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§ 325/2022 
 

Revisionsrapport, stiftelser och donationsfonder år 
2021 
Dnr 2022/560 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Stiftelsernas styrelser beviljas ansvarsfrihet för 2021. Årsredovisning med revisionsberättelse 
2021 för stiftelsen Gerda Stombergs Minne, övriga stiftelsers redovisning för 2021 samt 
revisionsrapporter för övriga stiftelser 2021 läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Sammanställning, årsredovisning och revisionsrapporter för 2021 överlämnas härmed 
avseende åtta stiftelser (donationsfonder) som kommunen förvaltar.  
 
Kommunfullmäktige beslutade i september 2012 att alla stiftelser utom en skulle avslutas 
eller flyttas till annan huvudman. Arbete med att avsluta stiftelser genom olika åtgärder 
pågår. 15 stiftelser är avslutade och under 2017–2020 har länsstyrelsen beslutat om att 
kvarvarande stiftelser får förbruka kapitalet. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-10-28 från ekonomichef  
2 Gerdas minne 2021 
3 Revisionsrapport, stiftelser och donationsfonder år 2021 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Stiftelsernas styrelser beviljas ansvarsfrihet för 2021. Årsredovisning med revisionsberättelse 
2021 för stiftelsen Gerda Stombergs Minne, övriga stiftelsers redovisning för 2021 samt 
revisionsrapporter för övriga stiftelser 2021 läggs till handlingarna. 
 
Jäv 
Inga-Kersti Skarland (S) anmäler jäv, lämnar mötet och deltar inte i handläggningen av 
ärendet. Mattias Green Andersson (S) ersätter Inga-Kersti Skarland (S). 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

2022-10-28 

Tjänsteskrivelse Revisionsrapport, stiftelser och 
donationsfonder år 2021 
Diarienummer 2022/560, löpnummer 4190/2022 

Förvaltningens förslag till beslut 
Stiftelsernas styrelser beviljas ansvarsfrihet för 2021. Årsredovisning med revisionsberättelse 
2021 för stiftelsen Gerda Stombergs Minne, övriga stiftelsers redovisning för 2021 samt 
revisionsrapporter för övriga stiftelser 2021 läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 
Sammanställning, årsredovisning och revisionsrapporter för 2021 överlämnas härmed 
avseende åtta stiftelser (donationsfonder) som kommunen förvaltar.  

Kommunfullmäktige beslutade i september 2012 att alla stiftelser utom en skulle avslutas 
eller flyttas till annan huvudman. Arbete med att avsluta stiftelser genom olika åtgärder 
pågår. 15 stiftelser är avslutade och under 2017–2020 har länsstyrelsen beslutat om att 
kvarvarande stiftelser får förbruka kapitalet. 

Ärendet 
Se sammanfattning. 

Beslutsunderlag 
1 Gerdas minne 2021 
2 Revisionsrapport, stiftelser och donationsfonder år 2021 

Beslut lämnas till 
Ekonomichef 

Ulrica Fagerson 
Ekonomichef 
Ekonomifunktionen 
Kommunledningsstaben 
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§ 326/2022 
 

Delårsrapport 2022 - Tolkförmedling Väst 
Dnr 2022/627 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Delårsrapporten godkänns och läggs till handlingarna.   
 
Sammanfattning 
Direktionen för Tolkförmedling Väst har vid sitt sammanträde den 30 september 2022 
beslutat att godkänna delårsrapport 2022. Budget 2022 är lagd utifrån 320 000 uppdrag och 
prognosen för helår 2022 baseras på ca 340 000 uppdrag. Förbundet har hittills utfört fler 
uppdrag än budgeterat och efterfrågan på förbundets tjänster förväntas vara fortsatt hög 
under hösten. Utfallet för delåret är 4,4 mkr och prognosen för helåret är 2.1 mkr.  
 
Revisorernas i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst samlade bedömning är att 
resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som direktionen beslutat om, såväl de 
finansiella som de övergripande målen för verksamheten.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-10-26 från kanslichef 
2 Delårsrapport 2022 - Tolkförmedling Väst 
3 Protokollsutdrag 
4 Revisorernas bedömning 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Delårsrapporten godkänns och läggs till handlingarna.   
Jäv 
Sebastian Gustavsson (M) anmäler jäv, lämnar mötet och deltar inte i handläggningen av 
ärendet. Cristina Bernevång (KD) ersätter Sebastian Gustavsson (M).   



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-10-26 

Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2022 - Tolkförmedling 
Väst 
Diarienummer 2022/627, löpnummer 4119/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Delårsrapporten godkänns och läggs till handlingarna.  
 
Sammanfattning 
Direktionen för Tolkförmedling Väst har vid sitt sammanträde den 30 september 2022 
beslutat att godkänna delårsrapport 2022. Budget 2022 är lagd utifrån 320 000 uppdrag och 
prognosen för helår 2022 baseras på ca 340 000 uppdrag. Förbundet har hittills utfört fler 
uppdrag än budgeterat och efterfrågan på förbundets tjänster förväntas vara fortsatt hög 
under hösten. Utfallet för delåret är 4,4 mkr och prognosen för helåret är 2.1 mkr.  
 
Revisorernas i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst samlade bedömning är att 
resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som direktionen beslutat om, såväl de 
finansiella som de övergripande målen för verksamheten.  
 
 
Ärendet 
Direktionen för Tolkförmedling Väst har vid sitt sammanträde den 30 september 2022 
beslutat att godkänna delårsrapport 2022. Under räkenskapsåret ska förbundet upprätta 
minst en delårsrapport för verksamheten och ekonomin. Delårsrapporten ska innehålla en 
förenklad förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt noter.  
 
Budget 2022 är lagd utifrån 320 000 uppdrag och prognosen för helår 2022 baseras på ca 
340 000 uppdrag. Förbundet har hittills utfört fler uppdrag än budgeterat och efterfrågan på 
förbundets tjänster förväntas vara fortsatt hög under hösten. Utfallet för delåret är 4,4 mkr 
och prognosen för helåret är 2.1 mkr.  
 
Revisorernas i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst samlade bedömning är att 
resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som direktionen beslutat om, såväl de 
finansiella som de övergripande målen för verksamheten.  
 
Beslutsunderlag 
1 Delårsrapport 2022 - Tolkförmedling Väst 
2 Protokollsutdrag 
3 Revisorernas bedömning 
 
Beslut lämnas till 
Tolkförmedling Väst 
Kanslichef  
 
 
 

Lena Brännmar Maria Winsten 
Kanslichef Kommunsekreterare 
Kommunledningsstaben  Kanslifunktionen 
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 Kommunledningsstaben 



Hej,
 
Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst (TFV) expedierar här beslutad Delårsrapport 2022. 
Bifogat finns även revisorernas bedömning av delårsrapporten, protokollsutdrag från direktionen 
samt den av medlemmarna beslutade förbundsordningen. Det finns enligt kommunallagens 
kommentarer inget krav på att fullmäktige formellt godkänner delårsrapporten men den ska 
behandlas i er fullmäktige.
 
Direktionens representanter och förbundets revisorer läggs som kopia i expedieringen för 
kännedom.
 
Hör av er om ni har några frågor.
 
 
Med vänlig hälsning
 
Emma Davidsson
Förbundssekreterare
Tolkförmedling Väst
 
E-post: emma.davidsson@tolkformedlingvast.se
Telefon: 010-211 73 79 | Mobil: 0720-83 05 10
Postadress: Box 113 05, 404 27 Göteborg 
Besöksadress: Johan på Gårdas gata 5A, Göteborg
www.tolkformedlingvast.se

 

 

http://www.tolkformedlingvast.se/
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Inledning 

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose medlemmarnas 

behov1 av språktolk. Förbundet har tilldelats uppdraget att bedriva språktolkförmedling och är 

därmed huvudman för verksamheten. Medlemsorganisationernas verksamheter köper samtliga 

språktolktjänster av Tolkförmedling Väst. Förbundet bedriver även översättningsverksamhet. 

 

Tolkförmedling Väst har varit i drift sedan 1 april 2013 och består av totalt 43 medlemmar; 

Västra Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, Borås, Bollebygd, Dals-Ed, Essunga, 

Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, 

Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Lysekil, Mariestad, Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, 

Partille, Skara, Skövde, Sotenäs, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, 

Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda och Öckerö. 

 

Figur 1 Karta över medlemskommuner 

 

Förbundet är en egen offentligrättslig juridisk person, fristående i förhållande till sina 

medlemmar. Medlemmarna har kvar ett yttersta ekonomiskt ansvar för verksamheten. Varje 

medlem har tillskjutit en krona per kommuninvånare som andelskapital. Kvotvärdet av detta ger 

medlemmens andel i förbundet. 

 

 
1 En myndighet ska enligt 13 § i Förvaltningslagen ”… använda tolk och se till att översätta handlingar om det 
behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar 
svenska.” 
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Förbundet styrs av en direktion bestående av ledamöter från respektive medlemsorganisation. 

Särskilt utsedda revisorer granskar förbundets verksamhet. Förbundet har sitt säte i Göteborg 

samt lokalkontor i Mariestad och Borås. 

 

Vision 
Genom att erbjuda kvalitativa språktolktjänster bidrar Tolkförmedling Väst till ökad integration i 

samhället. 

 

Ledord 
Förbundets ledord; professionalitet, tillgänglighet och trygghet är en del av förbundets 

varumärke. Ledorden talar om vad förbundet står för och ska genomsyra verksamheten. 

 

 

Förvaltningsberättelse 

Organisation 
På uppdrag av direktionen leds tjänstemannaorganisationen av förbundsdirektör. Verksamheten 

består av kansli, tre tolkförmedlingskontor samt översättningsförmedling. Kansliet leds av 

förbundsdirektören. De lokala förmedlingskontoren, inklusive översättningsförmedling samt 

verksamheten för rekrytering och utbildning av uppdragstagare, leds av förbundets fyra 

verksamhetschefer. Administrativt stöd inom IT, ekonomi, HR och lön köps av Mariestads, 

Töreboda, Gullspångs kommuner i samverkan. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och 

verksamhetsanpassat telefonisystem köps separat.  

 

Direktionen 

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras i 

kommunallagen och den förbundsordning som medlemmarna antagit. Direktionen har haft två 

möten under perioden 1 januari t.o.m. 31 augusti 2022.  

 
  

Figur 2 Organisationsschema 
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Direktionen för Tolkförmedling Väst utgjordes 2022-08-31 av: 

 

Göteborgs Stad Västra Götalandsregionen 

Åke Björk (M), ordförande Christina Abrahamsson (M), vice ordförande 

Erik Norén (V), ersättare Jonas Adelsten Kristiansen (S), ersättare 

  

Alingsås kommun Bollebygd kommun 

Per-Gordon Tranberg (M), ledamot Ingridh Anderén (M), ledamot 

Leif Hansson (S), ersättare  Christina Hein (S), ersättare 

  

Borås Stad Dals-Eds kommun 

Lars-Åke Johansson (S), ledamot Christina Virevik (C), ledamot  

Birgitta Bergman (M), ersättare Carina Halmberg (S), ersättare 

  

Essunga kommun Falköpings kommun 

Gunilla Hermansson (KD), ledamot Rune Lennartsson (C), ledamot 

Daniel Andersson (M), ersättare Caroline Lundberg (M), ersättare 

  

Grästorps kommun Gullspångs kommun 

Svante Classon (C), ledamot Ann-Christin Erlandsson (S), ledamot 

Kent Larsson (M), ersättare Björn Thodenius (M), ersättare 

  

Götene kommun Herrljunga kommun 

Isabella Carlén (KD), ledamot Gunnar Andersson (M), ledamot 

Björn Cavalli Björkman (S), ersättare Mats Palm (S), ersättare 

  

Hjo kommun Härryda Kommun 

Ann-Christine Fredriksson (M), ledamot Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot 

Lars-Göran Svensson (S), ersättare Siw Hallbert (S), ersättare 

  

Karlsborgs kommun Kungälv kommun 

Ingvar Kärsmyr (KD), ledamot Lennart Martinsson (S), ledamot 

Anita Larsson (S), ersättare  Vakant, ersättare 

  

Lerums kommun Lidköpings kommun 

Ulf Utgård (M), ledamot Lena O Jenemark (S), ledamot 

Halim Azemi (S), ersättare Kristina Classon (M), ersättare 

  

Lilla Edets kommun Lysekils kommun  

Zara Blidevik (M), ledamot Ricard Söderberg (S), ledamot 

Gitte Jensen (S), ersättare Vakant, ersättare 

  

Mariestads kommun Marks kommun 

Richard Thorell (M), ledamot Niklas Herneryd (L), ledamot 

Janne Jansson (S), ersättare Ann Iberius Orrvik (M), ersättare 
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Munkedals kommun Mölndals stad 

Anna Höglind (L), ledamot Leif Norberg (M), ledamot  

Hans-Joachim Isenheim (MP), ersättare Shahla Alamshahi (S), ersättare 

  

Orust kommun Partille Kommun 

Britt-Marie Andrén Karlsson (S), ledamot Adam Algotsson (M), ledamot 

Maria Sörqvist (C), ersättare Eva Carlsson (S), ersättare 

  

Skara kommun Skövde kommun 

Ewa Karlsson (M), ledamot  Ulla-Britt Hagström (L), ledamot 

Michael Karlsson (S), ersättare Anita Löfgren (S), ersättare 

  

Sotenäs kommun Strömstads kommun 

Kajsa Åkesson (M), ledamot Anna-Lena Carlsson (C), ledamot 

Gerardo Alas (S), ersättare Merry Johansson (S), ersättare 

  

Svenljunga kommun Tanums kommun 

Patrik Harrysson (S), ledamot Roger Wallentin (C), ledamot 

Johan Björkman (M), ersättare Ida Östholm (M), ersättare 

  

Tibro kommun Tidaholms kommun 

Peter Söderlund (L), ledamot Hajrudin Abdihodzic (V), ledamot 

Maria Maric (KD), ersättare  Anders Wennerlund (M), ersättare 

  

Tjörns kommun Tranemo kommun 

Gun Alexandersson Malm (L), ledamot Eva-Karin Haglund (S), ledamot 

Anette Johannessen (S), ersättare Cecilia Valbrant (C), ersättare 

  

Trollhättans Stad Töreboda kommun 

Margreth Johnsson (S), ledamot Pernilla Johansson (C), ledamot 

Vakant Anne-Charlotte Karlsson (S), ersättare 

  

Uddevalla kommun Ulricehamn kommun 

Elving Andersson (C), ledamot Elisabeth Stålbrand (NU2), ledamot 

Christina Nilsson (KD), ersättare Sebastian Gustavsson (M) ersättare 

  

Vara kommun Vårgårda kommun 

Ulf Genitz (C), ledamot Bengt Hilmersson (C), ledamot 

Fredrik Pettersson (S) ersättare Tony Willner (S), ersättare 

  

Öckerö kommun  

Kent Lagrell (M), ledamot  

Jan-Åke Simonsson (S), ersättare  

 

 

 
2 Nya Ulricehamn. 
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Förbundets verksamhet 

Tolkförmedling Väst har i uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av språktolktjänster. 

Förbundet erbjuder även översättningstjänster till sina medlemmar. Språktolkning erbjuds på 

plats och på distans. Distanstolkning utförs via ljud och bild för såväl kortare meddelanden som 

längre tolkningsuppdrag.  

 

Bokning av förbundets tjänster kan ske på webben, i appen eller via telefonkontakt. 

Förmedlingskontoren har öppet vardagar under kontorstid. Övriga tider administreras förbundets 

bokningar av Regionservice, Västra Götalandsregionen. Via förbundets digitala tjänst, Akut tolk, 

tillsätts akuta tolkuppdrag inom fem minuter, dygnet runt, årets alla dagar. 

 

Tolkar och översättare 

Den 31 augusti 2022 hade förbundet 1 117 aktiva tolkar, av dessa var 213 auktoriserade och 75 

hade även sjukvårdsauktorisation. Vid samma tillfälle hade förbundet 116 aktiva översättare, av 

dessa var 71 auktoriserade translatorer. 34 uppdragstagare var verksamma som både tolk och 

översättare. 

 

I Sverige talas ca 200 språk3. Kammarkollegiet ansvarar för auktorisation av tolkar och 

översättare. Möjligheten till auktorisation erbjuds dock endast i ca 50 språk för tolkar. Förbundet 

arbetar kontinuerligt med att rekrytera tolkar för att kunna möta kundernas behov. Förbundet 

samarbetar numera med externa utbildningsanordnare för tolkutbildning. Under året har 

förbundet besökt några av dessa utbildningsanordnare i syfte att marknadsföra Tolkförmedling 

Väst vilket har resulterat i att flera nyutexaminerade tolkar sökt sig till förbundet.  

 

Förbundet erbjuder utbildningsinsatser för såväl tolkaspiranter som erfarna tolkar. Under våren 

har följande utbildningar erbjudits på distans; ”Fördjupningskurs i Socialtjänsten”, 

”Fördjupningskurs Psykiatrin och psykisk ohälsa” samt ”Introduktionskurs” för nyrekryterade 

tolkar som tolkutbildning. Totalt har 125 utbildningsintyg utfärdats under våren. 

 

Under våren 2022 har förbundets tolkar vid två tillfällen erbjudits SRHR4-utbildning på distans. 

Totalt har 32 tolkar genomgått denna utbildning i år. Den externa utbildningsleverantören har 

tidigare enbart tillhandahållit utbildningen på plats varför ingen SRHR-utbildning genomförts 

under pandemin. Normalt genomgår 60–80 tolkar SRHR-utbildningen varje år. 

 

Innan Rysslands invasion i Ukraina hade förbundet endast några få tolkuppdrag i månaden på 

ukrainska. Då behovet vände från en dag till en annan tvingades förbundet att identifiera och 

internt snabbutbilda ett trettiotal ukrainsktalande personer för akuta tolkuppdrag. I augusti hade 

förbundet 52 ukrainska tolkar jämfört med 11 som fanns registrerade hos förbundet innan 

invasionen. Även ukrainska översättare har rekryterats för att möta det akuta behovet. 

 

 

 

 
3 Många modersmål. Institutet för språk och folkminnen.  
https://www.isof.se/lar-dig-mer/kunskapsbanker/lar-dig-mer-om-svenska-spraket/ett-sprak-i-forandring. Hämtat 
2021-08-24. 
4 Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter (SRHR) genomförs i samarbete med Kunskapscentrum för sexuell 
hälsa, VGR, samt SRHR-teamet, Göteborgs Stad. 
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Kunder 

Den 31 augusti 2022 hade förbundet 5 519 registrerade medlemskunder. I snitt förmedlas 

uppdrag till drygt 2 000 kunder varje månad. Av förbundets förmedlade uppdrag köps 99,99 % 

av medlemskunder. Största kund är Västra Götalandsregionen som står för 70 %.  

