållande riktlinjer eller instruktioner för hur 
beslutsunderlagen i investeringsprojekten skall vara utformade. Modellen skall även 
innehålla anvisning för när och hur återkoppling till kommunfullmäktige skall ske 
 

 Projektledningsmodellen kan även innehålla former för upphandling kopplat till 
projektstruktur/storlek 
 

 Säkerställa en rutin för hantering av MKB-projekt*  
 

 
Vi emotser ert svar senast 2022-10-25 
 
 
För valda revisorer 
 
 
 
 
Lars-Erik Josefson   Marianne Henningsson 
Ordförande    Vice ordförande 
 
*Miljökonsekvensbeskrivning
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§  
 

Handlingsplan för psykisk hälsa 2023-2024 
Dnr 2022/424 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ulricehamns kommun godkänner förlängningen av Handlingsplan för psykisk hälsa 2023–
2024. 
 
Sammanfattning 
Statsbidragen inom området psykisk hälsa är utformade som stimulansmedel för 
utvecklings- och förstärkningsinsatser inom olika områden. Krav och innehåll specificeras i 
årliga överenskommelser mellan Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR). En särskild del i överenskommelsen handlar om och ställer krav på utvecklingsarbete 
och samarbete mellan regionen och länets 49 kommuner. Kravet att ta fram regionala 
handlingsplaner syftar till att stärka kommuner och regioner att främja psykisk hälsa och 
ömsesidigt arbete för att minska psykisk ohälsa. 
 
Under 2021 genomfördes en fördjupad analys av det länsgemensamma arbetet med 
handlingsplan psykisk hälsa hittills. Den visade att målen i handlingsplanen fortfarande är 
aktuella och utvecklingsarbetet med dem har kommit olika långt. Därför har VästKoms 
styrelse beslutat den 10 maj 2022 att ställa sig bakom förslaget till förlängning 
länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa 2023–2024. Direktionen för Boråsregionen 
Sjuhärads kommunalförbund behandlade ärendet den 3 juni 2022 och översänder sitt beslut 
och rekommenderat förslag till kommunen.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-08-15 från socialchef 
2 Förslag Handlingsplan Psykisk hälsa i Västra Götaland 2018-2024 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ulricehamns kommun godkänner förlängningen av Handlingsplan för psykisk hälsa 2023–
2024. 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-08-15 

Tjänsteskrivelse Handlingsplan för psykisk hälsa 
2023-2024 
Diarienummer 2022/424, löpnummer 3121/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ulricehamns kommun godkänner förlängningen av Handlingsplan för psykisk hälsa 2023–
2024. 
 
Sammanfattning 
Statsbidragen inom området psykisk hälsa är utformade som stimulansmedel för 
utvecklings- och förstärkningsinsatser inom olika områden. Krav och innehåll specificeras i 
årliga överenskommelser mellan Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR). En särskild del i överenskommelsen handlar om och ställer krav på utvecklingsarbete 
och samarbete mellan regionen och länets 49 kommuner. Kravet att ta fram regionala 
handlingsplaner syftar till att stärka kommuner och regioner att främja psykisk hälsa och 
ömsesidigt arbete för att minska psykisk ohälsa. 
 
Under 2021 genomfördes en fördjupad analys av det länsgemensamma arbetet med 
handlingsplan psykisk hälsa hittills. Den visade att målen i handlingsplanen fortfarande är 
aktuella och utvecklingsarbetet med dem har kommit olika långt. Därför har VästKoms 
styrelse beslutat den 10 maj 2022 att ställa sig bakom förslaget till förlängning 
länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa 2023–2024. Direktionen för Boråsregionen 
Sjuhärads kommunalförbund behandlade ärendet den 3 juni 2022 och översänder sitt beslut 
och rekommenderat förslag till kommunen.  
 
 
Ärendet 
Statsbidragen inom området psykisk hälsa är utformade som stimulansmedel för 
utvecklings- och förstärkningsinsatser inom olika områden. Krav och innehåll specificeras i 
årliga överenskommelser mellan Socialdepartementet och SKR. En särskild del i 
överenskommelsen handlar om och ställer krav på utvecklingsarbete och samarbete mellan 
regionen och länets 49 kommuner. 
 
Kravet att ta fram regionala handlingsplaner syftar till att stärka kommuner och regioner att 
främja psykisk hälsa och ömsesidigt arbete för att minska psykisk ohälsa. Var och en av 
huvudmännen får ekonomiskt stöd för att stärka sina egna insatser inom området och för det 
gemensamma arbetet att ta fram en regional handlingsplan. Varje enskild huvudman 
ansvarar för rapportering och redovisning till SKR. 
 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har 15 oktober 2020 beslutat att rekommendera 
medlemskommunerna att godkänna förlängning av handlingsplan för psykisk hälsa till och 
med 2022, med mindre revideringar. Ulricehamns kommun godkände handlingsplanen. 
 
Under 2021 genomfördes en fördjupad analys av det länsgemensamma arbetet med 
handlingsplan psykisk hälsa hittills. Den visade att målen i handlingsplanen fortfarande är 
aktuella och utvecklingsarbetet med dem har kommit olika långt. Därför har VästKoms 
styrelse beslutat den 10 maj 2022 att ställa sig bakom förslaget till förlängning 
länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa 2023–2024. Direktionen för Boråsregionen 
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Sjuhärads kommunalförbund behandlade ärendet den 3 juni 2022 och översänder sitt beslut 
och rekommenderat förslag till kommunen.  
 
Förvaltningen har inga synpunkter på samarbetsavtalet och föreslår att Ulricehamns 
kommun godkänner förlängning av Handlingsplan för psykisk hälsa 2023–2024. 
 
Beslutsunderlag 
1 Förslag Handlingsplan Psykisk hälsa i Västra Götaland 2018-2024 
 
Beslut lämnas till 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
Socialchef 
 
 
 
 
 

Magnus Andersson Neumann Nathalie Johansson 
Socialchef Utredare 
Sektor välfärd Sektor välfärd 
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§  
 

Handlingsplan Näringslivsstrategi 2022-2025 
Dnr 2022/562 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Handlingsplan för Näringslivsstrategi 2022–2025 antas. 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-24 § 46 att anta Näringslivsstrategi 2022–2025. 
Förvaltningen har fått i uppdrag att i samverkan med NUAB snarast ta fram förslag till en 
handlingsplan för Näringslivsstrategi 2022–2025 som klart definierar aktiviteter, ansvariga 
och när aktiviteterna ska vara genomförda.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-09-13 från kommunchef 
2 Handlingsplan Näringslivsstrategi 2022-2025 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Handlingsplan för Näringslivsstrategi 2022–2025 antas. 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-09-13 

Tjänsteskrivelse Handlingsplan Näringslivsstrategi 
2022-2025 
Diarienummer 2022/562, löpnummer 3399/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Handlingsplan för Näringslivsstrategi 2022–2025 antas.  
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-24 § 46 att anta Näringslivsstrategi 2022–2025. 
Förvaltningen har fått i uppdrag att i samverkan med NUAB snarast ta fram förslag till en 
handlingsplan för Näringslivsstrategi 2022–2025 som klart definierar aktiviteter, ansvariga 
och när aktiviteterna ska vara genomförda.  
 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-24 § 46 att anta Näringslivsstrategi 2022–2025. 
Förvaltningen har fått i uppdrag att i samverkan med NUAB snarast ta fram förslag till en 
handlingsplan för Näringslivsstrategi 2022–2025 som klart definierar aktiviteter, ansvariga 
och när aktiviteterna ska vara genomförda.  
 
Det yttersta syftet med handlingsplanen är att nå det i näringslivsstrategin beslutade målet; 
Ständigt förbättra företagsklimatet i Ulricehamns kommun. Indikatorn för målet är att det 
sammanfattande omdömet i Svenskt Näringslivs mätning Lokalt företagsklimat årligen ska 
öka och 2025 vara minst 3.8 av maximala 6,0 (2021 :3,22). 
 
Handlingsplanen ska säkerställa att aktiviteter sker inom strategins fyra fokusområden: 

1. Kommunens service och bemötande 
2. Tillväxt för befintligt näringsliv 
3. Entreprenörskap och nyföretagande 
4. Nyetableringar 

  
 
Laglighet 
Det finns inga lagliga hinder för handlingsplanens genomförande. 
 
Ekonomi 
Kostnad för genomförande av handlingsplanen hanteras inom budgetram.  
 
Övriga konsekvenser 
Tillsammans med en vision för Ulricehamn kommun kommer arbetet inom 
näringslivsutveckling stärkas. Det ger synergier i hela kommunen, god tillväxt och ett bra 
företagsklimat. 

Beslutsunderlag 
1 Handlingsplan Näringslivsstrategi 2022-2025 
 
Beslut lämnas till 
NUAB 



  2022/562, 3399/2022 2(2) 

Författningshandboken  
Gustaf Olsson  Camilla Palm  
Kommunchef  VD NUAB  
VD Stadshus Ab    
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1 Bakgrund 
Under 2021 påbörjades ett arbete kring det lokala näringslivsklimatet i Ulricehamns 
kommun. Tidigt konstaterades att ett antal åtgärder krävs för att få till en förbättring varvid 
ett politiskt uppdrag gällande att ta fram en näringslivsstrategi gavs. En strategi arbetades 
fram och denna tar sin utgångspunkt ur den årliga attitydundersökningen gällande 
företagsklimat som genomförs av Svenskt Näringsliv. Under februari 2022 fattade 
kommunfullmäktige (KF 220224 § 46) beslut om strategin. Detta beslut innefattar också ett 
uppdrag att ta fram en handlingsplan kopplad till strategin.  

2 Syfte 
Denna handlingsplan syftar till att verkställa den av kommunfullmäktige beslutade 
Näringslivsstrategin (KF 220224 § 46). 

Det yttersta syftet med handlingsplanen är att nå det i näringslivsstrategin beslutade målet; 
Ständigt förbättra företagsklimatet i Ulricehamns kommun. Indikatorn för detta är att det 
sammanfattande omdömet i Svenskt Näringslivs mätning Lokalt företagsklimat1 årligen ska 
öka och 2025 vara minst 3.8 av maximala 6,0 (2021 :3,22). 

Handlingsplanen ska säkerställa att aktiviteter sker inom strategins fyra fokusområden: 

1. Kommunens service och bemötande 

2. Tillväxt för befintligt näringsliv 

3. Entreprenörskap och nyföretagande 

4. Nyetableringar 

3 Mål 
Ständigt förbättra företagsklimatet i Ulricehamns kommun.  
Sammanfattande omdöme i Svenskt Näringslivs mätning Lokalt företagsklimat skall årligen 
öka och 2025 vara minst 3.8 av maximala 6,0 (2021 :3,22). 

Målets formulering innebär att arbetet med att förbättra företagsklimatet i Ulricehamns 
kommun ska vara ständigt pågående och denna handlingsplan ska säkerställa att det finns 
aktiviteter som leder mot målet. 

 
1 Svenskt Näringslivs mätning Lokalt företagsklimat mäter kommunens företagsklimat genom en enkät till ett 
urval av kommunens företag. Enkäten består av ett antal frågor där respondenterna får ge betyg 1–6 på ett antal 
frågor kopplade till näringslivets förutsättningar i Ulricehamn. Den övergripande frågan ”Vilket sammanfattande 
omdöme vill du ge företagsklimatet i kommunen” är den enskilda frågan som viktas tyngst i svenskt näringslivs 
årliga ranking.  
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4 Kommunens service och bemötande 

4.1 Indikator 
Ulricehamns totala NKI i SKRs mätning skall kontinuerligt öka och år 2025 vara minst 75. 
(2021: NKI 69)  

4.2 Aktiviteter 
 Kommunens vision och arbete med näringslivsfrågor ska tydliggöras internt och 

externt.  

 NUAB och näringsliv ska delta i arbetet med att ta fram en ny vision för Ulricehamns 
kommun. 

 Regelbundna dialoger mellan företagen, kommunen och kommunens bolag skall 
genomföras för att tydliggöra förväntan och roller.  

 Möten varje kvartal med Företagarna, politik, förvaltning och NUAB. Samlingsmöten 
med företagsnätverk, förvaltning och politik.  

 NUAB ska skicka ut 10 nyhetsbrev till Näringslivet med relevant information per år. 

 NUAB ska arrangera 4 st. dialogluncher per år, i syfte att öka kommunikationen 
mellan kommunen och företagen.  

 NUAB gör kontinuerliga företagsbesök där utöver NUAB både förvaltning och politik 
deltar.  

 NUAB arrangerar nätverksträffar för exempelvis HR-chefer, industriområdena 
Rönnåsen, Vist och Hester samt för Lassalyckan. 

 Dialog med byggföretagen, ca 4 ggr/år, som syftar till att ta reda på behov och 
förväntningar. Berörda medarbetare, chefer samt i vissa fall politik deltar. 

 Identifiera värdeskapande processer och ständigt utveckla dem genom systematiskt 
kvalitetsarbete. 

 Kommunens service och bemötande ska kontinuerligt förbättras genom kvalitativa 
dialoger, utbildningar i värdskap, samverkan och förvaltningslagens 
serviceskyldighet.   

 Kommunens myndighetsutövning ska präglas av hög service och tillgänglighet samt 
transparenta processer. Härvid ska ett kundorienterat förhållningssätt vara i fokus. 
Samordning mellan kommunens olika delar ska eftersträvas. 

 Sprida goda och positiva exempel internt och externt.  

 Information och dialoger ska präglas av ett lösningsorienterat förhållningssätt. Här 
utgör NUAB en viktig brygga mellan förvaltning och näringsliv. 
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5 Tillväxt för befintligt näringsliv 

5.1 Indikatorer 
 Ulricehamns arbetsmarknad ska öka med 200 arbetstillfällen per år.  

 Totala nettoomsättningen för företagen i Ulricehamn ska årligen öka. Idag har 
aktiebolagen i kommunen en nettoomsättning på 14 260 822 tkr.   

 Antalet genomsnittliga inlämnade anbud per upphandling ska öka. 

 Ulricehamn ska öka sina poäng i tidningen Fokus mätning ”Här är det bäst att bo” 
(2021: 273 poäng. Placering 97)   

 Ulricehamns kommun ska ha 2025 nått ett handelsindex på 95. (2021: Index 21) 

5.2 Aktiviteter 
 En ökad samverkan mellan civilsamhället, kommunen och näringslivet för att öka 

attraktiviteten som boendekommun 
 

 Mer aktivt arbeta för att locka företag och föreningar att lägga möten, konferenser 
samt tävlingar i kommunen. 
 

 Samverkan ska öka mellan NUAB, företagen och förvaltning avseende näringslivets 
kompetensbehov.  Detta görs bla genom jobbspår med AME, utbildningar på plats, 
programråd, PRAO samt programråd Tingsholm. 

 Samverkan ska öka mellan näringslivet och befintliga skolor, yrkeshögskolor och 
närliggande högskolor och universitet för att tydligare möta framtidens 
kompetensbehov. Några exempel på forum för detta är KP-forum Boråsregionen, 
Drivhuset, Programråd Tingsholm samt mässor av olika slag. 

 Kommunens samhällsbyggnadsprocess ska bli tydligare för att möjliggöra tillväxt av 
befintligt näringsliv samt möjliggöra produktion för attraktiva boenden. Detta sker 
bla genom fler avstämningsmöten för berörda parter samt mer information kring nya 
planer.  

 Tillgången till mark för bostäder och verksamhetsmark ska öka. Möjlighet för 
exploateringsdrivna detaljplaner ska övervägas. 

 Kommunens upphandlingsprocess för både LOU och direktupphandlingar ska 
tydliggöras för att öka företagens möjligheter att göra affärer med Ulricehamns 
kommun. Detta kan göras genom exempelvis dialogluncher, separata möten kring 
upphandling, riktade utbildningar m.m. 

 Kommun och näringsliv arbetar tillsammans för att försöka få till en förbättrad 
infrastruktur syftande till en bättre och lättare arbetsmarknadspendling.   

 Aktivt arbeta för ett levande centrum och nya områden för handel.  
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 Möjliggöra affärsskola för besöksnärings- och landsbygdsföretag. 

 Fortsätta revitaliseringsprojektet. 

 NUAB tillsammans med förvaltningen samverkar kring vandringsleder, öppettider, 
Lassalyckan, infopoints, evenemang m.m.  

 Aktivt arbeta för att tillskapa fler handelsetableringar i kommunen. 

6 Entreprenörskap och nyföretagande 

6.1 Indikatorer 
 2025 skall nyföretagandet i Ulricehamn ha ökat till över 9,0 (Sv Näringsliv 2021: 

8,27/1000 invånare). 

 Antalet företagsamma personer i Ulricehamn ska till 2025 ha ökat till en nivå över 
15,0% (Sv Näringsliv 2021: 14,49%).  

6.2 Aktiviteter 
 Ung Företagsamhet ska erbjudas på gymnasiet och på samtliga program. 

 Företagsstart Sjuhärad ska gemensamt med kommunen verka för att öka 
nyföretagandet.  2 öppna hus per år ska arrangeras. 

 Sträva efter att tillskapa fler platser på Ungdrive. (2021: 10 platser) 

 Tingsholmsgymnasiet erbjuder kursen Entreprenörskap och företagande som 
individuellt val i årskurs 3 (enligt konceptet Ung Företagsamhet). 

 En SSA (Samverkan Skola Arbetsliv) -samordnare anställs. Första uppdraget är att ta 
fram en SSA-plan. 

 Ett koncept för arbetsplatsförlagd SFI/Språkutbildning tas fram. Detta görs 
tillsammans förvaltning, NUAB och företag. 

 Jobbmässa/näringslivsmässa genomförs 1 gång/år. Syftet är dels att hjälpa 
högstadieelever att göra rätt val på gymnasiet och dels att få våra gymnasieelever att 
inse vilket utbud som finns lokalt efter avslutade studier. 
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7 Nyetableringar 

7.1 Indikatorer 
 

 Ulricehamns kommunala förvaltning med bolag och näringslivet ska 2025 bidragit till 
30 nyetableringar. 

 Ulricehamn kommunala förvaltning med bolag och näringsliv ska 2025 bidragit till 
att skapa 1000 nya bostäder. 

7.2 Aktiviteter 
 Ulricehamns kommuns ska tydligt marknadsföra sig som en bra kommun att etablera 

sig i, där civilsamhället, näringslivet och kommunen med bolag samverkar för att 
skapa attraktivitet 

 Förvaltningen och NUAB ska tillsammans med näringslivet och politiken arbeta för 
att få en tydlighet i vilka företag men vill och ser behov av att etablera sig i 
kommunen. 

 En enkel, tydlig och samordnad samhällsbyggnadsprocess som gör det lätt att hitta 
lediga lokaler och mark för etablering.  

 Proaktiv mark- och detaljplanering för att möjliggöra nya etableringar i Ulricehamn. 

 Skapa rutiner för att ta emot nya företagsledare – Onboarding.  

 Sträva efter att över tid kunna erbjuda tomter för hyresrätter, bostadsrätter, villor och 
radhus och på så sätt skapa en attraktivitet. 

8 Genomförande 
Handlingsplanen fastställs av kommunstyrelsen. Uppföljning sker löpande. 
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Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans insatser enligt HSL (2021) 

 

A.1 Inledning 
A.1.1  Förkortningar och akronymer: 
SFS Svensk författningssamling 

IVO Inspektionen för vård och omsorg 

GDPR General Data Protection Regulation = Dataskyddsförordningen (DSF) 

EHT Elevhälsoteam 

EMI Elevhälsans medicinska insats 

EPI Elevhälsans psykologiska insats 

MLA Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska 

PLA Psykologiskt ledningsansvarig skolpsykolog 

HSL Hälso- och sjukvårdslagen 

BUP Barn- och ungdomspsykiatri 

Psifos Yrkesföreningen för psykologer i skola och förskola 

ICN International Council of Nurses 

PMO System för digital journalföring 

PTP-psykolog En psykolog som efter examen gör praktiktjänstgöring för att få legitimation 

PALS Positiv Atferd (positivt beteende), Läringsmiljö (gynnsam inlärningsmiljö) och Sam-

handling (samspel/relation mellan skolpersonal och elever) se:  
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/amnesomraden/psykisk-

halsa/utvecklingscentrum-for-barns-psykiska-halsa/skolmodellen-pals/ 

SKR Sveriges kommuner och regioner (förut SKL -- Sveriges kommuner och landsting) 

A.1.2  Definitioner och förklaringar 
lex Maria Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivare anmäla händelser till IVO som 

har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Vårdgivarna ska genomföra 

en utredning av den aktuella händelsen. 

Avvikelse En händelse som medfört eller som hade kunnat medföra vårdskada. 

Hälso- och sjukvård Åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdo-

mar och skador. 

Hälso- och sjukvårdspersonal Den som har en legitimation för ett yrke inom hälso- 

och sjukvården och den som i annat fall vid hälso- och sjukvård av patienter biträder en le-

gitimerad yrkesutövare (1 kap 4 § PSL). 

Elevhälsa Aktiviteter och personal som finns till för att främja elevers hälsa i skolan. 
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Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans insatser enligt HSL (2021) 

Elevhälsopersonal Specialpedagoger, kuratorer, skolsköterskor, skolpsykologer och rek-

torer. 

Patientsäkerhet Skydd mot vårdskada. 

Process En serie aktiviteter som främjar ett bestämt ändamål eller avsett resultat. 

Remiss  Handling om patient som utgör beställning av tjänst eller begäran om över-

tagande av vårdansvar. 

Vårdskada Lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade 

kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- 

och sjukvården. 

Kvalitetssäkring benämner vi arbetet att kontrollera att visa krav uppfylls. 

Kvalitetsutveckling benämner vi arbetet med att systematiskt utveckla arbetet så att det 

efter hand bättre och bättre fyller sina syften. 

A.2 Sammanfattning 
Året 2021 har präglats av covid-19-pandemin.  Den har påverkat hela skolverksamheten, och 

därmed också elevhälsan och elevhälsans medicinska och psykologiska insats.  

EMI har stöttat elever samt vårdnadshavare som haft oro kring smittspridning i skolan och i 

samhället i övrigt. Det har också varit viktigt att berätta för eleven hur hen ska skydda sig 

själv och andra och vad hen kan hitta på för att må så bra som möjligt när livet inte är som 

vanligt.  EMI har genomfört covidanpassningar vilket innebar att skolsköterskan i första 

hand fick hålla ”fysiskt avstånd” till elever, och vid elevnära arbete alltid använda visir.  Kon-

takt med elever och vårdnadshavare har vid bland annat hälsosamtal fått ske på annat sätt t 

ex telefonledes. Periodvis genomfördes alla interna möten såsom nätverksträffar och möten 

i centrala elevhälsan digitalt. Verksamheten har också varit restriktiv avseende medföljande 

anhöriga, inga syskon om inte absolut nödvändigt. Den psykologiska insatsen har påverkats 

såtillvida att under en period fick psykolog begränsa fysiska handledningstillfällen och andra 

fysiska besök på skolorna såsom observationer inför bedömningar och utredningar. Perioden 

har inneburit en utmaning men har också lett till att den digitala utvecklingen och den digi-

tala kompetensen tog ett stort steg framåt. Hösten 2021 infördes digitala samtycken via Inf-

oMentor inför vaccination enligt nationella vaccinationsprogram. I dagsläget arbetar elev-

hälsan fullt ut i det digitala systemet PMO.  

 

Under hösten genomfördes massvaccination mot Covid-19 i skolornas lokaler för elever i åld-

rarna 12 till 19 år. Massvaccinationerna genomfördes i samverkan med vaccinatörer från 

Närhälsan och Hälsobrunnens vårdcentral, på uppdrag av och enligt anvisningar från VGR.  

Skolsköterskorna har ansvarat för att inhämta samtyckesblankett, hälsodeklarationer och 

lämnat underlagen vidare till vaccinatörer. Skolsköterskor har planerat och bistått med stött-

ning kring barn och ungdomar vid vaccinationstillfällena. EMI har också varit involverade i 

skolans arbete med att kartlägga spridningen av coronavirus på skolenheterna. Det har skett 

i samarbete med och enligt anvisningar från Smittskyddsenheten i Västra Götalandsreg-

ionen. Bland annat har ett stort antal gurgeltester lämnats ut till elever för testning av covid 

–19.  
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Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans insatser enligt HSL (2021) 

 

Ramen för elevhälsan utökades 2020 vilket innebar att ytterligare en heltidsanställd skol-

sköterska kunde tillsättas. I och med det gjordes också en översyn av elevhälsans organisat-

ion. Denna organisation har varit på plats sedan hösten 2020. Utvärderingen av den visade 

att den tillsatta tjänsten gynnat det lokala elevhälsoarbetet på skolorna. Det finns fortsatt ett 

behov av att se över hur de mindre skolornas behov av elevhälsa kan tillgodoses. Det har 

också visat sig att tillgången på arbetsrum för elevhälsan är en faktor som påverkar den reella 

möjligheten att finnas på plats och verka som elevhälsa.  

Att rekrytera ytterligare skolpsykolog har fortsatt varit svårt. Under vårterminen 2021 har en 

heltidsanställd skolpsykolog funnits på plats men under hösten gick psykolog Mikael Odhage 

i deltidspension och den reella tillgången till skolpsykolog minskade därför till 0,5 tjänst. 

Trots upprepade försök att rekrytera, bland annat med hjälp av bemanningsföretag har det 

inte lyckats. Skolpsykologiska utredningar och skolformsutredningar har köpts in från före-

taget Mindmap Psykologi AB genom upphandlat avtal. Svårigheten att rekrytera skolpsyko-

log delar Ulricehamns kommun med andra kommuner, både i närområdet och nationellt. 

Det råder brist på psykologer som har legitimation dvs genomgått PTP-utbildning. Bristen 

på psykologer visar sig också på vårdgrannarna Närhälsan och BUP och det påverkar både 

EPI och EMI:s arbete samt inte minst elevers skolgång och vårdnadshavares vardag.  

Elevantalet i Ulricehamns kommun uppgår till ca 3 300 elever.  

 

Ulricehamn 2022-05-17 

 

Ulrika Englund, Verksamhetschef 

 

Mikael Odhage, PLA,  
Leg. psykolog 

 

Susanne Larsson, MLA,  
Leg. sjuksköterska 
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Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans insatser enligt HSL (2021) 

B EMI’s berättelse 
B.1 Sammanfattning 
Mål: Säkerställa att alla elever erbjuds medicinska insatser enligt basprogram och 
gällande rutiner med hög kvalitet och patientsäkerhet. 

Sträva efter att effektivisera skolsköterskors administrativa arbete till förmån för 
ökad tid för elevkontakt. 

Skolsköterskorna samt medicinskt ledningsansvarig skolsköterska ges tillräckligt 
med tid för att utföra sitt arbete. 

EMI har arbetat med patientsäkerhetsarbete, avvikelserapportering och Ulrice-
hamns kommun har samverkat i nätverk med övriga MLA, skolsköterskor i Göte-
borgs- och i Sjuhäradsområdet i syfte att skapa likvärdighet i verksamheten. 

Under året har det inkommit avvikelserapporter som handlar om tidsbrist, PMO da-
tajournaler, journalhantering, rutiner (vaccination, dokumentation samt administ-
rativa omständigheter) och vårdkedjan mellan vårdgivare. Samtliga avvikelser har 
bedömts och ingen lex-Maria anmälan har gjorts. Elever har erbjudits vaccination 
enligt det nationella vaccinationsprogrammet. 

Med politiskt tillskjutna medel utökades ramen för elevhälsan 2020 vilket innebar 
att ytterligare en heltidsanställd skolsköterska kunde tillsättas. I och med det gjordes 
också en översyn av elevhälsans organisation. Utvärdering av den visade att den till-
satta tjänsten gynnat det lokala elevhälsoarbetet på skolorna, men att det fortsatt 
finns ett behov av att se över hur de mindre skolornas behov av elevhälsa kan tillgo-
doses. Det visade sig också att tillgången på arbetsrum för elevhälsan är en faktor 
som påverkar den reella möjligheten att finnas och verka som elevhälsa på plats. 
Dessa tillsatta medel syftar till att kunna erbjuda alla elever hälsosamtal, hälsokon-
troller, och vaccination enligt skollagen samt ge elever möjlighet till likvärdig tillgång 
till EMI för verksamheten. 

Elevantalet som uppgår till ca 3 300 elever i Ulricehamns kommun påverkar även 
uppdraget som MLA som är 8 timmar per vecka.  

Då det pågår en världsomfattande pandemi, där smittspridningen måste begränsas, 
har det medfört att skolsköterskors arbete inom EMI också har förändrats under pan-
demin. 

I samband med Covid-19 pandemin våren 2021 har det varit viktigt för verksamheten 
EMI att stötta barn och unga samt vårdnadshavare och elever som haft oro kring 
smittspridning i skolan och i samhället i övrigt. Det har också varit viktigt att berätta 
för eleven hur hen ska skydda sig själv och andra och vad hen kan hitta på för att må 
så bra som möjligt när livet inte är som vanligt. 
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Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans insatser enligt HSL (2021) 

EMI genomförde covidanpassningar som innebar att skolsköterskan i första hand får 
hålla ”fysiskt avstånd” till elever och vid elevnära arbete alltid använda visir.  

Kontakt med elever och vårdnadshavare har fått ske på annat sätt t.ex. telefonledes. 
när det varit möjligt. Även möten har skett digitalt. Verksamheten har också varit 
restriktiv avseende medföljande anhöriga, inga syskon om inte absolut nödvändigt.  

Under HT-21 har skolor i Ulricehamns kommun upprättat vaccinationsplaner för 
massvaccination mot Covid-19 i skolors lokaler för barn och ungdomar i åldrarna 12 
till 19 år. Massvaccinationerna har genomförts i samverkan med vaccinatörer från 
Närhälsan och Hälsobrunnens vårdcentral. Skolsköterskor har ansvarat för att in-
hämta samtyckesblankett, hälsodeklarationer och lämnat underlagen vidare till vac-
cinatörer. Skolsköterskor har planerat och bistått med stöttning kring barn och ung-
domar vid vaccinationstillfällena på skolor i kommunen. 

Skolsköterskors insatser i samband med massvaccinationer mot Covid-19 och smitt-
spårning har inneburit att tidsplanen för medicinska insatser har pausats och vacci-
nationer enligt nationellt vaccinationsprogram har fått tidigareläggas i årskurs åtta 
till vecka 43 istället för till vecka 47 på Stenbock och Ätradalsskolan.  

De elever i årskurs åtta som inte hade möjlighet att vaccinera sig vecka 43 samt de 
elever som berördes gällande kompletteringsvaccinationer kommer att erbjudas vac-
cinationstillfälle under VT-2022. 

Det epidemiologiska läget med Covid-19 fortsatte att vara allvarligt i samband med 
terminstart våren 2021. Mot bakgrund av det rådande läget och regeringens och Folk-
hälsomyndighetens rekommendation beslöt kommunstyrelsen att Tingsholms loka-
ler skulle vara stängda för undervisning, med undantag för: Praktiska moment som 
inte kan skjutas upp, nationella prov, examinationer som inte kan genomföras på di-
stans, elever på introduktionsprogrammet, inklusive språkintroduktion och elever 
som är sårbara vid distansundervisning.  

Den 3 december 2020 beslutade Folkhälsomyndigheten om nya rekommendationer 
innebärande att gymnasieskolan delvis ska stänga och därmed övergå till fjärr- 
och/eller distansundervisning, med undantag för elever som blir särskilt lidande av 
distansundervisning. 

Folkhälsomyndighetens rekommendation avsåg hela landet och gällde mellan den 7 
december och den 6 januari 2021. Med bakgrund av det rådande läget förlängdes 
rekommendationen till 24 januari 2021. 

Från och med 25 januari 2021 till och med 4 juni 2021 (studenten) bedrevs undervis-
ningen på Tingsholmsgymnasiet genom växelvis när-, fjärr- och delvis distansunder-
visning för att sedan ha fulltidsnärvaro fram till skolavslutningen den 11 juni 2021. 
Det man uppmärksammade under perioden med växelvis fjärr- och närundervisning 
var att närundervisningsgraden ökade successivt. 

Ätradals skolan VT-21: Under ett fåtal veckor har undervisningen bedrivits med väx-
elvis distansundervisning, där årskurs 7 och 8 turades om att vara på skolan 
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Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans insatser enligt HSL (2021) 

varannan vecka och ha distansundervisning varannan vecka. Elever i årskurs 9 har 
haft sin undervisning på skolan med undantag för en vecka. 

Stenbocks skolan VT-21: Distansundervisning har i första hand bedrivits för årskurs 
7 och 8. Årskurs 9 har behövt sin närundervisning på skolan i första hand, för att ge 
elever en bra grund för fortsatta sina studier på gymnasiet.  

Från och med skolstart den 17 augusti 2021 bedrivs undervisningen med fulltids-
närvaro i skolan. 

Stenbocks skolan HT-21: Har förekommit distansundervisning i oktober/november 
månad. 

Gällstad skola HT-21: Har förekommit distansundervisning i december månad. 

Hösten 2020 kom Folkhälsomyndighetens föreskrift (HSLF-FS 2016:51) som inne-
höll två ändringar som trädde i kraft från och med augusti 2020. 

Den ena ändringen innebär att HPV-vaccination ska erbjudas även pojkar. Den andra 
ändringen är att HPV-vaccination ska erbjudas i årskurs 5, istället för som hittills i 
årskurs 5-6. I Ulricehamn har flickor blivit vaccinerade i årskurs 6 sedan år 2010. 

Övergången till att erbjuda alla barn HPV-vaccination i årskurs 5 har inneburit en 
ökad arbetsbörda för alla skolsköterskor. Under läsåret 2020/2021 har det krävts yt-
terligare en arbetsinsats med flickor i årskurs 6 som i övergången också har vaccine-
rats mot HPV enligt föreskriften (HSLF-FS 2016:51). 

För Ulricehamns kommun innebar det under läsår 2020/2021 att drygt 280 elever i 
årskurs 5 skulle erbjudas vaccination mot HPV med två doser. 

I övergångsperioden fick även lite mer än 110 flickor i årskurs 6 vaccination mot HPV. 

Beräknad tidsåtgång utifrån ovanstående motsvarar 13 veckors heltidsarbete för två 
skolsköterskor.                                                     

Hösten 2021 infördes digitala samtycken via InfoMentor inför vaccination enligt nat-
ionella vaccinationsprogram. Trots flera utskick till vårdnadshavare om övergången 
från papper till digitalt medgivande via bankID var det svårt att nå många föräldrar. 
Situationen tog mycket tid i anspråk, där skolsköterskor fick ringa många samtal till 
föräldrar för att vägleda dom på bästa sätt. 

 

B.2 Verksamhetens mål för Patientsäkerhet 
SFS 2010:659, 3 kap. 1 §   

Vårdgivare ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder 
till att kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) upprätthålls.  
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Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans insatser enligt HSL (2021) 

Målet med patientsäkerhetsarbetet är att bedriva en god och säker vård där risker 
och händelser identifieras tidigt och kan förebyggas. Därmed gäller ”Nolltolerans för 
vårdskador”. Det skall inom verksamheten finnas den bemanning, personal och den 
kompetens som är nödvändig för att på sikt uppnå målet. Det skall finnas säkra ruti-
ner och lokala riktlinjer för arbetet. Dessa skall vara kända för all personal. Arbets-
miljön ska vara sådan att tid finns för planering och kvalitetsarbete.  

Strategier för att uppnå målen är att: 

° Årligen säkra med bemanning och kompetens utifrån god vård och en verksamhet 
som tidigt kan förebygga händelser och avvikelser 

° Det finns förutsättningar att arbeta systematiskt med riktlinjer och rutiner som kan 
implementeras i verksamheten 

° Kontrollera, följa upp, analysera och bedöma händelser i arbetet  

B.3 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsar-
betet 
SFS 2010:659, 3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1 

Vårdgivaren skall dokumentera hur ansvaret är organiserat och fördelat i verk-
samheten. 

Under 2021 har Ann-Christin Barsjö Stomberg varit verksamhetschef för EMI grund-

skola och gymnasieskola. Susanne Larsson har under det gångna året varit medi-

cinskt ledningsansvarig skolsköterska (MLA) för Elevhälsans medicinska insats. 

B.3.1 Vårdgivare 
Ulricehamns kommun är genom kommunfullmäktige vårdgivare för all hälso- och 

sjukvårdsverksamhet som bedrivs i kommunens regi. Kommunstyrelsen är därmed 

vårdgivare för Elevhälsans medicinska insats och ytterst ansvarig. Kommunstyrelsen 

uppdrag är att utse verksamhetschef, anmälningsansvarig för lex Maria samt inform-

ationssäkerhetssansvarig. Verksamhetschef enligt HSL § 29 är utsedd och är Ann-

Christin Barsjö Stomberg. 

B.3.2 Verksamhetschef enligt HSL 
Verksamhetschefen ansvarar för ledning, planering och utveckling av verksamheten 
och att god vård bedrivs. Genom att medarbetare har rätt kompetens, får fortutbild-
ning och möjlighet att bedriva en god vård av hög kvalitet. 

I arbetet med elever kan vissa organisatoriska uppgifter delegeras av rektor. Verk-
samhetschefen är den person som såväl tillsynsmyndighet IVO, Inspektion för Vård 
och Omsorg, elever, föräldrar och personal ska kunna vända sig till när det gäller 
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Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans insatser enligt HSL (2021) 

frågor som rör verksamheten.  Verksamhetschef som inte har medicinsk utbildning 
måste överlåta det medicinska ledningsansvaret till annan person.  

Verksamhetschefen har uppdragit det medicinska ansvaret samt bestämt omfatt-
ningen till medicinskt ledningsansvarig skolsköterska genom skriftlig överlåtelse av 
enskilda arbetsuppgifter enligt Hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) 4 kap. 
4§.    

Omfattningen av MLA uppdraget för EMI är från och med läsår 2020/2021 åtta tim-
mar per vecka på ca 3 300 elever i Ulricehamns kommun. 

Verksamhetschefen kvarhåller det samlade ledningsansvaret och denna överlåtelse 

kan återkallas helt eller delvis. 

B.3.3 Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska, MLA 
MLA ansvarar för kvalité och säkerhet inom EMI. MLA skall vara uppdaterad och väl 

förtrogen med gällande regelverk inom området. MLA ansvarar för att rutiner och 

egenkontroll upprättats och följs, att avvikelser och risker analyseras och följs upp. 

B.3.4 Skolläkare och skolsköterska 
All hälso- och sjukvårdspersonal d.v.s. skolläkare och skolsköterska, har ett eget yr-

kesansvar för att arbetet skall utföras med god kvalité och hög patientsäkerhet och 

skall medverka och bidra till att detta upprätthålls. Varje medarbetare ansvarar för 

att avvikelser och risker identifieras och rapporteras. 

B.4 Struktur för uppföljning och utvärdering 
SOSFS 2011:9, 3 kap. 2 § 

Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska 
med stöd av ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och 
förbättra verksamheten. 

Uppföljning och utvärdering av patientsäkerheten i verksamheten sker i denna pati-
entsäkerhetsberättelse. Avvikelser och vårdskador hanteras och bedöms via rappor-
tering i avvikelsehanteringen. Avvikelser skall snarast rapporteras till verksamhets-
chef och MLA som vid allvarlig händelse rapporterar till vårdgivaren. Samtliga avvi-
kelser rapporteras i patientsäkerhetsberättelsen. 

Beslutande åtgärder följs upp på skolsköterskors möten som dokumenteras i möte-
santeckningar. Hälsokontroller och vaccinationer erbjuds regelbundet utifrån social-
styrelsens rekommenderade basprogram. Uppföljning av kommunens basprogram, 
vaccinationer sker löpande. Egenkontroll av olika insatser ger också kunskap kring 
verksamhetens kvalité. Resultatet av egenkontroll, uppföljningar och utvärderingar 
skall rapporteras och återföras till verksamheten för att säkerställa utveckling och 
förbättring. 
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Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans insatser enligt HSL (2021) 

Skolsköterskorna skriver en årlig verksamhetsplan/kvalitetsredovisning enligt fast-

ställd mall.  Den följer upp antalet genomförda hälsosamtal, vaccinationer samt ele-

vers upplevelse av trivsel och trygghet i skolan. Antalet genomförda EHT, föräldra-

möten samt klassundervisningstillfällen sammanställs. Kartläggning genomförs gäl-

lande enkla sjukvårdsinsatser hos EMI. Även syn- och hörselkontroller följs upp i 

förskoleklass. 

B.5 Dokumentationsskyldighet i PMO 
EMI dokumenterar i ett digitalt journalsystem. En gång i månaden genomförs logg-
kontroller för att kontrollera att endast den som har eller haft en vårdrelation har haft 
tillgång till elevens journal.  

Målet är att skolsköterskegruppen ska utveckla dokumentationen i journalsystemet 

över tid, detta sker i samarbete med skolutvecklingsenheten. 

B.6 Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits inom 
EMI 
SFS 2010:659, 3 kap. 10 §   

Vårdgivaren ska senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse 
där arbetet med patientsäkerhet skall beskrivas och vilka åtgärder som har vidta-
gits och vilka resultat som har uppnåtts. 

EMI arbetar utifrån ett basprogram (arbetsbeskrivning för EMI) och efter ett årshjul 
för att säkerställa att arbetet i verksamheten bedrivs som planerat och att eleverna i 
kommunen får likvärdig skolhälsovård. 

Under året har skolsköterska Ulrika Högberg varit behjälplig som PMO-administra-
tör.  EMI har också hjälp av två systemförvaltare som fortsätter att utveckla doku-
mentationssystemet PMO.  

Avvikelsehantering sker löpande under året av verksamhetschef och MLA enligt 
SOSFS 2011:9. Även utvecklingsfrågor som t.ex. digitala lösningar och övergångar 
inom EMI diskuteras kontinuerligt. MLA har deltagit i nätverk med övriga MLA skol-
sköterskor i Göteborgs- och i Sjuhäradsområdet. Under året har det genomförts 
egenkontroll av verksamheten.   

Enhetschef och MLA träffar skolsköterskegruppen regelbundet en gång per månad 
för att diskutera bl.a. arbetsmetoder, säkerhet/kvalité, rutiner, lagar och författ-
ningar som styr verksamheten. MLA informerar om nyheter som berör Elevhälsans 
medicinska insats till skolsköterskor, skolläkarna och verksamhetschef. 

MLA har samverkat i utbildningsinsatser för personal på skola och förskola. Där MLA 
tagit fram rutiner som används vid blodincident. Även varit behjälplig och stöttat 
rektorer på grundskolan samt sär- och gymnasieskolan i frågor kring ”egenvård”. 
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Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans insatser enligt HSL (2021) 

MLA har tillsammans med skolpsykolog, enhetschef för elevhälsan och verksamhets-
chef med ledningsansvar har utgjort en arbetsgrupp som under 2021 haft syftet att ta 
fram rutiner gällande remissförfarande till BUP (Barn- och ungdomspsykiatrin) i Ul-
ricehamns kommun. 

EMI har ett aktivt samarbete med övrig personal inom elevhälsan och med pedago-
gerna på skolorna samt med externa aktörer utanför skolan exempelvis; Socialtjäns-
ten, Barn- och ungdomsmedicin, Ungdomsmottagningen, Barn- och ungdomspsyki-
atrin, Barnhälsovården, Flyktingteamet Boda i Borås, smittskydd, Närhälsans vård-
central Ulricehamn och Hälsobrunnens vårdcentral. EMI samverkar också med cen-
trala elevhälsan. 

Patientsäkerhetsarbetet för EMI grundar sig på rutiner och blanketter för EMI som 

finns samlade under intranätets samarbetsyta för skolsköterskor. Ulricehamns kom-

mun har ett metodstöd som behöver revideras. Ulricehamns kommun köper Göte-

borgs stads Metodstöd för EMI. Metodstödet är grunden i ett ständigt pågående kva-

litetsarbete som behöver revideras och förnyas kontinuerligt. 

B.6.1 Åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet 
En god struktur i basprogram, årshjul och på respektive skolsköterskemottagning ger 
en hög patientsäkerhet. Patientsäkerhet och kvalité inom EMI har fortsatt diskute-
rats på skolsköterskemöten och med skolläkarna. Arbetet med aktuella frågor hand-
lar om betydelsen av att ha en god struktur i det dagliga arbetet för att uppnå en hög 
patientsäkerhet. Frågor som också diskuterats är hur vi påverkas i olika situationer 
som kan vara komplexa, där beslut skall fattas snabbt, under situationer som påver-
kar oss såsom stress, oro ensamarbete etc. Brister i kommunikationen kan ofta vara 
en delorsak till oönskade händelser och tillbud.  

° Formell överlåtelse av enskilda ledningsuppgifter från verksamhetschef till MLA för 
EMI har utförts. 

° Fortlöpande information till verksamhetschef avseende vilka krav som ställs på 
vårdgivaren, verksamhetschef samt verksamhet där hälso- och sjukvård bedrivs. 

° Skolsköterskor deltar aktivt i att utveckla säkra rutiner. 

° MLA har upprättat nya styrdokument som vägleder skolsköterskorna i arbetet. 

° Vid vaccination samarbetar två skolsköterskor för att uppfylla hög patientsäkerhet. 

° Säkerställande och dokumentering av elevens vaccinationsstatus vid skolstart och 
nyinflyttning har förbättrats ytterligare. 

° Egenkontroll pågår gällande lokalernas funktion, störningsfria undersökningar, 
störningsfria elevsamtal, syntavlor, audiometrar, blodtrycksmanschetter, otoskop, 
förband, medicinskåpets innehåll, dokumentförvaring samt kontroll av temperatur-
mätare för medicinskt kylskåp som visar min- och maxtemperatur. 
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Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans insatser enligt HSL (2021) 

° Revidering av checklista gällande basapotek sker 1 gång per år. 

° Ny rutin gällande överlämnande av journal från Närhälsans BHV och Hälsobrun-

nens BHV till EMI. Rutinen innebär att det nu är möjligt att överföra barnhälsovårds-

journalen digitalt till EMI:s datasystem PMO. ”Sammanfattningen” från BHV följer 

också med digitalt in i PMO datajournal med syfte att öka patientsäkerheten. 

Skolsköterskor deltar aktivt i att utveckla säkra rutiner och god kvalité genom att; 

° Basprogrammet och årshjulet har reviderats och uppdaterats. 

° Vaccinationsrutiner har förbättrats för att säkerställa högre patientsäkerhet. 

° Skolsköterskor rapporterar in risker, tillbud och händelser enligt avvikelserutin.  

° Bemanning och resursfrågan har diskuterats kontinuerligt. Vid risk för att arbetet 
inte kan genomföras enligt planering av basprogram och vaccinationer rapporteras 
till verksamhetschefen. 

° EMI följer metoder, rutiner och blanketter som finns på skolsköterskornas samar-
betsyta på intranätet. Ulricehamns kommuns Metodstöd finns även där som behöver 
revideras och Göteborgs stads Metodstöd.  

° Skolsköterskorna har träffats regelbundet för att diskutera bland annat nya arbets-
sätt och metoder, kvalitetsgranskning, lagar och författningar/regelverk. 

° Konsultation och handledning av skolläkarna vid behov och på utvecklingsdagar.  

° EMI presenterar årligen en verksamhetsplan/kvalitetsredovisning, där samtliga 
skolsköterskor är delaktiga. 

° Ledningssystem EMI + EPI (Elevhälsans psykologiska insats) 

° Patientsäkerhetsberättelse EMI + EPI 

° Powerpoint = Blodburen smitta i förskola och skola 

° Bildstöd som ska användas i samband med hälsosamtal på särskolan 

° PM – Hälsoenkät – Bildstöd särskolan 

° PM – Barnvaccinationer medicinska elevhälsan – Riktlinjer och rutiner, reviderats 

° PM – Använda visir, att tänka på 

° PM – Kompletterande hälsouppgift för elev med funktionsnedsättning 

° PM – Blodburen smitta bland barn och ungdomar i förskola och skola 
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Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans insatser enligt HSL (2021) 

° PM – Vad städhinken ska innehålla samt hur städutrustningen ska användas? 

° PM – Dokument som berör hantering av BHV- och EMI-journaler, reviderats 

° PM – Introduktion av nyanställd skolsköterska, reviderats 

° PM – Mätvärden 2020/2021, reviderats 

° PM – Ordination generella direktiv – Basapotek inom EMI, reviderats 

° PM – Råd till skolsköterskan inför hälsosamtal  

° PM – Introduktion av ny skolsköterska har reviderats 

° PM – Metodstöd – Handbok (ringbunden), reviderats 

° PM – Läkemedel inom EMI har reviderats 

° PM – Egenkontroll inom EMI har reviderats 

° PM – Rutin för extern kontroll av läkemedel inom EMI, reviderats 

B.6.2 Identifiering av riskområden inom EMI 
Identifierade riskområden är vaccinationer, hälsokontroller, dokumentation i pap-

persjournal/digitalt, journalhantering, elever med skyddad identitet och kontakterna 

med hälso- och sjukvård är av vikt att arbeta vidare med. 

B.6.3 Utbildning och kompetensutveckling inom kvalitetsområdet 
Under året har skolsköterskor enskilt eller i grupp deltagit i olika utbildningar. 

° Nätverksträffar angående överföring mellan BHV och EMI   

° Nätverksträffar MLA   

° Skolsköterskemöten under gångna läsåret  

° Heldag - med skolläkaren (augusti 2021) 

° KU via APT “Teamsfunktioner”, “digitalisering, inkludering och övergångar”  

° Nätverksträffar i samverkan med Boda flyktingmedicinska mottagningen 

° KU – “Första året med digitala elevhälsoenkäten – erfarenheter från Uddevalla” 

° KU – kring Hedersrelaterat våld och förtryck 

° Hälsocoach online 
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Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans insatser enligt HSL (2021) 

° TMO (Traumamedveten omsorg) – De glömda barnen, digital föreläsning från NBV 

° Ortopedi – digital föreläsning av ortoped Ann-Charlott Söderpalm, GBG Metodstöd 

° SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten) 

° SIP – (Samordnad individuell plan) – Riktad utbildning till Ulricehamns kom-

mun, 

              projektledare från Vgregionen. 

° Information om remisskrivning 

° Kompetensutvecklingsdagar med fokus på skolmodellen PALS.  

(På sikt är målet att PALS kommer att genomsyra all verksamhet inom grund- och 

gymnasieskola som arbetar med PALS-liknande aktiviteter). 