 

Händelser av väsentlig betydelse 
Upphandling nytt verksamhetssystem 

Avtalet med nuvarande leverantör av verksamhetssystem har inte förlängts. Upphandling av nytt 

verksamhetssystem pågår. 

 

Ökat behov av ukrainska tolkar 

Rysslands invasion av Ukraina har under första halvåret kraftigt ökat efterfrågan av ukrainska 

tolkar. Genom ett intensifierat och delvis kreativt rekryteringsarbete har tillgången kunnat 

balanseras mot efterfrågan. Under sommaren gick efterfrågan ner för att i slutet av augusti åter 

öka. Behovet av ukrainska tolkar bör framledes kunna tillgodoses. Detta förutsätter dock att 

inflödet av tolkbehövande på ukrainska ligger stabilt och att distanstolk företrädesvis används. 

 

Händelser efter räkenskapsperiodens slut 

Avtal skrevs i mitten av september med ny leverantör för nytt verksamhetssystem. Projektet för 

implementering av det nya systemet drogs i gång i slutet av september. 

 

Styrning och uppföljning av verksamheten 
Övergripande mål 

Tolkförmedling Väst ska tillgodose medlemmarnas behov av språktolk och ska vara det självklara 

valet av förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet ska vara en attraktiv 

arbetsgivare där alla medarbetare vet sitt uppdrag och vem vi är till för. Tolkförmedling Väst ska 

vara i framkant och en förebild för andra. Förbundets värdegrund ska vara ett gemensamt 

förhållningssätt och verksamheten ska genomsyras av professionalitet, tillgänglighet och trygghet 

i alla led.   

 

Tolkförmedling Väst ska 

• ha god tillgänglighet och likvärdig service till förbundets kunder  

• hantera och tillvarata såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för 

verksamhetens kvalitetssäkring och utveckling  

• ha en god ekonomisk medvetenhet och arbeta kostnadseffektivt  

• arbeta hållbart och miljömedvetet  

• verka för ökad kunskap om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i 

samhället. 
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Verksamhetsmål 2022 

Målen för 2022 har justerats i relation till tidigare utfall och prognosen för kommande period. 

Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål: 

 

Kvalitetsmål 

Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans 

Indikator 
Utfall 

2021 

Målvärde 

2022 

Prognos 

2022 

Andel tillsatta beställningar ska överstiga 99 %. 99,1 % ≥99 %  

Andel tillfällen tolkar kommer sent eller uteblir från bokade 

uppdrag ska understiga 1 %. 

0,9 % <1 %  

 

Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar 

Indikator 
Utfall 

2021 

Målvärde 

2022 

Prognos 

2022 

Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av 

auktoriserad sjukvårdstolk ska uppgå till minst 5 %. 

8,1 % ≥5 %  

Andel uppdrag som utförs av auktoriserad tolk ska uppgå 

till minst 18 %. 

22,4 % ≥18 %  

Andel uppdrag som utförs av utbildad tolk ska uppgå till 

minst 65 %. 

62,1 % ≥65 %  

 

Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verksamheten ska utvecklas 

Indikator 
Utfall 

2021 

Målvärde 

2022 

Prognos 

2022 

Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska 

uppgå till minst 65 %. 
67,6 % ≥65 %  

 

Arbetsmiljömål 

Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare 

Indikator 
Utfall 

2021 

Målvärde 

2022 

Prognos 

2022 

Sjukfrånvaron ska understiga 6 %. 4,6 % <6 %  

Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska överstiga 85 83 >85  

 

Miljömål 

Tolkförmedling Väst ska bedriva en hållbar verksamhet 

Indikator 
Utfall 

2021 

Målvärde 

2022 

Prognos 

2022 

Andel uppdrag som utförs på distans ska uppgå till minst  

63 %. 

70,3 % ≥63 % 
 

 Målet beräknas uppnås  Utfall är svårbedömt  Målet förväntas inte uppnås 
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Måluppfyllelse  

Ett kontinuerligt arbete pågår för att ständigt kvalitetssäkra verksamheten. Detta sker bland annat 

genom grund- och vidareutbildning för uppdragstagare samt löpande uppföljning av synpunkter 

och avvikelser från såväl kunder som uppdragstagare. Tillsättning av tolkuppdrag sker utifrån 

prioriteringen högsta kompetens för uppdraget. Distanstolkningen har under året legat på en 

stabil och hög nivå vilket innebär att tolkens tid mer effektivt kunnat nyttjas till faktiskt tolktid. 

Den höga andelen distanstolkning har bidragit till att även andelen uppdrag som utförs av tolkar 

med högre kompetens fortsatt är hög. Målen avseende uppdrag som utförs av auktoriserade 

tolkar förväntas uppnås. Dock kommer troligen inte målet avseende uppdrag utförda av 

utbildade tolkar att uppnås. De auktoriserade tolkarna kan på grund av den stora andelen 

distanstolkning i allt högre grad nyttjas mer effektivt och färre uppdrag har under året erbjudits 

de tolkar med lägre kompetens vilket resulterat i att tolkuppdragen generellt utförts av tolkar med 

allt högre kompetens. 

 

Tillsättningsgraden för delåret är i paritet med föregående år. Målet förväntas därmed uppnås. 

Beställningar som inkommer via digitala tjänster ökar och även detta mål beräknas därmed 

uppnås. 

 

Under året har sjukfrånvaron i förbundet varit låg och den har sedan februari inte överstigit 

målvärdet. Målet bedöms därmed uppnås. Målet för Hållbart Medarbetarengagemang (HME) 

förväntas också uppnås då de två genomförda mätningarna, av årets totalt fyra, som hittills gjorts 

i år visar på fint utfall. 

 

Ekonomi 
I enlighet med förbundsordningen ska förbundets årliga kostnader minst täckas av årets intäkter. 

Ett av de övergripande verksamhetsmålen är att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. Intäkter 

fås genom förmedling av tolktjänster och förbundets största kostnader är arvoden till tolkar 

kopplat till tolkuppdrag. Den totala kostnaden för arvoden och de totala intäkterna är beroende 

av hur många tolktjänster som utförs. Förbundet debiterar medlemmarna för utförda tjänster 

enligt självkostnadsprincipen. 

 

Tolkförmedling Väst har en checkkredit hos bank på 10 mkr.  

 

Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal och uppgår till 3,1 mkr.  

 

God ekonomisk hushållning 
I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. 

Verksamheten ska genomsyras av en god ekonomisk hushållning både i ett kort- och i ett 

långsiktigt perspektiv. Kännetecken för detta är bland annat att de löpande intäkterna täcker de 

löpande kostnaderna och att resultatet, sett över en längre period, är positivt.  

 

Direktionen har fastslagit följande finansiella mål rörande god ekonomisk hushållning: 

• Den löpande verksamheten ska visa ett positivt resultat  

• Checkkrediten ska ej nyttjas 

Den löpande verksamheten visar ett positivt resultat och likviditeten har varit god vilket innebär 

att checkkrediten inte nyttjats. 
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Balanskravsresultat utifrån helårsprognos 
Inget underskott från tidigare år finns att återställa enligt balanskravets bestämmelser. 

Balanskravet år 2022 indikerar ett positivt resultat uppgående till 2,1 mkr. 

 

Väsentliga personalförhållanden 
Medarbetare 

Under våren sa förbundets utvecklingsledare upp sig för att gå vidare till nya utmaningar. 

Rekryteringen av en efterträdare var klar i början av sommaren och den nya medarbetaren 

tillträdde i mitten av augusti. Även förbundets kommunikatör sa upp sig under våren, också hon 

efter många år i förbundet och för nya utmaningar hos annan arbetsgivare. Rekryteringsprocessen 

av ny kommunikatör drogs i gång innan sommaren men då tjänsten inte kunde tillsättas med 

lämplig sökande pågår en ny rekryteringsprocess i skrivande stund. 

 

Verksamhetschefen för Borås-kontoret lämnade hastigt under sommaren sitt uppdrag. 

Rekrytering pågår. Verksamhetschefen för översättningsförmedlingen är tillförordnad 

verksamhetschef för Borås-kontoret i avvaktan på tillträde av ny befattningshavare. 

 

Det kontinuerliga värdegrundsarbetet som bedrivits i organisationen de senare åren har haft en 

fortsatt positiv inverkan på förbundets arbetsmiljö, vilket tydligt framkommer i mätresultaten i 

Winningtemp. Det alltmer distansanpassade arbetssättet som utvecklats under pandemin lever till 

mer eller mindre del kvar i organisationen för flera medarbetare och bidrar till förbundet som en 

attraktiv arbetsgivare.  

 

Årets löneöversyn genomfördes i enlighet med avtal och ny lön betalades ut i april. 

Löneöversynen föranleddes av en lönekartläggning där inga osakliga löneskillnader förelåg.  

 

Tillsvidare- och visstidsanställda  

Per den 31 augusti 2022 hade förbundet 47 tillsvidareanställda arbetstagare. Av dessa var 40 

kvinnor och 7 män. Vid samma tidpunkt var två tillsvidareanställda studielediga och fem 

föräldralediga varav fyra är partiellt föräldralediga. 

 

Totalt har antalet arbetade timmar som utförts i förbundet motsvarat 39 årsarbetare (åa), vilket är 

3,2 åa färre jämfört med samma period föregående år. Minskningen beror på att flera tjänster 

varit vakanta under perioden. De tillsvidareanställda arbetstagarna har fram till 31 augusti arbetat 

tid motsvarande 37,3 åa och antalet timmar som utförts av timavlönad och visstidsanställd 

personal motsvarar 1,7 åa.  

 
 

Delår 
Tillsvidare 

(åa) 
Visstid 

(åa) 
Timavlönade

(åa) 
Totalt 
(åa) 

2022 37,3 1,5 0,2 39 

2021 38,9 2,6 0,7 42,2 

2020 34,5 6,3 0,8 41,6 

2019 36,6 6,6 1,4 44,6 

2018 40,1 3,6 1,1 44,8 
Figur 3 Faktiskt arbetade timmar omvandlat till årsarbetare 
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Sysselsättningsgrad  

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda medarbetarna är 99 %. Av 

förbundets tillsvidareanställda arbetar 93 % av kvinnorna och 100 % av männen heltid. 

 

Sjukfrånvaro 

Den genomsnittliga totala sjukfrånvaron 

för årets första sju månader var 5 % 

vilket är en ökning med 0,8 

procentenheter jämfört med samma 

period föregående år. Ökningen bedöms 

ha en koppling till att förbundets 

medarbetare nu i betydligt mindre 

omfattning arbetar hemifrån och därmed 

sjukskriver sig vid sjukdomssymptom. 

Sjukfrånvaron ligger på en acceptabel 

nivå. Det finns ingen långtidssjukfrånvaro 

eller arbetsrelaterad sjukfrånvaro och 

kostnaderna för företagshälsovård är i 

princip obefintliga. 
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Figur 4 Sjukfrånvaro 2020–2022 
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Förväntad utveckling 
Omvärld 

I slutet av 2021 var 27,1 miljoner människor på flykt i världen vilket är en ökning med 0,7 

miljoner jämfört med föregående år. Drygt två tredjedelar av flyktingarna kommer från; Syrien, 

Venezuela, Afghanistan, Syd Sudan och Myanmar.5 

 

Migrationsverkets senaste prognos avseende antalet asylsökande till Sverige för 2022 är  

14 000–24 000 personer. Prognosen för antalet skyddsökande från Ukraina i enlighet med 

massflyktsdirektivet är 55 000 personer för 2022. De personer som beviljats tillfälligt skydd 

förväntas vara kvar i Sverige under en längre tid. Migrationsverket spår att EU:s 

massflyktsdirektiv kommer att förlängas efter den 4 mars 2023.6 

 

Nuläge 

Under januari – augusti 2022 har förbundet 

utfört drygt 222 000 uppdrag, varav 1 064 

översättningsuppdrag. Förbundet har 

förmedlat tjänster på 114 olika språk. De 

mest efterfrågade språken är fortsatt arabiska 

och somaliska. Förbundet har dock under 

året utfört färre uppdrag på de två största 

språken jämfört med föregående år. Av de 

tio mest efterfrågade språken har förbundet 

utfört fler uppdrag på dari, BKS (bosniska, 

kroatiska och serbiska), albanska och turkiska 

jämfört med samma period föregående år. 

Gruppen med övriga språk har ökat med tre 

procentenheter jämfört med samma period 

2021. Utförda uppdrag på ukrainska står för 

drygt hälften av ökningen men det har också 

skett en ökning på fler mindre vanligt efterfrågade 

språk.  

 

Förväntad utveckling 

Förbundet har till och med 31 augusti utfört drygt 5 000 fler uppdrag än föregående år. 

Efterfrågan på förbundets tjänster ligger därmed åter i nivå som innan pandemin och förväntas 

fortsätta på en stabil nivå under hösten. De senaste två årens allt färre asylsökande borde ha 

resulterat i färre antal nya tolkbehövande. Hur tillströmningen av nya tolkbehövande kommer att 

se ut framöver är i dagsläget mycket svårt att förutse. Rysslands invasion av Ukraina har medfört 

en stor ökad efterfrågan av framför allt ukrainska, men även ryska tolkar. Antalet ukrainska och 

ryska tolkuppdrag är dock en mycket liten andel av förbundets totala antal tolkuppdrag. Under 

sommaren har efterfrågan på ukrainska och ryska tolkar stabiliserats. I dagsläget finns inga 

 
5 Global trends forced displacement in 2021. UNHCR. https://www.unhcr.org/62a9d1494/global-trends-report-2021. 
Hämtat 2022-08-10. 
6 Verksamhets- och utgiftsprognos 2022-07-29. Migrationsverket. 
https://www.migrationsverket.se/download/18.3b1f2b651811f9cba35138b/1659078584261/Migrationsverkets%20
juliprognos%202022%20P3-22.pdf. Hämtat 2022-08-10. 

Arabiska 33%

Somaliska 13%

Persiska 6%Dari 5%

BKS 5%

Tigrinja 4%

Albanska 3%

Sorani 3%

Turkiska 3%

Polska 2%

Övriga 23%

Figur 5 Språkfördelning 2022 

Bifogad: Delårsrapport 2022.pdf



 

  15 (24) 

Intern 

indikationer på att efterfrågan kommer öka i stor omfattning under hösten även om kommunerna 

tar över ansvaret. 

 

Distanstolkning har fortsatt varit den dominerande tolktjänsten under året. Tolkning på distans 

innebär färre resor, mer effektivt nyttjande av tolkens tid och därmed högre kompetens på fler 

uppdrag samt lägre kostnader för kunden. Förbundet har kontinuerligt informerat kunderna om 

distanstolkningens fördelar, ett arbete som kommer fortsätta för att bibehålla dominansen av 

tolkning på distans.  

 

Förbundet arbetar kontinuerligt med att attrahera och rekrytera lämpliga kandidater till tolkyrket 

samt att kompetensutveckla och behålla befintliga tolkar. Förbundets samarbete med externa 

leverantörer avseende framför allt grundutbildning för tolkar fortgår. Vidareutbildning av 

befintliga tolkar sker löpande utifrån såväl kundernas som tolkarnas behov. Förbundets 

kompetensutvecklingsinsatser i egen regi sker numera på distans vilket möjliggör för samtliga 

tolkar, oavsett bostadsort, att delta. Även rekryteringsprocessen genomförs på distans och till stor 

del också digitalt. Introduktionsutbildningen för tolkar planeras under hösten att spelas in och 

därmed bli en digital utbildning. 

 

Av förbundets tolkar handplockades elva som under våren utbildades i samarbete med 

Linnéuniversitetet i syfte att engageras i förbundets nya tjänst ”Kulturdialog”. Innan semestern 

genomfördes några pilotuppdrag och under hösten är ett antal kulturdialoger inbokade för 

förbundets kunder såväl på plats som på distans. Kulturdialogen har till syfte att öka kunskapen 

och förståelsen avseende de kulturella utmaningar som kan uppstå i tolksituationen och i 

förlängningen främja tolksituationen. 

 

Under hösten kommer revision genomföras för fortsatt certifiering enligt FR2000. 
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Räkenskaper 

Redovisningsprinciper, upplysningar och definitioner 
Delårsrapporten har upprättats enligt Lagen om kommunal bokföring och redovisning samt 

rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Redovisningsprinciperna är 

oförändrade sedan föregående årsredovisning. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats 

till anskaffningsvärdet om inget annat anges. Intäkter redovisas i den period som tolk- och 

översättningsuppdragen har utförts och har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller 

kommer att erhållas. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska 

fördelarna kommer att tillgodogöras av förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt 

sätt.  

 

Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. 

Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen. Inventarier 

skrivs av på fem år. Immateriella tillgångar har från och med 2021 en avskrivningstid på fyra år. 

 

Resultaträkning 
Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Förbundet debiterar medlemmarna 

för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. Om årets kostnader inte täcks ska 

finansieringen av underskottet fördelas mellan medlemmarna i förhållande till medlemmens andel 

av andelskapitalet. 

  

Resultaträkning 

Belopp i tkr Not 2022-01-01 2021-01-01 Prognos Budget 

  2022-08-31 2021-08-31 2022 2022 

      

Verksamhetens intäkter 1 142 280  131 487  215 560 204 000  

Verksamhetens kostnader 2 -133 690  -125 963  -207 209 -202 290 

Avskrivningar 3 -4 154  -1 111  -6 168 -6 168 

      

Verksamhetens nettokostnader 4 436  4 413  2 183  -4 458  

      

Finansiella intäkter 4 2  2  5 5  

Finansiella kostnader 5 -44  -33  -47 -47  

      

Resultat före extraordinära poster 4 394  4 382  2 141  -4 500  

      

Extraordinära poster      

      

Redovisat resultat  4 394  4 382  0  -4 500  
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Balansräkning 

Belopp i tkr    

 Not 2022-01-01 2021-01-01 

TILLGÅNGAR  2022-08-31 2021-08-31 

    

Anläggningstillgångar    

Immateriell anläggningstillgång 6 4 621  10 765  

Inventarier 7 143  215  

Summa anläggningstillgångar  4 764  10 980  

    

Omsättningstillgångar    

Fordringar 8 30 176  27 500  

Likvida medel 9 21 893  22 641  

Summa omsättningstillgångar  52 069  50 141  

    

Summa tillgångar  56 833  61 121  

    

    

EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER    

    

Eget kapital    

Eget kapital 10 26 769  31 333  

Andelskapital, medlemskommuner 10 3 135  2 997  

Årets/periodens resultat 10 4 394  4 382  

Summa eget kapital  34 298  38 712  

    

Skulder     

Kortfristiga skulder 11 22 535  22 409  

Summa skulder  22 535  22 409  

    

Summa eget kapital, avsättningar och 
skulder  56 833  61 121  
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Kassaflödesanalys 

Belopp i tkr     

 Not 2022-01-01 2021-01-01 2021-01-01 

  2022-08-31 2021-08-31 2021-12-31 

     

Den löpande verksamheten     

Årets resultat 10 4 394 4 382 5 442  

Justering för av- och nedskrivning 3 4 154 1 111 3 173  

     

Medel från verksamheten     

före förändring av rörelsekapital  8 548 5 493 8 615  

     

Förändring kortfristiga fordringar  11 240 11 978 -1 941  

Förändring kortfristiga skulder  -8 226 -8 324 24  

     

Kassaflöde från den löpande verksamheten  11 562 9 147 6 699  

     

Investeringsverksamheten     

Bruttoinvestering i anläggningstillgångar 6 0 0 0  

     

Kassaflöde från investeringsverksamheten  0 0 0  

     

Finansieringsverksamheten     

Andelskapital 12 0 0 138  

Återbetalning av Eget Kapital 10 -10 000 0 0  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -10 000 0  138  

     

Årets kassaflöde  1 562 9 147 6 837  

Likvida medel vid periodens början  20 331 13 494 13 494  

     

Likvida medel vid periodens slut 9 21 893 22 641 20 331  
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Noter 

Belopp i tkr    

     

Not 2022-01-01 2021-01-01 2021-01-01 

  2022-08-31 2021-08-31 2021-12-31 

1 Verksamhetens intäkter    

 Förmedlingstjänster 142 246 131 479 206 913  

 

Ersättning för höga sjuklönekostnader i samband 
med pandemin 0 0 0  

 Övriga intäkter 34 9 12  

 Summa 142 280 131 487 206 925 

     

     

2 Verksamhetens kostnader    

 Direktionskostnader 313 249 395  

 Sociala avgifter direktion 117 100 159  

 Personalkostnad 14 261 14 081 22 021  

 Sociala avgifter personal 4 462 4 723 6 938  

 Arvoden och ersättning tolkar 88 571 83 636 131 281  

 Sociala avgifter tolkar 18 412 15 867 25 822  

 Tolkutbildning 249 239 365  

 Lokalkostnader 2 377 2 439 3 838  

 Dator/IT/telefoni/post 1 246 1 669 2 711  

 Inventarier, förbrukningsmaterial  161 84 160  

 Administrativa- och konsulttjänster 3 391 2 803 4 394  

 Summa 133 560 125 890 198 084 

     

 Ersättning för revisorer    

 Revisionsuppdraget, sakkunniga 75 73 110  

 

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget, 
sakkunniga 55 0 75  

 Skatterådgivning 0 0 0  

 Övriga tjänster 0 0 0  

 Summa 130 73 185 

     

3 Avskrivningar    

 Inventarier 4 154 1 111 3 173  

 Summa 4 154 1 111 3 173 

     

4 Finansiella intäkter    

 Ränteintäkter 2 2 2  

 Summa 2 2 2 

     

5 Finansiella kostnader    
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 Räntekostnad  0 0 1  

 Övriga finansiella kostnader 44 33 42  

 Summa 44 33 43 

     

 

Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar följaktligen resultatet i 
den period de tillhör. 

     

 Anläggningstillgångar    

6 Immateriella anläggningstillgångar    

 Pågående investeringar    

 - Nytt verksamhetssystem 0 0 0  

 Omklassificering 0 0 0  

 Summa 0 0 0  

     

 Anskaffningsvärde 12 758  12 758  12 758  

 Ackumulerade avskrivningar -4 032  -930  -930  

 Årets investering  0  0  0  

 Omklassificering från pågående investering 0  0  0  

 Årets avskrivning -4 116  -1 063  -3 101  

 Utgående bokfört värde 4 610 10 765 8 726 

     

7 Inventarier    

 Anskaffningsvärde 1 600 1 600 1 600  

 Årets försäljning -161   

 Ackumulerade avskrivningar -1 248 -1 337 -1 337  

 Årets investering 0 0 0  

 Årets avskrivning -48 -48 -72  

 Summa 143 215 192 

     

8 Fordringar    

 Kundfordringar 12 351 13 396 24 788  

 Div. kortfristiga fordringar 302 -1 148  

 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 523 14 105 16 482  

 Summa 30 176 27 500 41 418 

     

9 Kassa och bank    

 Bank 21 893 22 641 20 331  

 Summa 21 893 22 641 20 331 

     

10 Eget kapital    

 Ingående balans Allmänt eget kapital 36 769 31 333 31 333  

 

Återbetalning av Eget Kapital till förbundets 
medlemmar -10 000 0 0  

 Utgående balans Allmänt eget kapital 26 769 31 333 31 333  
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 Årets/periodens resultat 4 394 4 382 5 442  

 Andelskapital, medlemskommuner 3 135 2 997 3 135  

 Summa 34 298 38 712 39 910 

     

11 Kortfristiga skulder    

 Leverantörsskulder 1 745 1 798 1 439  

 Moms 5 565 5 580 8 051  

 Personalens skatter och avgifter 1 766 3 638 3 214  

 Skulder till anställda -5 -6 0  

 Upplupna semesterlöner 738 735 1 019  

 Upplupna tolkkostnader inkl. sociala avgifter 12 243 9 856 5 464  

 Övriga upplupna kostnader 483 808 11 571  

 Summa 22 535 22 409 30 758 

     

 En checkkredit på 10 mnkr finns. Ingen kredit var nyttjad per 31 augusti 2022. 

     

     

12 Andelskapital    

 Årets förändring av andelskapital 0 0 138  

 Varje medlem i förbundet har andelar motsvarande antalet invånare 

     

 Summa 0 0 138  
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Driftsredovisning 

Driftsredovisningen redovisas totalt för förbundet då styrningen av verksamhet sker på en 

förbundsövergripande nivå. Kostnader kopplat till respektive verksamhetsort finns utfördelad, 

dock ligger de övergripande kostnaderna budgeterat centralt.  
 

Delårsutfall samt helårprognos i förhållande till budget 
Bakgrund till budget 

Budget 2022 är lagd utifrån 320 000 uppdrag och prognosen för helår 2022 baseras på ca 340 000 

uppdrag. 

 

Utfall och prognos 

Delårsutfallet för såväl förmedlingsintäkter som arvodeskostnader är högre än budgeterat och 

beror på att förbundet utfört fler uppdrag än planerat. Då efterfrågan på förbundets tjänster 

förväntas vara fortsatt hög under hösten är även helårsprognosen för såväl förmedlingsintäkter 

som arvodeskostnader högre jämfört med budget. 

 

Direktionskostnaderna är lägre än budgeterat och beror på att ett av vårens två direktionsmöten 

genomförts på distans. Direktionen har beslutat att tre av fyra möten kommer att genomföras på 

distans under året vilket gör att utfallet i helårsprognosen är lägre än budgeterat.  

 

Personalkostnaderna per 31 augusti är lägre än budgeterat och beror bland annat på att flera 

tjänster varit vakanta under året. Förbundets övriga personalkostnader har också varit lägre än 

planerat under perioden då alltmer arbete sker på distans. Helårsprognosen för 

personalkostnaderna är därmed lägre än budget.  

 

Ungefär en tredjedel av budgeten avseende utbildning och rekrytering av uppdragstagare har 

nyttjats. Utfallet beror främst på att utbildningsinsatserna genomförts på distans under året. Även 

höstens utbildningsinsatser planeras ske på distans vilket resulterar i att utfallet för 

helårsprognosen är hälften jämfört med budget.  

 

Kostnadsutfallet kopplat till lokaler och IT ligger i paritet med budget för delåret. Prognosen för 

helåret följer därmed budget.  

 

Kostnadsutfallet avseende konsulttjänster är högre än budgeterat. Detta beror på att förbundet 

haft stora kostnader kopplat till konsultstöd i samband med upphandlingen av nytt 

verksamhetssystem. Under hösten förväntas ett fortsatt behov av konsultstöd kvarstå då 

implementeringsarbetet planeras att startas upp. Helårsprognosen avseende konsulttjänster är 

därmed högre än budgeterat.  

 

Utfallet för delåret är 4,4 mkr och prognosen för helåret är 2,1 mkr. 
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INTÄKTER 
Utfall  Budget  Prognos  Budget  

jan-aug 2022 jan-aug 2022 helår 2022 2022 

Förmedlingstjänster 142 246 136 000 215 560 204 000 

Övriga Intäkter 34  0 0 

Summering 142 280 136 000 215 560 204 000 

KOSTNADER         

Direktionskostnader 431 800 800 1 200 

Personalkostnader 18 845 22 528 29 000 33 792 

Arvoden uppdragstagare 106 864 104 200 164 961 156 300 

Tolkutbildning 249 533 400 800 

Lokalkostnader 2 368 2 503 3 754 3 754 

Hyra IT-utrustning, IT-program, licenser 1 255 1 636 2 454 2 454 

Inventarier, förbrukningsmaterial 161 227 340 340 

Administrativa och konsulttjänster 3 519 2 433 5 500 3 650 

Finansiella kostnader 4 196 4 140 6 210 6 210 

Summering 137 886 139 000 213 419 208 500 

RESULTAT 4 394 -3 000 2 141 -4 500 
Tabell 1 Utfall mot budget per 2022-08-31 samt helårsprognos i förhållande till budget 2022 

 

Förbundets investeringsverksamhet 

Under perioden har ingen investeringsverksamhet skett. 
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Tolkförmedling Väst, Göteborg 2022-09-30  

 

 

 

 

 

 

Åke Björk     Christina Abrahamsson   

Ordförande     Vice ordförande 
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1 §  Namn och säte 
Förbundets namn är Tolkförmedling Väst och har sitt säte i Göteborg. 

 

2 §  Medlemmar 
Förbundet utgörs av 43 medlemmar. Medlemsorganisationerna är Västra Götalandsregionen 

samt kommunerna Alingsås, Bollebygd, Borås, Dals Ed, Essunga, Falköping, Grästorp, 

Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, 

Lilla Edet, Lysekil, Mark, Mariestad, Mölndal, Munkedal, Orust, Partille, Skara, Skövde, Sotenäs, 

Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tjörn, Tidaholm, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, 

Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda samt Öckerö. 

 

3 §  Ändamål 
Förbundets ändamål är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk genom att bedriva 

gemensam språktolk- och översättningsförmedling. 

 

4 § Organisation 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med en direktion. Direktionen är förbundets 

beslutande församling och styrelse. Direktionen består av en ordinarie ledamot och en ersättare 

från respektive medlemsorganisation. Ordinarie ledamot från Göteborgs stad är ordförande i 

direktionen och ledamoten från Västra Götalandsregionen är vice ordförande. Ordförande och 

viceordförande utgör direktionens presidium.  

 

Direktionen kan inrätta de övriga organ som behövs för att bedriva förbundets verksamhet på ett 

effektivt och korrekt sätt. 

 

Direktionen utser en förbundsdirektör som har att leda verksamheten enligt direktionens 

anvisningar. Förbundet har ett kansli med uppgift att under förbundsdirektör sköta förbundets 

administration och dess övergripande verksamhet. Förbundet har lokalkontor på flera orter. 

 

5 § Firmatecknare 
Direktionen utser firmatecknare och beslutsattestanter för förbundet. 

 

6 § Mandattid  
Direktionens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid på fyra år räknat från den 1 januari 

året efter det att val av fullmäktige har ägt rum i hela landet. 

 

7 § Arvoden och ersättningar 
Arvoden och andra ekonomiska ersättningar till ledamöter och ersättare i direktionen samt till 

revisorerna ska utgå enligt de regler och bestämmelser som gäller för Västra Götalandsregionen. 

Arvoden och ekonomiska ersättningar bekostas av förbundet. 

 
8 § Revisorer 
Förbundet ska ha två revisorer som utses av Västra Götalandsregionen. Revisorerna väljs för 

samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i direktionen. Revisorerna ska avge 

revisionsberättelse till direktionen och till respektive medlems fullmäktige. 
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9 § Initiativrätt 
Ärenden i direktionen får väckas av: 

• ledamot i direktionen 

• medlem genom dess fullmäktige eller styrelse 

• organ under direktionen om direktionen har medgivit sådan rätt 

 

10 § Närvaro- och yttranderätt 
Direktionen avgör själv i vilka fall någon som ej är ledamot eller ersättare i direktionen har rätt att 

närvara och yttra sig vid direktionens möten.  

 

Vid ordinarie ledamots förhinder tjänstgör ersättare. Ledamot kallar själv in sin ersättare. 

 

11 § Beslut 
Direktionen fattar beslut med enkel majoritet i samtliga ärenden. Vid lika röstetal har 

ordföranden utslagsröst. 

 

12 § Anslagstavla 
Förbundets anslagstavla finns på förbundets webbplats. 

 

Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjusteringar och övriga tillkännagivanden 

ska anslås på förbundets anslagstavla. 

 

13 § Andelskapital 
Varje medlem tillskjuter 1 svensk krona per kommuninvånare som andelskapital vid inträde i 

förbundet. Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i förbundet. 

 

14 § Andel i tillgångar och skulder 
Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till 

medlemmens andel av andelskapitalet. Fördelningsgrunden gäller även för täckande av brist om 

förbundet skulle sakna medel att betala sina skulder i verksamheten samt vid skifte av förbundets 

behållna tillgångar eller skulder som föranleds av förbundets upplösning. 

 

15 § Kostnadstäckning 
Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Medlemmarna debiteras för 

utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. 

 
16 § Finanspolicy, borgen m.m. 
Förbundet ska följa den av direktionen antagna finanspolicyn. Förbundet får inte teckna borgen, 

garantier eller motsvarande utan godkännande av samtliga medlemmars fullmäktige. 

 

Förbundet får inte bilda bolag, förvärva andelar i bolag eller motsvarande utan godkännande av 

samtliga medlemmars fullmäktige. 
  

Bifogad: Förbundsordning 2021-01-01.pdf



 

Förbundsordning    4 (5) 

17 § Insyn och informationsskyldighet 
Medlemmarna i förbundet, genom sina respektive styrelser, har rätt till insyn i förbundet. 

Direktionen ska avlämna den information över verksamheten som medlem i förbundet 

efterfrågar. Direktionen ansvarar för att informera medlemmarna i förbundet om principiella 

händelser eller andra händelser av större vikt för förbundet eller någon av dess medlemmar.  

 

18 § Budgetprocess 
Direktionen ska årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för 

verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande 

tvåårsperioden. 

 

Budgeten ska fastställas senast den 30 september för kommande verksamhetsår. Budgetförslaget 

ska dessförinnan samrådas med medlemmarna.  

 

Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten. Direktionsmötet då budgeten fastställs är 

offentligt.  

 

19 § Årsredovisning och delårsrapport 
Direktionen ska senast den 30 mars ha upprättat årsredovisning för det gångna verksamhetsåret. 

Årsredovisningen översänds efter revision till respektive medlem för beslut om godkännande i 

fullmäktige samt beslut om prövning av ansvarsfrihet för direktionen.  

 

Direktionsmötet då årsredovisningen behandlas är inte offentligt. 

 

Direktionen upprättar även en delårsrapport som efter revision översänds till respektive medlem 

för behandling i fullmäktige. 

 

20 § Inträde av ny medlem 
Vid önskan om att inträda som medlem i förbundet ska ansökan ställas till direktionen som yttrar 

sig och överlämnar ärendet om ny förbundsordning till medlemmarna. Ny medlem har antagits 

när samtliga medlemmar, ansökande och befintliga, genom fullmäktigebeslut antagit den nya 

förbundsordningen. 

 
21 § Ändring av förbundsordningen 
Ändringar och tillägg till förbundsordningen ska antas av direktionen och fastställas av samtliga 

medlemmars fullmäktige.  

 
22 § Uppsägning och utträde 
Förbundet är bildat för obestämd tid. En medlem har rätt att utträda ur förbundet. 

Uppsägningstiden är tre år räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde. 

 

Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande 

medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan samtliga medlemmar. Den ekonomiska  

regleringen ska ske utifrån förbundsordningens 13 – 15 §§ såvida inte annat avtalas mellan 

medlemmarna. De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som krävs 

med anledning av utträdet. 
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23 § Likvidation 
Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden är till 

ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation. 

 

Förbundet ska också träda i likvidation om mer än hälften av medlemmarna genom samstämmiga 

beslut i respektive medlems fullmäktige fattat beslut härom. 

 

Likvidation verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. Vid skifte av förbundets tillgångar 

och skulder i anledning av likvidationen ska den i 14 § angivna fördelningsgrunden mellan 

medlemmarna gälla. När förbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det 

behövs för likvidationen genom försäljning eller på annat lämpligt sätt omvandlas till pengar. 

Verksamheten får fortsatt tillfälligt bedrivas om det så krävs för en ändamålsenlig avveckling. 

 

När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge en slutredovisning för 

sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin 

helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas 

redovisningshandlingar för hela likvidationen. Handlingarna ska revideras av förbundets revisorer 

vilka ska yttra sig i en revisionsberättelse. Till slutredovisningen ska fogas direktionens beslut om 

vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets 

arkiv.  

 

Förbundet är upplöst då förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts 

samtliga medlemmar. 

 

24 § Tvister 
Om tvist uppkommer mellan förbundet och en eller flera medlemmar och om parterna inte kan 

nå en frivillig uppgörelse ska tvisten avgöras av allmän domstol. 
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§ 327/2022 
 

Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning 
2023 och justering enligt prisindex för kommunal 
verksamhet 
Dnr 2022/707 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning för år 2023 fastställs till en timtaxa på  
1 150 kr/timme och en grundavgift på 1 150 kr.  
 
Södra Älvsborgsräddningstjänstförbund får i uppdrag att från och med år 2024 justera taxan 
enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som Sveriges kommuner och Regioner 
publicerar i februari året innan det år som taxejusteringen ska gälla.  
 
Sammanfattning 
Direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) har den 3 juni 2022 
beslutat att föreslå medlemskommunerna att fastställa taxor för räddningstjänstens 
myndighetsutövning. Den föreslagna taxan föreslås gälla från den 1 januari 2023.   
 
Lagen om skydd mot olyckor (LSO) har reviderats och det innebär bland annat ändringar i 
reglerna för hur taxan för tillsyn ska utformas. Med anledning av det har SÄRFs 
taxeberäkning anpassats och beräkning av ny taxa görs enligt den modell som Sveriges 
kommuner och regioner (SKR) har tagit fram. Taxans basår är 2023 och taxan revideras 
årligen från och med år 2024 med hänsyn till prisutvecklingen enligt SKRs prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV). Vid justering tillämpas det PKV som SKR publicerar i februari 
året innan det år som taxejusteringen ska gälla.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-11-18 från kanslichef 
2 Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning 2023 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning för år 2023 fastställs till en timtaxa på  
1 150 kr/timme och en grundavgift på 1 150 kr.  
 