° Skolsköterskekongress 2021, virtuell online (2 skolsköterskor deltagit) 

° Utbildningstillfällen för användare i journalsystemet för elevhälsa, PMO 

B.6.4 Uppföljning genom egenkontroll 
SOSFS 2011:9, 5 kap. 2 §, 7 kap. 2 § p 2 

Vårdgivaren skall utföra egenkontroll i syfte att säkra verksamhetens kvalitét. 

Egenkontroll  Omfattning  Källa  
Temperatur i medicinskt kyl-
skåp. Lägsta och högsta under 
dygnet samt återställ.  

Kollas varje arbets-
dags morgon.  

Manuell kontroll och regi-
strering på varje skola av 
skolsköterska.  

Blodtrycksmanschett  1 gång/ år  

(Juni)  

Manuell registrering och 
kontroll av varje enskild skol-
sköterska.  

Testapparat för hörsel, audio-
meter.  

1 gång/år 

(Juni)  

Skickas till:   

Hörselverksamheten, Box 
310, Vänerparken, 462 24 
VÄNERSBORG  

Risk- och avvikelserapporte-
ring  

Fortlöpande  Risk- och avvikelsehante-
ringssystemet  

Basapotek  Kontroll av basapo-
tek.  

Varje enskild skolsköterska 
ansvarar för att endast 
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Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans insatser enligt HSL (2021) 

(oktober) tillhandahålla det som ska 
finnas i basapoteket.  

Loggranskning i Datajournal-
systemet PMO  

1 gång/månad Loggranskning utförs av 
systemförvaltare och verk-
samhetschef. 

Dokumentationsgranskning  

(Kommer att bli aktuellt 
längre fram) 

 
Genomförs gemensamt i 
skolsköterskegruppen.  

Journalsystemet PMO 
Våg  1 gång/år  

(Juni)  

Kalibreras och kontrolleras 
av skolsköterska  

Medicinteknisk utrustning på 
skolsköterskemottagningarna 

1 gång/år  

(Maj)  

MLA tillsammans med verk-
samhetschef och varje en-
skild skolsköterska.  

Verksamhetschef ansvarar för bemanning och resursfördelning inom EMI inför varje 
läsår. PMO journalsystem har idag en PMO-administratör samt två systemförvaltare, 
detta för att en hög patientsäkerhet ska kunna garanteras.  

Egenkontrollen av utrustning visar att verksamheten har utrustning som behöver an-
passas eller nyinvesteras, detta är ett pågående arbete.  

Medicinskt ansvarig skolsköterska deltar regelbundet i träffar med övriga MLA skol-

sköterskor i Göteborgs- och i Sjuhäradsområdet för att ta del av nya arbetssätt, me-

toder och rutiner som följer lagar och författningar som styr verksamheten. Skolskö-

terskorna har fortlöpande dialog kring förbättringsområden så som hälsosamtal, vac-

cinationer, journalhantering, datajournalen PMO etc. som har syfte att öka patient-

säkerheten och kvalitén i elevhälsoarbetet. 

B.6.5 Samverkan för att förebygga vårdskador 
SOSFS:2011:9, 4 kap. 6 §, 7 kap.  3 § p 3 

Vårdgivaren skall identifiera processer där samverkan behövs för att förebygga 
vårdskador 

Det är viktigt att skolsköterskor får kännedom om nya elever på skolorna och likaså 
vid utflyttning. Detta för att journaler skall beställas och att insatser inte skall förd-
röjas eller utebli. Extern samverkan med andra vårdgivare eller insatser sker genom 
att: 

° Remissrutiner är framtagna, följs och är kända i verksamheten. 

° Samverkan sker mellan EMI och sjukvården, kan förbättras ytterligare, ett på-
gående arbete. 
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Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans insatser enligt HSL (2021) 

EMI samverkar med följande partners under elevens skolgång från 6 – 20 år: 

° Elever och vårdnadshavare. 

° EMI samverkar i elevhälsan. 

° BHV och förskola inför att elever skall börja förskoleklass. 

° Olika professioner inför stadie- och skolbyte. 

° Blivande gymnasieskola, vid övergång från grundskola till gymnasieskola. 

° Vårdcentral/ BUM/ BUP/ VUP och andra vårdenheter sker regelbundet på olika 
nivåer för att säkerställa processer i informationsflöde, remissgång och behandlings-
resultat samt angående nyanlända barn och ungdomar. 

° Journaler hanteras enligt informationshanteringsplanen som upprättas i Ulrice-

hamns kommun. 

B.6.6 Riskanalys 
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 § 

Vårdgivaren skall fortlöpande bedöma om det finns risk för att händelser skulle 
kunna inträffa som kan medföra brister i verksamhetens kvalité. För varje sådan 
händelse ska vårdgivaren; 

1. uppskatta sannolikheten för att händelsen inträffar och 

2. bedöma vilka negativa konsekvenser som skulle kunna bli följden av hän-

delsen 

All personal inom elevhälsans medicinska del ansvarar för att identifiera och rappor-
tera risker som kan medföra negativa händelser eller tillbud i verksamheten och för 
elever genom avvikelserapportering. Större förändringar i verksamheten kan också 
väsentligen påverka patientsäkerheten. Verksamhetschef och MLA ansvarar tillsam-
mans med berörda för att göra en riskanalys och återföra information och kunskap 
till verksamheten. Verksamhetschefen ansvarar för att uppmärksamma och påtala 
risker till vårdgivaren. 

Skolsköterskor kan i sin tjänst ha ansvar för ett mycket stort antal elever, vilket ge-
nererar en hög belastning.  

Över tid kan vi på nationell nivå se att antalet sökanden till skolskötersketjänster har 

minskat. Detta stämmer även överens med situationen i Ulricehamns kommun. 

B.7 Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporterings-
skyldighet 
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SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 § p 5  

Hälso- och sjukvårdpersonalen är skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upp-
rätthålls. Personalen ska i detta syfte till vårdgivaren rapportera risker för vård-
skada samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada. 

Skolsköterskor och skolläkarna rapporterar direkt till MLA och verksamhetschef de 
händelser som har medfört skada eller hade kunnat medföra skada för en elev i sam-
band med vård och behandling. Avvikelsen skrivs på en särskild blankett. Vid allvar-
lig händelse rapporterar verksamhetschef vidare till vårdgivaren. I de fall det bedöms 
nödvändigt görs en lex Maria. Verksamhetschef och MLA ansvarar för händelseana-
lys, åtgärder och tidsplan, där skolläkarna konsulteras.  

Revideringar i metodstöd och ledningssystem sker kontinuerligt och kommuniceras 

på yrkesnätverk för skolsköterskor en gång per månad. 

B.7.1 Avvikelser 
° Anmälan till Inspektion för Vård och Omsorg, IVO görs vid stora brister.  

° Anmälan enligt lex-Maria görs vid allvarlig vårdskada. 

Verksamhetschef och MLA sammanställer underlag och återför resultat och åtgärder 

från avvikelsehanteringen till verksamheten. Vid utredning av en avvikelse används 

en risk-/händelsematris för bedömning av konsekvens och sannolikhet för uppre-

pande. 

B.7.2 Sammanställning 
(Under 2021 har det inkommit 24 avvikelser). 

Avvikelse  Orsak  Åtgärd  Resultat  

MLA uppmärksammar i 
samb. med hantering av 
EMI-journal papper att 
det finns 2 st vaccinat-
ionsplaneringar i en da-
tajournal i PMO. Det 
saknas uppgifter i PMO 
om varför man skrivit en 
ny vaccinationsplane-
ring. 

Vet ej. Kontaktar ansvarig SSK 
på aktuell skola. Be-
stämmer med ansvarig 
SSK att hon kontaktar 
skolläkaren som får be-
stämma/bedöma vilken 
vacc.planering som ska 
gälla i elevens journal. 
Skriver en avvikelse en-
ligt gällande rutin.  

Det står nu i elevens da-
tajournal i PMO att det 
är den sista vacc.plane-
ringen som ska gälla. 

 

Bristen åtgärdad. 

SSK mottar remissvar/ 
neuropsykiatrisk utred-
ning (extern aktör) i 
papper från inremitte-
rad SSK från tidigare 
skola i kommunen. Inre-
mitterad SSK har inte 
skannat in underlagen i 

Rutiner behöver ses 
över/förtydligas i Ulri-
cehamns kommun. 

Det pågår ett arbete på 
ledningsnivå med att 
förtydliga rutiner när 
det gäller hantering/ar-
kivering av utredningar.  

 

Pågående arbete som är 
avslutat. 

 

VH har samtyckt till att 
berörd personal på aktu-
ell skola får ta del av 
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Avvikelse  Orsak  Åtgärd  Resultat  

PMO samt framkommer 
inte att skolläkaren har 
tagit del av handlingen 
som bör enligt rutin. 
Oklart hur EMI ska han-
tera/skanna utred-
ningar inom EMI? 

utredningen. Rektor för-
medlar informationen. 
Utredningen förvaras 
därefter i skolans 
elevaktsskåp tills ny ru-
tin är framtagen.  

Elever (11 st) som går på 
språkintroduktion har ej 
fått sina hälsosamtal pga 
distansundervisning 
samt andra studieaktivi-
teter som nationella 
prov etc. 

Tidsbrist, saknat möjlig-
het att prioritera om. 

Skriver en avvikelse en-
ligt gällande rutin. Påta-
lar situationen för verk-
samhetschef. Planerar 
att kalla elever under 
läsår 2021-2022. 

Bristen åtgärdad. 

Vid genomgång av jour-
nal inför överlämnande 
till gymnasieskola, upp-
märksammas att vacci-
nation i årskurs 8 inte är 
dokumenterad. 

Vet ej. SSK kontaktar elev samt 
VH som kommer ihåg 
att vaccinationen är gi-
ven. Har klasslista med 
dokumentation gällande 
aktuell vacc.dag samt 
lotnummer. SSK skriver 
in i kommentarsfältet i 
journalen att vaccinat-
ionen är given.  

Bristen åtgärdad. 

Elev ej genomfört sin 
ryggkontroll i årskurs 8 
pga flytt till Brasilien 
under åren 2013-2018, 
vilket medfört till för-
svårande omständig-
heter. Började på gym-
nasiet 201810, var då 17 
år och 2 månader, fär-
digvuxen på längden. 

Vet ej. SSK gör en ryggkontroll 
i efterhand samt får ele-
ven träffa skolläkaren 
för vidare bedömning. 
Kommer att se över ruti-
nerna i PMO, så SSK:or 
får en hint/påminnelse 
om ev kontroller som 
ska genomföras. Kan 
vara till stor hjälp när 
elever flyttar från/till 
kommunen. Skriver en 
avvikelse enligt gällande 
rutin. 

Bristen åtgärdad. 

Given vaccination är 
inte dokumenterad i 
EMI-journal vid vacci-
nationstillfället. Är mar-
kerad att vaccinationen 
är given på klasslista och 
ett kvitto är lämnat till 
eleven. 

Vet ej. Samtal med berörd elev 
som säger att hon fått 
sitt vaccin i årskurs 8. 
Kan ange datum och an-
nan beskrivning som 
överensstämmer med 
SSK:s uppgifter. Doku-
menterar samtalet angå-
ende vaccination i PMO 
daterat den 20210831. 

Bristen åtgärdad. 
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Avvikelse  Orsak  Åtgärd  Resultat  

Felaktig inläst BHV-
journal i PMO gäller fyra 
elever 

Inte följt manualen för 
inläsning av BHV-jour-
nal.  

Kontakt tas med PMO. 
VC beställer åtgärd av 
systemansvarig.  

Åtgärdas av PMO. 

Ord. uppvaccination 
planerad den 29/11 
2020 av barnläkare på 
BHV - har ej blivit vacci-
nerad. 

Vet ej. Kontaktar VH. Skollä-
kare ordinerar dos 3 ett 
år för sent. Hämtar vac-
cin på vårdcentralen och 
vaccinerar eleven i no-
vember. Skriver en avvi-
kelse enligt gällande ru-
tin. 

Bristen åtgärdad. 

Saknas medgivande i 
EMI-journal för MPR, ej 
heller någon registre-
ring i PMO:s vacc.mo-
dul. Mamma är säker på 
att dottern fått sin MPR 
i årskurs 2. 

Vet ej. Eleven har gått igenom 7 
stadier och händelsen 
upptäcktes 1:a året på 
gymnasiet. Mamman är 
informerad. Ser över 
våra rutiner. Skriver en 
avvikelse enligt gällande 
rutin. 

 

Bristen är åtgärdad. 

Uppmärksammar att en 
elev inte blivit vaccine-
rad med MPR vaccin i 
årskurs 2. Samtal med 
mamman som bekräftar 
att han inte blivit vacci-
nerad, att vårdnadsha-
vare heller inte tackat 
nej och önskar att sitt 
barn blir vaccinerad. 

Vet ej. Konsulterar skolläkaren 
som ordinerar en dos 
vaccin med MPR som 
SSK kommer att ge den 
18/11 2021. Skriver en 
avvikelse enligt gällande 
rutin. 

Bristen åtgärdad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elev har vaccinerats mot 
Covid-19 trots att han 
inte fyllt 12 år. 

Anledningen till händel-
sen är att eleven uppsökt 
SSK för att meddela att 
föräldrarna inte fått nå-
gon samtyckesblankett 
hemskickad. Då eleven 
har separerade föräldrar 
och olika adresser antog 
undertecknad att 

EC och VC är informe-
rad om händelsen. Skol-
läkare kontaktad och är 
informerad om händel-
sen. Skolläkaren har 
gjort bedömningen att 
ingen ytterligare åtgärd 
behöver vidtas mer än 
att information till 

Bristen åtgärdad. 
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Avvikelse  Orsak  Åtgärd  Resultat  

blanketterna kommit fel 
eller inte nått båda för-
äldrarna. Undertecknad 
gav då en samtyckes-
blankett som båda för-
äldrar skrev på. De sam-
tycke till vaccination. 
Undertecknad reflekte-
rade då inte över att ele-
ven fyller 12 år först i 
början av december. 

föräldrar lämnas. Ingen 
risk för skada för eleven. 
Eleven kan få dos 2 om 
en månad enligt skollä-
karen. Undertecknad 
har informerat föräld-
rar. Avvikelse skrivs en-
ligt gällande rutin. 

Saknas journalanteck-
ning om vaccination 
från tidigare skolgång 
från extern aktör. 
I samband med över-
lämning från års. 6 till 
års. 7 framgår att det 
saknas dokumentation 
angående MPR vacci-
nation dos 2 (varken om 
eleven fått vaccination 
eller ej given). 

Vet ej. Överlämnande SSK kon-
taktar vårdnadshavare. 
Mamma svarar att hon 
ej kommer ihåg, söker 
vidare hos extern aktör. 
Eftersom vaccinationen 
ej är dokumenterad an-
ses den ej given. Kom-
mer att erbjuda vacci-
nation efter samråd med 
skolläkare. 
Svar från SSK via extern 
aktör enligt henne är 
vaccinationen mot MPR 
given. 
VC från extern aktör 
kommer att delges bris-
terna skriftligen inom 
ramen för rutinen 
“Klaga på vården”. 

Bristen åtgärdad. 
 
VC för den medicinska 
insatsen vid friskolan in-
formeras i samband 
med den årliga sam-
manställningen “Klaga 
på vården”. 

Finns ingen journalan-
teckning om vaccinat-
ioner (givna eller ej 
givna) inom EMI från ti-
digare skolgång från ex-
tern aktör. Hörselkon-
troll ej gjord i Fsk - årk. 
6. 

Vet ej. Kontaktar vårdnadsha-
vare angående vaccinat-
ion - fått förklaring an-
gående  vaccinationer. 
Hörselkontroll genom-
förs i års. 7. 
VC från extern aktör 
kommer att delges bris-
terna skriftligen inom 
ramen för rutinen 
“Klaga på vården” 

Bristen åtgärdad. 
 
VC från den medicinska 
insatsen vid friskolan in-
formeras i samband 
med den årliga sam-
manställningen “Klaga 
på vården”. 

Finns ingen journalan-
teckning om att en hör-
selkontroll är genom-
förd i Fsk - års. 6 inom 
EMI från tidigare skol-
gång från extern aktör. 

Vet ej. Hörselkontroll genom-
förs i års. 7. 
VC från extern aktör 
kommer att delges bris-
terna skriftligen inom 
ramen för rutinen 
“Klaga på vården” 

Bristen åtgärdad. 
 
VC för den medicinska 
insatsen vid friskolan in-
formeras i samband 
med den årliga sam-
manställningen “Klaga 
på vården”. 
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Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans insatser enligt HSL (2021) 

Avvikelse  Orsak  Åtgärd  Resultat  

Finns ingen journalan-
teckning om att en hör-
selkontroll är genom-
förd i Fsk - års. 6 inom 
EMI från tidigare skol-
gång från extern aktör. 

Vet ej. Hörselkontroll genom-
förs i års. 7. 
VC från extern aktör 
kommer att delges bris-
terna skriftligen inom 
ramen för rutinen 
“Klaga på vården” 

Bristen åtgärdad. 
 
VC för den medicinska 
insatsen vid friskolan in-
formeras i samband 
med den årliga sam-
manställningen “Klaga 
på vården”. 

Finns ingen journalan-
teckning om att en hör-
selkontroll är genom-
förd i Fsk - års. 6 inom 
EMI från tidigare skol-
gång från extern aktör. 
Tillväxtkontroll är ej ge-
nomförda från Fsk - års. 
3. 

Vet ej. Hörselkontroll genom-
förs i års. 7. Tillväxtkon-
troll enligt basprogram-
met i års. 8 genomförs. 
VC från extern aktör 
kommer att delges bris-
terna skriftligen inom 
ramen för rutinen 
“Klaga på vården” 

Bristen åtgärdad. 
 
VC för den medicinska 
insatsen vid friskolan in-
formeras i samband 
med den årliga sam-
manställningen “Klaga 
på vården”. 

Finns ingen journalan-
teckning om att en hör-
selkontroll är genom-
förd i Fsk - års. 6 inom 
EMI från tidigare skol-
gång från extern aktör. 
Tillväxtkontroll är ej ge-
nomförda från Fsk - års. 
3. 

Vet ej. Hörselkontroll genom-
förs i års. 7. Tillväxtkon-
troll enligt basprogram-
met i års. 8 genomförs. 
VC från extern aktör 
kommer att delges bris-
terna skriftligen inom 
ramen för rutinen 
“Klaga på vården” 

Bristen åtgärdad. 
 
VC för den medicinska 
insatsen vid friskolan in-
formeras i samband 
med den årliga sam-
manställningen “Klaga 
på vården”. 

I EMI journal står det att 
enbart pappan är VH. I 
Tieto står det att enbart 
pappan är VH och mam-
man är kontaktperson. 
Pappan hävdar att de 
har gemensam vårdnad. 
Enligt kommuninvånar-
registret är båda föräld-
rarna VH. Risksituation! 
Eleven kunde ha blivit 
vaccinerad utan sam-
tycke från VH nr. 2. Så 
blev inte fallet. Kan kon-
statera i detta fall att 
SSK inte kan lita på in-
formationen i Tieto, 
d.v.s i det system som 
SSK fått tillgång till för 
att kontrollera vem som 
är VH. 

Vet ej. Uppmärksammat pro-
blemet för verksamhets-
utvecklaren Evelina 
Kongbäck. 

Inväntar återkoppling 

EMI dokument inkom-
mer från tidigare skola, 
ej inskannade. Psykolog 
dokument ligger i EMI-

Vet ej. Skickar dokument till 
CEH, skolpsykolog och 
påminnelse till berörda. 
Skolpsykolog får göra 

Bristen åtgärdad. 
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Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans insatser enligt HSL (2021) 

Avvikelse  Orsak  Åtgärd  Resultat  

journal., framgår ej om 
det är kopior. Ej doku-
menterat i text att de 
finns. Kontaktar VH och 
informerar att notering 
angående dokument + 
(psykolog) görs i EMI 
journal + elevakt (med 
mammans godkän-
nande). Informerar att 
Psyk.dokument lämnas 
till CEH, skolpsykolog. 
Enligt rutin informeras 
att dokument lämnas till 
berörd personal (rektor, 
mentor, specped) för ge-
nomläsning också enligt 
VH önskemål. Med-
delande gått till berörda 
via PMO. Ingen har ef-
terfrågat dokumenten i 
PMO.  

bedömning om dessa 
dokument är aktuella att 
användas i samband 
med ev. åtgärder i skol-
miljön 

Finns ingen journalan-
teckning om 
att åtta hörselkontrol-
ler är genom-
förda i Fsk - års. 3 inom 
EMI hos en extern ak-
tör.  

Vet ej.  Hörselkontroller ge-
nomförs i års. 4.  
 
VC från extern aktör 
kommer att delges bris-
terna skriftligen inom 
ramen för rutinen 
“Klaga på vården”  

Bristen åtgärdad.  
 
VC för den medicinska 
insatsen vid friskolan in-
formeras i samband 
med den årliga sam-
manställningen “Klaga 
på vården”.  

Finns ingen journalan-
teckning om att en hör-
selkontroll är genom-
förd i Fsk - års. 3 inom 
EMI hos en extern ak-
tör.  

Vet ej.  Hörselkontrollen ge-
nomförs i års. 4.  
 
VC från extern aktör 
kommer att delges bris-
terna skriftligen inom 
ramen för rutinen 
“Klaga på vården”  

Bristen åtgärdad.  
 
VC för den medicinska 
insatsen vid friskolan in-
formeras i samband 
med den årliga sam-
manställningen “Klaga 
på vården”.  

Vaccination di-
Teki Booster ej registre-
rad i EMI-journal av 
skolsköterska. Elev sä-
ger att han blivit vacci-
nerad tills. Med sin 
klass. Elev kan uppge 
vilken SSK som vaccine-
rade samt vilken arm det 
var. Mor kan berätta att 
han uppgett i hemmet 
att han haft ont i en arm 
efter vaccinationen. För-
äldrarna litar på att ele-
ven talar sanning om att 

Vet ej. Samtal med vårdnads-
havare och elev om hän-
delsen.  
Eleven och VH får in-
formation om konse-
kvensen av att inte vara 
vaccinerad och då infor-
mera sjukvården vid 
ev. sårskada.  
Information till skollä-
karen. Följer rutiner 
gällande vaccination.   
  
Avvikelse skrivs enligt 
gällande rutin.  

Bristen åtgärdad. 
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Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans insatser enligt HSL (2021) 

Avvikelse  Orsak  Åtgärd  Resultat  

han har fått vaccinat-
ionen. EMI har tydliga 
rutiner, hur det går till 
när EMI genomför vac-
cination. Eleven hittar 
inte sitt vaccinations-
kvitto.  

 

Förseningar av hälso-
samtal och kontrollele-
ver. Uppkommen situat-
ion som gör att det ytter-
ligare försvårar att 
hinna med hälsosamtal. 

Vaccination mot Covid-
19 i skolan (VCT) Hälso-
brunnen/Närhäl-
san vaccinatörer).   
Minst en veckas extra 
arbete i samband med 
vaccination mot Covid-
19 i skolan.  
Gäller förarbete och tre 
vaccinationsdagar  
  
 

Prioritera arbetsuppgif-
ter och förkortningar 
kommande hälsosam-
tal, åk 8. Inga kontroller 
görs på uppdrag av BUP 
mm under VT-22. För-
ankrat med EC., hon in-
formerar VC.  
Avvikelse skrivs enligt 
gällande rutin.  
 

Bristen åtgärdad. 

Skannat in BHV-jour-
naldokument i fel EMI-
journal i PMO  

Vet ej. Fått hjälp av admin. an-
svarig för PMO att ra-
dera det som blivit fel-
aktig inläst.  
Avvikelse skrivs enligt 
gällande rutin.  
  
 

Bristen åtgärdad. 

 

B.7.3 Hantering av klagomål och synpunkter 
SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 §, 7 kap. 2 § p 6 

Vårdgivaren ska ta emot och utreda klagomål och synpunkter på verksamhetens 

kvalitet från elever, vårdnadshavare, personal, vårdgivare och myndigheter. 

B.7.4 Sammanställning och analys 
SOSFS 2011:9, 5 kap. 6 § 

Inkomna klagomål och synpunkter ska sammanställas och analyseras för att vård-
givaren ska kunna se mönster eller trender som indikerar brister i verksamhetens 
kvalitet. 

Inkomna klagomål och synpunkter skall sammanställas och analyseras för att vård-
givaren skall kunna se mönster och trender. EMI skall främja möjligheterna att sam-
verka med elever och vårdnadshavare i frågor som tas upp i syfte att öka kvalitén. 
Klagomål och synpunkter kan även komma från Patientnämnden och IVO. 

Verksamheten har under året inte haft några inkomna synpunkter eller klagomål på 

verksamheten. 
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Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans insatser enligt HSL (2021) 

B.8 Samverkan med elever och närstående 
SFS 2010:659 3 kap. 4 § 

Vårdgivaren skall ge patienter och närstående möjlighet att delta i patientsäker-
hetsarbetet. 

All hälso- och sjukvård inom EMI är ett erbjudande. Samtycke till vård, undersökning 
eller behandling sker i de flesta fall muntligt men vid vaccinering efterfrågas skriftligt 
medgivande. Information om EMI och basprogrammet ges muntligt och skriftligt vid 
förskoleundersökning, då föräldrar deltar eller vid föräldramöte i förskoleklass. 