Södra Älvsborgsräddningstjänstförbund får i uppdrag att från och med år 2024 justera taxan 
enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som Sveriges kommuner och Regioner 
publicerar i februari året innan det år som taxejusteringen ska gälla.   



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-11-18 

Tjänsteskrivelse Taxor för räddningstjänstens 
myndighetsutövning 2023 och justering enligt 
prisindex för kommunal verksamhet  
Diarienummer 2022/707, löpnummer 4547/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning för år 2023 fastställs till en timtaxa på  
1 150 kr/timme och en grundavgift på 1 150 kr.  
 
Södra Älvsborgsräddningstjänstförbund får i uppdrag att från och med år 2024 justera taxan 
enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som Sveriges kommuner och Regioner 
publicerar i februari året innan det år som taxejusteringen ska gälla.  
 
Sammanfattning 
Direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) har den 3 juni 2022 
beslutat att föreslå medlemskommunerna att fastställa taxor för räddningstjänstens 
myndighetsutövning. Den föreslagna taxan föreslås gälla från den 1 januari 2023.   
 
Lagen om skydd mot olyckor (LSO) har reviderats och det innebär bland annat ändringar i 
reglerna för hur taxan för tillsyn ska utformas. Med anledning av det har SÄRFs 
taxeberäkning anpassats och beräkning av ny taxa görs enligt den modell som Sveriges 
kommuner och regioner (SKR) har tagit fram. Taxans basår är 2023 och taxan revideras 
årligen från och med år 2024 med hänsyn till prisutvecklingen enligt SKRs prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV). Vid justering tillämpas det PKV som SKR publicerar i februari 
året innan det år som taxejusteringen ska gälla.  
 
 
Ärendet 
Direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) har den 3 juni 2022 
beslutat att föreslå medlemskommunerna att fastställa taxor för räddningstjänstens 
myndighetsutövning. Den föreslagna taxan föreslås gälla från den 1 januari 2023.   
 
Lagen om skydd mot olyckor (LSO) har reviderats och det innebär bland annat ändringar i 
reglerna för hur taxan för tillsyn ska utformas. Med anledning av det har SÄRFs 
taxeberäkning anpassats och beräkning av ny taxa görs enligt den modell som Sveriges 
kommuner och regioner (SKR) har tagit fram. Taxans basår är 2023 och taxan revideras 
årligen från och med år 2024 med hänsyn till prisutvecklingen enligt SKR-s prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV). Vid justering tillämpas det PKV som SKR publicerar i februari 
året innan det år som taxejusteringen ska gälla.  
 
Kommunfullmäktige får ge uppdrag till nämnd eller kommunalförbund att besluta om 
justering av beloppen i taxan. Det innebär att kommunfullmäktige i medlemskommunerna 
kan ge SÄRF i uppdrag att från och med år 2024 och framgent justera taxan enligt PKV.  
 
Beslutsunderlag 
1 Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning 2023 
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Beslut lämnas till 
Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund  
 
 
 
 
 

Gustaf Olsson  Lena Brännmar 
Kommunchef Kanslichef 
 Kanslifunktionen 
 Kommunledningsstaben 
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       SödraÄlvsborgs Räddningstjänstförbund
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DIREKTIONEN

Sammanträdesdatum

2022-06-03

§49
Taxor för SÄRFs myndighetsutövning (Dnr.  2022-000418)
Lagen om skydd mot olyckor (LSO) har reviderats och detta innebär även ändringar i reglerna för
hur taxan för tillsyner ska utformas. Kommunen får nu föreskriva att en avgift ska betalas för
hela tillsynsarbetet i stället för som tidigare enbart för själva tillsynsbesöket.

Med anledning av detta har SÄRFs taxeberäkning anpassats ochberäkning av ny taxa görs enligt
den modell som Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram. De förändrade taxor
omfattar även tillståndshantering samt tillsyn enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor
(LBE). Förslag till nya taxa gällande fr. 0 rn  2023-01-01 bifogas.

Kommunfullmäktige får ge uppdrag till nämnd eller kommunalförbund att besluta om justering
av beloppen i taxan. Det innebär att Kommunfullmäktige i medlemskommunernas kan ge SARF
i uppdrag att fr. o m  2024 och framgent justera taxan enligt PKV.

Direktionen beslutar enhälligt

att föreslå medlemskommunerna att fastställa taxor för räddningstjänstens
myndighetsutövning gällande fr. o rn  2023-01-01 enligt bilaga

Rose-Marie Liljenby Andersson Torsten Lindh

ordförande

Justeringen tillkännagiven på SÄRFs och medlemskommunemas anslagstavlor  2022-06-16

'  s ,,
Rätt utdraget betygar; ti l  /  Z UM
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Dokumentnamn: Giltigt  från:

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds Taxa för 2023-01-01
myndighetsutövning

Diarienummer: Reviderat:

2022-000418

Upprättad av: Beslutad av:

Avdelningschef Skydd och samhälle Kommunfullmäktige Bollebygd 2022—XX—XX

Kommunfullmäktige Borås 2022-XX-XX
Kommunfullmäktige Mark 2022-XX-XX
Kommunfullmäktige Svenljunga  2022—XX-XX

Kommunfullmäktige Tranemo 2022-XX-XX
Kommunfullmäktige Ulricehamn 2022-XX-XX

§l Myndighetsutövning

Enligt denna taxa utgår avgift för

Myndighetsutövning

Tillsyn enligt Lagen skydd mot olyckor (LSO), grundavgift 1  150 kr

Tillsyn enligt Lagen skydd mot olyckor (LSO), timavgift 1 150kr

Tillsyn enligt Lagen brandfarliga och explosiva varor (LBE) grundavgift 1  150 kr

Tillsyn enligt Lagen brandfarliga och explosiva varor (LBE), timavgift 1 150kr

Hantering av tillstånd enligt Lagen brandfarliga och explosiva varor (LBE), timavgift 1  150 kr

Med myndighetsutövning menas all handläggning i ärendet så som exempelvis besök,

förberedelser samt efterarbete.

§2 Basår och årlig justering av taxan

Taxans basår är 2023. Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har till uppdrag att taxan revideras

årligen från och med 2024med hänsyn till prisutvecklingen enligt SKR:s Prisindex för kommunal

verksamhet (PKV). Vid justering tillämpas det PKV som SKR publicerar i februari året innan det år

som taxejusteringen skall gälla.

§3 Betalning av avgift

Avgift enligt denna taxa betalas av den sökande/beställare av tillstånd eller hos den där tillsynen

genomförts (ägare) mot faktura när denne har tillsänts Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds

beslut eller efter genomförd tillsyn. Avgift kan alternativt tas ut i förskott. Avgift tas även ut vid

återbesök och tillkommande efterarbete.

Betalas inte avgift vid i fakturan angiven förfallodag utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen

(1975:626) från förfallodagen tills betalning sker.

Avgift för avslagsbeslut återbetalas om beslutet upphävs inom ett år. Avräkning ska ske mot

eventuell avgift som ska utgå för den aktuella åtgärden.

Lagstadgad moms gäller ej vid myndighetsutövning.

Taxorna gäller fr o m 2023-01-01
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§ 328/2022 
 

Årlig översyn av mål och uppdrag 2022 
Dnr 2022/325 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Mål och uppdrag i översyn av mål och uppdrag 2022 godkänns och avslutas enligt förslag. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen har under år 2021 arbetat med de handlings- och åtgärdsplaner som är 
politiskt beslutade. Som framgår av bilaga Årlig översyn av mål och uppdrag 2022 har 
arbetet inneburit sortering och översyn av vilka mål och uppdrag som är klara och vilka som 
inte har gått att genomföra.  

Sorteringen har genomförts i syfte att underlätta arbetet med prioritering och resurssättning 
i budgetutskottet och följa de antagna riktlinjerna för styr- och ledningssystem. Det ger också 
förvaltningen bättre möjligheter att arbeta med de mål och uppdrag som kvarstår. Denna 
översyn innebär inte att de berörda handlings- och åtgärdsplanerna är att anse som 
avslutade. Det fattas beslut om i särskilt ärende. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-10-25 från kommunchef  
2 2022 Uppföljning mål och uppdrag 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Mål och uppdrag i översyn av mål och uppdrag 2022 godkänns och avslutas enligt förslag. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-10-25 

Tjänsteskrivelse Årlig översyn av mål och uppdrag 
2022 
Diarienummer 2022/325, löpnummer 4105/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Mål och uppdrag i översyn av mål och uppdrag 2022 godkänns och avslutas enligt förslag.  
 
Sammanfattning 
Förvaltningen har under år 2021 arbetat med de handlings- och åtgärdsplaner som är 
politiskt beslutade. Som framgår av bilaga Årlig översyn av mål och uppdrag 2022 har 
arbetet inneburit sortering och översyn av vilka mål och uppdrag som är klara och vilka som 
inte har gått att genomföra.  

Sorteringen har genomförts i syfte att underlätta arbetet med prioritering och resurssättning 
i budgetutskottet och följa de antagna riktlinjerna för styr- och ledningssystem. Det ger också 
förvaltningen bättre möjligheter att arbeta med de mål och uppdrag som kvarstår. Denna 
översyn innebär inte att de berörda handlings- och åtgärdsplanerna är att anse som 
avslutade. Det fattas beslut om i särskilt ärende. 

 

Ärendet 
Förutom lagstiftning, övergripande nationella mål och riktlinjer, som styr kommunens 
verksamheter, finns också lokala politiskt beslutade planer innehållande mål och uppdrag.  
Förvaltningen har under år 2021 arbetat med de handlings- och åtgärdsplaner som är 
politiskt beslutade. Som framgår av bilagan Årlig översyn av mål och uppdrag 2022 har 
arbetet inneburit sortering av vilka mål och uppdrag som är klara (grön markering), vilka 
som inte har gått att genomföra (röd markering). Dessa mål och uppdrag föreslås avslutas.  
 
Sorteringen har genomförts i syfte att underlätta arbetet med prioritering och resurssättning 
i budgetutskottet och följa de antagna riktlinjerna för styr- och ledningssystem. Detta ger 
också förvaltningen bättre möjligheter att arbeta med de mål och uppdrag som kvarstår. 
Denna översyn innebär inte att de berörda handlings- och åtgärdsplanerna är att anse som 
avslutade. Detta fattas beslut om i särskilt ärende.   
 
Kommunstyrelsens ordförande beslutade vid sammanträde 20220601 att ärendet inte skulle 
behandlas vid då det fanns oklarheter om vissa av budgetuppdragen. Justeringar har gjorts 
vad gäller följande redovisningar:  (Markerade med gult i bilagan) 
 
Budgetuppdrag 2018   

 Mer hållbart samhälle  
I tidigare beskrivning står att uppdraget ej kommer uppfyllas men i beskrivande text 
anges att fortsatt arbete och dialog inte har resulterat i något konkret men behöver 
fortsätta diskuteras för lösning tillsammans med Fritid.  Uppdraget anses därav vara 
pågående. 

 
Budgetuppdrag 2021  
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 Likvärdighet inom förskolan 
Redovisning finns med i årsredovisning men då det inte är redovisat i 
kommunstyrelsen anses inte att budgetuppdraget är genomfört.  

 
 Kompetenscentrum för särskolan  

Redovisning finns med i årsredovisning men då det inte är redovisat i 
kommunstyrelsen anses inte att budgetuppdraget är genomfört.  

 
 Inventering av invasiva arter  

Redovisning finns med i årsredovisning men då det inte är redovisat i 
kommunstyrelsen anses inte att budgetuppdraget är genomfört.  

 
 Utveckla möjligheten att forma en så kallad företagsgrupp inom daglig verksamhet 

Ansågs vara uppfyllt vilket inte stämmer med den beskrivning som är gjord. 
Uppdraget är i bilagan i stället beskrivet som ”kommer ej uppfyllas/ej uppfyllt”. 
 

 Att senast i juni 2024 ha ökat meritvärdet i matematik i årskurs 6 och 9 och att detta 
värde då ligger i den övre kvartilen (bland de 25 % bästa i riket). 
Uppdraget ska vara kvar som pågående då mål för årskurs 9 ännu inte är uppfyllt.  
 

 
Kommunens verksamheter styrs förutom av lagstiftning, övergripande nationella mål och 
riktlinjer, också av lokala politiskt beslutade planer innehållande mål och uppdrag. Dessa 
utgår självklart från gällande lagstiftning inom de områden de berör. Målen och uppdragen 
är därefter formade och anpassade för kommunens utveckling. Varje år behöver de mål och 
uppdrag som är klara eller som av någon anledning ej gått att genomföra avslutas, för att inte 
längre finnas kvar i verksamheternas verksamhetsplaner.  
 
Barnkonventionen 
Detta ärende berör inte barn specifikt och innebär en översyn av vilka mål och uppdrag som 
bör avslutas. Anledningen är att verksamhetsplanerna ska kunna rensas från avslutade mål 
och uppdrag. 
 
Ekonomi 
Ärendet handlar mer om en administrativ rensning för att på ett bättre sätt hålla ordning på 
aktuella mål och uppdrag. Då måste de avslutade uppdragen tas bort från 
verksamhetsplanerna. Ärendet har ingen direkt ekonomisk påverkan. 
 
Övriga konsekvenser 
Genomfört beslut innebär att verksamheterna på ett bättre sätt kan arbeta med sina 
verksamhetsplaner 
 
Beslutsunderlag 
1 2022 Uppföljning mål och uppdrag 
 
Beslut lämnas till 
Ekonomichef 
Kanslichef 
 

 
Gustaf Olsson 

 
Lena Brännmar 

Kommunchef Kanslichef 
 Kommunledningsstaben 
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 Peter Danestad  

Kvalitetsstrateg 
 Strategi- och utveckling  
 Kommunledningsstaben 



Årlig översyn av mål och uppdrag 2022 

Uppföljning av: 
- Budgetuppdrag 2018 
- Budgetuppdrag 2019 
- Budgetuppdrag 2020 
- Budgetuppdrag 2021 
- Åtgärdsplan - program för delaktighet för personer med 

funktionsnedsättning  
- Biblioteksplan 
- Handlingsplan för jämställdhet 
- Jämställdhetsplan för Ulricehamns kommun  
- Handlingsplan för barn i ekonomiskt utsatta hushåll 
- Plan mot våldsbejakande extremism 
- Handlingsplan landsbygdsutveckling 
- IKT-plan 2020 
- Ökad måluppfyllelse för alla elever i sektor lärande 2020-2021 
- Grundskolans handlingsplan för ökad måluppfyllelse i 

matematik 2020-2024 
- Klimat 2030 
- Handlingsplan kulturstrategi 

 

2022-05-02 
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Sammanfattning 
Förvaltningen har under 2021 arbetat med de handlings- och åtgärdsplaner som är politiskt 
beslutade. Som framgår av denna bilaga Årlig översyn av mål och uppdrag 2022 har arbetet 
inneburit sortering av vilka mål och uppdrag som är klara (grön markering), vilka som inte har 
gått att genomföra (röd markering). Dessa mål och uppdrag föreslås avslutas.  

Sorteringen har genomförts i syfte att underlätta arbetet med prioritering och resurssättning i 
budgetutskottet och följa de antagna riktlinjerna för styr- och ledningssystem. Detta ger också 
förvaltningen bättre möjligheter att arbeta med de mål och uppdrag som kvarstår. Denna 
översyn innebär inte att de berörda handlings- och åtgärdsplanerna är att anse som avslutade. 
Detta fattas beslut om i särskilt ärende. 

De uppdrag som är kvar att arbeta med (gul/grå markering) återfinns ej i detta dokument utan 
finns med i bilaga till årsredovisning 2021.  
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1.1 Budgetuppdrag 2018 

1.1.1 Mer hållbart samhälle 

1.1.1.1 Sektor välfärd  

 Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt     

Analys 

Ett arbete kring fritidsbank pågår och det har förts olika samtal kring lokalisering och drift. Lokalisering vid Övre 
skog är inte aktuellt. 

Överskottslagret bytte lokaler vid årsskiftet 2021-2022, vilket kan möjliggöra ökad återvinning. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsatt arbete och dialog har inte resulterat i något konkret, men behöver fortsätta diskuteras för lösning 
tillsammans med Fritid. 

Beskrivning 

Ansvar: sektor välfärd. Utred förutsättningar för mer hållbart samhälle. 
Att förändra vårt vardagsliv så att det blir mer långsiktigt hållbart med förändringar som känns rimliga är en av vår 
tids stora utmaningar. Ulricehamns energi har tidigare presenterat förslag på ett så kallat Återbruk vid Övre skog. 
Förvaltningen har också i särskild utredning tittat på möjligheterna att införa så kallad Fritidsbank - ett bibliotek fast 
med sport- och fritidsprylar - i kommunen. 
Båda dessa förslag ligger inom ramen för det hållbara samhället, både ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt 
perspektiv. 
Förvaltningen får i uppdrag att utreda om dessa verksamheter kan sammanföras organisatoriskt i kommunen och 
kanske även geografiskt för att på så sätt minska administrativa kostnader för verksamheterna. 
Förvaltningen ska även överväga samarbeten mellan olika verksamheter som syftar till att få människor i 
sysselsättning. Det omfattar bland annat daglig verksamhet och arbetsmarknadsenheten. (Redovisas kvartal 1 2018) 

1.2 Budgetuppdrag 2019 

1.2.1 Uppdraget om en gemensam högstadieskola breddas. 

1.2.1.1 Kansli 

 Uppfyllt 

Analys 

14 januari 2021 slutredovisades uppdraget i form av en rapport för kommunstyrelsen. 

Beskrivning 

Ansvar: Kanslifunktionen. Uppdraget om en gemensam högstadieskola breddas att också gälla att utreda en om- och 
tillbyggnad av Stenbocksskolan och Ätradalsskolan samt att man i övriga utredningsdelar inkluderar elevens 
perspektiv för stärkt trygghet, hälsa och ökad måluppfyllelse. 

1.3 Budgetuppdrag 2020 

1.3.1 Genomförandeplan för upprättande av solcellspark. 

1.3.1.1 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 Uppfyllt 

Analys 

Budgetuppdraget slutredovisades politiskt i juni 2021. 

Beskrivning 

Ansvar: sektor MSB. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en genomförandeplan för upprättande av en solcellspark 
med möjlighet till andelsägande.  
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1.3.2 Värna den biologiska mångfalden. 

1.3.2.1 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

Analys 
För att verka för den biologiska mångfalden tillverkas humlebon som placeras ut i parker och lämplig terräng i olika 
delar av Ulricehamns kommun. 

Park & skog har under året ställt om ytterligare ca 15 000 kvm till höggräsytor vilket främjar den biologiska 
mångfalden. Enheten har kommunicerat med sektor lärande om var lämpliga platser för de yngre barnens 
insektshotell kan placeras. 

Åtgärder/insatser för utveckling 
Enheterna Blidsbergs skolområde, Hökerums skola, Ulrikaskolan samt Tvärreds skolområde tillverkar Humlebon 
inom ramen av trä- och metallslöjd och i fritidsverksamheten. 

Tillverkningen av humlebon har skett under tidig vår -21 för att med hjälp av Park och skog placeras ut på lämpliga 
ställen i slutet av april. 

Samverkan sker mellan skola och enheten Park och skog. 

Beskrivning 

Ansvar: sektor lärande. Ulricehamns kommun värnar om biologisk mångfald, humlor och övriga insekter som 
behöver mat och skydd för att överleva och som i sin tur hjälper oss att producera näringsrik mat. Vi vill att 
kommunen ställer om en del av de kommunala gräsytorna för att gynna vilda blommor till mat för humlorna. 
Dessutom vill vi bjuda in skolorna till att producera insektshotell för humlornas vinterdvala. Detta för att fånga 
främst de yngre barnens engagemang. Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att ställa om en del av våra 
kommunala gräsytor för ovanstående ändamål. 

1.3.3 Funktionshindersäkra Ulricehamns city. 

1.3.3.1 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 Uppfyllt 

Analys 

Budgetuppdraget slutredovisades politiskt i mars 2021. 

Beskrivning 

Ansvar: sektor MSB. Ulricehamns city skall vara tillgängligt för alla. Idag ser förutsättningarna för detta lite olika ut 
beroende på var i city du befinner dig. Förvaltningen får i uppdrag att utreda vilka åtgärder som krävs för att skapa ett 
tillgängligt city och vilka kostnader detta kan medföra. 

1.3.4 Handlingsplan Sjuhärads mest attraktiva offentliga arbetsgivare. 

1.3.4.1 HR-funktion 

 Uppfyllt 

Analys 

Arbetet slutfört, handlingsplanen inskickat för politiskt beslut 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Förbereda förvaltningen för att genomföra handlingsplanen 

Beskrivning 

Ansvar: HR-funktion. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att bli Sjuhärads mest attraktiva 
offentliga arbetsgivare. 
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1.4 Budgetuppdrag 2021 

1.4.1 Likvärdighet inom förskolan 

1.4.1.1 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

Analys 

Under våren 2022 genomfördes en kartläggning på samtliga förskolor utifrån: 

 Antal barn på förskolor 
 Lokalernas standard – kopplat till Funktionsprogram 
 Utemiljö 
 Lokalförsörjningsplan 
 Kostnad kommunal förskola (Kolada) 
 Personaltäthet (Kolada) 
 Årsarbetare förskolan (Kolada) 
 Utbildningsnivå hos anställda 

Analys 

Det är en stor variation i storlek på kommunens förskolor. Den minsta har 20 barn inskrivna och den största 131 
barn.  Variationen i storlek hänger samman med de olika orternas folkmängd. 
Det är också en stor variation i lokalernas standard beroende på fastigheternas ålder och underhåll. De stora 
enheterna Tre Rosor, Totus, Lyckan och Stadsskogen i centralorten är moderna i sin utformning och i stort uppfyller 
de krav i funktionsprogrammet. 

En liten enhet som Träskon i Trädet, inryms i en enkel modulbyggnad. Lingontuvan i Grönahög har sina lokaler i en 
villa. Nyckelpigan i Timmele och Regnbågen i Dalum vilka båda har sina lokaler i det som ursprungligen varit 
skolbyggnader i början av 1900-talet. Charmiga byggnader men i sin utformning svåra att jämföra med nybyggda 
lokaler som är anpassade efter de krav som ställs idag. 

Utemiljöns utformning skiljer sig mycket mellan förskolorna. Förskolans placering samt gårdens storlek och utseende 
påverkar förutsättningarna. Närhet till naturen eller mitt i stadsmiljö. En liten tomt eller generösa ytor. 
Funktionsprogrammet anger 40kvm/barn utomhus vilket är utgångspunkten i kommunens nyproducerade förskolor. 

De nyare enheterna har ett stort utbud av lekredskap och miljöer för lärande utomhus medan flera enheter har 
betydligt sämre tillgång till detta. 

Ulricehamns kommun har högre förskollärartäthet än riket och dessa är spridda över samtliga enheter. Det finns en 
viss svårighet att rekrytera på landsbygd kontra tätort. 

Förskolan bedrivs till en billigare peng/barn än riket i snitt och barngruppernas storlek är i paritet med riket. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Samverkanhuset i Gällstad med ny förskola 2023 gör att man kan lämna Gällstads skola samt Junibacken som inryms 
i hyrda lokaler. Det kommer att möjliggöra en mer rationell verksamhet då de två enheterna slås samman i nya 
lokaler. 
Ny förskola i Dalum så att förskolan där kan lämna Regnbågen och flytta in i nya lokaler 2025. 
Förskolan i Trädet behöver ses över så lokaler blir mer långsiktigt ändamålsenliga både in och utvändigt. 

Beskrivning 

Ansvar: Sektor lärande. För att vara en attraktiv inflyttningskommun är förskolan en viktig parameter för hela 
kommunen. Kommunfullmäktige har beslutat att samtliga förskolor skall finnas kvar på de orter de finns idag. Vi vill 
därför att det utreds hur vi kan anpassa våra förskolor så att vi säkerställer att det finns en likvärdighet oavsett var 
förskolorna är geografiskt placerade. 
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1.4.2 Kompetenscentrum för särskolan 

1.4.2.1 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

  

Kommentar: 

Verksamheten har skrivit en rapport och presenterat den vid olika tillfällen. I rapporten finns förslag på inriktning. 

En samsyn finns med politiker och verksamhet att det uppdraget handlar mer om ett "mentalt rum". 

Sektorn behöver knyta särskoleverksamheten till ett lärosäte för fördjupad kunskap och eventuell forskning. Kontakt 
har tagits med Högskolan i Kristianstad. Sektorn anser det som nödvändigt att fler personal (samtliga 
personalkategorier) omfattas av utökad takt i kompetensutveckling. Detta både utifrån kommande krav om 
lärarspecialisering men även bredare kompetensutveckling. 

Beskrivning 

Ansvar: Sektor lärande. Särskoleverksamheten inom grundskolan är idag lokaliserade på flera olika ställen. 
Utred om vi kan skapa ett samlat kompetenscentrum för grundsärskolan. 

1.4.3 Genomförande av detaljplaner 

1.4.3.1 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 Uppfyllt 

Analys 

Budgetuppdraget slutredovisades politiskt i februari 2021. 

Beskrivning 

Ansvar: Sektor MSB. För flera år sedan togs det fram en detaljplan för ett område med bostäder utmed Väpnarevägen 
i Nitta. Arbetet för att färdigställa tomter för försäljning genomfördes aldrig. Sedan motorvägen öppnades har västra 
delen av kommunen fått ett ökat intresse för inflyttning. Därför ger vi uppdraget att färdigställa dessa tomter för att 
kunna försäljas. 

1.4.4 Inventering av invasiva arter 

1.4.4.1 Sektor service 

 Uppfyllt 

Analys 

Park och skog har presenterat omfattningen av uppdraget för KS arbetsgrupp. Ett förtydligande av omfattning och 
nivå på insatser behöver tas innan kartläggning påbörjas Flera enheter i organisationen är inkopplade för att ge sina 
tankar om uppdraget. Park och skog  kompetensområde i frågan är insatserna att ta bort ovälkomna växter. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

För att få en uppfattning kring omfattningen av bekämpning av invasiva arter krävs en kartläggning, denna ska visa 
vilka invasiva arter som finns och var i kommunen. Utifrån kartläggningen kan sedan en tidsplan och budget tas fram 
för bekämpningen. Inom kommunen finns inte kompetens för genomföra kartläggningen utan extra resurser behöver 
till under ett år. . 

Beskrivning 

Ansvar: sektor service. Invasiva främmande arter räknas som ett av de absolut största hoten mot biologisk mångfald. 
De kan också orsaka stora negativa effekter på jord‐ och skogsbruk samt människors och djurs hälsa. Främmande 
arter är djur, växter eller svampar som tagit sig till Sverige med hjälp av människan. Några av dessa främmande arter 
trivs för bra i sin nya miljö. De kan öka kraftigt och på så sätt påverka den biologiska mångfalden. 
Vi vill att förvaltningen presenterar en plan och en kostnad för ett arbete att bekämpa invasiva arter. 
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1.4.5 Ta fram en plan och ekonomisk kalkyl för att stärka elever med behov 
av särskilt stöd 

1.4.5.1 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

Analys 

Under 2020 gjordes en granskning av KPMG. Granskningens syfte var att översiktligt pröva om kommunstyrelsen 
erbjuder en likvärdig skola till eleverna inom grundskolan. 

Utifrån rapporten går det att konstatera att  Ulricehamns kommun ligger lägre kostnadsmässigt från medelvärdet i 
riket och för liknande kommuner. 

Till 2020 tillsköts det medel från politiken lokalt med 1 300 tkr för en skolsköterska och en skolkurator. 

Den specialpedagogiska kompetens i elevhälsan utgörs av de specialpedagoger och speciallärare som finns anställda 
på varje skola samt av den centrala elevhälsans specialpedagoger. Det finns 25 speciallärare/specialpedagoger i 
kommunen fördelade över grundskola, gymnasium, flexgrupper och särskolan. Några av dem har delade uppdrag och 
siffran anger ungefärligt antal personer, inte antal tjänster. De arbetsleds av respektive rektor. På centrala elevhälsan 
finns fyra heltidsanställda specialpedagoger. Specialpedagogisk kompetens ingår i skolans elevhälsoteam och utför 
pedagogiska utredningar, deltar i utvecklingsarbete och undervisar. I samverkan med resten av elevhälsan arbetar 
man med ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd. Rätten till särskilt stöd tar sin utgångspunkt i 3 
kap. 7 § Skollagen. För att bedöma om en elev har rätt till särskilt stöd ska elevens behov utredas. Utredningen ska 
göras ihop med elevhälsan. För att kunna genomföra det uppdraget behöver elevhälsan finnas på plats. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

 Att elevhälsans resurser i första steget utökas så att de ligger på samma nivå som liknande kommuner. 
Tillskott om 2 300 tkr behövs för att ligga kostnadsmässigt som liknande kommuner. Behov finns att utöka 
elevhälsan med ytterligare en tjänst skolsköterska och skolkurator. 

 Grundtilldelningen av elevhälsoresurs på de mindre skolenheterna ska upp i nivå eftersom omfattningen av 
elevhälsa kräver en viss grundbemanning oavsett skolans elevantal. 

 Finna en samsyn i kommunen i att dels arbeta med att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål 
och dels att elevhälsan främst ska verka förebyggande och hälsofrämjande. Detta innebär bland annat att, 
stärka rektors förmåga och förutsättningar att leda elevhälsoteamet lokalt. samt att  elevhälsan ska kunna 
arbeta som samlad elevhälsa, i nära och direkt kontakt med övrig personal vid skolan. Man bör kunna sitta 
ner och samlat diskutera så att de olika professionernas perspektiv kommer skolan till del samt utföra det 
arbete som sedan följer. 

Beskrivning 

Ansvar: Sektor lärande. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan och ekonomisk kalkyl för att stärka elever 
med behov av särskilt stöd. Detta gäller både får de som behöver ytterligare hjälp för att uppnå godkända resultat, 
likväl för elever som behöver mer utmaning i sin skolgång för att inte tappa intresse och engagemang. 

1.4.6 Utveckla möjligheten att forma en så kallad företagsgrupp inom daglig 
verksamhet 

1.4.6.1 Sektor välfärd 

 Uppfyllt 

Analys 

Representanter från verksamheten har presenterat utbudet inom daglig verksamhet och de företagsgrupper som finns 
samt uttalade behov och även önskemål hos brukare har presenterats för politiken. Det finns föreningar som är olika 
aktiva under året och det är viktigt att arbetsuppgifter för en företagsgrupp finns under hela året, mer info kring 
förslaget gällande föreningars behov behövs för att ta ställning till om det är aktuellt. Det bör även beaktas att det kan 
vara av större vikt att arbeta gentemot företag för att stärka möjligheten till en mer integrerat arbete för brukarna. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Brukarnas behov av lämpliga arbetsuppgifter och arbetsplatser är det som är det avgörande och inte enskilda 
föreningars intressen. Det bedömdes även vara svårt att vara rättvis, då fler skulle vara intresserade av att få hjälp 
med vissa uppgifter och ofta säsongsbetonade vilket innebär svårigheter att täcka upp med lämpliga uppgifter övriga 
delar av året. 

Beskrivning 

Ansvar: Sektor välfärd. Förvaltningen får i uppdrag att inom daglig verksamhet utveckla möjligheten att forma en så 
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kallad företagsgrupp, vilket jobbar mot civilsamhället för att hjälpa och stötta de föreningar som behöver praktiskt 
stöd. 

 Beskrivning 

Ansvar: Sektor välfärd. Förvaltningen får i uppdrag att inom daglig verksamhet utveckla möjligheten att forma en så 
kallad företagsgrupp, vilket jobbar mot civilsamhället för att hjälpa och stötta de föreningar som behöver praktiskt 
stöd. 

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

1.4.7.1 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

 Analys 

Syftet med tvålärarskap är att möjliggöra kvalitet i undervisningen och ge utökade möjligheter för bred ledning & 
stimulans, lättillgängliga och omedelbara extra anpassningar och särskilt stöd i alla klassrum. 

Genom tvålärarskap frigörs fritidspersonal på F-6-skolorna, som idag i stor utsträckning används som resurser i 
klassrum under skoldagarna. De kan då arbeta med trivsel och trygghet på skolan genom att arrangera rastaktiviteter 
samt under rasterna arbeta med att aktivera eleverna, stötta elever med dåliga beteenden, stötta i leken, socialisera, 
arbeta med relationer och medverka vid konfliktlösning. 

Den ekonomiska kalkylen förutsätter även tillförsel av resurser för ytterligare en flexenhet för F-6-skolorna i 
centralorten. 

Arbetsmiljön för personalen på en skola med tvålärarskap skulle kunna locka till anställning som skolpersonal i 
Ulricehamns kommun. 

Utgångspunkten för den ekonomiska kalkylen är tvålärarskap och att tvålärarskap sker i gruppstorlekar över 20 
elever. Tvålärarskap fullt ut är målet, men kan givetvis ske successivt utifrån hur måluppfyllelsen ser ut i olika ämnen. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

 Införa tvålärarskap i matematik. 
 Införa tvålärarskap även i svenska, engelska, NO och Teknik 
 Tvålärarskap i samtliga ämnen 

Ekonomisk Kalkyl 

Dubbelbemanning i klasser med fler än 16 elever skulle innebära 8 ,6 mnkr för F-6 skolorna och 4,7 mnkr för 7-9 
skolorna inom sektorn. 

  

Beskrivning 

Ansvar: Sektor lärande. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan och ekonomisk kalkyl för att öka lärartätheten 
och vuxennärvaron i våra skolor. Detta skall göras genom att införas lärarassistenter som bland annat avlastar 
lärarnas administrativa arbete. Vi ser även ett behov av att återinföra skolvaktmästare, då det är viktigt att i så stor 
utsträckning som möjligt alltid finns vuxennärvaro i skolan. Detta för att både lugna elever men även få en höjd 
standard på underhållet i kommunens skolor. 
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1.5 Åtgärdsplan - program för delaktighet för personer med 
funktionsnedsättning 

1.5.1 Alla ska kunna förflytta sig, vistas i, och använda Ulricehamns 
kommuns inne- och utemiljöer. 

1.5.1.1 Sektor service 

 Uppfyllt 

Analys 

Verksamhet fastighet har under 2016-2017 genomfört ett projekt där tillgängligheten i kommunens lokaler kartlagts. 
Resultatet från kartläggningen finns dokumenterat i Tillgänglighetsdatabasen (TD). TD är en databas som erbjuder 
information om tillgängligheten i vardagen för invånare och besökare. Syftet med inventeringen är framförallt att 
informera externa besökare om hur det faktiskt ser ut i lokalen, men också att upptäcka brister i tillgängligheten som 
behöver åtgärdas. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Verksamhet fastighet arbetar med att förbättra tillgängligheten i våra fastigheter kopplat till beredningens 
måldokument om delaktighet genom att behoven kartläggs och därefter förs in i budgetprocessen. Under 2019-2020 
genomfördes åtgärder på Lassalyckan, Ulricehamns Resurscenter, Ryttershov och Stadshuset. Höjdgatan och 
Bogesundsskolan planeras under 2021-2022. 

  

Beskrivning 

Ansvar: sektor service. Förbättra den fysiska tillgängligheten i kommunens inne- och utemiljöer. Klart 2016. 
Förbättra informationen om tillgängligheten till kommunens lokaler. Klart 2014 
Förbättra den fysiska tillgängligheten till kommunens ute-lekmiljöer för barn. Klart 2014 och löpande. 
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1.6 Biblioteksplan 

1.6.1 Ulricehamns kommun ser utbildningskedjan genom all läroplansstyrd 
verksamhet. 

1.6.1.1 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

  

Analys 

Samtliga grundskolor har tillgång till skolbibliotek av skiftande kvalitet. 
Under året har Skolbiblioteksplanen för grundskolan reviderats. 
Omfördelning av uppdrag mellan utbildade skolbibliotekarier inom grundskolan så att alla skolor får en likvärdig 
tillgång till utbildade skolbibliotekarier. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Utökning av medel i tilldelad budget 2022 för att göra inköp av skolbibliotekslittetratur. 
 

Beskrivning 

Huvudansvar: Sektor lärande. För rektor, gymnasium, vuxenutbildning gäller: Skolbibliotekets verksamhet används 
som en del i  undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens. För rektor, 
grundskola gäller: För utbildningen ska de lokaler och den utrustning finnas som behövs för att syftet med 
utbildningen ska kunna uppfyllas. Eleverna i grundskolan ska ha tillgång till ett skolbibliotek. Tidsram: Planperioden 

  



Uppföljning Tertial 3 13(26)

1.7 Handlingsplan för jämställdhet 

1.7.1 Nya styrdokument i kommunens författningshandbok granskas och 
analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv. 