Överföring av EMI-journal till/från skola utanför kommunen eller friskola sker med 
vårdnadshavares skriftliga medgivande. 

Skolsköterskor/skolläkarna strävar alltid efter samarbete med elev och vårdnadsha-
vare för bästa möjliga resultat av vård och behandling. Elev bör alltid informeras om 
det som rör honom eller henne och informationen skall vara anpassad efter ålder och 
mognad. Vårdnadshavare kontaktas när man bedömer detta som viktigt. Eleven skall 
ha medinflytande som med tiden, eller under vissa omständigheter, övergår i ett 
självbestämmande. Hänsyn tas till sekretess och tystnadsplikt. En välinformerad pa-
tient upplever ofta en större känsla av trygghet. Skolsköterskor bör vara behjälpliga 
när det gäller egenvårdinsatser i skolan. Skolläkarna och skolsköterskor är inte an-
svariga för egenvård i skolan, utan numera är det rektorn som är ansvarig. 

Information och samverkan med elever och vårdnadshavare inom EMI sker på föl-
jande sätt och skall alltid vara anpassad efter elevens behov, ålder, mognad, kunskap 
och situation: 

° Beskrivning av Elevhälsans medicinska insats och uppdrag samt skolsköterskans 
roll i arbetet med eleverna 

° Information inför genomförande av vaccinering och eventuella biverkningar 

° Information inför och uppföljning efter hälsobesök och hälsosamtal 

° Information om sekretess och tystnadsplikt 

° Information om vidtagna åtgärder och uppföljning om vad man skall vara uppmärk-
sam på vid exempelvis symtom eller skada 

Information till och medverkan från elev/vårdnadshavare behöver stärkas och syn-

liggöras som en viktig del i omhändertagandet och arbetet med patientsäkerhet. 

Detta arbete sker kontinuerligt inför och i varje möte med elev och vårdnadshavare. 

B.9 Resultat 
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3  
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Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans insatser enligt HSL (2021) 

Vilka resultat som har uppnåtts i verksamheten av genomförda åtgärder. 

Här kommer en beskrivning av resultatet utifrån förutsättningar och processer inom 
EMI under 2021. På grund av distansundervisning och andra studieaktiviteter (som 
nationella prov, har berört elever på IM, Tingsholm) under våren 2021 har inte alla 
elever blivit erbjudna hälsosamtal eller hälsoundersökning enligt basprogrammet. 
De elever/(vårdnadshavare) som blev erbjudna hälsosamtal respektive hälsokontrol-
ler tackade endast ett fåtal nej till erbjudandena. Ulricehamns kommun har en god 
vaccinationstäckning.  

EMI:s verksamhet är en viktig folkhälsoarena som bevakar barnets rätt till hälsa och 
tillgång till främjande och förebyggande insatser. Att följa rutiner med hälsobesök, 
uppföljningar inklusive vaccinationsprogrammet är av stor betydelse. 

EMI arbetar utifrån årshjul för att säkerställa att arbetet bedrivs som planerat och att 

eleverna i kommunen erbjuds en likvärdig elevhälsa. 

B.9.1 Angående arbetsbelastning 
Under året har det varit en hög arbetsbelastning för skolsköterskor, skolläkarna, 

verksamhetschef, enhetschef och MLA. Orsakerna till detta är flera: 

B.9.2 Pandemi 
Då det pågår en världsomfattande pandemi, där smittspridningen måste begränsas, 
har det medfört att skolsköterskors arbete inom EMI också har förändrats under pan-
demin. 

I samband med Covid-19 pandemin våren 2021 har det varit viktigt för verksamheten 
EMI att stötta barn och unga samt vårdnadshavare och elever som haft oro kring 
smittspridning i skolan och i samhället i övrigt. Det har också varit viktigt att berätta 
för eleven hur hen ska skydda sig själv och andra och vad hen kan hitta på för att må 
så bra som möjligt när livet inte är som vanligt. 

EMI genomförde covidanpassningar som innebar att skolsköterskan i första hand får 
hålla ”fysiskt avstånd” till elever och vid elevnära arbete alltid använda visir. 

Kontakt med elever och vårdnadshavare har fått ske på annat sätt t.ex. telefonledes. 
när det varit möjligt. Även möten har skett digitalt. Verksamheten har också varit 
restriktiv avseende medföljande anhöriga, inga syskon om inte absolut nödvändigt.  

Under HT-21 har skolor i Ulricehamns kommun upprättat vaccinationsplaner för 
massvaccination i skolors lokaler för barn och ungdomar i åldrarna 12 till 19 år. Mass-
vaccinationerna har genomförts i samverkan med vaccinatörer från Närhälsan och 
Hälsobrunnens vårdcentral. Skolsköterskor har ansvarat för att inhämta samtyckes-
blankett, hälsodeklarationer och lämnat underlagen vidare till vaccinatörer. Skolskö-
terskor har planerat och bistått med stöttning kring barn och ungdomar vid vaccinat-
ionstillfällena på skolor i kommunen. 
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Skolsköterskors insatser i samband med massvaccinationer mot Covid-19 och smitt-
spårning har inneburit att tidsplanen för medicinska insatser har pausats och vacci-
nationer enligt nationellt vaccinationsprogram har fått tidigareläggas i årskurs åtta 
till vecka 43 istället för till vecka 47 på Stenbock och Ätradalsskolan.  

De elever i årskurs åtta som inte hade möjlighet att vaccinera sig vecka 43 samt de 
elever som berördes gällande kompletteringsvaccinationer kommer att erbjudas vac-
cinationstillfälle under VT-2022. 

Det epidemiologiska läget med Covid-19 fortsatte att vara allvarligt i samband med 
terminstart våren 2021. Mot bakgrund av det rådande läget och regeringens och Folk-
hälsomyndighetens rekommendation beslöt kommunstyrelsen att Tingsholms loka-
ler skulle vara stängda för undervisning, med undantag för: Praktiska moment som 
inte kan skjutas upp, nationella prov, examinationer som inte kan genomföras på di-
stans, elever på introduktionsprogrammet, inklusive språkintroduktion och elever 
som är sårbara vid distansundervisning.  

Den 3 december 2020 beslutade Folkhälsomyndigheten om nya rekommendationer 
innebärande att gymnasieskolan delvis ska stänga och därmed övergå till fjärr- 
och/eller distansundervisning, med undantag för elever som blir särskilt lidande av 
distansundervisning. 

Folkhälsomyndighetens rekommendation avsåg hela landet och gällde mellan den 7 
december och den 6 januari 2021. Med bakgrund av det rådande läget förlängdes 
rekommendationen till 24 januari 2021. 

Från och med 25 januari 2021 till och med 4 juni 2021 (studenten) bedrevs undervis-
ningen på Tingsholmsgymnasiet genom växelvis när-, fjärr- och delvis distansunder-
visning för att sedan ha fulltidsnärvaro fram till skolavslutningen den 11 juni 2021. 
Det man uppmärksammade under perioden med växelvis fjärr- och närundervisning 
var att närundervisningsgraden ökade successivt. 

Ätradals skolan VT-21: Under ett fåtal veckor har undervisningen bedrivits med väx-
elvis distansundervisning, där årskurs 7 och 8 turades om att vara på skolan varan-
nan vecka och ha distansundervisning varannan vecka. Elever i årskurs 9 har haft sin 
undervisning på skolan med undantag för en vecka. 

Stenbocks skolan VT-21: Distansundervisning har i första hand bedrivits för årskurs 
7 och 8. Årskurs 9 har har behövt sin närundervisning på skolan i första hand, för att 
ge elever en bra grund för fortsatta sina studier på gymnasiet. 

Från och med skolstart den 17 augusti 2021 bedrivs undervisningen med fulltids-
närvaro i skolan. 

Stenbocks skolan HT-21: Har förekommit distansundervisning i oktober/november 
månad. 

Gällstad skola HT-21: Har förekommit distansundervisning i december månad. 
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B.9.3 Bemanning 
Med politiskt tillskjutna medel utökades ramen för elevhälsan 2020 vilket innebar 
att ytterligare en heltidsanställd skolsköterska kunde tillsättas. I och med det gjordes 
också en översyn av elevhälsans organisation. Utvärdering av den visade att den till-
satta tjänsten gynnat det lokala elevhälsoarbetet på skolorna, men att det fortsatt 
finns ett behov av att se över hur de mindre skolornas behov av elevhälsa kan tillgo-
doses. Det visade sig också att tillgången på arbetsrum för elevhälsan är en faktor 
som påverkar den reella möjligheten att finnas och verka som elevhälsa på plats. 

I syfte att kunna erbjuda alla elever hälsosamtal, hälsokontroller, och vaccination en-
ligt skollagen samt ge elever möjlighet till likvärdig tillgång till EMI för verksam-
heten. 

I takt med att elevantalet ökar i Ulricehamns kommunen och många elever upplever 
psykisk ohälsa och stress har arbetsbelastningen ökat. Vid hälsobesöken framkom-
mer att många elever behöver stöd, hjälp och även hänvisning till andra vårdgivare 
för vård och behandling. Samhällets övriga vårdaktörer är dock ansträngda och 
många gånger har elever svårt att få den vård/hjälp de behöver inom rimlig tid. 

Samhället ställer större krav på att EMI skall medverka i det förebyggande och häl-
sofrämjande arbetet kring nyanlända barn/ungdomar, vaccinationer, över-
vikt/fetma, psykisk ohälsa, rökning, alkohol, droger, spelmissbruk och sexuellt över-
förbara sjukdomar etc. Skolsköterskans uppdrag med hälsofrämjande. 

Elevantalet som uppgår till ca 3 300 elever i Ulricehamns kommun påverkar även 

uppdraget som MLA som är 8 timmar per vecka. 

B.9.4 Införande av digitala samtycken inför vaccination 
Hösten 2021 infördes digitala samtycken via InfoMentor inför vaccination enligt nat-

ionella vaccinationsprogram. Trots flera utskick till vårdnadshavare om övergången 

från papper till digitalt medgivande via bankID var det svårt att nå många föräldrar. 

Situationen tog mycket tid i anspråk, där skolsköterskor fick ringa många samtal till 

föräldrar för att vägleda dom på bästa sätt. 

B.9.5 Ny vaccinationsföreskrift 
Hösten 2020 kom Folkhälsomyndighetens föreskrift (HSLF-FS 2016:51) som inne-
höll två ändringar som trädde i kraft från och med augusti 2020. 

Den ena ändringen innebär att HPV-vaccination ska erbjudas även pojkar. Den andra 
ändringen är att HPV-vaccination ska erbjudas i årskurs 5, istället för som hittills i 
årskurs 5-6. I Ulricehamn har flickor blivit vaccinerade i årskurs 6 sedan år 2010. 

Övergången till att erbjuda alla barn HPV-vaccination i årskurs 5 har inneburit en 
ökad arbetsbörda för alla skolsköterskor. Under läsåret 2020/2021 har det krävts yt-
terligare en arbetsinsats med flickor i årskurs 6 som i övergången också har vaccine-
rats mot HPV enligt föreskriften (HSLF-FS 2016:51). 
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För Ulricehamns kommun innebar det under läsår 2020/2021 att drygt 280 elever i 
årskurs 5 skulle erbjudas vaccination mot HPV med två doser. 

I övergångsperioden fick även lite mer än 110 flickor i årskurs 6 vaccination mot HPV. 

Beräknad tidsåtgång utifrån ovanstående motsvarar 13 veckors heltidsarbete för två 

skolsköterskor. 

B.9.6 Angående patientsäkerhet 
Avvikelser är rapporterade och bedömda och inga lex-Maria anmälningar har gjorts. 

B.9.6.1 Förutsättningar för patientsäker EMI I Ulricehamns kommun 
° Det finns ledningssystem för EMI  

° EMI följer Metodstödet, årshjul och lokala riktlinjer 

° Metodstödet uppdateras och revideras kontinuerligt 

° Rutiner finns för risk- och avvikelsehantering 

° Skolsköterskorna deltar i arbetet med att utveckla säkra rutiner 

° Alla skolsköterskor samverkar för att säkerställa att arbetet utifrån basprogrammet 
skall hinnas med 

° Kompetensutveckling sker kontinuerligt enskilt och i grupp vid behov 

° Tillsyn av medicinteknisk apparatur sker årligen 

° Alla vårdkontakter dokumenteras i elevjournal 

° EMI är en del av elevhälsoteamen och arbetar gemensamt för elever med särskilt 
stöd. Den samlade elevhälsan dokumenterar numera i elevens elevakt i dokumentat-
ionssystemet PMO. 

° EMI medverkar i elevernas arbetsmiljö 

B.9.6.2 Processer för patientsäkerhet i EMI 
° Målet är att erbjuda alla elever hälsobesök enligt skollagen och följa Socialstyrelsen 
och Skolverkets ”Vägledning för elevhälsa” 

° Vaccinationer har erbjudits enligt det nationella vaccinationsprogrammet 

° Mottagningsverksamhet har erbjudits 

° Egenkontroller har utförts i verksamheten och åtgärder har vidtagits 

° Regelbundna skolsköterskemöten 
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° Avvikelser har varit 24 i antal, vilket betyder att brister synliggörs och därmed kan 
åtgärdas. Detta medför en ökad patientsäkerhet. 

° Infört digitala samtycken inför vaccination 

B.10 Övergripande mål och strategier för 2022 
B.10.1 Mål 
Enligt hälso- och sjukvårdslagen är målet för hälso- och sjukvården en god hälsa och 

en vård på lika villkor för hela befolkningen. För EMI är det övergripande målet att 

säkerställa att en god och säker vård bedrivs av skolsköterskor och skolläkarna med 

hög kompetens. 

B.10.2 Strategier 
EMI kommer att fortsätta utveckla/förbättra datajournalen, PMO, journal- och ar-

kivhanteringen etc. I övrigt kommer verksamheten att fortsätta arbeta med att er-

bjuda hälsosamtal, vaccinationer och hälsokontroller enligt basprogrammet. Fortsatt 

kontinuerlig kompentensutveckling och en strävan att förbättra information och 

samverkan med elever och vårdnadshavare. 

B.10.3 Patientsäkerhet i framtiden 
° Påbörja dokumentationsgranskningen i skolsköterskegruppen under kommande 
läsår 2021/2022.  

° Införande av digital hälsouppgift i årskurs Fsk-klass, 4, 8. Följer utvecklingen nat-
ionellt. 

° Införande av digitala hälsoenkäter i årskurs Fsk-klass, 4, 8 samt årskurs 1 på gym-
nasiet. 

° Införande av digital avvikelserapportering inom EMI 

° Ulricehamns kommun ansluter sig till nationellt hälsodataregister eller kvalitets-

register för EMI, när det tekniskt möjligt. Det övergripande syftet med hälsodatare-

gister eller kvalitetsregister är att följa och utvärdera barns hälsa och utveckling i 

skolåldrarna. Dessa kan bidra med data för att visa på resultat, jämföra och bidra till 

likvärdig elevhälsa för elever i Sverige. Detta skulle möjliggöra att Ulricehamns kom-

mun kan vara med och bedriva kontinuerligt och systematiskt förbättringsarbete lo-

kalt, regionalt och nationellt. 

B.10.4 Strategi: 
Ulricehamns kommun fattar beslut om att gå med i ett nationellt hälsodataregister 

eller kvalitetsregister. 
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Ulricehamn 2022-05-17 
 
Ulrika Englund, Verksamhetschef 
 
Susanne Larsson, MLA, Leg. sjuksköterska
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C EPI’s berättelse  
C.1 Elevhälsans Psykologiska insats 
Skolpsykologen är en del av elevhälsan. Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och 

förebyggande. Elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot målen. 

Elevhälsan är inte en vårdinrättning, utan ett sätt att göra hälsans betydelse för lärandet tyd-

lig. Så psykologens insats i elevhälsan följer i första hand skollagen. Skolpsykologen är dock 

legitimerad enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och vissa arbetsuppgifter är att betrakta 

som hälso- och sjukvård. Dessa ska mynna ur det pedagogiska. Skolpsykologen i elevhälsan 

är alltså inte ett ”mini-BUP” eller ens första linjens psykiatri. 

Huvuddelen av skolpsykologens arbete utgår från skollagen. I den sägs att huvudmannen har 

skyldighet att tillse att eleverna har tillgång till skolpsykolog. Detta innebär alltså inte att 

skolpsykologen är ett ”mini-BUP” på skolan. Skolpsykologen har ju inte ett vårdupp-

drag. ”Tillgång” måste tolkas utifrån vad det finns för syfte att ha psykologisk kompetens i 

skolan. 

Yrkesföreningen för psykologer i skola och förskola (Psifos) beräknar att en bemanningsnivå 

som möjliggör tillgänglighet i lagens syfte är en (1) heltidstjänst per 500 elever. En lägre be-

manningsnivå riskerar förutom tillgänglighet även kvalitén i det arbete som faller under HSL 

genom stressen som hamnar på den enskilde psykologen. I Ulricehamns kommun finns två 

heltidstjänster som täcker förskola, grundskola och gymnasium, både kommunala och fri-

stående samt alla i kommunen förekommande skolformer. Se vidare under bemanning ne-

dan. 

C.2 Psykologarbete i elevhälsan 
C.2.1  Psykologarbete i skolan som lyder under Hälso- och sjukvårds-
lagen 
När en skola har svårt att skapa en undervisningssituation som är gynnande för en enskild 

elev så kan det ibland underlätta om man gör en skolpsykologisk utredning. Denna kan be-

traktas som hälso- och sjukvård. 

Skolpsykologiskt arbete som är att beteckna som vård bör mynna ur uppdraget att främja 

elevernas utveckling mot målen.  

Att utreda enskilda elever med psykologiska metoder och ev diagnosticera utgör vård, det vill 

säga lyder under HSL. Att remittera till vård utgör i sig också vård. Alltså finns det arbete 

som skolpsykolog gör som faller under HSL. För detta krävs en verksamhetsledning och en 

lagreglerad kvalitetsstyrning. 

C.3 Sammanfattning av året 
C.3.1  Bemanningssituation och nivå 
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Under hela 2021 har en av psykologtjänsterna varit vakant. Därmed har den faktiska beman-

ningsnivån varit ungefär 10 procent av den rekommenderade. Det i sig utgör en stor risk. Ur 

ett vårdperspektiv innebär det att elever i behov av vård (i psykologiskt hänseende) riskerar 

att få avsevärt försenad eller utebliven vård. Även om all tid ägnades åt vård skulle det inte 

räcka.  Det skulle samtidigt innebära att inget arbete av det som tjänsten är till för skulle bli. 

Så har det inte varit, utan ordinarie skolpsykologiskt arbete har utgjort merparten av arbete. 

Dock har vårddelen varit oproportionerligt stor. 

Under året har skolpsykologiska utredningar köpts in av extern psykolog. Extern psykolog 

förutsätts ha eget ledningssystem. 

Från september 2021 har tjänstgörande psykolog gått i halvtids pension. Det betyder att res-

ten av året har det funnits en halv tjänst anställd psykolog i kommunen. 

C.3.2  Ledning 
Också 2021 är kraftigt påverkat av covid-19 vad gäller EMI-EPI-ledningens möjligheter att 

träffas. Arbetet har främst drivits framåt av arbetsmöten mellan MLA och PLA. 

C.3.3  Effekter på patientsäkerheten av Covid-19 
Mycket arbete har förts över till digitala mötesformer. Dessa är inte anpassade för möten 

med hög sekretess. Därför har en del möten skett fysiskt, vilket inneburit risk för smitta. En 

del möte har skett digitalt trots bristerna i sekretess. De system kommunen har är alla pro-

prietära, vilket betyder att oberoende granskning av källkoden är omöjlig. Därmed kan vi inte 

veta vad programmen egentligen gör, utan tvingas lita på leverantören. Det är ytterst otill-

fredsställande ur en ansvarssynpunkt. 

C.3.4  Samverkan med BUP 
Arbete med att förbättra samverkan med Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) har fortsatt 

under året. Det handlar om att få till gemensamma definitioner av utredningar och rutiner 

för vårdhänvisning. För närvarande riskerar barn att få sin vård fördröjd eller utebliven. Där-

för måste fortsättningen av detta arbete ha högsta prioritet. 

C.3.5  Framtagande av rutiner, mm 

C.3.5.1 Rutiner 
Framtagande av rutiner för skolpsykologarbete har fortsatt under året. De rutiner som fun-

nits tidigare gäller främst utredningar. Även dessa behöver ses över. 

De rutiner som tagits fram under året har gällt remisshantering. 

Rutin för avvikelsehantering är påbörjad och nästan färdig. 

C.3.5.2 Ledningssystem 
Under året har ett sammanhållet ledningssystem för elevhälsans insatser enligt HSL tagits 

fram.  

C.3.6  Avvikelser 

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
38

67
0e

71
-7

56
1-

45
a8

-b
d0

1-
93

ff
80

e0
b6

e7



38/42 

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans insatser enligt HSL (2021) 

Under året har tre avvikelser hanterats. Två av dessa rörde sig om brister hos Post Nord som 

drabbade extern psykolog i samband med utredning av elev. Händelserna är åtgärdade och 

ingen vårdskada har uppstått. Orsaken till avvikelserna ligger utanför vår kontroll. Vi har 

dock haft kommunikation med extern psykolog om posthanteringsrutiner. 

Den tredje avvikelsen inkom med stor fördröjning från BUP. Den rörde remissrutin för pati-

ent med skyddad identitet. Den har tagits om hand av ledningen för elevhälsans medicinska 

och psykologiska insats genom att se över elevhälsans rutiner kring hantering av elever med 

skyddad identitet i allmänhet, och särskilt vad gäller remisser. 

C.3.7  Egenkontroll 
Strukturerad egenkontroll har inte förekommit under 2021, då vi ännu inte har utarbetad 

rutin för det. 

C.4 Att förbättra under 2022 
C.4.1  Bemanning 
Bemanningssituationen är mycket otillfredsställande. I nuläget köps utredningar in och 20% 

av tjänst tillsätts genom inköpt bemanning. Den inköpta bemanningen lyder under vårt led-

ningssystem för de 20 procenten. 

C.4.2  Ledningssystem 
Rutin och intervall för återkommande revidering och uppdatering behöver bestämmas. 

C.4.3  Rutiner 

C.4.3.1 Avvikelsehantering 
Rutin för avvikelsehantering är i stort sett färdig. Rutin för hantering av externa avvikelser 

(både ut och in) behöver fastställas. 

C.4.3.2 Journalföring och arkivering 
Journal förs idag i PMO. Rutiner för journalföring behöver komma på pränt. 

PMO är ett proprietärt system och dras alltså med samma problematik som nämnts ovan. 

Företaget bakom har visserligen gott renomé, men den principiella problematiken kvarstår. 

Övergången till digital journalföring innebär att en stor mängd pappersjournaler behöver 

digitaliseras och resten arkiveras i kommunarkivet. 

C.4.3.3 Kommunikation 
System för kommunikation som kommunen tillhandahåller är telefoni (fast och mobil, in-

klusive sms), e-post och digitala möten över Teams eller Skype. Därtill finns kommunikat-

ionsmöjlighet inom PMO (för lokalt anslutna). Samtliga av dessa system, utom möjligen 

PMO och Skype har brister vad gäller sekretess. För sekretesskyddad kommunikation med 

elever, anhöriga och externa vårdgivare borde kommunen kunna erbjuda ett antal fria alter-

nativ. Proprietära lösningar är oetiskt att tvinga på andra. 

C.4.3.4 Skolpsykologisk utredning och vårdhänvisning 
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Utredning och vårdhänvisning är att betrakta som insatser som delvis regleras av hälso- och 

sjukvårdslagen. Därför behövs rutiner i ledningssystemet för EPI för dessa. Vårdhänvis-

ningsrutinerna är i princip klara, men behöver revideras med hänsyn till att BUP gjort om 

hur de vill få remisser, samt att rutiner kring hur elev med skyddad identitet kan remitteras. 

Annorlunda är det med skolpsykologisk utredning. Den regleras bara delvis av HSL och näs-

tan inte alls av skollagen. Men den har sin naturliga plats i den pedagogiska verksamheten 

och är inte att betrakta som en sjukvårdsinsats i första hand.  Våra rutiner måste därför ut-

arbetas så att båda perspektiven (det pedagogiska perspektivet och vårdperspektivet) till-

fredsställs. 

 

Ulricehamn 2022-05-17 
 
Ulrika Englund, Verksamhetschef 
 
Mikael Odhage, PLA, Leg. psykolog
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D Bilagor 
D.1 Lagar mm 
Förteckning över de lagar och förordningar som styr elevhälsans psykologiska och medi-
cinska insats. 

• Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter 

https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssam-

ling/lag-20181197-om-forenta-nationernas-konvention sfs-2018-1197 

• Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30), HSL https://riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso—och-sjukvardslag-201730 sfs-

2017-30 

• Patientlagen (SFS 2014:821), PL https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/doku-

ment/svensk-forfattningssamling/patientlag-2014821 sfs-2014-821 

• Skollagen (SFS 2010:800), SL https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/doku-

ment/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800 sfs-2010-800 

• Skolförordningen (SFS 2011:185) https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/doku-

ment/svensk-forfattningssamling/skolforordning-2011185 sfs-2011-185 

• Patientdatalagen (SFS 2008:355), PDL https://riksdagen.se/sv/dokument-la-

gar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientdatalag-2008355 sfs-2008-355 

• Patientdataförordningen (SFS 2008:360), PDF https://riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientdataforordning-2008360 sfs-

2008-360 

• Patientskadelagen (SFS 1996:799) https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/doku-

ment/svensk-forfattningssamling/patientskadelag-1996799 sfs-1996-799 

• Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659), PSL https://riksdagen.se/sv/dokument-la-

gar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientsakerhetslag-2010659 sfs-2010-

659 

• Patientsäkerhetsförordningen (SFS 2010:1369), PSF https://riksdagen.se/sv/doku-

ment-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientsakerhetsforordning-

20101369 sfs-2010-1369 

• Lag (SFS 2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sve-

rige utan nödvändiga tillstånd https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/doku-

ment/svensk-forfattningssamling/lag-2013407-om-halso—och-sjukvard-till-

vissa sfs-2013-407 

• Lag (SFS 2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. https://riksda-

gen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2008344-

om-halso—och-sjukvard-at sfs-2008-344 
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• Lag (SFS 1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 

https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssam-

ling/lag-1993387-om-stod-och-service-till-vissa sfs-1993-387 

• Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400), OSL https://riksdagen.se/sv/do-

kument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/offentlighets—och-sekre-

tesslag-2009400 sfs-2009-400 

• Personuppgiftslagen (SFS 2008:187), PuL Författningen är upphävd  

• Dataskyddsförordningen GDPR https://eur-lex.europa.eu/legal-con-

tent/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679 

• Föräldrabalken (SFS 1949:381), FB https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/doku-

ment/svensk-forfattningssamling/foraldrabalk-1949381 sfs-1949-381 

• Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160), AML https://riksdagen.se/sv/dokument-la-

gar/dokument/svensk-forfattningssamling/arbetsmiljolag-19771160 sfs-1977-1160 

• Arkivlagen (SFS 1990:782), AL https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/doku-

ment/svensk-forfattningssamling/arkivlag-1990782 sfs-1990-782 

• Brottsbalken (SFS 1962:700), BB https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/doku-

ment/svensk-forfattningssamling/brottsbalk-1962700 sfs-1962-700 

• Diskrimineringslagen (SFS 2008:567), DL https://riksdagen.se/sv/dokument-la-

gar/dokument/svensk-forfattningssamling/diskrimineringslag-2008567 sfs-2008-

567 

• Förordningen (SFS 2006:1083) om barns och elevers deltagande i arbetet med pla-

ner mot diskriminering och kränkande behandling https://riksdagen.se/sv/doku-

ment-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20061083-om-

barns-och-elevers sfs-2006-1083 

• Förordningen (SFS 2001:707) om patientregister hos Socialstyrelsen https://riksda-

gen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-

2001707-om-patientregister-hos sfs-2001-707 

• Förordningen (SFS 1996:933) om verksamhetschef inom hälso- och sjukvården 

Upphävd  

• Förvaltningslagen (SFS 1986:223), FL https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/do-

kument/svensk-forfattningssamling/forvaltningslag-2017900 sfs-2017-900 

• Kommunallagen (2017:725), KL https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/doku-

ment/svensk-forfattningssamling/kommunallag-2017725 sfs-2017-725 

• Gymnasieförordningen (SFS 2010:2039) https://riksdagen.se/sv/dokument-la-

gar/dokument/svensk-forfattningssamling/gymnasieforordning-20102039 sfs-

2010-2039 

• Socialtjänstlagen (SFS 2001:453), SoL https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/do-

kument/svensk-forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453 sfs-2001-453 
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Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans insatser enligt HSL (2021) 

D.1.1 Övriga styrdokument 
Mål och riktlinjer för elevhälsans medicinska insats i Ulricehamn 

D.1.1.1 Vägledande dokument 
• Handbok för tillämpning av föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om led-

ningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 

• Vägledning för elevhälsan, 2016. 

• Din skyldighet att informera och göra patienten/eleven delaktig – Handbok för 

vårdgivare, chefer och personal. 

• http://vemfargoravad.socialstyrelsen.se/ webbplats som vänder sig till beslutsfat-

tare och personal inom hälso- och sjukvården. 

• Statens offentliga utredningar, SOU. 

• Socialstyrelsen termbank. Termbanken innehåller begrepp för fackområdet vård 

och omsorg. 

D.1.1.2 Överlåtelse PLA 
Se separat dokument 

D.1.1.3 Överlåtelse MLA 
Se separat dokument 
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1 Begreppsförklaring 
Nedan beskrivs innebörden av begrepp som förekommer i dokumentet. 

Allmän (plats) mark  
Allmän mark är enligt plan- och bygglagen gator, vägar, torg, parker och 
övriga områden som är allmänt tillgängliga och avsedda för gemensamt 
behov inom områden med detaljplan. Sådan mark får inte stängas av för 
allmänheten eller tas i anspråk för annat ändamål utan tillstånd. 

Offentlig plats  
Offentlig plats är enligt Ordningslag (1993:1617) bland annat allmänna 
platser men också sådana platser som enligt de allmänna lokala 
ordningsföreskrifterna för kommunen ska jämställas med offentliga platser, 
exempelvis parkeringsplatser, lekplatser, idrottsanläggningar, badplatser, 
kulturbyggnadsminnen och begravningsplatser. Det inkluderar även 
kvartersmark och gångbanor i anslutning till fastigheter. 

Kommunal mark  
Med kommunal mark avses såväl kvartersmark som allmän platsmark och 
är mark som ägs av en kommun.  

Väghållning och väghållare  
Kommunen är väghållare för det kommunala gatu- och vägnätet. För dem 
gäller de allmänna bestämmelser som åberopats i inledningen samt 
underordnade regler och anvisningar för ”Arbete på väg”. 

Förvaltning och förvaltare  
Med förvaltning avses tillsyn, underhåll och skötsel av kommunal mark. 
Förvaltare av kommunal mark är flera olika sektorer inom kommunen. 
Kommunala fastighetsbolag förvaltar och underhåller också kommunal 
mark. 

Sökande  
Den som låter utföra ett arbete eller en aktivitet där offentlig plats kommer 
tas i anspråk för annat än avsett ändamål, är att betrakta som sökande, och 
svarar för att erforderligt tillstånd hämtas från Polismyndigheten och att 
villkoren efterföljs. Sökanden påtar sig också ansvar gentemot övriga 
myndigheter. 
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2 Bakgrund 
Det finns möjlighet att disponera kommunal mark för tillfälliga arbeten, 
aktiviteter eller evenemang som inte är att betrakta som väg- eller 
ledningsarbeten, som kräver tillstånd enligt Ordningslag (1993:1617). 
Tillstånd krävs för att säkerheten och framkomligheten för allmänheten 
måste bevakas.  

För ett sådant nyttjande krävs en ansökan till Polismyndigheten, som 
beslutar efter yttrande från kommunen och efter eventuella samråd med 
fastighetsägare och näringsidkare.  

Dokumentet redovisar även vilka krav som ställs på material och 
installationer samt ger anvisningar över tillsyn och kontroll, 
besiktningsförfaranden samt återställning. Den ger även en översiktlig 
handledning beträffande ansökningsförfaranden. 

3 Syfte 
Följande riktlinjer har utfärdats för dem som tillfälligt behöver nyttja 
offentlig plats som kommunen förvaltar och är ansvariga för tillsyn, 
underhåll och skötsel av samt är ansvarig för trafiksäkerheten. 

4 Inledning 
Vid behov av att tillfälligt använda offentlig plats för annat ändamål än att 
utföra arbeten på väg och/eller utföra schaktnings och ledningsarbete, som 
exempelvis för uteserveringar, uppställning av byggnadsställningar, 
containrar, liftar, placering av informationstavlor och övrigt tillfälligt 
användande av allmän plats, söks tillstånd hos Polismyndigheten med 
hänvisning till Ordningslag (1993:1617). Polismyndigheten gör en 
bedömning utifrån lagen med fokus på trafiksäkerhet, säkerhet och allmän 
ordning. Därefter begärs yttrande från kommunen som bedömer ansökan 
utifrån bland annat de allmänna lokala ordningsföreskrifterna med hänsyn 
till trafik, markanvändning, stadsbild, skötsel, miljö, framkomlighet med 
mera. Kraven som ställs på sökanden ligger till grund för de villkor som 
Polismyndigheten sedan meddelar i tillståndsärendet. Om kommunen 
skulle avböja ansökan får Polismyndigheten inte lämna något tillstånd.  

Kommunen har således rätt att ange de villkor som behövs för att tillgodose 
de intressen som kommunen har att bevaka i fråga om skötsel och drift av 
den offentliga platsen, markanvändning, stadsbild, miljö och trafik. 
Kostnad för användning av offentlig plats regleras enligt kommunens 
gällande taxa.  
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Polismyndigheten ställer även krav på den allmänna ordningen och 
säkerhetsåtgärder för personer och egendom. Vid åsidosättande av 
åtgärder, underlåtelse att följa föreläggande och vid övriga förseelser enligt 
Ordningslag (1993:1617) kan den sökande ådra sig påföljder i form av vite 
eller böter.  

En trafikanordningsplan (TA-plan) kan komma att krävas om 
användningen avser en offentlig plats som helt eller delvis utgör en 
trafikerad led eller yta. 

Om den offentliga platsen endast tas i anspråk tillfälligt, i obetydlig 
omfattning och utan att inkräkta på någon annans tillstånd, krävs inget 
tillstånd. Det får dock inte utgöra omedelbart hinder för gående, cyklister, 
funktionshindrade och övriga trafikanter.  Kommunen kan hjälpa till med 
att preliminärt bedöma ärendet innan kontakt tas med Polismyndigheten.  

Kommunen kommer i sina yttrande till Polismyndigheten yrka på generella 
villkor som måste uppfyllas. Det innebär att den sökande utfäster sig att 
följa de allmänna bestämmelserna såväl som de detaljerade anvisningarna 
och riktlinjer som kommunen utfärdat, 3 kap. 15 § Ordningslag (1993:1617). 
Ytterligare krav i form av specifika villkor kan även krävas i enskilda 
ärenden. 

5 Lagar och föreskrifter  

5.1 Övergripande  
Staden såväl som den lilla orten tillhör oss alla och nästan alla platser 
utomhus där allmänheten har tillträde och kan röra sig fritt är offentlig 
plats.  

Ordningslag (1993:1617) föreskriver emellertid att det behövs ett tillstånd 
från Polismyndigheten för den som vill använda den offentliga platsen för 
något annat ändamål än vad som blivit fastställt i detaljplanen.  

Det finns dock ingen karta som visar vilka områden som är offentlig plats. 
Det är en definitionsfråga vilket förklaras under första kapitlet i 
Ordningslag (1993:1617). 

5.2 Ordningslagen  
Ordningslag (1993:1617) innehåller särskilda föreskrifter om allmänna 
sammankomster, offentliga tillställningar och om användning av offentlig 
plats. Lagen innehåller dessutom allmänna ordningsföreskrifter och 
säkerhetsanvisningar som ska iakttas vid tillställningar såväl som vid 
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nyttjande av offentlig plats. 1 kap. 2 § Ordningslag (1993:1617) beskriver i 
detalj vad som avses med offentlig plats.  

Under 3 kap. 2 § Ordningslag (1993:1617) redogörs Polismyndighetens 
skyldighet att inhämta yttrande från kommunen innan tillstånd ges för 
nyttjande av offentlig plats. Under 3 kap. 15 § samma lag förklaras de 
villkor som kommunen kan åberopa i sina yttrande, för att kunna tillgodose 
de intressen som finns att bevaka. 

5.3 Allmänna lokala ordningsföreskrifter  
Ulricehamns kommun har utfärdat allmänna lokala ordningsföreskrifter 
med stöd av 1 § i förordningen (1993:1632) som bemyndigar kommuner och 
länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt Ordningslag (1993:1617).  

De allmänna lokala ordningsföreskrifterna innehåller bland annat regler 
och anvisningar för lastning av varor, schaktning, pyroteknik, containrar, 
affischering med mera. Kommunen har även enligt de lokala 
ordningsföreskrifterna rätt att ta ut avgift för användning av offentlig plats 
enligt fastställd taxa som beslutas i kommunfullmäktige. 

5.4 Övrigt  
Sökande är skyldig att införskaffa och bekosta de tillstånd som krävs för sin 
verksamhet. De föreskrifter som meddelas av myndighet eller som följer av 
lag och annan författning ska följas. Exempelvis ska sökande inhämta 
bygglov när det erfordras enligt gällande lagstiftning för den planerade 
åtgärden. 

6 Utnyttjande som kräver 
tillstånd  

Här nedan ges exempel på utnyttjande av offentlig plats som kräver 
tillstånd från myndigheter.  

6.1 Uteserveringar  
Innan du söker tillstånd är det bra att känna till vilka regler som gäller och 
om övriga tillstånd kan behövas för att få driva en uteservering.  

Oftast krävs det även serveringstillstånd som handläggs av kommunen.  
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6.2 Säsongsförsäljning  
Tillstånd fordras för utnyttjande av offentlig plats för tillfällig försäljning av 
så kallade säsongsvaror (jordgubbar, frukt och grönt, julgranar med mera), 
vare sig det rör sig om en försäljning vid ett bord eller inom begränsat 
område som avgränsats med staket eller andra avstängningsanordningar.  

Ur trafiksäkerhetssynpunkt kan det inom vissa områden föreligga 
restriktioner mot sådan typ av försäljning, rådgör därför med kommunen.  

6.3 Matförsäljningsvagnar  
Tillstånd krävs för nyttjande av offentlig plats och restriktioner finns för 
placering inom vissa områden.  

Trafiksäkerheten runt försäljningsstället måste även beaktas med avseende 
på gångtrafik, parkeringsmöjligheter med mera, rådgör därför med 
kommunen.  

Det finns även krav på vagnen och dess utrustning. 

6.4 Torghandel 
Torghandel bedrivs på Stora Torget och anmälan om plats bokas hos 
kommunen. Torghandel regleras i ”Lokala ordningsföreskrifter för 
torghandel”.  

På övriga torg och platser krävs Polismyndighetens tillstånd för försäljning. 

6.5 Evenemang 
Vid evenemang krävs tillstånd från Polismyndigheten. Med evenemang 
avses exempelvis cirkus, festivaler, konserter, marknader eller andra event.  

Avgiften styrs av evenemangets innehåll och utbredning och regleras i 
kommunens taxa.  

Vid ett evenemang ska sökande åta sig erforderliga åtgärder, bland annat 
tillse att området är tillgängligt för trafik med utryckningsfordon (polis och 
ambulans). Sökande ska ansöka och bekosta för eventuella 
vägavstängningar. Sökande ansvarar för avfallshantering och städning av 
området samt bekostar eventuella skador som kan uppkomma på gräsytor, 
träd, buskar med mera. 

6.6 Reklamskyltar och affischering  
Vid skyltning krävs tillstånd från Polismyndigheten. Skyltar får aldrig 
dominera eller vara i vägen för förbipasserande gång- och cykeltrafik.  
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Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan Polismyndighetens 
tillstånd sättas upp på husväggar, staket, stolpar, elskåp, papperskorgar 
eller liknande som vetter mot offentlig plats om de inte officiellt är avsedda 
för just det ändamålet. Det gäller inte annonser och tillkännagivande på 
byggnad som avser näringsidkares rörelse där rörelsen är stationerad.  

Reklamskyltar får inte utgöra trafikfara. Skyltar får inte användas som 
vägvisning eller hänvisning utan ska vara placerade i anslutning till 
verksamheten.  

6.7 Uppställning av bodar  
Tillfällig uppställning av bodar, valstugor, kiosker med mera kräver 
tillstånd från Polismyndigheten.  

6.8 Byggetableringar  
Vid byggnadsställningar i gaturummet för exempelvis fasadrenoveringar 
krävs tillstånd från Polismyndigheten. Ibland kan ställningen inkräkta på 
trafiken och då fordras det att en trafikanordningsplan (TA-plan) upprättas. 
Om ytterligare utrymmen behövs för exempelvis upplag, måste det också 
anges i ansökan.  

Om trottoaren, del av torg eller ett gångstråk måste tas i anspråk, vid 
exempelvis en fastighetsreparation, krävs ett tillstånd från 
Polismyndigheten för att få nyttja den offentliga platsen. Området måste 
inhägnas väl med godkända avstängningsanordningar. Gående och 
cyklister måste hänvisas till motstående trottoar. Skydd mot nedfallande 
föremål måste också beaktas.  

Tillstånd krävs även för personalvagnar, redskapsbodar med mera. 

Lyftanordningar som ställs på körbana eller gång- och cykelbana kräver 
tillstånd. En trafikanordningsplan (TA-plan) ska inlämnas med ansökan. 
Om ytterligare utrymme erfordras för upplag av material eller liknande 
krävs även det tillstånd från Polismyndigheten för nyttjande av offentlig 
plats. 

6.9 Byggskyltar  
Byggskyltar som ger information om vad som pågår vid en verksamhet ska 
placeras inom byggområdet. Om det inte kan ske, utan ytterligare ytor 
utanför själva byggplatsen måste utnyttjas ska särskild ansökan inlämnas.  
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6.10 Uppställning av containrar  
Containrar ska i första hand placeras på tomtmark. Om placering sker på 
allmän platsmark behövs tillstånd från Polismyndigheten.  

Utmärkning som anger ägaren eller nyttjarens namn, adress och 
telefonnummer krävs på containrar som uppställs på offentlig plats. 
Containern ska vara försedd med reflexer i varje hörn och ska vara väl 
inhägnad.  

Exakt placering ska avgöras i samråd med kommunen. 

7 Utformning, montering och 
placering  

Vid utformning och placering av anordningar och aktiviteter som beskrivits 
i föregående avsnitt krävs att hänsyn samt uppmärksamhet tas till de 
oskyddade trafikanterna. Det vill säga gående, cyklister och framför allt till 
synskadade samt övriga personer med funktionshinder. Således krävs att 
ordentliga skydds- och avstängningsanordningar monteras på, vid eller i 
anslutning till det som monteras upp eller placeras ut.  

Placeringen av anordningar får heller inte innebära att träd, buskar, 
planteringar eller andra installationer i gaturummet skadas. I 
förekommande fall krävs att återställningsarbete utförs, vilket bekostas av 
nyttjaren.  

Utnyttjande som kräver återställningsarbeten ska föregås av syn och i 
efterhand besiktigas i närvaro av tjänsteman från kommunen. 

7.1 Byggnadsställningar  
Speciella infodringar och skydd måste installeras för att gående ska kunna 
passera vid sidan om eller under ställningen för att komma in i butiker eller 
kontor. Hörn eller utstickande delar måste även vadderas.  

Materialupplag ska märkas ut och skärmas av med stängsel, grindar eller 
andra avstängningsanordningar. 

7.2 Lyftanordningar  
Området runt lyftanordningen måste spärras av för eventuella risker med 
fallande föremål. Om lyftanordningen placeras i eller i närhet av gata med 
hög och tung fordonstrafik krävs ordentliga påkörningsskydd i form av 
tunga skyddsbarriärer. 
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7.3 Uteserveringar  
Uteserveringar får inte inkräkta för mycket i gatuplanet att det utgör ett 
stort hinder för gående och cyklister. 

7.4 Container  
Brandmyndigheten ställer också speciella krav avseende räddningsvägar 
och avstånd till närliggande byggnader och upplag. Container ska förses 
med lock eller skydd för att inga obehöriga ska få tillträde. 

8 Ansökningar och tillstånd  
Tillstånd att använda offentlig plats söks på en blankett hos 
Polismyndigheten. Ansökan ska vara underskriven av sökanden.  

Polismyndigheten tar ut en ansökningsavgift, vilken inte återbetalas om 
ansökan blir avslagen.  

Ansökan ska kompletteras med en skiss som redovisar den yta som önskas 
nyttjas och i särskilda fall även en beskrivning över själva anordningen. 
Trafikanordningsplan upprättas enligt nedan.  

Polismyndigheten remitterar ansökan till berörd kommunal instans för 
synpunkter och villkor för nyttjandet.  

Vid handläggningen av ärendet tas hänsyn till ett antal faktorer och ställda 
villkor, vilka kan vara bra att ha kännedom om redan i förväg:  

 Ändamålet med upplåtelsen och under vilka tidsperioder  

 Framkomligheten för allmänheten och i synnerhet för 
funktionshindrade personer och oskyddade trafikanter  

 Utformningen av anordningen, upplaget, skylten etc.  

 Behov av elkraft, vattenförsörjning etc.  

 Renhållning  

 Återställning  

8.1 Trafikanordningsplan  
Trafikanordningsplan måste upprättas när del av offentlig plats som avses 
användas utgör trafikled för gående, cyklister eller motorfordon. Eventuellt 
måste även lokala trafikföreskrifter utfärdas.  
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Trafikanordningsplanen ska bifogas ansökningshandlingarna hos 
Polismyndigheten.  

Om oklarhet föreligger kontakta gärna kommunen för rådgivning. 

 

9 Avgifter  
Kommunen har rätt att ta ut avgift för ianspråktagande av offentlig plats, 
allmän plats som står under kommunens förvaltning.  

Avspärrningar, skyltning etc. bekostas och ombesörjs dock av sökande.  

Avgifter är fastställda av kommunfullmäktige. För de flesta upplåtelserna 
finns således en redan fastställd avgift. Kontakta kommunen när det gäller 
information om avgiftens storlek för olika typer av upplåtelser. 

10 Syn  
I förekommande fall krävs gemensam syn innan anordning utplaceras eller 
aktivitet genomförs på det anvisade området. Synen ska dokumenteras och 
behandla följande punkter:  

 Omfattning av området som ska utnyttjas  

 Nuvarande standard av ytbeläggningar och övriga gatu-installationer  

 Kartläggning av träd, buskar, planteringar och grönområden som 
berörs  

 Skyddsåtgärder som krävs  

 Krav på återställningsarbeten  

I annat fall förutsätts att den sökande dokumenterar ursprungliga 
förhållanden på platsen för att kunna redovisa det vid slutbesiktning. 

11 Återställning  
Efter att upplåtelsen avslutats ska området/platsen återställas i 
ursprungligt skick eller enligt vad som överenskommits.  

Kommunen ombesörjer återställning av ytskikt, träd och planteringar mot 
avgift om inget annat meddelas i samband med tillståndsgivningen av 
ärendet. 
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Nyttjaren ska ersätta väghållaren för återställningsarbete och ökade 
framtida underhållskostnader.  

Även åtgärd av skada på mark, anläggning eller annan anordning utanför 
den tillståndsgivna ytan kommer debiteras sökanden efter skadans 
omfattning, samt de eventuella kostnader som kan uppkomma för framtida 
underhåll. 

12 Slutbesiktning  
Tjänsteman på kommunen kan kalla till eventuell slutbesiktning. I vissa fall 
räcker det med en besiktning som kommunen gör själv i samband med 
andra åtgärder, exempelvis inmätning av ytan för återställning av asfalt, 
markplattor, kantsten eller liknande.  

13 Kontroll och sanktioner  
Sökanden löper risk att bli åtalad, om en aktivitet utförs, anordning 
upprättas eller verksamhet bedrivs på offentlig plats utan tillstånd och som 
står i strid med den allmänna ordningslagen.  

Om kommunens bestämmelser, regler eller anvisningar inte följs, vilka 
föreligger som villkor i tillståndsärendet, och om uppdagade brister inte 
åtgärdas inom påtalad tid enligt vad som är överenskommet, så kommer 
sökanden att åsamkas sanktioner i form av vite eller böter.
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§  
 

Avsiktsförklaring för utveckling av Sjuhäradsrundan 
att bli en regional cykelled 
Dnr 2022/549 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Avsiktsförklaringen antas och ordförande får i uppdrag att underteckna densamma.  
 
Sammanfattning 
Arbetet med att upprätta en regional cykelled har pågått under en tid och har nu genom att 
berörda kommuner (Ulricehamn, Tranemo, Svenljunga och Borås) inlett ett samarbete med 
Västkuststiftelsen tagit ett rejält kliv framåt. En regionalt klassad led innebär för berörda 
kommuner en kvalitetsstämpel och en fin marknadsföringsmöjlighet. Berörda kommuner har 
tillsammans med Västkuststiftelsen tagit fram en avsiktsförklaring. Tanken med 
avsiktsförklaringen är tydliggöra mål, syfte och rollfördelning i samarbetet under 2022 samt 
visa på vad ett fortsatt samarbete kring Sjuhäradsrundan kan innebära för respektive part. 
Varje kommun behöver, för att kunna gå vidare med samverkansprojektet, underteckna den 
framarbetade avsiktsförklaringen. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-09-08 från kommunchef 
2 Avsiktsförklaring - regionalt samarbete för utveckling av Sjuhäradsrundan 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Avsiktsförklaringen antas och ordförande får i uppdrag att underteckna densamma.  
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-09-08 

Tjänsteskrivelse Avsiktsförklaring för utveckling av 
Sjuhäradsrundan att bli en regional cykelled 
Diarienummer 2022/549, löpnummer 3359/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Avsiktsförklaringen antas och ordförande får i uppdrag att underteckna densamma.  
 