1.7.1.1 Kansli 

 Uppfyllt 

Analys 

Uppdraget är omhändertaget genom att en checklista för jämställdhetsgranskning tagits fram. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Checklista/vägledningen kommer att integreras i manual för framtagande av styrdokument. 

Beskrivning 

Ansvar: kansli. Tema 1 Makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet. Insats: Bidra med metod och kunskapsunderlag 
för att stödja arbetet med jämställdhetsintegrering på kommunal och regional nivå. 

1.8 Jämställdhetsplan för Ulricehamns kommun 

1.8.1 Vid en ny mätning ska fler uppleva att möten förläggs på sådan tid 
som gör det lätt att ta ansvar för barn. 

1.8.1.1 HR-funktion 

 Uppfyllt 

Analys 

Målet uppnås i första hand genom att uppmärksamma chefer på behovet av att underlätta för medarbetare att förena 
yrkesliv med ansvar för barn. Detta torde medverka till att kommunen uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och 
därmed till att stärka oss i konkurrensen om arbetskraften. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Ledarskap genom att de chefer som har egna barn föregår med gott exempel och att övriga uppmärksammas på 
kommunens hållning i denna fråga. 

Beskrivning 

Ansvar: HR-funktion. 2. Förvärvsarbete och föräldraskap 

Åtgärd/Insats  Kommentar 

 Pågående med avvikelse 

Ta fram och kommunicera regler angående 
förläggning av möten på arbetsplatsen på sådan 
tid som gör det lätt att ta ansvar för barn. 
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1.9 Handlingsplan för barn i ekonomiskt utsatta hushåll. 

1.9.1 Utreda möjligheten för ett lokalt barnombud i Ulricehamns kommun 
att samordna och leda arbetet med att säkra barns rättigheter i 
kommunen. 

1.9.1.1 Kommunledningsstab 

 Uppfyllt 

Analys 

Kommunfullmäktige har beslutat att ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra de åtgärder som utredningen 
rekommenderar, inrätta en samordnande funktion samt skapa en tvärsektoriell arbetsgrupp för arbetet med barns 
rättigheter. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Beskrivning 

Ansvar: kansli. Övergripande syfte: Kartläggning, kunskapsspridning och samordning.  
 
Förvaltningen behöver kartlägga barnfattigdomen, samordna insatser och följa upp dem utifrån barnkonventionens 
syfte. Det är ett arbete som bör hållas ihop centralt och möjligheten till en centralt placerad funktion ska utredas. 
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1.10 Plan mot våldsbejakande extremism 

1.10.1 Inom ramen för arbetsgruppen påbörjar arbetet med att ta fram 
lägesbilder, orsaksanalyser samt förslag till åtgärder 

1.10.1.1 Kansli 

 Uppfyllt 

Analys 

Beslut om att använda arbetsmodellen effektiv samordning för trygghet, EST,  är taget. Upphandling av systemstöd är 
genomfört och arbetet med implementering av arbetet pågår i samverkan med polis och näringsliv. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Beskrivning 

Ansvar: kansli. 

1.10.2 Identifiera viktiga delar i civilsamhället 

1.10.2.1 Kansli 

 Uppfyllt 

Analys 

Genomfört genom arbetsmodells Effektiv samordning för trygghet, EST 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Beskrivning 

Ansvar: kansli. 
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1.11 Handlingsplan Landsbygdsutveckling 

1.11.1 Skapa plattform där kommun, näringsliv, föreningsliv och 
civilsamhälle möts. 

1.11.1.1 Kansli 

 Uppfyllt 

Analys 

En överenskommelse är framtagen. Möten med deltagare från kommunen, näringslivet, föreningslivet och 
civilsamhället har genomförts under året, framförallt digitalt men även något fysiskt möte. Arbetet har styrts av en 
samrådsgrupp med representation från politisk ledning, förvaltningen och från frivilligorganisationer. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Riktlinjer för idébaserat offentligt partnerskap kommer under 2022 presenteras för beslut i kommunstyrelsen. 

Beskrivning 

Ansvar: kansli.  
Strategiområde: Kommunen som samarbetspartner 
 
Ta fram en överenskommelse mellan kommunen, föreningslivet i Ulricehamns kommun och NUAB. (Budgetuppdrag 
2018) 
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1.12 IKT-plan 2020 

1.12.1 Alla barn och elever ska utveckla en adekvat digital kompetens. Det 
ska finnas en digital likvärdighet i det svenska skolväsendet. 

1.12.1.1 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

Analys 

Inom Sektor lärande arbetar vi ständigt för att skapa en röd tråd från förskola upp till vuxenutbildningen vad gäller 
förutsättningar och likvärdighet. Efter några års arbete befinner sektorn sig i ett läge med en infrastruktur och 
datortäthet som motsvarar de nationella målen. Det gäller nu för sektorn att fortsätta med revidering och 
implementering av sektorns IKT plan. (Information och kommunikationsteknik) 

I Ulricehamns kommun disponerar undervisande personal inom sektor lärande, från förskolan till 
vuxenutbildningen, ett personligt digitalt verktyg. 

I förskolan finns minst en dator och två lärplattor per avdelning. 

I förskoleklassen samsas eleverna om en enhet per cirka fem elever. 

I fritidshemmet finns det minst en dator och lärplatta per avdelning samt hos ansvarig pedagog i verksamheten. 

Från åk 1 i grundskolan till studenterna på vuxenutbildningen har alla elever tillgång till en personligt knuten digital 
enhet. 

Tillgång till trådlöst nätverk finns på alla skolenheter. ' 

Pedagogernas hanterade datorer supporteras delvis av IT-enheten när det gäller nätverk och programvaror 

LITS (Lokalt IT Stöd) handhar företrädesvis hårdvara och kontakt med IT gällande enheter, lösenordbyten och frågor 
kring trådlöst nätverk. LITS hanterar också garantiärenden, ominstallation och viss programinstallation. 
Elevdatorerna hanteras helt av LITS. 

IKT-pedagoger tillsätts av respektive rektor. I förskolan ingår uppdraget i deras ordinarie tjänst. I grundskola F-6 
finns ett utpekat IKT-ansvar hos några av skolornas förstelärare. I grundskola 7-9 finns i dagsläget en och en halv 
tjänst. Dessa är fördelade med en tjänst på Stenbocksskolan och en halv tjänst på Ätradalsskolan. 

På skolområde Tingsholm finns 3 IT-samordnare fördelat på nationellt program, vuxenutbildning samt särskola. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Förtätning av digitala enheter bland fritidshemspersonal. 

Förtätning av digitala enheter i förskoleklass för att uppnå en enhet per elev. 

Skapa tekniska förutsättningar för skolorna att kunna genomföra nationella prov digitalt. Det är viktigt att säkerställa 
kapacitet för framtida krav. 

Skapa likvärdighet gällande supportorganisationen inom sektorn.  Skapa likvärdighet gällande tillgång till IKT-
pedagoger 

Beskrivning 

Ansvar: sektor lärande. 
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1.12.2 Barn, elever och personal ska ha god och likvärdig tillgång till digitala 
verktyg och resurser i syfte att förbättra utbildningen och effektivisera 
verksamheten. 

1.12.2.1 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

Analys 

Sektorn har under ett antal år arbetat med att öka den så kallade förtätningen. Detta arbete har varit lyckosamt inte 
minst med hänvisning till den pandemi vi senare kom att genomgå. Sektor har i princip fullt ut ett en-till-en-
förhållande vad gäller teknik för elever ända upp till och med vuxenutbildningen. Utan denna förtätning för både 
personal och elever har utfallet/effekten av pandemin förmodligen blivit en helt annan än vad den faktiskt blev. 

Utöver själva hårdvaran har sektorn arbetat lyckosamt med programvara kopplat till både elever och mer 
administrativ a delar av IKT. Sektorn har nu samma närvarosystem från åk 1 till och med vuxenutbildningen. Detta 
gör att vi bättre kan följa elevgrupper över tid men också mer aktivt arbeta med det förebyggande arbetet. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

 Mycket av arbetet har letts av enheten för skolutveckling och stöd. Genom detta arbete har säkerställts en 
likvärdighet.  

För ytterligare fördjupning hänvisas till sektorns IKT-plan. 

 Beskrivning 

Ansvar: sektor lärande. 

1.12.3 Forskning och uppföljning som stödjer utveckling av verksamheter 
och insatser ska genomföras med syfte att bidra till ökad måluppfyllelse 
och utvecklad digital kompetens. 

1.12.3.1 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

Analys 

Uppföljning och utvärdering är en central del i vårt systematiska kvalitetsarbete och därmed blir uppföljningen en 
kvalitetssäkring av det strategiska arbetet framöver. För att få en bild av nuläget var planen att vi skulle använda oss 
av verktyget LIKA, som är ett skattningsverktyg från SKR. Tyvärr har SKR-projektet upphört att användas. 

Oavsett detta fortsätter vi att arbeta med att utveckla skolkommunens digitala kompetens. 

Vi har i skolkommunen genomfört en kartläggning av lärarna förväntningar på eleverna men även kopplat till vilka 
kunskaper i digitala system de skicka med eleverna. 

 

Åtgärder/insatser för utveckling 

All personal förväntas nyttja och behärska relevanta digitala verktyg och digitala miljöer i det egna arbetet. Vidare 
förväntas de omvärldsbevaka digitaliseringsfrågor utifrån sin egen kontext och följa de lagkrav och 
rekommendationer från både skollag och Dataskyddsförordningen. 

 

Beskrivning 

Ansvar: sektor lärande. 

  



Uppföljning Tertial 3 19(26)

1.13 Ökad måluppfyllelse för alla elever i sektor lärande 2020-
2021 

1.13.1 DATE – ett pedagogiskt verktyg 

1.13.1.1 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

Analys 

DATE är ett lärmaterial för alla barn oavsett funktionssätt. Det är utformat för att användas inom ramen för den 
ordinarie förskoleverksamheten. Materialet kompletterar det systematiska kvalitetsarbetet såväl som det främjande 
likabehandlingsarbetet. DATE lärmaterial för förskolan ger pedagoger och barn möjlighet att tillsammans arbeta för 
en socialt, pedagogiskt och fysiskt tillgänglig förskolemiljö. 

Rektorer arbetar nära specialpedagogerna för att implementera och utbilda i lärmaterialet i förskolorna. Målet är att 
samtliga förskolor ska arbeta med detta som en norm i verksamheten. En förutsättning för att arbetet ska bli 
framgångsrikt är att det är en stabil personalgrupp där man kan arbeta med kompetensutvecklingen över tid. 

Samtliga förskolor har påbörjat arbetet men har kommit olika långt. En del har fått ta ett omtag på grund av 
personalomsättning. Pandemin har också utmanat, då det påverkat möjligheten för  att avsätta tid för 
kompetensutveckling. Trots detta så hänger förskolorna i och ut och målsättningen är att alla ska genomföra 
kompetensutvecklingsinsatsen och arbetssättet ska bli en norm. 

   

Beskrivning 

Ansvar: sektor lärande. Se Handlingsplan Ökad måluppfyllelse för alla elever i sektor lärande 2020-2021. 

1.13.2 IKT-plan 

1.13.2.1 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

Analys 

Inom Sektor lärande arbetar vi ständigt för att skapa en röd tråd från förskola upp till vuxenutbildningen vad gäller 
förutsättningar och likvärdighet. Efter några års arbete befinner sektorn sig i ett läge med en infrastruktur och 
datortäthet som motsvarar de nationella målen. Det gäller nu för sektorn att fortsätta med revidering och 
implementering av sektorns IKT plan. (Information och kommunikationsteknik) 

I Ulricehamns kommun disponerar undervisande personal inom sektor lärande, från förskolan till och med 
vuxenutbildningen, ett personligt digitalt verktyg. 

I förskolan finns minst en dator och två lärplattor per avdelning. 

I förskoleklassen samsas eleverna om en enhet per cirka fem elever. 

I fritidshemmet finns det minst en dator och lärplatta per avdelning samt hos ansvarig pedagog i verksamheten. 

Från åk 1 i grundskolan till studenterna på vuxenutbildningen har alla elever tillgång till en personligt knuten digital 
enhet. 

Tillgång till trådlöst nätverk finns på alla skolenheter. 

Pedagogernas hanterade datorer supporteras delvis av IT-enheten när det gäller nätverk och programvaror 

LITS (Lokalt IT Stöd) handhar företrädesvis hårdvara och kontakt med IT gällande enheter, lösenordbyten och frågor 
kring trådlöst nätverk. LITS hanterar också garantiärenden, ominstallation och viss programinstallation. 
Elevdatorerna hanteras helt av LITS. 

IKT-pedagoger tillsätts av respektive rektor. I förskolan ingår uppdraget i deras ordinarie tjänst. I grundskola F-6 
finns ett utpekat IKT-ansvar hos några av skolornas förstelärare. I grundskola 7-9 finns i dagsläget en och en halv 
tjänst. Dessa är fördelade med en tjänst på Stenbocksskolan och en halv tjänst på Ätradalsskolan. 

På skolområde Tingsholm finns tre IT-samordnare fördelat på nationellt program, vuxenutbildning samt särskola. 
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Åtgärder/insatser för utveckling 

Skapa tekniska förutsättningar för skolorna att kunna genomföra nationella prov digitalt. Det är viktigt att säkerställa 
kapacitet för framtida krav. 

Skapa likvärdighet gällande supportorganisationen inom sektorn.  Skapa likvärdighet gällande tillgång till IKT-
pedagoger. 

Beskrivning 

Ansvar: sektor lärande. Se Handlingsplan Ökad måluppfyllelse för alla elever i sektor lärande 2020-2021. 

1.13.3 Riktade insatser för nyanlända barn och elevers lärande (NYA) 

1.13.3.1 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

  

Åtgärder/insatser för utveckling 

Skolverksprojektet pågår och samplaneras med Högskolan Väst. Tidsplanen är att arbetet inklusive dess ingående 
delar ska avslutas och implementeras fullt ut under hösten 2022. 

   

Beskrivning 

Ansvar: sektor lärande. Se Handlingsplan Ökad måluppfyllelse för alla elever i sektor lärande 2020-2021. 

1.13.4 Långsiktig plan för att öka måluppfyllelsen i matematik i grundskolan 

1.13.4.1 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

  

Analys 
Handlingsplan för matematik är framtagen och håller på att implementeras. Arbetet har startats upp under hösten 
2020. 

Åtgärder/insatser för utveckling 
I första skedet implementeras planen på samtliga grundskolor under läsåret 20/21 och resultat i matematik följs upp 
vid läsårets slut våren -22. 

Beskrivning 

Ansvar: sektor lärande. Se Handlingsplan Ökad måluppfyllelse för alla elever i sektor lärande 2020-2021. 
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1.14 Grundskolans handlingsplan för ökad måluppfyllelse i 
matematik 2020-2024 

1.14.1 Att senast i juni 2024 ha ökat meritvärdet i matematik i årskurs 6 och 
9 och att detta värde då ligger i den övre kvartilen (bland de 25 % bästa 
i riket). 

1.14.1.1 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

Analys 
Handlingsplanen för ökad måluppfyllelse i matematik började gälla hösten 2020. Först efter läsåret  21/22 är det 
möjligt att kunna analysera på en djupare nivå. 

KKIK (Kommunens kvalitet i korthet) för 2021 visar att elever i åk 6 med lägsta betyget E i matematik är 90.9 % vilket 
är en liten försämring med resultaten 2020. 

KKiK  för 2020 visar att elever i åk 6 med lägsta betyget E i matematik är 92 % vilket är en ökning från 2019 med 
3,2 %. (88,8%). De senaste tre åren (2018-2019-2020) har resultaten för elever i åk 6 legat bland de 25 % 
kommunerna i riket med bäst resultat. 

 
KKiK för 2021 visar att elever i åk 9 med lägsta betyget E i matematik är 90.3 % och efter sommarskola är resultat 
92,1%. 
 

Åtgärder/insatser för utveckling 
Handlingsplan för ökad måluppfyllelse i matematik förväntas ge en effekt med ökat meritvärde i matematik i åk 6 och 
åk 9 för att då ligga i den övre kvartalen. (Bland de 25 % bästa i riket) 

KKiK 2021 visar att eleverna i åk 6 fortsatt ligger bland de 25 % kommunerna i riket med bäst resultat. 

  

Beskrivning 

Ansvar: sektor lärande. 
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1.15 Klimat 2030 

1.15.1 Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål. 

1.15.1.1 Sektor service 

 Uppfyllt 

Analys 

Verksamhet kost har under de senaste åren arbetat fram en handlingsplan för att minska matsvinn på enheterna. 
Mätning av matsvinnet görs dagligen på verksamhetens samtliga enheter. 

Sedan 2016 när matningarna på allvar startade så har verksamheten tydligt sett förbättring. 2021 visade dock på en 
marginell ökning jämfört med föregående år men kan förklaras med bland annat pandemi, ny matsedel samt att 
några enheter har uppmärksammats på att de inte mätt på det sätt som var beslutat. 

Verksamheten har sedan start haft tydliga mål på att minska sitt matsvinn år från och år. 

I livsmedelsverkets undersökning står sig Ulricehamns kommun bra gentemot andra kommuner i landet och ligger i 
toppen med 20 andra kommuner. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Handlingsplanen för minskat matsvinn behöver ses över och revideras under kommande år. 

Målen för minskat matsvinn ska formuleras om och gå från max antal gram/port till att bli att enheterna ska förbättra 
sig från föregående års resultat. 

Beskrivning 

Ansvar: sektor service. 

1.15.2 Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har 
mål. 

1.15.2.1 Sektor service 

 Uppfyllt 

Analys 

Verksamhet kost arbetar aktivt för att minska klimatpåverkan som finns på grund av de livsmedel och varor som köps 
in. 

Matsedeln har setts över och är nu mera anpassad bättre efter säsong, vi väljer i större utsträckning livsmedel från 
Sverige. 

I uppföljningssystem som bygger på den inköpsstatistik som finns kan klimatpåverkan i form av Co2-e 
(koldioxidekvivalenter) per kilo inköpta livsmedel följas. 

  2021 2020 2019 2018 2017 

CO2e kg/inköpt kg 
livsmedel 

1,4 1,5 1,4 1,3 1,4 

Resultatet visar att vi ligger bra till och målet har varit att ligga under 1,7 Co2-e (koldioxidekvivalenter) per kilo 
inköpta livsmedel. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Framtida utvecklingsmöjligheter är att komma igång med klimatberäkningar på menyerna och ner på måltidsnivå. På 
detta sätt kan verksamheten lättare se vilka insatser som ger mest effekt men även förmedla ut till gästen hur deras 
val av rätter påverkar klimatet. 

Beskrivning 

Ansvar: sektor service. 
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1.15.3 Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer. 

1.15.3.1 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 Uppfyllt 

Analys 

Kommunen har deltagit i kommunvelometern under året. 