Sammanfattning 
Arbetet med att upprätta en regional cykelled har pågått under en tid och har nu genom att 
berörda kommuner (Ulricehamn, Tranemo, Svenljunga och Borås) inlett ett samarbete med 
Västkuststiftelsen tagit ett rejält kliv framåt. En regionalt klassad led innebär för berörda 
kommuner en kvalitetsstämpel och en fin marknadsföringsmöjlighet. Berörda kommuner har 
tillsammans med Västkuststiftelsen tagit fram en avsiktsförklaring. Tanken med 
avsiktsförklaringen är tydliggöra mål, syfte och rollfördelning i samarbetet under 2022 samt 
visa på vad ett fortsatt samarbete kring Sjuhäradsrundan kan innebära för respektive part. 
Varje kommun behöver, för att kunna gå vidare med samverkansprojektet, underteckna den 
framarbetade avsiktsförklaringen. 
 
 
Ärendet 
Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB) har under en tid arbetat för att ingå samarbete med 
Borås, Tranemo och Svenljunga kring att upprätta en regional cykelled. Leden har antagit 
namnet Sjuhäradsrundan och är en cirka, 150 kilometer lång cykelled som går igenom de fyra 
kommunerna Ulricehamn, Tranemo, Svenljunga och Borås. Leden erbjuder en 
helhetsupplevelse – cykling i vacker natur, lokalproducerad mat och massor med kulturella 
och historiska platser att upptäcka. 
 
En huvudman för leden kommer att kopplas till samarbetet som en samordnande funktion. 
Västkuststiftelsen har fått i uppdrag av Västra Götalandsregionen att vara huvudman för 
vissa utvalda och prioriterade leder när det gäller vandring. Frågan ställdes då om de även 
kunde vara ansvariga för Sjuhäradsrundan och Västkuststiftelsen ställde sig positiva till att ta 
det ansvaret. Grundliga utredningar har gjorts gällande trafiksituationen på leden (ÅDT-
årsdygnstrafik), vilken dragning som är lämpligast utifrån detta och kontakt med berörda 
markägare är tagen.  
 
Trafikverket beslutar om leden samt skyltar upp den innan den tas i bruk. NUAB ordnar 
informationsskyltar och kommer arbeta med marknadsföring av leden i samarbete med 
övriga kommuner och huvudmannen. För den fortsatta skötseln av leden ska ett 
samverkansavtal slutas mellan huvudmannen och de ingående kommunerna så att en jämn 
kvalitet av leden kan upprätthållas. 
 
NUAB har varit i kontakt med sektor miljö- och samhällsbyggnad för att upprätta en 
organisation som sköter driften av Sjuhäradsrundan. Funktionen gata och trafik ser att det 
arbete som ska göras, om leden blir regionalt klassad, kommer att rymmas inom den 
befintliga budget som idag finns för underhåll och drift av banvallen. För Ulricehamns del 
förenklas arbetet med leden genom att det är asfalterad banvall hela sträckan och som ägs av 
kommunen. Inga delar går på grus eller på någon trafikerad vägsträcka/blandtrafik vilket 
innebär att några markägaravtal inte behöver tecknas. En dialog med kart- och 
mätfunktionen, har ägt rum och den kommer att bistå NUAB med information i form av 
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uppdaterade gpx-filer (digital karta) på leden. När de gäller kostnader för marknadsföring så 
kommer det att röra sig om cirka 20 000 kronor per kommun och år, vilka idag ryms i den 
befintliga budgeten för NUAB. 
 
Turismutvecklingsarbetet med att hitta nya vägar för att öka turismen i Ulricehamns 
kommun är en viktig del i kommunens framtida utveckling. Arbetet med cykelleder i 
synnerhet, är en viktig aspekt för bättre folkhälsa och ett långsiktigt hållbart samhälle ur 
miljösynpunkt där fler kan välja cykeln framför bilen. Genom fler cykelleder kan turismen 
kombineras med bättre möjligheter till cykelpendling som ett alternativ i vardagen. Detta 
ställer krav på att kommunen fortsätter utöka cykelvägnätet likväl som att underhålla det 
vilket också är en förutsättning om kommunen arbetar för ett ökat cyklande. 
 
Barnkonventionen 
Arbetet med cykelleder är en viktig aspekt för barn- och ungas hälsa och genom fler 
cykelleder ges bättre möjligheter till säkrare cykling som ett alternativ i vardagen. 
Vidare är det en viktig aspekt för ett långsiktigt hållbart samhälle ur miljösynpunkt. 
Ekonomi 
Kostnad om ca 20 tkr för marknadsföring ryms inom NUAB:s befintliga budget. Drift och 
underhåll av leden, om den blir regionalt klassad, ryms inom den befintliga budget som idag 
finns för underhåll och drift av banvallen.   
Övriga konsekvenser 
Arbetet med cykelleder ger förutsättningar för att hitta nya vägar för att öka turismen i 
Ulricehamns kommun som är en viktig del i kommunens framtida utveckling.  
 
Beslutsunderlag 
1 Avsiktsförklaring - regionalt samarbete för utveckling av Sjuhäradsrundan 

 
Beslut lämnas till 
NUAB, Näringsliv Ulricehamn AB 
 
 
 
 

Gustaf Olsson  Camilla Palm  
Kommunchef  VD NUAB 
 
 

 
  

 Fredrik Linusson 
Sektorchef Miljö- och samhällsbyggnad   
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Avsiktsförklaring - regionalt samarbete för utveckling av Sjuhäradsrundan 
 
Parter som berörs av denna avsiktsförklaring 
Borås kommun 
Ulricehamns kommun 
Tranemo kommun 
Svenljunga kommun 
Västkuststiftelsen  
 
Bakgrund 
Intresset för friluftsliv är stort. Vandring och cykling är de vanligaste och mest 
efterfrågade aktiviteterna. Dessutom är sambandet mellan friluftsliv och folkhälsa 
numera väl dokumenterad och vetenskapligt underbyggd. Vandring och cykling spelar 
samtidigt en allt större roll för besöksnäringen. Regionen har av dessa anledningar 
anslagit pengar till att finansiera Västkuststiftelsen som regional ledsamordnare, med 
uppdraget att tillsammans med en lång rad kommuner utveckla ett system av hållbara 
och kvalitetssäkrade leder i hela regionen. Ambitionen i projektet är att Västra Götaland 
genom detta ska bli sverigeledande kring utvecklingen och förvaltningen av leder för 
vandring och cykling, med fokus både på närboende och turister.  
 
Från de kommuner som rörs av denna avsiktsförklaring finns det ett intresse av att 
Sjuhäradsrundan blir en del i detta större regionala projekt, och att leden av Trafikverket 
får status som regional cykelled.  
 
Syftet med avsiktsförklaringen är att formulera vad de olika parterna behöver göra för att 
ingå i det regionala samarbetet och för att Trafikverket ska kunna godkänna leden.  
 
Sjuhäradsrundan 
Sjuhäradsrundan är en rundslinga på totalt 15 mil, där 12 mil är helt bilfria. Rundan går 
mellan Borås, Ulricehamn, Tranemo och Svenljunga. Största delen går på gammal banvall.  

Syfte 
Syftet med det gemensamma arbetet under 2022 är att: 

- Lämna in en ansökan till Trafikverket. 
- Förbereda för att parterna, i samband med att Trafikverket godkänner 

Sjuhäradsrundan som regional cykelled, ingår ett mer formellt och avtalsbundet 
samarbete gällande kvalitativ drift och underhåll samt gemensamma insatser 
kring utveckling och marknadsföring av leden. Avtalet är ett krav från Trafikverket.  

 
Aktiviteter under 2022 

- Kommunerna ska förankra denna avsiktsförklaring politiskt. 
- Kommunerna ska se över bästa möjliga sträcka för Sjuhäradsrundan inom sin 

respektive kommun och få till relevanta markavtal/nyttjanderättsavtal i de fall dessa 
inte är klara. Privata och samfällda vägsträckor ersätts med 2 kr per meter väg som 
leden går på, per år.  

- Kommunerna ska, utifrån föreslagen rollfördelning inom det regionala samarbetet, 
bygga upp ett en organisation och samarbete internt för att kunna sköta sina delar 
av arbetet med Sjuhäradsrundan.  
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- Kommunerna ska se till att det i respektive budget för år 2023 och framåt finns mål 
och uppdrag till relevanta funktioner inom kommunen som ska arbeta med 
Sjuhäradsrundan, samt ekonomiskt utrymme för en gemensam finansiering av 
större gemensamma aktiviteter, max 20 000 kr per kommun och år.  

- Västkuststiftelsen inleder dialog med Trafikverket om förutsättningarna för att leden 
ska bli en regional cykelled, och gör sedan en ansökan.  

- Västkuststiftelsen formulerar det avtal mellan alla parter som krävs för ansökan till 
Trafikverket.  

 
 
 
  _____________________________ 
För Ulricehamns kommun/Näringsliv Ulricehamn AB 
 
 
_____________________________ 
För Tranemo kommun 
 
 
_____________________________ 
För Svenljunga kommun 
 
 
_____________________________ 
För Borås Kommun 
 
 
_____________________________ 
För Västkuststiftelsen  
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§  
 

Ansökan om bidrag för energiprojekt, 
Ulricehamnsbygdens ridklubb 
Dnr 2022/445 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om medfinansiering beviljas med 344 250 kr. Finansieringen sker via 
kommunstyrelsens oförutsedda utgifter. 
 
Sammanfattning 
Ulricehamnsbygdens Ridklubb kommer att ansöka hos boverket för energieffektiviseringar. 
Boverket kräver att Ulricehamns kommun är med och bidrar med minst 30 % av 
totalkostnaden. Totalkostnaden för projektet är 1 147 500 kr Ulricehamns kommuns 
medfinansiering blir 344 250 kr. Klubben har även fått beviljat 200 000 kr för 
solcellslösningen av Ulrikafonden. 
 
Ulricehamnsbygdens Ridklubb – vägen mot en grön ridklubb innebär att i deras miljöarbete 
arbetar mot en mer hållbar och miljövänlig drift av verksamheten. Projektet innebär solceller 
på taket, miljövänlig belysning samt energieffektiv ventilation. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-08-16 från servicechef 
2 Ansökan om bidrag för energiprojekt, Ulricehamnsbygdens ridklubb 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om medfinansiering beviljas. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel för 
oförutsedda utgifter. 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-08-16 

Tjänsteskrivelse Ansökan om bidrag för 
energiprojekt, Ulricehamnsbygdens ridklubb 
Diarienummer 2022/445, löpnummer 2866/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om medfinansiering beviljas. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel för 
oförutsedda utgifter. 
 
Sammanfattning 
Ulricehamnsbygdens Ridklubb kommer att ansöka hos boverket för energieffektiviseringar. 
Boverket kräver att Ulricehamns kommun är med och bidrar med minst 30 % av 
totalkostnaden. Totalkostnaden för projektet är 1 147 500 kr Ulricehamns kommuns 
medfinansiering blir 344 250 kr. Klubben har även fått beviljat 200 000 kr för 
solcellslösningen av Ulrikafonden. 
 
Ulricehamnsbygdens Ridklubb – vägen mot en grön ridklubb innebär att i deras miljöarbete 
arbetar mot en mer hållbar och miljövänlig drift av verksamheten. Projektet innebär solceller 
på taket, miljövänlig belysning samt energieffektiv ventilation. 
 
 
Ärendet 
Ulricehamnsbygdens Ridklubb kommer att ansöka hos boverket för energieffektiviseringar. 
Boverket kräver att Ulricehamns kommun är med och bidrar med minst 30 % av 
totalkostnaden. Totalkostnaden för projektet är 1 147 500 kr Ulricehamns kommuns 
medfinansiering blir 344 250 kr. Klubben har även fått beviljat 200 000 kr för 
solcellslösningen av Ulrikafonden. 
 
Ulricehamnsbygdens Ridklubb – vägen mot en grön ridklubb innebär att i deras miljöarbete 
arbetar mot en mer hållbar och miljövänlig drift av verksamheten. Svenska 
Ridsportförbundet har tagit fram en hållbarhetsstrategi där alla inom ridsporten år 2025 
skall arbeta aktivt med hållbarhet. Ulricehamnsbygdens Ridklubbs mål är att arbeta mot en 
mer miljöanpassad och energieffektiviserad drift. 
 
Projektet innebär solceller på taket, miljövänlig belysning samt energieffektiv ventilation. 
 
Projekt solceller 
Föreningens ambitioner är att få till en stabil och långsiktig ekonomi då är solceller en väg att 
gå. Solceller på ridhusets tak skulle kraftigt minska föreningens klimatpåverkan. 
 
Miljövänlig belysning 
Det är ett stort behov att byta ut lysrörsarmaturerna mot en mer effektiv lösning. 
 
Energieffektiv ventilation 
Byte av motorn till ventilationssystemet till en mer energieffektivare motor sänker 
energiförbrukningen totalt. 
 
Beslutsunderlag 
1 Ansökan om bidrag för energiprojekt, Ulricehamnsbygdens ridklubb 
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Beslut lämnas till 
Ulricehamnsbygdens Ridklubb 
Servicechef 
Verksamhetschef kultur och fritid 
 
 
 
 
 

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

 
 

Lena Moritz 
Kultur och fritidschef 
Sektor service 



Ulricehamn 2022-04-26 

 Ulricehamnsbygdens ridklubb - vägen mot en grön ridklubb. 
I vårt miljöarbete arbetar vi mot mot en mer hållbar och miljövänlig drift av vår 
verksamhet.  
Svenska ridsportförbundet har tagit fram en hållbarhetsstrategi där alla inom 
ridsporten år 2025 skall arbeta aktivt med hållbarhet. 
Ulricehamnsbygdens Ridklubbs mål är att arbeta mot en mer miljöanpassad och 
energieffektiviserad drift 

Projekt Solceller 
Även föreningens ambitioner att få till en stabil och långsiktig ekonomi ledde till 
projektet Solceller. En undersökning av energiåtgång och ridhustakets hållbarhet och 
bärighet har genomförts.  Se protokoll från energirådgivare. 
Solceller på ridhusets tak skulle kraftigt minska vår klimatpåverkan.  

Miljövänlig belysning: 
Vi har ett stort behov av att byta lysrörsarmaturer mot en mer energieffektiv lösning. 

Energieffektiv ventilation 
Byte av motor till ventilationssystemet till en mer energieffektivare motor för att sänka 
energiförbrukningen.  
 
Investering: 

1. Byte av belysning i ridhuset till LED-belysning  
2. Solceller monterade på Ridhusets tak. 
3. Ny motor till ventilationssystemet.. 

 
Den sammanlagda investeringen är enligt offerter (nov -21) + moms 956.250 kronor 
men i rådande situation med ökade kostnader gör vi en amatörmässig uppräkning på 
20%. Vilket ger en kostnad på 1.147.500 kr. 
 
Ridklubben kommer att ansöka hos Boverket för energieffektiviseringar. Ett bidrag som 
kräver att kommunen är med och bidrar med minst 30% av totalkostnaden.  Bidraget 
från Boverket är högst 50% av max 800.000.  
Klubben har även fått beviljat 200.000 av Ulrikafonden gällande  enbart solcellerna. 
 
Därför ansöker Ulricehamnsbygdens ridklubb om 550.000 kronor till vårt energi-
projekt på klubbens anläggning.   
 
  
 
Med vänliga hälsningar 
Styrelsen UBRK 
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§  
 

Förordnande som ersättare då verksamhetschef för 
barn- och elevhälsans medicinska insats är 
frånvarande 
Dnr 2022/414 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Verksamhetschef skolutveckling, Elisabeth Johansson, förordnas som ersättare för att kunna 
träda i tjänst om/när ordinarie verksamhetschef för barn- och elevhälsans medicinska insats 
i Ulricehamns kommun, Ulrika Englund, av någon orsak är frånvarande. 
 
I de fall Elisabeth Johansson saknar formell eller reell kompetens avseende diagnostik, vård 
eller behandling ska dessa delar överlåtas till annan befattningshavare jämlikt 30 § hälso- 
och sjukvårdslagen (SFS 1982:763). 
 
Sammanfattning 
I hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) 29 §, första stycket, klargörs att det inom hälso-
och sjukvården ska finnas någon (en verksamhetschef) som svarar för verksamheten. 
Verksamhetschefen förordnas av vårdgivaren. Kommunstyrelsen i Ulricehamn utgör 
vårdgivare för barn- och elevhälsans medicinska insats i Ulricehamns kommun. 
 
Verksamhetschefens uppdrag och ansvar regleras genom tillämpbara författningar samt det 
av kommunstyrelsen antagna ledningssystemet för verksamheten. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 10 mars 2022, § 87, att uppdra åt enhetschef för barn- och 
elevhälsan, Ulrika Englund, att fullgöra uppdraget som verksamhetschef för barn- och 
elevhälsans medicinska insatser. I det fallet Ulrika Englund av någon orsak är frånvarande 
behöver en ersättare kunna träda i tjänst. 
 
Förvaltningen föreslår att verksamhetschef skolutveckling, Elisabeth Johansson, förordnas 
som ersättare för att kunna träda i tjänst om/när verksamhetschef för barn- och elevhälsans 
medicinska insatser av någon orsak är frånvarande. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-09-07 från barn- och utbildningschef 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Verksamhetschef skolutveckling, Elisabeth Johansson, förordnas som ersättare för att kunna 
träda i tjänst om/när ordinarie verksamhetschef för barn- och elevhälsans medicinska insats 
i Ulricehamns kommun, Ulrika Englund, av någon orsak är frånvarande. 
 
I de fall Elisabeth Johansson saknar formell eller reell kompetens avseende diagnostik, vård 
eller behandling ska dessa delar överlåtas till annan befattningshavare jämlikt 30 § hälso- 
och sjukvårdslagen (SFS 1982:763). 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-09-07 

Tjänsteskrivelse Förordnande som ersättare då 
verksamhetschef för barn- och elevhälsans 
medicinska insats är frånvarande 
Diarienummer 2022/414, löpnummer 3348/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Verksamhetschef skolutveckling, Elisabeth Johansson, förordnas som ersättare för att kunna 
träda i tjänst om/när ordinarie verksamhetschef för barn- och elevhälsans medicinska insats 
i Ulricehamns kommun, Ulrika Englund, av någon orsak är frånvarande. 
 
I de fall Elisabeth Johansson saknar formell eller reell kompetens avseende diagnostik, vård 
eller behandling ska dessa delar överlåtas till annan befattningshavare jämlikt 30 § hälso- 
och sjukvårdslagen (SFS 1982:763). 
 
Sammanfattning 
I hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) 29 §, första stycket, klargörs att det inom hälso-
och sjukvården ska finnas någon (en verksamhetschef) som svarar för verksamheten. 
Verksamhetschefen förordnas av vårdgivaren. Kommunstyrelsen i Ulricehamn utgör 
vårdgivare för barn- och elevhälsans medicinska insats i Ulricehamns kommun. 
 
Verksamhetschefens uppdrag och ansvar regleras genom tillämpbara författningar samt det 
av kommunstyrelsen antagna ledningssystemet för verksamheten. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 10 mars 2022, § 87, att uppdra åt enhetschef för barn- och 
elevhälsan, Ulrika Englund, att fullgöra uppdraget som verksamhetschef för barn- och 
elevhälsans medicinska insatser. I det fallet Ulrika Englund av någon orsak är frånvarande 
behöver en ersättare kunna träda i tjänst. 
 
Förvaltningen föreslår att verksamhetschef skolutveckling, Elisabeth Johansson, förordnas 
som ersättare för att kunna träda i tjänst om/när verksamhetschef för barn- och elevhälsans 
medicinska insatser av någon orsak är frånvarande. 
 
 
Ärendet 
I hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) 29 §, första stycket, klargörs att det inom hälso- 
och sjukvården ska finnas någon (en verksamhetschef) som svarar för verksamheten. 
Verksamhetschefen förordnas av vårdgivaren. Kommunstyrelsen i Ulricehamn utgör 
vårdgivare för barn- och elevhälsans medicinska insats i Ulricehamns kommun. 
 
Verksamhetschefens uppdrag och ansvar regleras genom tillämpbara författningar samt det 
av kommunstyrelsen antagna ledningssystemet för verksamheten. 
 
Verksamhetschefen ansvarar för 
 Verksamhetens arbete i enlighet med ledningssystemet. 
 Verksamhetens rutiner utöver ledningssystemet. 
 Verksamhetens systematiska kvalitetsarbete. 
 Verksamhetens patientsäkerhetsarbete. 
 Verksamhetens personal, lokaler och utrustning. 
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 Verksamhetens inköp av tjänster. 
 Verksamhetens personuppgiftshantering. 
 Verksamhetens samverkan med vårdgrannar och andra aktörer. 
 Att anmäla verksamheten till vårdgivarregistret vid Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO). 
 Att utveckla målen för verksamheten och årligen föreslå kommande års verksamhetsmål till 
vårdgivaren. 
 Att utveckla ledningssystemet för verksamheten och föreslå förändringar till vårdgivaren. 
 Att utveckla informationssäkerhetspolicyn för verksamheten och föreslå förändringar till 
vårdgivaren. 
 Att årligen upprätta verksamhetens patientsäkerhetsberättelse. 
 Att årligen upprätta verksamhetens kvalitetsberättelse. 
 Hantering, bedömning och eventuell utredning av avvikelser inom verksamheten. 
 Anmälningar jämlikt Lex Maria i enlighet med patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659). 
 Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om legitimerad hälso- och 
sjukvårdspersonal ej bedöms kunna utöva sitt yrke tillfredsställande i enlighet med 
patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659). 
 
Verksamhetschefens återrapportering till vårdgivaren regleras av ledningssystemet. Saknas 
fastställt ledningssystem för verksamheten sker återrapportering till vårdgivaren genom 
beredande utskottet. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 10 mars 2022, § 87, att uppdra åt enhetschef för barn- och 
elevhälsan, Ulrika Englund, att fullgöra uppdraget som verksamhetschef för barn- och 
elevhälsans medicinska insatser. I det fallet Ulrika Englund av någon orsak är frånvarande 
behöver en ersättare kunna träda i tjänst. 
 
Förvaltningen föreslår att verksamhetschef skolutveckling, Elisabeth Johansson, förordnas 
som ersättare för att kunna träda i tjänst om/när ordinarie verksamhetschef för barn- och 
elevhälsans medicinska insatser av någon orsak är frånvarande. 
 
I de fall Elisabeth Johansson saknar formell eller reell kompetens avseende diagnostik, vård 
eller behandling ska dessa delar överlåtas till annan befattningshavare jämlikt 30 § hälso- 
och sjukvårdslagen (SFS 1982:763). 
 
Beslutsunderlag 
 
 
Beslut lämnas till 
Barn- och utbildningschef 
Verksamhetschef för barn- och elevhälsans medicinska insatser, Ulrika Englund 
Verksamhetschef skolutveckling, Elisabeth Johansson 
HR-funktionen 
 
 
 
 
 

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

Förordnande som ersättare då verksamhetschef för 
barn- och elevhälsans psykologiska insats är 
frånvarande 
Dnr 2022/415 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Verksamhetschef skolutveckling, Elisabeth Johansson, förordnas som ersättare för att kunna 
träda i tjänst om/när ordinarie verksamhetschef för barn- och elevhälsans psykologiska 
insats i Ulricehamns kommun, Ulrika Englund, av någon orsak är frånvarande. 
 
I de fall Elisabeth Johansson saknar formell eller reell kompetens avseende diagnostik, vård 
eller behandling ska dessa delar överlåtas till annan befattningshavare jämlikt 30 § hälso- 
och sjukvårdslagen (SFS 1982:763). 
 
Sammanfattning 
I hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) 29 §, första stycket, klargörs att det inom hälso-
och sjukvården ska finnas någon (en verksamhetschef) som svarar för verksamheten. 
Verksamhetschefen förordnas av vårdgivaren. Kommunstyrelsen i Ulricehamn utgör 
vårdgivare för barn- och elevhälsans psykologiska insats i Ulricehamns kommun. 
 
Verksamhetschefens uppdrag och ansvar regleras genom tillämpbara författningar samt det 
av kommunstyrelsen antagna ledningssystemet för verksamheten. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 10 mars 2022, § 88, att uppdra åt enhetschef för barn- och 
elevhälsan, Ulrika Englund, att fullgöra uppdraget som verksamhetschef för barn- och 
elevhälsans psykologiska insatser. I det fallet Ulrika Englund av någon orsak är frånvarande 
behöver en ersättare kunna träda i tjänst. 
 
Förvaltningen föreslår att verksamhetschef skolutveckling, Elisabeth Johansson, förordnas 
som ersättare för att kunna träda i tjänst om/när verksamhetschef för barn- och elevhälsans 
psykologiska insatser av någon orsak är frånvarande. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-09-07 från barn- och utbildningschef 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Verksamhetschef skolutveckling, Elisabeth Johansson, förordnas som ersättare för att kunna 
träda i tjänst om/när ordinarie verksamhetschef för barn- och elevhälsans psykologiska 
insats i Ulricehamns kommun, Ulrika Englund, av någon orsak är frånvarande. 
 
I de fall Elisabeth Johansson saknar formell eller reell kompetens avseende diagnostik, vård 
eller behandling ska dessa delar överlåtas till annan befattningshavare jämlikt 30 § hälso- 
och sjukvårdslagen (SFS 1982:763). 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-09-07 

Tjänsteskrivelse Förordnande som ersättare då 
verksamhetschef för barn- och elevhälsans 
psykologiska insats är frånvarande 
Diarienummer 2022/415, löpnummer 3349/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Verksamhetschef skolutveckling, Elisabeth Johansson, förordnas som ersättare för att kunna 
träda i tjänst om/när ordinarie verksamhetschef för barn- och elevhälsans psykologiska 
insats i Ulricehamns kommun, Ulrika Englund, av någon orsak är frånvarande. 
 