  

Beskrivning 

Ansvar: sektor MSB. 

1.15.4 Vi producerar egen solel. 

1.15.4.1 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt 

Analys 

Budgetuppdraget gällande att ta fram en genomförandeplan för upprättande av en solcellspark slutredovisades 
politiskt i juni. Redovisningen visade att det inte finns några möjligheter för kommunen själva att driva en 
solcellspark utifrån den organisation som finns idag. 

  

Beskrivning 

Ansvar: sektor MSB. 

1.15.5 Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal. 

1.15.5.1 Sektor service 

 Uppfyllt 

Analys 

Kravet på förnybar energi i upphandling av elavtal har funnits med sen 2013. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsätta ställa krav på leverans av förnybar el. 

Beskrivning 

Ansvar: sektor service. 

1.15.6 Vi använder en klimatstyrande resepolicy. 

1.15.6.1 Kansli 

 Uppfyllt 

Analys 

Befintligt, politiskt beslutat styrdokument "Riktlinjer för tjänsteresor, logi och resfria möten" har gåtts igenom och 
uppfyller de krav-kriterier som angivits för uppfyllande av löftet. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Inga ytterligare åtgärder behövs. 

Beskrivning 

Ansvar: Kansli. 
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1.16 Handlingsplan kulturstrategi 

1.16.1 Musikskolan erbjuder undervisning i musik och andra konstformer. 

1.16.1.1 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

  

Undervisning i Musik och andra konstformer, samt elevers delaktighet och kulturskolans 
tillgänglighet: 

Sedan 2018 bedriver Musikskolan i Ulricehamn verksamhet i Teater, Bild/Form, Film/Animation och Show. 

2021-12-16 beslutade KF att Musikskolan byter namn till Kulturskolan. Namnbytet implementeras under våren 2022. 

Målsättningen är att vidga deltagandet i de nya verksamheterna och öka resurserna för de konstformerna. 
Utmaningen finns att kunna göra det inom befintlig ram. Musikskolan har sökt och fått utvecklingsbidrag från 
Statens Kulturråd och kunnat använda delar av det till omställningen. För en effektivare omställning vore en 
ramhöjning att föredra. 

Kulturskolans lokaler är inte anpassade för de nya verksamheterna, vare sig till yta eller utformning. I nuläget 
används Tingsholmsgymnasiets aula och bildateljé för verksamheten. För att nå målet att vidga de nya konstformerna 
och integrera dem behöver verksamheten vara samlad i lokaler som Musikskolan själva styr över. De sceniska 
konstformerna efterfrågar en ”Black box”, samt ett ändamålsenligt dansgolv för sin arbetsmiljö. 

Läromedel som konstnärsmaterial, rekvisita bekostas i nuläget med statsbidrag, men på sikt blir det nödvändigt att 
minska på musiksidans läromedelsresurs om inte ramarna höjs. 

Kulturskolan gör projektet ”Stå upp för barns rätt” med ekonomiska medel från Statens kulturråd där samtliga 
skolors åk 2 i Ulricehamns kommun erbjuds att delta utan kostnad. Barnen får lära sig om Barnkonventionen genom 
att uttrycka sig i de olika konstformerna. Det hela ska mynna ut i en föreställning 24 april. Idén är att tillgängliggöra 
verksamheten för de barn som inte kommer till Kulturskolan av egen kraft eller har den traditionen hemifrån. 

Kulturskolans grundkurs INTRO sänker trösklarna in i verksamheten och låter barn i åk 1-3 prova på Kulturskolans 
olika ämnen under en termin. 

En stor utmaning är terminsavgifter på 725 kr. Musikskolan lånar ut dyrare instrument som blås och stråkinstrument 
den första tiden, men ibland slutar elever när de blir tvungna att skaffa eget instrument. Det finns tecken på att även 
andra instrument som Gitarr/Piano/Trummor behöver tillgängliggöras. Det här är förknippat med ekonomiska, 
lokalmässiga, underhålls och administrativa investeringar för Kulturskolan. 

Beskrivning 

Ansvar: sektor lärande. 
Tidsram: 2019-2021 
 
Strategiområde Barn-och ungdomskultur: 
Verksamheterna ska ta hänsyn till barn och ungas förändrade kulturvanor, för att på så sätt spegla efterfrågan. Barn 
och unga ska växa upp i en miljö där kultur finns tillgänglig. Ulricehamns kommun ska arbeta för att öka barn och 
ungas delaktighet inom kulturen. Ett varierande kulturutbud ska erbjudas även utanför skolan. Kommunen ska ta 
tillvara ungdomars idéer om hur de vill utveckla kulturen. Ungdomar ska ges möjlighet till ökat inflytande över 
kulturutbudet. Fler mötesplatser för ungdomar. 
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1.16.2 Kultur program för barn & unga genomförs enligt kulturtrappan inom 
skolverksamhet och på barnens fritid 

1.16.2.1 Sektor service 

 Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt 

Analys 

Under 2021 har verksamheten anpassats efter de restriktioner som funnits på grund av Coronapandemin. Endast ett 
färre antal program har kunnat genomföras eftersom det inte gått att blanda klasser på grund av risk för 
smittspridning. Detta innebär att många elever inte fått ta del av skolkulturprogram de två senaste åren. Under loven 
har biblioteket kunnat erbjuda pysselpåsar och när restriktionerna släppte något kunde barnen bland annat besöka 
biblioteket för att låna, läsa, pyssla och gå tipspromenader. Detta lockade många barn och vuxna, särskilt under 
höstlovet (läslovet). Bokprat i skolorna utanför centralorten har kunnat genomföras, fysiskt eller digitalt. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Beskrivning 

Ansvar: sektor service. 
 
Tidsram: 2019-2021 
 
Strategiområde Barn-och ungdomskultur: 
Verksamheterna ska ta hänsyn till barn och ungas förändrade kulturvanor, för att på så sätt spegla efterfrågan. Barn 
och unga ska växa upp i en miljö där kultur finns tillgänglig. Ulricehamns kommun ska arbeta för att öka barn och 
ungas delaktighet inom kulturen. Ett varierande kulturutbud ska erbjudas även utanför skolan. 
Kommunen ska ta tillvara ungdomars idéer om hur de vill utveckla kulturen. Ungdomar ska ges möjlighet till ökat 
inflytande över kulturutbudet. Fler mötesplatser för ungdomar. 

1.16.3 Genomföra tillväxtprojektet Gränsbygd i Sjuhärad i samarbete med 
Svenljunga och Tranemo kommuner 

1.16.3.1 Sektor service 

 Uppfyllt 

Analys 

Projektet har pågått under 2021. Några kulturprogram har kunnat genomföras, men mycket har inte varit möjligt att 
genomföra på grund av pandemin. I december avslutades projektet med ett avslutande seminarium på Glasets Hus. 
Medverkande samarbetspartners berättade om projektets resultat och de lärdomar och erfarenheter det gett. Dagen 
avslutades med en offentlig föreläsning av historikern Erik Petersson. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Beskrivning 

Ansvar: sektor service. 
 
Tidsram: 2019-2020 
 
Strategiområde Gränsöverskridande samarbete: 
Gränsöverskridande utbyte och arbete med kulturfrågor är en förutsättning för framgång och utveckling. 
Ulricehamns kommun ska främja samverkan över gränserna. 
Ulricehamns kommun ska i samverkan med olika aktörer öka antalet mötesplatser. Samverkan ska gälla internt inom 
kommunorganisationen, externt, regionalt och över 
kommungränsen. Främja kunskapsutbytet och på så sätt skapa ett mer effektfullt arbete. Kommunen ska genom 
samverkan stötta och synliggöra föreningar och kulturarrangörer. 
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1.16.4 Skapa arrangemang och mötesplatser för KKN 

1.16.4.1 Nuab 

 Uppfyllt 

Analys 

Ett möte med KKN nätverket har skett i Ulricehamn, kontinuerlig kontakt med dem genom Creative Cluster. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Beskrivning 

Ansvar: NUAB. 
 
Tidsram: 2019-2020 
 
Strategiområde Kulturella och kreativa näringar: 
Främjandet av kulturella och kreativa näringar är viktigt för att kommunen ska öka sin attraktivitet. Dessa näringar 
kan stimulera innovationer för ett vidgat entreprenörskap och företagande. Ulricehamns kommun ska arbeta med 
främjandet av kulturella och kreativa näringar. Det finns en stark koppling mellan kultur, kreativitet och näringsliv 
som kommunen ska fånga upp och ta tillvara. Kulturella och kreativa näringar ska stöttas och ges goda möjligheter 
för att anordna 
arrangemang. Det ska finnas tydliga instruktioner och snabb kommunikation inom kommunen för att underlätta för 
arrangörer. Det ska vara enkelt att möta olika aktörer genom god tillgång till mötesplatser.
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§ 329/2022 
 

Reglemente för kontroll av verifikationer 
Dnr 2022/645 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Reglemente för kontroll av verifikationer antas och ersätter tidigare reglemente. 
 
Sammanfattning 
Målsättningen med reglementet för kontroll av verifikationer är att undvika oavsiktliga eller 
avsiktliga fel och därigenom säkerställa att transaktioner som bokförs i tillämpliga fall är 
korrekta. Kommunstyrelsen ansvarar för utfärdandet av för kommunen gemensamma 
tillämpningsanvisningar till detta reglemente. 
 
Efter en översyn av reglementet har endast mindre redaktionella ändringar gjorts. I detta fall 
har några benämningar bytts ut till nyare begrepp, t ex ”kontrollansvarig” till ”attestant” och 
”IT-stöd” till ”systemstöd”. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-10-28 från ekonomichef 
2 Reglemente för kontroll av verifikationer 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Reglemente för kontroll av verifikationer antas och ersätter tidigare reglemente. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-10-28 

Tjänsteskrivelse Reglemente för kontroll av 
verifikationer 
Diarienummer 2022/645, löpnummer 4176/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Reglemente för kontroll av verifikationer antas och ersätter tidigare reglemente. 
 
Sammanfattning 
Målsättningen med reglementet för kontroll av verifikationer är att undvika oavsiktliga eller 
avsiktliga fel och därigenom säkerställa att transaktioner som bokförs i tillämpliga fall är 
korrekta. Kommunstyrelsen ansvarar för utfärdandet av för kommunen gemensamma 
tillämpningsanvisningar till detta reglemente. 
 
Efter en översyn av reglementet har endast mindre redaktionella ändringar gjorts. I detta fall 
har några benämningar bytts ut till nyare begrepp, t ex ”kontrollansvarig” till ”attestant” och 
”IT-stöd” till ”systemstöd”. 
 
 
Ärendet 
Se sammanfattning. 
 
Beslutsunderlag 
1 Reglemente för kontroll av verifikationer 

 
Beslut lämnas till 
Kommunchef 
Sektorschefer 
Stabschefer 
Författningshandboken 
 
 
 
 
 

Ulrica Fagerson 
Ekonomichef 
Ekonomifunktionen 
Kommunledningsstaben 
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1 Omfattning  
Detta reglemente gäller för kommunens samtliga verifikationer, inklusive 
verifikationer för medel som kommunen ålagts eller åtagit sig att förvalta. I 
kommunens riktlinjer för placering för pensionsmedel finns särskilda regler om 
kontroll i samband med medelsförvaltning.   
Kommunala bolag där kommunen har ett väsentligt inflytande utfärdar egna 
riktlinjer som i tillämpliga delar skall beakta kommunens regler.  

2 Målsättning  
Målsättningen med reglerna för kontroll av verifikationer är att undvika oavsiktliga eller 
avsiktliga fel och därigenom säkerställa att transaktioner som bokförs i tillämpliga fall är 
korrekta avseende:  
  
Prestation Varan eller tjänsten har levererats till eller från kommunen.  
  
Bokföringsunderlag Verifikationen uppfyller kraven enligt god redovisningssed.  
  
Villkor Rätt villkor tillämpas, t.ex. förfallodatum.  
  
Bokföringstidpunkt Bokföring sker vid rätt tidpunkt och i rätt redovisningsperiod.  
  
Kontering Transaktionen är rätt konterad.  
  
Beslut Transaktionen överensstämmer med beslut av behörig beslutsfattare.  

3 Ansvar  
Kommunstyrelsen ansvarar för utfärdandet av för kommunen gemensamma 
tillämpningsanvisningar till detta reglemente. Kommunstyrelsen ansvarar också för 
övergripande uppföljning och utvärdering av dessa regler och för att vid behov ta initiativ till 
förändring av dessa regler.  
Kommunens sektorer, inklusive gemensamma nämnder och fullmäktigeberedningar 
ansvarar för att antagna regler och tillämpningsanvisningar avseende detta reglemente följs. 
Varje nämnd/beredning utfärdar vid behov ytterligare tillämpningsanvisningar för sitt 
verksamhetsområde.   
Attestantens uppgift är att tillämpa fastställda anvisningar samt att när brister upptäcks 
rapportera dessa till närmast överordnad chef och/eller meddela ekonomifunktionen. 
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4 Kontroller  
Följande kontroller ska i tillämpliga fall utföras:  
  
Prestation  Vara eller tjänst har mottagits eller levererats.  
  
Kvalitet  Mottagen eller levererad vara/tjänst håller avtalad kvalitet.  
  
Pris  Pris överensstämmer med avtal, taxa, bidragsregler eller beställning.  
  
Villkor  Betalningsvillkor m.m. är uppfyllda.  
  
Beslut  Behöriga beslut finns.  
  
Behörighet  Nödvändiga attester har skett av behöriga personer.  
  
Kontering  Konteringen är korrekt (rätt kontoslag, moms och period)   
  
Formalia  Verifikationen uppfyller krav enligt lagstiftning.  

5 Kontrollernas utförande och utformning  
Kontrollrutinerna ska utformas så att den interna kontrollen inom respektive sektor, 
inklusive gemensamma nämnder och fullmäktigeberedningar är tillräcklig. Vid utformningen 
av kontrollrutinerna ska följande krav beaktas:  
  
Ansvarsfördelning Ansvarsfördelningen ska vara tydlig. Ingen person ska ensam hantera 

en transaktion från början till slut. I en systembaserad rutin får kontroll 
och attestering ske automatiskt om vederbörliga kontrollfunktioner 
finns inbyggda i systemet. 
 

Kompetens  

  

Den som har rollen att utföra en kontrollåtgärd ska ha erforderlig 
kompetens för uppgiften.  

Integritet  

  

Den som utför kontroll av en annan person, särskilt avseende beslut, 
ska ha en självständig ställning gentemot den kontrollerade.  

Jäv  Den som utför kontrollen får ej kontrollera in- och utbetalningar till sig 
själv eller närstående, detsamma gäller utgifter av personlig karaktär. 
Detta innefattar också bolag och föreningar där den kontrollansvarige 
eller närstående har ägarintressen eller ingår i ledningen.  
 

Dokumentation Kontrollåtgärder ska dokumenteras på ändamålsenligt sätt. 

Kontrollordning De olika kontrollmomenten ska utföras i en logisk ordning så att 
effekten av en tidigare kontrollåtgärd inte förtas av en senare 
kontrollåtgärd. 
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Kraven på vidtagna kontrollåtgärder ska vara anpassade till den ekonomiska transaktionens 
art så att kontrollkostnaden står i rimlig proportion till riskerna. Kommunstyrelsen kan 
därför besluta om avsteg från ovanstående krav där så är motiverat utifrån utförd riskanalys. 
I dessa fall ska det anges under vilka förutsättningar som avsteg får ske.  

6 Attestanter   
I tillämpningsanvisningarna definieras obligatoriska attestroller för förekommande typer av 
ekonomiska transaktioner.  
Respektive nämnd utser attestanter samt ersättare för dessa. Attestansansvar knyts till 
befattning, ansvarskod, kontoslag och angivande av eventuella begränsningar.  
Rätten att ensam attestera enskild transaktion inom ramen för tilldelat ansvar begränsas till 
de bestämmelser som nämnden fastställer. Transaktioner ska, med de undantag som anges i 
tillämpningsanvisningar, alltid attesteras av två i förening.  
Kontroll får ske med hjälp av systemstöd.   
Varje nämnd svarar för att aktuell förteckning är uppdaterad, vid förändringar skall 
ekonomifunktionen meddelas.  

7 Genomförda kontroller  
Obligatoriska manuella kontroller som utförts med ett godkännande ska åtföljas av en attest. 
Attest dokumenteras i enlighet med tillämpningsanvisningarna. Utförda kontroller ska 
framgå av systemdokumentation och behandlingshistorik.  
Om attestant ej kan godkänna en ekonomisk transaktion ska, om inte annat framgår av 
tillämpningsanvisningarna, den som beslutat om transaktionen underrättas. Kan inte rättelse 
uppnås ska underrättelse ske till närmast överordnad chef.  
Vid felaktigheter från leverantören ska kreditfaktura begäras. 
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§ 330/2022 
 

Riktlinjer för stöd och bidrag till civilsamhället i 
Ulricehamns kommun 
Dnr 2022/623 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Riktlinjer för stöd och bidrag till civilsamhället i Ulricehamns kommun antas och ersätter 
tidigare riktlinjer för föreningsbidrag, regler för bidrag inom landsbygdsutveckling till 
utvecklingsgrupper, regler för ekonomiskt stöd för elitidrott och riktlinjer för stöd till 
föreningslivet för större projekt. 
 
Förvaltningen får i uppdrag att se över bidragen inom sektor välfärd och återkomma med 
eventuella justeringar till kommunstyrelsen under 2023. 
 
Sammanfattning 
Arbetet med en ny riktlinje för föreningsbidrag startades under tidig vår 2021. En 
arbetsgrupp med tjänstepersoner från de olika verksamheter/enheter som ger bidrag till 
föreningsliv, studieförbund med flera skapades. En politisk referensgrupp utsågs att vara del 
i arbetet. Arbetsgruppen och referensgruppen har efter det träffats för att mejsla fram den 
nya riktlinjen. Det har även varit möten med föreningslivet på ett så kallat Ordförande plus 1 
möte, samt vid stormöte för civilsamhället. Grunden för arbetet har varit utgångspunkten i 
de redan antagna regler och riktlinjer som finns för stöd och bidrag till föreningslivet och 
andra aktörer. De samlas nu in i en enda gemensam riktlinje för stöd och bidrag till 
civilsamhället. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-10-26 från servicechef 
2 Riktlinje för stöd och bidrag till civilsamhället i Ulricehamns kommun 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Riktlinjer för stöd och bidrag till civilsamhället i Ulricehamns kommun antas och ersätter 
tidigare riktlinjer för föreningsbidrag, regler för bidrag inom landsbygdsutveckling till 
utvecklingsgrupper, regler för ekonomiskt stöd för elitidrott och riktlinjer för stöd till 
föreningslivet för större projekt. 
 