I de fall Elisabeth Johansson saknar formell eller reell kompetens avseende diagnostik, vård 
eller behandling ska dessa delar överlåtas till annan befattningshavare jämlikt 30 § hälso- 
och sjukvårdslagen (SFS 1982:763). 
 
Sammanfattning 
I hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) 29 §, första stycket, klargörs att det inom hälso-
och sjukvården ska finnas någon (en verksamhetschef) som svarar för verksamheten. 
Verksamhetschefen förordnas av vårdgivaren. Kommunstyrelsen i Ulricehamn utgör 
vårdgivare för barn- och elevhälsans psykologiska insats i Ulricehamns kommun. 
 
Verksamhetschefens uppdrag och ansvar regleras genom tillämpbara författningar samt det 
av kommunstyrelsen antagna ledningssystemet för verksamheten. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 10 mars 2022, § 88, att uppdra åt enhetschef för barn- och 
elevhälsan, Ulrika Englund, att fullgöra uppdraget som verksamhetschef för barn- och 
elevhälsans psykologiska insatser. I det fallet Ulrika Englund av någon orsak är frånvarande 
behöver en ersättare kunna träda i tjänst. 
 
Förvaltningen föreslår att verksamhetschef skolutveckling, Elisabeth Johansson, förordnas 
som ersättare för att kunna träda i tjänst om/när verksamhetschef för barn- och elevhälsans 
psykologiska insatser av någon orsak är frånvarande. 
 
 
Ärendet 
I hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) 29 §, första stycket, klargörs att det inom hälso- 
och sjukvården ska finnas någon (en verksamhetschef) som svarar för verksamheten. 
Verksamhetschefen förordnas av vårdgivaren. Kommunstyrelsen i Ulricehamn utgör 
vårdgivare för barn- och elevhälsans medicinska insats i Ulricehamns kommun. 
 
Verksamhetschefens uppdrag och ansvar regleras genom tillämpbara författningar samt det 
av kommunstyrelsen antagna ledningssystemet för verksamheten. 
 
Verksamhetschefen ansvarar för 
 Verksamhetens arbete i enlighet med ledningssystemet. 
 Verksamhetens rutiner utöver ledningssystemet. 
 Verksamhetens systematiska kvalitetsarbete. 
 Verksamhetens patientsäkerhetsarbete. 
Verksamhetens personal, lokaler och utrustning. 
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 Verksamhetens inköp av tjänster. 
 Verksamhetens personuppgiftshantering. 
 Verksamhetens samverkan med vårdgrannar och andra aktörer. 
 Att anmäla verksamheten till vårdgivarregistret vid Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO). 
 Att utveckla målen för verksamheten och årligen föreslå kommande års verksamhetsmål till 
vårdgivaren. 
 Att utveckla ledningssystemet för verksamheten och föreslå förändringar till vårdgivaren. 
 Att utveckla informationssäkerhetspolicyn för verksamheten och föreslå förändringar till 
vårdgivaren. 
 Att årligen upprätta verksamhetens patientsäkerhetsberättelse. 
 Att årligen upprätta verksamhetens kvalitetsberättelse. 
 Hantering, bedömning och eventuell utredning av avvikelser inom verksamheten. 
 Anmälningar jämlikt Lex Maria i enlighet med patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659). 
 Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om legitimerad hälso- och 
sjukvårdspersonal ej bedöms kunna utöva sitt yrke tillfredsställande i enlighet med 
patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659). 
 
Verksamhetschefens återrapportering till vårdgivaren regleras av ledningssystemet. Saknas 
fastställt ledningssystem för verksamheten sker återrapportering till vårdgivaren genom 
beredande utskottet. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 10 mars 2022, § 88, att uppdra åt enhetschef för barn- och 
elevhälsan, Ulrika Englund, att fullgöra uppdraget som verksamhetschef för barn- och 
elevhälsans psykologiska insatser. I det fallet Ulrika Englund av någon orsak är frånvarande 
behöver en ersättare kunna träda i tjänst. 
 
Förvaltningen föreslår att verksamhetschef skolutveckling, Elisabeth Johansson, förordnas 
som ersättare för att kunna träda i tjänst om/när ordinarie verksamhetschef för barn- och 
elevhälsans psykologiska insatser av någon orsak är frånvarande. 
 
I de fall Elisabeth Johansson saknar formell eller reell kompetens avseende diagnostik, vård 
eller behandling ska dessa delar överlåtas till annan befattningshavare jämlikt 30 § hälso- 
och sjukvårdslagen (SFS 1982:763). 
 
Beslutsunderlag 
 
 
Beslut lämnas till 
Barn- och utbildningschef 
Verksamhetschef för barn- och elevhälsans psykologiska insatser, Ulrika Englund 
Verksamhetschef skolutveckling, Elisabeth Johansson 
HR-funktionen 
 
 
 
 
 

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

Svar på medborgarförslag om belysning vid lekplats 
Dnr 2022/46 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det i dagsläget inte är ekonomiskt möjligt 
att belysa kommunens kvarterslekplatser 
 
Sammanfattning 
Dmitri Yarotsky har inkommit med ett medborgarförslag om att kommunen ska belysa 
lekplatsen och den tillhörande gångvägen vid Avenboksgatan 4. Förvaltningen gör 
bedömningen att belysning av utflyktslekplatser i första hand bör prioriteras. Att belysa alla 
kommunens kvarterslekplatser är i dag inte rimligt, varken ur ett kostnads- eller 
miljöperspektiv. Vill kommunen satsa på belysning bör en plan upprättas för den framtida 
utvecklingen. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-05-25 från servicechef 
2 Omvärldsanalys belysning 
3 Medborgarförslag om belysning vid lekplats 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det i dagsläget inte är ekonomiskt möjligt 
att belysa kommunens kvarterslekplatser.  



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2022-05-25 

 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om 
belysning vid lekplats 
Diarienummer 2022/46, löpnummer 1535/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det i dagsläget inte är ekonomiskt möjligt 
att belysa kommunens kvarterslekplatser.  
 
Sammanfattning 
Dmitri Yarotsky har inkommit med ett medborgarförslag om att kommunen ska belysa 
lekplatsen och den tillhörande gångvägen vid Avenboksgatan 4. Förvaltningen gör 
bedömningen att belysning av utflyktslekplatser i första hand bör prioriteras. Att belysa alla 
kommunens kvarterslekplatser är i dag inte rimligt, varken ur ett kostnads- eller 
miljöperspektiv. Vill kommunen satsa på belysning bör en plan upprättas för den framtida 
utvecklingen. 
 
 
Ärendet 
Dmitri Yarotsky har inkommit med ett medborgarförslag om att kommunen ska belysa 
lekplatsen och den tillhörande gångvägen vid Avenboksgatan 4.  
 
Kommunen har idag ca 60 stycken lekplatser, varav lekparken i Ulricaparken är den enda 
som är belyst. I juni 2022 kommer det finnas ytterligare en i Stadsparken.  Förvaltningen  
skiljer på kvarterslekplatser och större utflyktslekplatser. Upprustning av kvarterslekplatser 
sker kontinuerligt, samtidigt som man valt att satsa extra på utflyktslekplatser då dessa ses 
som utflyktsmål för både invånarna i kommunen som besökande till Ulricehamn. 
Lekplatserna i Stadsparken och Ulricaparken är vad förvaltningen kallar utflyktslekplatser. 
Att även belysa kvarterslekplatser och dess tillhörande gångvägar skulle kunna öka den 
upplevda tryggheten i kommunens bostadsområden, både i tätorten och i kransorter, samt 
möjliggöra för lek på eftermiddagen även under vinterhalvåret. Problem som kan uppstå är 
att det kan locka till sig oönskad ungdomsaktivitet och att man bidrar till ljusföroreningar; all 
belysning av utemiljön har en negativ effekt på djurlivet och hänsyn bör tas till känsliga och 
nattaktiva djur som fladdermöss om möjligt. Eventuell belysning skulle därför behöva släckas 
kvällstid.  
 
Priset ligger på ca 48 000 kr för en stolpe och det tillhörande arbetet. Om man vill ha timer 
tillkommer 45 000 kr och utöver det måste man även räkna med kostnaden på att belysa 
vägen fram till lekplatsen.  
 
Att enbart belysa en av kommunens alla kvarterslekplatser kan uppfattas som orättvist och 
vill man satsa på belysning bör en plan upprättas för den framtida utvecklingen. 
I dagsläget ser inte förvaltningen att man har ekonomin till att belysa alla 60 lekplatser. 
 
Beslutsunderlag 
1 Omvärldsanalys belysning 
2 Medborgarförslag om belysning vid lekplats 
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Beslutet lämnas till 
Dmitri Yarotsky 
Verksamhetschef kommunservice 
 
 
 
 
 

Anna-Lena Johansson Peter Kinde 
Sektorchef service Enhetschef park och skog 
Sektor service Verksamhet kommunservice 
 Sektor service 
  
Ulf Meijer  
Verksamhetschef kommunservice  
Sektor service  

 

 



 MULLSJÖ 
 
Mullsjö kommun har ingen speciell belysning vid lekparker utan vanlig parkbelysning, dock kommer 
vi tänka annorlunda kommande byggnation.  
 
 
TRANEMO 
 
De allra flesta lekplatserna i kommunen är belysta men det finns ett fåtal som inte är det. Oftast är 
det då lekplatser som ligger i anslutning till en gång/cykelväg där det finns lyktstolpar och som ger en 
viss belysning även till själva lekplatsområdet. Belysning är viktigt och får en hel del kommentarer 
från allmänheten om att man vill ha områden bättre belyst. 
 
 
BORÅS 
 
Vissa av våra lekplatser är belysta och vi får en del önskemål kring detta. (Vi har just gjort en 
inventering). Det svar vi ger till allmänheten i nuläget är att vi inte har ekonomi till att belysa alla våra 
lekplatser. Skall vi belysa lekplatser skall dessa ha minst en belysningsmast med 3 spottar. Stolpe, 
med installation, dragning till elskåp osv går på ca 120 tusen (förmodligen mer nu). Med den 
ekonomi vi haft hittills där leken haft 5 miljoner, jag skall drifta 163 lekplatser och renovera vart 15:e 
år så går kalkylen helt enkelt inte ihop. 
 
I år har vi dock fått mer pengar så vi kommer att sätta belysning på minst 2 platser, ev. fler. 
Dock har vi olika erfarenheter kring belysningen… belysning kan ju locka till sig ungdomsgäng 
kvällstid när de mindre barnen inte vistas på lekplatsen så man bör ju helt klart stänga av ljuset ex 
senast kl. 8. Sedan kan man ju diskutera ljusföroreningar och vilken påverkan det har osv. Ofta ligger 
ju lekplatserna i närheten av gångstråk, hus så att man får ströljus ändå.  
 
Varför väljer man att belysa eller inte belysa lekplatser och tror ni att barn är ute mera nu efter 
mörkrets inbrott eller inte? 
Nä jag tror mig veta att barnen är ute mindre nu men alla verkar vara rädda för mörkret.  
 
 
FALKÖPING 
 
Alla nya lekplatser som byggs eller renoveras belyses. Kommunen har i dag ca 40 st små lekplatser på 
allmän plats. Tanken är att man ska minska på dessa då smålekplatser är något många har i sina 
villaträdgårdar. Kommunen har inte fått någon större mängd kritik för detta då de valde att förbättra 
större lekplatser i samband med borttagningen. Att stå för belysning av alla lekplatser upplevs inte 
som något problem - kommunen tyckte inte att kostnaden var oresonlig och det var lätt att koppla ny 
belysning till det befintliga elnätet. 



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 19.01.2022 13:58:05
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 bor på Avenboksgatan 4 i Ulricehamn.
Vi har en Lekplats på baksidan av husen och ungarna leker där på kvällarna.
Vi som är boende i området önskar belysning runt lekplatsen så att vi kan se våra
barn samt att ungarna kan få det lite tryggare.
Vi bor i Sverige där det är mörkt efter klockan 15.50 och ungarna ska inte behöva
gå hem vid den tiden för att det inte finns någon belysning.
Finns heller ingen belysning på gångvägen som går vid lekplatsen.
Har varit i kontakt med Ulricehamn Park och Natur
och de är totalt ointresserade att ordna detta.
Om det krävs underskrifter från boende i området så kan jag ordna detta !
Återkoppla till mig i frågan !
0739162118

Med vänliga hälsningar
Dimitri Yarotsky

Mitt nummer är 0739162118
Förnamn: Dimitri
Efternamn: Yarotsky
E-post:
Adress:



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2022-09-27 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§  
 

Svar på medborgarförslag om att landsbygdssäkra 
kommunala beslut 
Dnr 2022/338 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget anses vara under genomförande med hänvisning till uppdraget att ta 
fram en ny landsbygdsplan efter att landsbygdsstrategin har reviderats. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Åsa Odén att Ulricehamns kommun 
tar fram och genomför en handlingsplan för att föra in landsbygdsperspektivet i sina 
underlag och beslut. Detta för att identifiera såväl förutsättningar som behov på 
landsbygden, ge balans mellan bygd och stad och synliggöra vad ett beslut kan ha för effekter 
för berörda kommuninvånare.  
 
Landsbygden, och utvecklingen av denna, är viktig för hela landets utveckling och så även för 
Ulricehamns kommun som har som mål att befolkningen ska öka med 5 procent sett över en 
femårsperiod. Kommunfullmäktige beslutade 2022-03-31 § 76 att handlingsplan 
landsbygdsutveckling utgår och att en ny ska tas fram efter att strategin för 
landsbygdsutveckling har reviderats. I samband med detta föreslår förvaltningen att 
införandet av åtgärder och/eller arbetssätt för att införa landsbygdsperspektivet i 
kommunala beslut beaktas.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-09-02 från kanslichef 
2 Medborgarförslag om att landsbygdssäkra kommunala beslut 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget anses vara under genomförande med hänvisning till uppdraget att ta 
fram en ny landsbygdsplan efter att landsbygdsstrategin har reviderats. 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2022-09-02 

 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om att 
landsbygdssäkra kommunala beslut 
Diarienummer 2022/338, löpnummer 3123/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget anses vara under genomförande med hänvisning till uppdraget att ta 
fram en ny landsbygdsplan efter att landsbygdsstrategin har reviderats.  
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Åsa Odén att Ulricehamns kommun 
tar fram och genomför en handlingsplan för att föra in landsbygdsperspektivet i sina 
underlag och beslut. Detta för att identifiera såväl förutsättningar som behov på 
landsbygden, ge balans mellan bygd och stad och synliggöra vad ett beslut kan ha för effekter 
för berörda kommuninvånare.  
 
Landsbygden, och utvecklingen av denna, är viktig för hela landets utveckling och så även för 
Ulricehamns kommun som har som mål att befolkningen ska öka med 5 procent sett över en 
femårsperiod. Kommunfullmäktige beslutade 2022-03-31 § 76 att handlingsplan 
landsbygdsutveckling utgår och att en ny ska tas fram efter att strategin för 
landsbygdsutveckling har reviderats. I samband med detta föreslår förvaltningen att 
införandet av åtgärder och/eller arbetssätt för att införa landsbygdsperspektivet i 
kommunala beslut beaktas.  
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Åsa Odén att Ulricehamns kommun 
tar fram och genomför en handlingsplan för att föra in landsbygdsperspektivet i sina 
underlag och beslut. Detta för att identifiera såväl förutsättningar som behov på 
landsbygden, ge balans mellan bygd och stad och synliggöra vad ett beslut kan ha för effekter 
för berörda kommuninvånare.  
 
Nationellt och regionalt 
Landsbygdsutveckling och landsbygdsperspektiv är ett av många perspektiv som kan vara 
viktigt att ha med inför att beslut ska fattas. Nationellt finns en landsbygdspolitik som har det 
övergripande målet: 
 
”En livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och 
välfärd som leder till en långsiktig hållbar utveckling i hela landet.” 
 
Förutom den nationella landsbygdspolitiken finns en nationell strategi för regional 
utveckling som också har beröring med de geografiska förutsättningarna i olika delar av 
landet. Utifrån denna har Västra Götalandsregionen tagit fram en regional 
utvecklingsstrategi med det övergripande målet att: 
 
”Tillsammans gör vi Västra Götaland till ett föredöme för omställning till ett hållbart och 
konkurrenskraftigt samhälle.”.  
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Utifrån denna har sedan Boråsregionen Sjuhärad tagit fram en delregional 
utvecklingsstrategi (RUS) med fem strategiska områden. 
 
Alla dessa övergripande strategier och mål går att härleda till någon eller några av de 17 
målen i Agenda 2030.  
 
Ulricehamns kommun 
I kommunens landsbygdsstrategi anges att syftet med strategin är att skapa goda och 
långsiktiga förutsättningar för att hela kommunen ska kunna utvecklas till en attraktiv plats 
för boende, näringsliv och besökare. Tre strategiområden identifierades med utgångspunkten 
att hela kommunen fortsätter växa och frodas till en stolt – annorlunda – handlingskraftig 
kommun för alla: 
 
1. Kommunikation och infrastruktur 
2. Kommunen som samarbetspartner 
3. Boende  
 
En handlingsplan som var kopplad till landsbygdsstrategin togs fram, med mål och uppdrag. 
Fullmäktige beslutade 2022-03-31 § 76 att handlingsplan landsbygdsutveckling skulle utgå 
och en ny tas fram efter revidering av landsbygdsstrategin.  
 
Ulricehamns kommun har som mål att befolkningen ska öka med 5 procent sett över en 
femårsperiod.  Översiktsplanen 2040 ger förutsättningar att uppnå kommunens 
befolkningsmål.  Den har som inriktning att möjliggöra en fortsatt befolkningsutveckling i 
hela Ulricehamns kommun, där både tätorter och landsbygder har potential att utvecklas. 
Det ska vara möjligt att leva på landsbygden med god uppkoppling och med kommunal 
service inom rimliga avstånd.  
 
Vad menas med landsbygd? 
Landsbygd är inget vedertaget begrepp utan kan betyda olika saker. Ofta är det underförstått 
och outtalat vad man menar och det kan variera från gång till annan. Enligt den definition 
som Tillväxtverket och regeringen använder sig av är hela Ulricehamns kommun en 
landsbygdskommun som ingår i kategori nummer 4 (av totalt 6): Tätortsnära 
landsbygdskommuner.  
 
I Ulricehamns kommuns översiktsplan för 2040 gör man ingen tydlig definition av 
landsbygd. Där beskrivs att det finns 12 tätorter i kommunen och att ”Kommunal service 
inom rimliga avstånd är möjlig genom att låta tätorterna fungera som lokala centra för 
omgivande landsbygd.” Detta kan tolkas som att landsbygd är det som är utanför de 12 
tätorterna.  
 
Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB) arbetar praktiskt med landsbygdsutveckling i kommunen. 
De arbetar med målet att skapa goda, jämställda, hållbara och långsiktiga förutsättningar och 
möjligheter för att hela kommunen ska kunna utvecklas till en attraktiv plats för boende, 
näringsliv och besökare. På NUAB finns en landsbygdsutvecklare som arbetar med näringsliv 
och civilsamhälle som är utanför Ulricehamns tätort. Vilket då kan tolkas som att landsbygd 
definieras som alla områden i kommunen som inte är Ulricehamns tätort.  
 
Laglighet 
Enligt Tillväxtverket har kommunerna inget egentligt ansvar för landsbygdsutvecklingen 
enligt den nationella landsbygdspolitiken, utan där pekas statliga myndigheter och regioner 
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ut som ansvariga för uppgifter. Dock har kommunen ett ansvar att behandla alla sina 
medlemmar lika, utifrån likställighetsprincipen i kommunallagen. Det kan också vara 
positivt att det finns politiskt antagna styrdokument, strategi och handlingsplan, som 
tydliggör att konsekvenserna för landsbygden och de som bor där, ska beaktas inför beslut.  
 
Ekonomi 
Förslaget att ta fram en ny handlingsplan för landsbygden bedöms inte få några ekonomiska 
konsekvenser i detta skede. Det som föreslås i handlingsplanen får bedömas utifrån ett 
ekonomiskt perspektiv när arbetet har kommit så långt.  
 
Demokrati och social hållbarhet 
Det finns studier som tyder på att personer boende på landsbygden kan känna att de inte är 
delaktiga i samhället på samma villkor som personer boende i en centralort. Det kan vara att 
det är sämre tillgång till service och att man inte får samma avkastning på sin inbetalda skatt 
som personer boende i centralort. För att få en inkluderande kommun, där alla känner sig 
delaktiga, viktiga och sedda är det viktigt att detta perspektiv lyfts inför kommunala beslut.  
 
Enligt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är också motsättningar mellan centralort och 
landsbygd en av de riskfaktorer som kan leda till att förtroendevalda utsätts för hat, hot eller 
våld. Att ha en transparent och öppen process där landsbygdsperspektivet beskrivs och där 
det blir tydligt hur man har beaktat det och vad resultatet blir, bedöms kunna öka förståelsen 
och tilltron till den demokratiska processen samt öka den ömsesidiga respekten mellan alla 
parter.  
 
Andra perspektiv inför kommunala beslut  
Inför kommunala beslut är det många aspekter som ska beaktas: laglighet, 
barnkonventionen, ekonomi, jämställdhet, jämlikhet, miljö, hållbarhet med mera. Det finns 
en risk för ”perspektivträngsel” att fler och fler perspektiv ska beaktas. Dock finns det fler 
vinster än risker att även landsbygdsperspektivet, där det är relevant, beaktas och 
kompletterar övriga perspektiv.  
 
Förvaltningens bedömning 
Landsbygden, och utvecklingen av denna, är viktig för hela landets utveckling och så även för 
Ulricehamns kommun som har som mål att befolkningen ska öka med 5 procent sett över en 
femårsperiod. Kommunfullmäktige beslutade 2022-03-31 § 76 att handlingsplan 
landsbygdsutveckling ska utgå och att en ny ska tas fram efter att strategin för 
landsbygdsutveckling har reviderats. I samband med detta föreslår förvaltningen att 
införandet av åtgärder och/eller arbetssätt för att införa landsbygdsperspektivet i 
kommunala beslut beaktas.  
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om att landsbygdssäkra kommunala beslut 
 
Beslutet lämnas till 
Kanslichef 
NUAB 
 

Lena Brännmar Maria Winsten 
Kanslichef  Kommunsekreterare 
Kommunledningsstaben  Kanslifunktionen 
 Kommunledningsstaben 



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 09.05.2022 11:10:24
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:

Landsbygdssäkra kommunala beslut.

Jag föreslår att Ulricehamns kommun tar fram och genomför en handlingsplan för
att föra in landsbygdsperspektivet i sina underlag och beslut. Detta för att
identifiera såväl förutsättningar som behov på landsbygden, ge balans mellan bygd
och stad, och synliggöra vad ett beslut kan ha för effekter för alla berörda
kommuninvånare.

Tillväxtverket tillhandahåller uppdaterade studier och vägledningsmaterial i ämnet.
Förnamn: Åsa
Efternamn: Odén
E-post:
Adress:
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Svar på medborgarförslag om hastighetsreducering på 
sträckan mellan Bogesundsskolan och Stenbocksgatan 
Dnr 2022/382 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till genomförd utredning i förarbeten till 
Hastighetsplan för Ulricehamns kommun. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Malin Ljungblad att sträckan mellan 
Bogesundsgatan och Stenbocksgatan behöver utredas om hastighetsreducerande åtgärder 
bör utföras och/eller att hastighetsreducerande åtgärder utförs med omedelbar verkan. Detta 
för att minska risken för att någon förolyckas på den angivna sträckan. Förslagsställaren 
skriver att vi är ett antal medborgare inom angiven sträcka som anser detta. Bilister tenderar 
att köra mycket fortare än hastighetsbegränsningen. Då det både är barn som leker intill 
vägen samt att det finns in- och utfarter till fastigheter med begränsad sikt utgör dessa 
bilister en stor risk att någon förolyckas på angivens sträcka.  
 
I mars 2020 beslutade kommunfullmäktige att anta Hastighetsplan för Ulricehamns 
kommun. Trafikmätningar har genomförts före och efter hastighetsplanens införande, och i 
huvudsak finns en god efterlevnad av hastighetsgränsen 40 km/h i Ulricehamn.  
 
I en tidigare motion till kommunfullmäktige föreslog Niclas Sunding (SD) en ändrad 
hastighet på Stenbocksgatan mellan skolorna till 30 km/h innan det händer en olycka. Som 
svar på motionen genomförde förvaltningen hastighetsmätningar som påvisade en god 
efterlevnad av den nya hastighetsgränsen. Motionen avslogs sedan av kommunfullmäktige 
2021-12-16 §221. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-08-22 från samhällsbyggnadschef 
2 Medborgarförslag om hastighetsreducering på sträckan mellan Bogesundsskolan 

och Stenbocksgatan 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till genomförd utredning i förarbeten till 
Hastighetsplan för Ulricehamns kommun. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2022-08-22 

 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om 
hastighetsreducering på sträckan mellan 
Bogesundsskolan och Stenbocksgatan 
Diarienummer 2022/382, löpnummer 2901/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till genomförd utredning i förarbeten till 
Hastighetsplan för Ulricehamns kommun. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Malin Ljungblad att sträckan mellan 
Bogesundsgatan och Stenbocksgatan behöver utredas om hastighetsreducerande åtgärder 
bör utföras och/eller att hastighetsreducerande åtgärder utförs med omedelbar verkan. Detta 
för att minska risken för att någon förolyckas på den angivna sträckan. Förslagsställaren 
skriver att vi är ett antal medborgare inom angiven sträcka som anser detta. Bilister tenderar 
att köra mycket fortare än hastighetsbegränsningen. Då det både är barn som leker intill 
vägen samt att det finns in- och utfarter till fastigheter med begränsad sikt utgör dessa 
bilister en stor risk att någon förolyckas på angivens sträcka.  
 
I mars 2020 beslutade kommunfullmäktige att anta Hastighetsplan för Ulricehamns 
kommun. Trafikmätningar har genomförts före och efter hastighetsplanens införande, och i 
huvudsak finns en god efterlevnad av hastighetsgränsen 40 km/h i Ulricehamn.  
 
I en tidigare motion till kommunfullmäktige föreslog Niclas Sunding (SD) en ändrad 
hastighet på Stenbocksgatan mellan skolorna till 30 km/h innan det händer en olycka. Som 
svar på motionen genomförde förvaltningen hastighetsmätningar som påvisade en god 
efterlevnad av den nya hastighetsgränsen. Motionen avslogs sedan av kommunfullmäktige 
2021-12-16 §221. 
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Malin Ljungblad att sträckan mellan 
Bogesundsgatan och Stenbocksgatan behöver utredas om hastighetsreducerande åtgärder 
bör utföras och/eller att hastighetsreducerande åtgärder utförs med omedelbar verkan. Detta 
för att minska risken för att någon förolyckas på den angivna sträckan. Förslagsställaren 
skriver att vi är ett antal medborgare inom angiven sträcka som anser detta. Bilister tenderar 
att köra mycket fortare än hastighetsbegränsningen. Då det både är barn som leker intill 
vägen samt att det finns in- och utfarter till fastigheter med begränsad sikt utgör dessa 
bilister en stor risk att någon förolyckas på angivens sträcka.  
 
I en tidigare motion till kommunfullmäktige föreslog Niclas Sunding (SD) en ändrad 
hastighet på Stenbocksgatan mellan skolorna till 30 km/h innan det händer en olycka. Som 
svar på motionen genomförde förvaltningen hastighetsmätningar som påvisade en god 
efterlevnad av den nya hastighetsgränsen. Stenbocksgatan har även en gång- och cykelbana 
som separerar oskyddade trafikanter med fordonstrafiken. Något nedsatt siktförhållande i 
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korsningar och passager kunde heller inte identifieras, motionen avslogs sedan av 
kommunfullmäktige 2021-12-16 §221. 
 
Statistik 
Resultatet av den trafikmätning som utförts vid Stenbocksgatan 40 under juni 2021 visade 
att medelhastigheten var 34 km/h. 83,6% av trafiken körde inom hastighetsgränsen, vilket i 
jämförelsetal mot Statens väg- och transportforskningsinstitutrapport 1112 om hastigheter på 
kommunala vägar 2021, 48,7% på vägar med 40 km/h som hastighetsgräns är en god 
efterlevnad. Polisen och sjukvårdens rapporteringssystem STRADA (Swedish Traffic 
Accident Data Acquisition) har sedan 2003 rapporterat de tillbud som skett i trafiken. 
Korsningen Stenbocksgatan och Nygatan har en moped blivit lindrigt skadad av en bil 2006 
som inte lämnade företräde. Tre andra trafikanter har skadats lindrigt i singelolyckor där de 
halkat vintertid. I övrigt finns inga andra rapporterade tillbud som föranlett nödvändiga 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder av förvaltningen. 
 
Laglighet 
Enskilda kommuninvånare kan anmäla till Ulricehamns kommuns byggenhet vid miljö och 
samhällsbyggnad om ovårdade tomter. En ovårdad tomt kan vara en tomt där häckar eller 
annan växtlighet utgör en olägenhet för tredje man som till exempel trafik. 
Fastighetsägare ska vårda sin tomt, på Ulricehamns kommuns hemsida finns riktlinjer för 
häckar och träds utbredning mot kommunal mark. 
 
Förvaltningen anser inte att skymda in- och utfarter till fastigheter föranleder skäl att ändra 
gatans utformning, utan att ansvaret åligger fastighetsägaren att ordna sin tomt så att 
utformningen inte utgör någon trafikfara. 
 
I mars 2020 beslutade kommunfullmäktige att anta Hastighetsplan för Ulricehamns 
kommun. Hastighetsplanen hade utarbetats med hjälp av Sveriges kommuner och regioners 
handbok ”Rätt fart i staden”, som även är författad med Trafikverket. 
Sträckan mellan Bogesundsskolan och Stenbocksskolan på Stenbocksgatan fick både en 
höjning och reducering av hastigheten. Vardagar mellan 07.30-15.30 var 
hastighetsbegränsningen 30 km/h, och övrig tid 50 km/h. I hastighetsplanen blev i stället 
hastighetsgränsen 40 km/h alltid. 
 
I förarbeten till hastighetsplanen för Ulricehamns kommun 2020 värderades stadens vägnät i 
sin helhet, ner till enskilda vägpartier utefter lämplig hastighet. Gator och vägars utformning 
och olycksstatistik har även värderats och skattats efter handbokens analysmetoder. 
Trafikmätningar har genomförts före och efter hastighetsplanens införande, och i huvudsak 
finns en god efterlevnad av hastighetsgränsen 40 km/h i Ulricehamn. 
 
Ekonomi 
Att uppföra hastighetssäkrande objekt på Stenbocksgatan som gupp eller chikaner är i sig 
ingen kostnadskrävande åtgärd. Däremot ser förvaltningen svårt att likabehandla alla 
kommuninvånare som på ett motsvarande sätt även önskar att det uppförs liknande åtgärder 
på andra lokalgator, något som kan bli en hög kostnad i sin helhet.  
Trafiksystemet i Ulricehamn hade sannolikt varit mycket oattraktivt om hastighetssäkrande 
gupp eller chikaner hade funnit i hela staden.  
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om hastighetsreducering på sträckan mellan Bogesundsskolan 

och Stenbocksgatan 
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Beslutet lämnas till 
Malin Ljungblad 
Samhällsbyggnadschef 
 
 

Fredrik Linusson Viktor Bodin 
Samhällsbyggnadschef Trafikhandläggare 
Sektor Miljö & samhällsbyggnad Exploateringsenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 

 



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 29.05.2022 09:57:06
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:

På en del av Stenbocksgatan, mellan Bogesundskolan och Stenbocksgatan,
tenderar bilister att köra mycket fortare än hastighetsbegränsningen. Då det både
är barn som leker intill vägen samt finns in- och utfarter till fastigheter med
begränsad sikt utgör dessa bilister en stor risk att någon förolyckas på angiven
sträcka. Vi är ett antal medborgare med fastigheter inom angiven sträcka som
anser att en utredning om hastighetsreducerande åtgärder bör utföras och/eller att
hastighetsreducerande åtgärder utförs med omedelbar verkan. Detta för att
minska risken för att någon förolyckas på den angivna sträckan.

Förnamn: Malin
Efternamn: Ljungblad
E-post:
Adress:
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§  
 

Svar på medborgarförslag om sänkt ålder för fria 
resor med Västtrafik 
Dnr 2022/423 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att kostnaden för att sänka åldersgränsen för 
seniorkort inte täcks av anslagna medel i kommunens budget för 2022. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Kenneth Wiberg att åldersgränsen för 
seniorkort i Ulricehamns kommun sänks från 75 till 65 år. 
 
Kommunerna i Västra Götaland kan genom ett tillköp hos Västtrafik ge folkbokförda äldre 
invånare i den egna kommunen möjlighet att resa fritt med kollektivtrafiken inom den 
trafikzon kommunen tillhör. Ulricehamns kommun ingår i zon C och erbjuder idag 
seniorkort till de som fyllt 75 år. Av de 37 kommuner som ingår i zon C erbjuder 34 st 
seniorkort. I 14 av kommunerna är lägsta ålder för att erhålla seniorkortet 65 år och i 20 av 
kommunerna gäller erbjudandet från 75 år. 
 
I Ulricehamns kommun fanns vid halvårsskiftet 2022 totalt 1 842 registrerade seniorkort. 
Kostnaden för kommunen är ca 400 000 kronor per år. 
 
Västtrafik har tagit fram en kalkyl för kommunens kostnad om åldersgränsen sänks till 65 år. 
Om 70 % av antalet personer över 65 år tar del av erbjudandet (vilket är utfallet i andra 
likvärdiga kommuner) visar kalkylen att kommunens årliga kostnad för seniorkorten ökar till 
ca 1,5 miljoner kronor. Kommunen har inte tagit höjd för en sådan kostnadsökning i 
budgeten för 2022. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2022-08-15 från samhällsbyggnadschef 
2 Medborgarförslag om sänkt ålder för fria resor med Västtrafik 
3 Sammanställning seniorkort per kommun aug 2022 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att kostnaden för att sänka åldersgränsen för 
seniorkort inte täcks av anslagna medel i kommunens budget för 2022. 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2022-08-15 

 

Tjänsteskrivelse Svar på Medborgarförslag om sänkt 
ålder för fria resor med Västtrafik 
Diarienummer 2022/423, löpnummer 3133/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att kostnaden för att sänka åldersgränsen för 
seniorkort inte täcks av anslagna medel i kommunens budget för 2022. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Kenneth Wiberg att åldersgränsen för 
seniorkort i Ulricehamns kommun sänks från 75 till 65 år. 
 
Kommunerna i Västra Götaland kan genom ett tillköp hos Västtrafik ge folkbokförda äldre 
invånare i den egna kommunen möjlighet att resa fritt med kollektivtrafiken inom den 
trafikzon kommunen tillhör. Ulricehamns kommun ingår i zon C och erbjuder idag 
seniorkort till de som fyllt 75 år. Av de 37 kommuner som ingår i zon C erbjuder 34 st 
seniorkort. I 14 av kommunerna är lägsta ålder för att erhålla seniorkortet 65 år och i 20 av 
kommunerna gäller erbjudandet från 75 år. 
 
I Ulricehamns kommun fanns vid halvårsskiftet 2022 totalt 1 842 registrerade seniorkort. 
Kostnaden för kommunen är ca 400 000 kronor per år. 
 
Västtrafik har tagit fram en kalkyl för kommunens kostnad om åldersgränsen sänks till 65 år. 
Om 70 % av antalet personer över 65 år tar del av erbjudandet (vilket är utfallet i andra 
likvärdiga kommuner) visar kalkylen att kommunens årliga kostnad för seniorkorten ökar till 
ca 1,5 miljoner kronor. Kommunen har inte tagit höjd för en sådan kostnadsökning i 
budgeten för 2022. 
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Kenneth Wiberg att åldersgränsen för 
seniorkort i Ulricehamns kommun sänks från 75 till 65 år. 
 
Kommunerna i Västra Götaland kan genom ett tillköp hos Västtrafik ge folkbokförda äldre 
invånare i den egna kommunen möjlighet att resa fritt med kollektivtrafiken inom den 
trafikzon kommunen tillhör. Ulricehamns kommun ingår i zon C och erbjuder idag 
seniorkort till de som fyllt 75 år. Av de 37 kommuner som ingår i zon C erbjuder 34 st 
seniorkort. I 14 av kommunerna är lägsta ålder för att erhålla seniorkortet 65 år och i 20 av 
kommunerna gäller erbjudandet från 75 år. 
 
I Ulricehamns kommun fanns vid halvårsskiftet 2022 totalt 1 842 registrerade seniorkort. 
Kostnaden för kommunen är ca 400 000 kronor per år. 
 
Västtrafik har tagit fram en kalkyl för kommunens kostnad om åldersgränsen sänks till 65 år. 
Om 70 % av antalet personer över 65 år tar del av erbjudandet (vilket är utfallet i andra 
likvärdiga kommuner) visar kalkylen att kommunens årliga kostnad för seniorkorten ökar till 
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ca 1,5 miljoner kronor. Kommunen har inte tagit höjd för en sådan kostnadsökning i 
budgeten för 2022. 
 
På uppdrag av Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd (2020-09-25 §45 Uppdrag 
för Västtrafik AB 2021) pågår en utredning om hur det framtida seniorerbjudandet i 
regionen ska utformas. Västtrafiks nuvarande bedömning är att ett nytt seniorerbjudande 
kan implementeras tidigast under 2024. Det finns inget hinder mot att ändra kommunens 
åldersgräns för erbjudande om seniorkort under tiden som utredningen pågår. 
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag om sänkt ålder för fria resor med Västtrafik 
2 Sammanställning seniorkort per kommun aug 2022 

 
Beslutet lämnas till 
Kenneth Wiberg 
Samhällsbyggnadschef 
 
 
 
 
 

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

 

 



Från:  Kenneth[ ] 
Skickat:  14.06.2022 10:43:42 
Till:  Ulricehamns Kommun[kommun@ulricehamn.se] 
Ämne:  Medborgarförslag 
 
 
 
 
Hej, 
Jag skulle vilja väcka frågan om Ulricehamns kommun kan tänka sig att 
sänka åldersgränsen från nuvarande 75 år för berättigad fria resor med 
Västtrafiks bussar till exempelvis 65 år? 
Om så görs blir det lika förmånligt som i grannkommunen Borås och helt 
rätt i tiden med tanke på värna om miljö. 
Jag kan tänka mig att detta skulle tas emot med glädje speciellt för 
pensionärer som är friska och aktiva och även ex.vis om man fått en remiss 
till SÄS och saknar bil/körkort. 
Med vänlig hälsning 
Kenneth Wiberg 
+67 år 



15 aug  2022

Sammanställning seniorkort per kommun i Västra Götaland

zon  kommun åldersgräns giltighet kommentar

Zon A ja nej

Göteborg X 65 år Endast lågtrafik***
Mölndal X 65 år Endast lågtrafik***
Partille X 65 år Endast lågtrafik***
Öckerö X 75 år Dygnet runt

Zon B
Ale X 65 år Dygnet runt
Alingsås X 65 år Dygnet runt
Härryda X 65 år Dygnet runt
Kungsbacka* X 65 år Dygnet runt
Kungälv X 65 år Dygnet runt
Lerum X 65 år Dygnet runt
Lilla Edet X 65 år Dygnet runt Införs från 1/10 2022
Stenungsund X 65 år Dygnet runt
Tjörn X 65 år Dygnet runt

Zon C
Bengtsfors X 65 år Dygnet runt
Bollebygd X 65 år Dygnet runt
Borås X 65 år Endast lågtrafik***
Dals Ed X
Essunga X 75 år Dygnet runt
Falköping X 65 år Dygnet runt
Färgelanda X 75 år Dygnet runt
Grästorp X 75 år Dygnet runt Införs från 1/9 2022
Gullspång X 75 år Dygnet runt
Götene X 75 år Dygnet runt
Herrljunga X
Hjo X 75 år Dygnet runt
Karlsborg X 75 år Dygnet runt
Lidköping X 65 år Dygnet runt
Lysekil X 75 år Dygnet runt
Mariestad X 75 år Dygnet runt
Mark X 65 år Dygnet runt
Mellerud X 65 år Dygnet runt
Munkedal X 65 år Dygnet runt
Orust X
Skara X 75 år Dygnet runt
Skövde X 75 år Dygnet runt
Sotenäs X 75 år Dygnet runt
Strömstad X 65 år Dygnet runt
Svenljunga** X 65 år Dygnet runt
Tanum X 75 år Dygnet runt
Tibro X 75 år Dygnet runt
Tidaholm X 75 år Dygnet runt
Tranemo X 65 år Dygnet runt
Trollhättan X 65 år Dygnet runt
Töreboda X 75 år Dygnet runt
Uddevalla X 75 år Dygnet runt
Ulricehamn X 75 år Dygnet runt
Vara X 75 år Dygnet runt
Vårgårda X 65 år Dygnet runt
Vänersborg X 75 år Dygnet runt
Åmål X 65 år Dygnet runt

* Tillhör region Halland
** Tar ut en adminstrativ avgift av senioren om 175 kr per kort
*** Lågtrafik: vardagar 08:30-15:00 och 18:00-06:00, dygnet runt på helger

seniorkort
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§  
 

Svar på medborgarförslag om övergångsställe och 
farthinder i Nitta 
Dnr 2022/429 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det är utanför den kommunala 
kompetensen att anlägga farthinder och övergångsställe på statlig väg. Förvaltningen får 
dock uppdraget att föra frågan vidare för diskussion med Trafikverket. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Pinja Pesu övergångställe och 
farthinder i Nitta. Förslagsställaren skriver att där lekplatsen är i Nitta springer det nu 
jättemycket barn efter lekplatsen blev fixad. Där finns det busshållplats men inget 
övergångsställe från parken till andra sidan. Det är 50-väg så farthinder där framför 
lekplatsen skulle också vara bra. Då skulle det kännas säkrare. 
 
Vägen som Pinja föreslår uppförande av övergångsställe och farthinder är Varnumsvägen 
(väg 1818) som är statlig väg och sköts av Trafikverket. Pinja Pesu hänvisas att ställa sitt 
förslag till Trafikverket. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-08-17 från samhällsbyggnadschef 
2 Medborgarförslag om övergångsställe och farthinder i Nitta 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det är utanför den kommunala 
kompetensen att anlägga farthinder och övergångsställe på statlig väg.  
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2022-08-17 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om 
övergångsställe och farthinder i Nitta 
Diarienummer 2022/429, löpnummer 3162/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det är utanför den kommunala 
kompetensen att anlägga farthinder och övergångsställe på statlig väg.  
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Pinja Pesu övergångställe och 
farthinder i Nitta. Förslagsställaren skriver att där lekplatsen är i Nitta springer det nu 
jättemycket barn efter lekplatsen blev fixad. Där finns det busshållplats men inget 
övergångsställe från parken till andra sidan. Det är 50-väg så farthinder där framför 
lekplatsen skulle också vara bra. Då skulle det kännas säkrare. 
 
Vägen som Pinja föreslår uppförande av övergångsställe och farthinder är Varnumsvägen 
(väg 1818) som är statlig väg och sköts av Trafikverket. Pinja Pesu hänvisas att ställa sitt 
förslag till Trafikverket. 
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Pinja Pesu övergångställe och 
farthinder i Nitta. Förslagsställaren skriver att där lekplatsen är i Nitta springer det nu 
jättemycket barn efter lekplatsen blev fixad. Där finns det busshållplats men inget 
övergångsställe från parken till andra sidan. Det är 50-väg så farthinder där framför 
lekplatsen skulle också vara bra. Då skulle det kännas säkrare. 
 
Vägen som Pinja föreslår uppförande av övergångsställe och farthinder är Varnumsvägen 
(väg 1818) som är statlig väg och sköts av Trafikverket. Pinja Pesu hänvisas att ställa sitt 
förslag till Trafikverket. 
 
Laglighet 
Vägen som Pinja föreslår uppförande av övergångsställe och farthinder är Varnumsvägen 
(väg 1818) som är statlig väg och sköts av Trafikverket. Ulricehamns kommun har ingen 
möjlighet att på eget bevåg anlägga övergångsställe eller farthinder på Trafikverkets väg. 
  
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om övergångsställe och farthinder i Nitta 
 
Beslutet lämnas till 
Pinja Pesu 
Samhällsbyggnadschef 
 
 

Fredrik Linusson Viktor Bodin 
Samhällsbyggnadschef Trafikhandläggare 
Sektor miljö och samhällsbyggnad Exploateringsenheten 
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 Sektor miljö och samhällsbyggnad 
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§  
 

Svar på medborgarförslag om farthinder eller 
övergångsställe i Nitta 
Dnr 2022/412 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det är utanför den kommunala 
kompetensen att anlägga farthinder och övergångsställe på statlig väg. Förvaltningen får 
dock uppdraget att föra frågan vidare för diskussion med Trafikverket. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Ida Andersson att det tillkommer 
farthinder eller ett övergångsställe mellan busshållplatserna på Varnumsvägen i Nitta.  
Efter att en lekplats, som ligger bakom ett buskage bakom ena busshållplatsen rustades upp 
och byggdes ut så springer det nu massor av barn fram o tillbaka på vägen. Folk kör tyvärr på 
ett mindre lämpligt sätt just där. Och det vore väldigt olyckligt om ett barn skulle 
komma till skada. 
 
Vägen som Ida föreslår uppförande av övergångsställe eller farthinder är Varnumsvägen (väg 
1818) som är statlig väg och sköts av Trafikverket. Ulricehamns kommun har ingen möjlighet 
att på eget bevåg anlägga övergångsställe eller farthinder på Trafikverkets väg. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2022-08-17 från samhällsby gnadschef Tjänsteskrivelse 2022-08-22 från samhällsbyggnadschef 
2 Medborgarförslag om farthinder eller övergångsställe i Nitta 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det är utanför den kommunala 
kompetensen att anlägga farthinder eller övergångsställe på statlig väg. 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2022-08-22 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om 
farthinder eller övergångsställe i Nitta 
Diarienummer 2022/412, löpnummer 3193/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det är utanför den kommunala 
kompetensen att anlägga farthinder eller övergångsställe på statlig väg. 
 
Sammanfattning 
 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Ida Andersson att det tillkommer 
farthinder eller ett övergångsställe mellan busshållplatserna på Varnumsvägen i Nitta.  
Efter att en lekplats, som ligger bakom ett buskage bakom ena busshållplatsen rustades upp 
och byggdes ut så springer det nu massor av barn fram o tillbaka på vägen. Folk kör tyvärr på 
ett mindre lämpligt sätt just där. Och det vore väldigt olyckligt om ett barn skulle 
komma till skada. 
 
Vägen som Ida föreslår uppförande av övergångsställe eller farthinder är Varnumsvägen (väg 
1818) som är statlig väg och sköts av Trafikverket. Ulricehamns kommun har ingen möjlighet 
att på eget bevåg anlägga övergångsställe eller farthinder på Trafikverkets väg. 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Ida Andersson att det tillkommer 
farthinder eller ett övergångsställe mellan busshållplatserna på Varnumsvägen i Nitta.  
 
Efter att en lekplats, som ligger bakom ett buskage bakom ena busshållplatsen rustades upp 
och byggdes ut så springer det nu massor av barn fram o tillbaka på vägen. Folk kör tyvärr på 
ett mindre lämpligt sätt just där. Och det vore väldigt olyckligt om ett barn skulle 
komma till skada. 
 
Laglighet 
Vägen som Ida Andersson föreslår uppförande av övergångsställe eller farthinder är 
Varnumsvägen (väg 1818) som är statlig väg och sköts av Trafikverket. Ulricehamns kommun 
har ingen möjlighet att på eget bevåg anlägga övergångsställe eller farthinder på 
Trafikverkets väg. Förslaget får ställas till Trafikverket och inte till Ulricehamns kommun. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om farthinder eller övergångsställe i Nitta 
 
Beslutet lämnas till 
Ida Andersson 
Samhällsbyggnadschef 
 
 

Fredrik Linusson  Viktor Bodin 
Samhällsbyggnadschef Trafikhandläggare 
Sektor miljö och samhällsbyggnad Exploateringsenheten 
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 Sektor miljö och samhällsbyggnad 



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 09.06.2022 18:59:45
Till: Ulricehamns Kommun[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Inkommet medborgarförslag

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

Medborgarförslag

Skriv ditt
medborgarförslag:

Skulle önska att det tillkom farthinder eller ett övergångsställe mellan
busshållsplatserna på varnumsvägen i Nitta. Efter att en lekplats, som ligger
bakom ett buskage bakom ena busshållplatsen rustades upp och byggdes ut så
springer det nu massor av barn fram o tillbaka på vägen. Folk kör tyvärr på ett
mindre lämpligt sätt just där. Och det vore väldigt olyckligt om ett barn skulle
komma till skada.
Det vore väldigt bra om ni hade kunnat kolla på detta inom en väldigt snar framtid!
Mvh En orolig Förälder.

Förnamn: Ida
Efternamn: Andersson
E-post:
Adress:
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§  
 

Informationsärenden till kommunstyrelsen 2022-10-
06 
Dnr 2021/624 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
1 Direktionsprotokoll Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 2022-09-02 
2 Sammanträdesprotokoll Direktionen Boråsregionen Sjuhärads samordningsförbund  
2022-09-16 
§ 64 Reviderad modell samt utlysning delregionala utvecklingsmedel 2023 
§ 68 Delregional kunskapsnod fullfölja studier 
§ 69 Yttrande Trafikförsörjningsprogrammet 
§ 70 Förändrad avgift Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2022-09-22 

 

Tjänsteskrivelse Informationsärenden till 
kommunstyrelsen 2022-10-06 
2021/624, löpnummer 3410/2022 
 
Förslag till beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
1 Direktionsprotokoll Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 2022-09-02 
2 Sammanträdesprotokoll Direktionen Boråsregionen Sjuhärads samordningsförbund  
2022-09-16 
§ 64 Reviderad modell samt utlysning delregionala utvecklingsmedel 2023 
§ 68 Delregional kunskapsnod fullfölja studier 
§ 69 Yttrande Trafikförsörjningsprogrammet 
§ 70 Förändrad avgift Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 
 
 
 
 
Beslutsunderlag 
 
 
 
 
 

Maria Winsten 
Kommunsekreterare 
Kommunstyrelsens förvaltning 
 

 