Förvaltningen får i uppdrag att se över bidragen inom sektor välfärd och återkomma med 
eventuella justeringar till kommunstyrelsen under 2023. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-10-26 

Tjänsteskrivelse Riktlinjer för stöd och bidrag till 
civilsamhället i Ulricehamns kommun 
Diarienummer 2022/623, löpnummer 4005/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Riktlinjer för stöd och bidrag till civilsamhället i Ulricehamns kommun antas och ersätter 
tidigare riktlinjer för föreningsbidrag, regler för bidrag inom landsbygdsutveckling till 
utvecklingsgrupper, regler för ekonomiskt stöd för elitidrott och riktlinjer för stöd till 
föreningslivet för större projekt.  
 
Sammanfattning 
Arbetet med en ny riktlinje för föreningsbidrag startades under tidig vår 2021. En 
arbetsgrupp med tjänstepersoner från de olika verksamheter/enheter som ger bidrag till 
föreningsliv, studieförbund med flera skapades. En politisk referensgrupp utsågs att vara del 
i arbetet. Arbetsgruppen och referensgruppen har efter det träffats för att mejsla fram den 
nya riktlinjen. Det har även varit möten med föreningslivet på ett så kallat Ordförande plus 1 
möte, samt vid stormöte för civilsamhället. Grunden för arbetet har varit utgångspunkten i 
de redan antagna regler och riktlinjer som finns för stöd och bidrag till föreningslivet och 
andra aktörer. De samlas nu in i en enda gemensam riktlinje för stöd och bidrag till 
civilsamhället. 
 
 
Ärendet 
Arbetet med en ny riktlinje för föreningsbidrag startades under tidig vår 2021. En 
arbetsgrupp med tjänstepersoner från de olika verksamheter/enheter som ger bidrag till 
föreningsliv, studieförbund med flera skapades. En politisk referensgrupp utsågs att vara del 
i arbetet. Arbetsgruppen och referensgruppen har efter det träffats för att mejsla fram den 
nya riktlinjen. Det har även varit möten med föreningslivet på ett så kallat Ordförande plus 1 
möte, samt vid stormöte för civilsamhället. Grunden för arbetet har varit utgångspunkten i 
de redan antagna regler och riktlinjer som finns för föreningslivet och andra aktörer. De 
samlas nu in i en enda gemensam riktlinje för stöd och bidrag till civilsamhället.  
 
Att ge stöd till civilsamhället är inget som måste ske i en kommun, det är inte en lagstadgad 
verksamhet. Det förekommer nästan i alla kommuner att man ger någon form av stöd och då 
oftast i form av bidrag. Någon form av bidragsregler finns också i kommunerna. Att en 
riktlinje kring det antas politiskt är viktigt då det är kommunala medel som fördelas ut till 
kommuninvånarna och det ska vara transparens hur detta sker. 
 
I bifogat material finns den nya riktlinjen för bidrag och stöd till civilsamhället i Ulricehamns 
kommun.  
De tidigare antagna reglerna och riktlinjerna som berörs och ersätts av riktlinjer för bidrag 
och stöd till civilsamhället är: 

 Riktlinje för föreningsstöd i Ulricehamns kommun – där de stöd som verksamheten 
för kultur och fritid samt sektor välfärds stöd finns med 
 

 Bidrag inom landsbygdsutveckling till utvecklingsgrupper – där de stöd som 
Näringsliv Ulricehamn AB finns med 
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 Ekonomiskt stöd till elitidrott – där det stöd som kommunchef ansvara finns med. 
Den antagna riktlinjen gäller till och med 2023 men läggs nu in i den gemensamma 
riktlinjen och förlängs på så sätt. 

 
 Stöd till föreningslivet för större projekt – Denna riktlinje antogs under 2022 men 

läggs nu in i den gemensamma riktlinjen. Den har även uppdaterats något.  
 

 Det stöd som verksamheten för kommunservice har tidigare haft regler som inte 
antagits politiskt vad gäller stöd till samhällsföreningar för olika skötsel insatser. I 
och med den nya gemensamma riktlinjen så finns det nu antagna riktlinjer. 

 
 Folkhälostrateg betalar varje år ut stöd till föreningar med flera för olika 

folkhälsoinsatser. Detta följer den antagna samverkan med Västra 
Götalandsregionen. För tydlighetens skull finns även detta med i den nya 
gemensamma riktlinjen.  

 
Beslutsunderlag 
1 Riktlinjer för stöd och bidrag till civilsamhället i Ulricehamns kommun 
 
Beslut lämnas till 
Kommunchef 
Servicechef 
Socialchef 
Samhällsbyggnadschef 
Kanslichef 
Ekonomichef 
VD Näringsliv Ulricehamn 
Kultur- och fritidschef 
Kommunservicechef 
Författningshandbok 
 
 
 
 
 

Anna-Lena Johansson Lena Moritz 
Servicechef Verksamhetschef kultur och fritid 
Sektor service Verksamhet kultur och fritid 
 Sektor service 
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1 Bakgrund 
Arbete med ny riktlinje för föreningsbidrag startades under tidig vår 2021. 
En arbetsgrupp med tjänstepersoner från de olika verksamheter/enheter 
som ger bidrag till föreningsliv, studieförbund med flera skapades. En 
politisk referensgrupp utsågs att vara del i arbetet. Arbetsgruppen och 
referensgruppen har efter det träffats för att mejsla fram den nya riktlinjen. 
Det har även varit möten med föreningslivet på ett så kallat Ordförande 
plus 1 möte, samt vid stormöte för civilsamhället. Grunden för arbetet har 
varit utgångspunkten i de redan antagna regler och riktlinjer som finns för 
föreningslivet. De samlas nu in i en enda gemensam riktlinje för stöd och 
bidrag till civilsamhället.  

Att ge stöd till civilsamhället är inget som måste ske i en kommun, det är 
inte en lagstadgad verksamhet. Det förekommer nästan i alla kommuner att 
man ger någon form av stöd och då oftast i form av bidrag. Någon form av 
bidragsregler finns också i kommunerna. Att en riktlinje kring det antas 
politiskt är viktigt då det är kommunala medel som fördelas ut till 
kommuninvånarna och det ska vara transparens i hur detta sker. 

2 Syfte 
Genom den nya riktlinjen för stöd och bidrag till civilsamhället kan 
föreningar, studieförbund och andra aktörer lättare få en överblick av vad 
det finns för möjligheter för dem att söka medel från kommunen. Vilket i 
förlängningen ökar möjligheterna för ett aktivt liv och fritid för 
kommuninvånarna i hela kommunen. 
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3 Värdegrund för kommunens 
bidragsgivning 

I En politik för det civila samhället (prop. 2009:10/55) definieras det civila 
samhället som en arena, skild från staten, marknaden och det enskilda 
hushållet, där människor, grupper och organisationer agerar tillsammans 
för gemensamma intressen.  

Man kan också tala om den idéburna sektorn och den ideella sektorn, alltså 
när människor organiserar sig tillsammans för att de har ett gemensamt 
mål, ideal eller intresse av något slag. I Ulricehamn ser kommunen att 
civilsamhället, med sina olika aktörer, är en viktig arena för 
demokratiutveckling, att kommuninvånares olika engagemang skapar ett 
gott liv och känsla av samhörighet och sammanhang. Utifrån detta ger 
kommunen stöd och bidrag som redovisas nedan i denna riktlinje. I 
Ulricehamns kommun finns ett brett och rikt föreningsliv och kommunens 
olika stöd och bidrag är en förutsättning att det fortsätter att vara så. 

  

Civilsamhället i Ulricehamns kommun ska 

 främja mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska 
värderingar  

 motverka rasism och diskriminering utifrån kön, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, sexuell 
läggning, etnisk tillhörighet, ålder eller funktionsnedsättning 

 arbeta för ett inkluderande och öppet samhälle där alla har samma 
rättigheter och möjligheter 

 ge möjlighet till jämn fördelning av makt och inflytande i 
organisationen och i verksamheten 

 ta avstånd ifrån våldsbejakande uttryck och åsikter 

Värdegrunden är avgörande för Ulricehamns kommuns bidragsgivning.  

Tillsammans kvalitetssäkrar vi verksamheterna och följer upp 
värdegrunden. 
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4 Grundläggande krav 
Detta är regler som gäller samtliga bidragsformer (se även särskilda krav 
för varje verksamhet). 

Följande föreningsformer kan inte få bidrag: 

 Verksamhet som bedrivs med stöd från studieförbund eller har 
andra bidragsinstanser är inte berättigad till bidrag från 
kommunen.  

 Ekonomiska föreningar, undantag kan göras efter politiskt beslut 

 Fackliga föreningar 

 Skol- och föräldraföreningar samt elevorganisationer 

 Företagsföreningar 

 Kamratföreningar 

 Hyresgäst- och villaföreningar 

 

Kontroll 

Kommunen har rätt att ta del av en förenings handlingar för att kunna göra 
kontroller. Det gäller även tillgång till en komplett medlemsförteckning.  

Om det vid granskning visar sig att en förening fått bidrag i strid mot 
gällande krav är föreningen skyldig att betala tillbaka det belopp som 
kommunstyrelsen beslutar. 

Om en förening gjort sig skyldig till fusk för att få bidrag kan 
kommunstyrelsen besluta att föreningen stängs av från rätten att få bidrag 
för kortare eller längre tid. 

Kommunen har rätt att reglera fodringar hos en förening genom att bidrag 
reduceras eller helt dras in.  

Krav på förening 

Föreningen ska ha eget post- eller bankgironummer. 

Föreningen ska ha demokratiska värderingar, arbeta för jämställdhet och 
vara öppen för alla inom föreningens målgrupp. 

Föreningen får inte utestänga någon på grund av kön, könsöverskridande 
identitet eller utryck, etnicitet, trosuppfattning, funktionsnedsättning, 
sexuell läggning och ålder.      
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Kommunala bidrag för en verksamhet, aktivitet med mera kan endast sökas 
från en kommunal verksamhetsgren. 

Föreningen ska arbeta mot våld, rasism, utslagning och bruk av alkohol och 
andra droger.  

För att få del av kommunala bidrag ska därför plan för alkohol- och 
drogpolicy samt jämställdhetsarbete lämnas in. Vid revidering ska den nya 
planen lämnas in utan dröjsmål.  

Förening som får bidrag och stöd från Ulricehamns kommun, ska i alla 
kontakter med barn och ungdomar följa FN:s barnkonvention, som numera 
är svensk lag. 

FN:s barnkonvention består av totalt 54 artiklar. Grundprinciperna i 
konventionen är:  

 Alla barn har samma rättigheter och lika värde 

 Barnets bästa ska alltid komma först 

 Varje barn har rätt till liv och utveckling 

 Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad 

Det är också viktigt att tänka på att barn ska skyddas mot alla former av 
fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, misshandel eller 
utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp. 

Kommunen stöttar genom att regelbundet erbjuda utbildningar och träffar 
för föreningslivet och övriga aktörer ihop med bland annat studieförbund.  
Föreningar och andra aktörer kan också delta i likande utbildningar som 
deras respektive riksförbund, riksorganisationer med flera erbjuder. 
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5 Att bilda förening 
Varför ska vi bilda en förening? 
Vad säger lagen? 
Vad ska man tänka på när man skriver stadgar? 
Vilka frågor bör man ta upp på ett årsmöte? 

Vår fritidsintendent har svar på de flesta frågor som kan dyka upp när man 
vill starta en förening. 

 

Kontaktuppgifter 

Kultur och fritid 

Växel 0321-59 50 00  

foreningsbidrag@ulricehamn.se 

  

mailto:foreningsbidrag@ulricehamn.se


10

6 Främja social inkludering 
Kommunen vill genom bidragen arbeta för att alla människor, oavsett 
ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller 
ekonomisk eller annan ställning, inkluderas i det sociala livet. Social 
inkludering är ett av delmålen 10.2 i Agenda 2030 och de globala målen för 
hållbar utveckling.  

Framförallt handlar det om målgrupper som bedöms behöva stöd för sin 
organisering och för sin verksamhet då de på olika sätt bidrar till 
samhällsnytta. Verksamheten det handlar om är att göra sociala insatser, 
påverka och sprida kunskap samt kamratstödsverksamhet.  

6.1 Stärkt funktionsrätt 
Syftet med bidraget är att stödja föreningsverksamhet för personer med 
funktionsnedsättning eller föreningar aktiva inom funktionsrätt.  

Det kommunala bidraget ska:  

 motverka isolering och ensamhet  

 stimulera till ett aktivt liv och ökad delaktighet i samhället  

 främja hälsa och självständighet samt förebygga ohälsa.  

Bidraget riktas i första hand till föreningsverksamhet som avlastar och 
kompletterar kommunens insatser.  

Bidrag 

Föreningen ansöker om grundbidrag baserat på antalet medlemmar.  

Verksamhetsbidrag kan sökas för merkostnader i samband med verksamhet 
riktad till medlemmar med funktionsnedsättning. Bidrag kan även ges till 
föreningen för viss specialutrustning som krävs för medlemmars 
funktionsnedsättning.  

Beslut om verksamhetsbidrag sker efter prövning av behovet och utifrån de 
medel som årligen finns avsatta i budgeten.  

Allmänna krav  

Föreningen ska uppfylla kommunens grundläggande krav samt 
verksamhetens särskilda krav.  

Särskilda krav  

Bidrag ges i första hand till förening som finns i Ulricehamns kommun. I 
andra hand kan även bidrag beviljas läns- och rikstäckande föreningar 
inom funktionsrätt som har medlemmar från Ulricehamns kommun.  
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Ansökan/redovisning  

Ansökan ska göras via e-tjänst på hemsidan och inlämnas senast den 31 
mars.  

Ansökan ska innehålla verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning, 
revisionsberättelse, protokoll från årsmöte, verksamhetsplanering, 
jämställdhetsplan samt alkohol- och drogpolicy.  

 

Kontaktuppgifter:  

Sektor välfärd, nämndsekreterare  

Växel 0321-59 50 00  

 

Övrigt  

Observera att förening som i huvudsak bedriver idrottsverksamhet för 
ungdomar med funktionsnedsättning, istället har möjlighet att söka de 
bidrag som erbjuds via kultur och fritid. I dessa fall gäller kommunens 
grundläggande krav och kultur och fritids särskilda krav. 
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6.2 Frivilligt socialt arbete 
Syftet är att ge förutsättningar för ett brett utbud av frivilligt socialt arbete i 
öppna former och till mötesplatser för enskilda människor och för olika 
grupper.  

Det kommunala bidraget ska:  

 motverka isolering och ensamhet  

 stimulera till ett aktivt liv och ökad delaktighet i samhället  

 främja hälsa och självständighet samt förebygga ohälsa  

Bidraget riktas i första hand till föreningsverksamhet som avlastar och 
kompletterar kommunens insatser. 

Bidrag  

Föreningen ansöker om grundbidrag utifrån antalet medlemmar.  

Verksamhetsbidrag baseras på föreningens verksamhetsberättelse, 
verksamhetsplan och formella ansökan.  

Beslut om bidrag sker efter prövning av behovet och utifrån de medel som 
årligen finns avsatta i budgeten.  

Allmänna krav 

Föreningen ska uppfylla kommunens grundläggande krav samt 
verksamhetens särskilda krav.  

Särskilda krav 

Bidrag ges i första hand till förening som finns i Ulricehamns kommun. I 
andra hand kan även bidrag beviljas läns- och rikstäckande föreningar eller 
organisationer som har medlemmar/brukare från Ulricehamns kommun.  

Ansökan  

Ansökan ska göras via e-tjänst på hemsidan och inlämnas senast den 31 
mars.  

Ansökan ska innehålla verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning, 
revisionsberättelse, protokoll från årsmöte, verksamhetsplanering, 
jämställdhetsplan samt alkohol- och drogpolicy.  

Kontaktuppgifter:  

Sektor välfärd, nämndsekreterare  

Växel 0321–595000  
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6.3 Ökad social aktivitet hos äldre 
Syftet är att stödja pensionärsföreningars verksamhet och bidra till ökad 
social aktivitet hos äldre.  

Det kommunala bidraget ska:  

 motverka isolering och ensamhet  

 stimulera till ett aktivt liv och ökad delaktighet  

 främja hälsa och självständighet samt förebygga ohälsa  

Bidrag  

För att allmänt stödja föreningarnas verksamhet ger kommunstyrelsen ett 
årligt bidrag per medlem till pensionärsförening som uppfyller följande 
villkor:  

 Föreningen tillhör riksomfattande pensionärsförbund (t.ex. SPF, 
PRO). 

 Bidrag utgår till förening som finns i Ulricehamns kommun.  

 Föreningen har haft dokumenterad verksamhet de senaste fem åren.  

 Föreningen har minst 20 aktivitetstillfällen per år (med minst tre 
olika inriktningar) - riktade till medlemmar eller allmänt gentemot 
pensionärer. 

 Föreningen har minst 30 betalande medlemmar.  

 Reviderad årsberättelse och årsredovisning, med bland annat. 
uppgift om antalet betalande medlemmar redovisas i samband med 
ansökan.  

Bidrag sker i form av ett grundbidrag som utgår från antalet medlemmar. 
Beslut om bidrag sker utifrån de medel som årligen finns avsatta i 
budgeten.  

Allmänna krav  

Föreningen ska uppfylla kommunens grundläggande krav.  

Ansökan  

Ansökan ska göras via e-tjänst på hemsidan och inlämnas senast den 31 
mars. Ansökan ska innehålla beskrivning av verksamhetsberättelse, 
ekonomiskredovisning, revisionsberättelse, protokoll från årsmöte, 
verksamhetsplanering, jämställdhetsplan samt alkohol- och drogpolicy. 
Bidraget betalas ut under april månad och grundar sig varje år på 
uppgifterna avseende föregående år. Bidragsbeloppet anpassas årligen till 
det belopp som finnsavsatta i budget.  
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Kontaktuppgifter:  

Sektor välfärd, nämndsekreterare  

Växel 0321–59 50 00 
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6.4 Främja hälsa och förebygga ohälsa 
Syftet är att möjliggöra för civilsamhället att testa nya metoder, arbetssätt 
och verksamhet för att främja hälsa och förebygga ohälsa hos invånarna i 
Ulricehamns kommun.   

Stöd  

Stödet ska fungera som startbidrag för att få i gång en verksamhet och ge 
möjligheter att pröva nya arbetssätt och metoder i folkhälsoarbetet som det 
inte ges plats åt i den ordinarie verksamheten.   

Stödet ska bidra till en hållbar utveckling och sökanden ska arbeta för att få 
in metoderna, arbetssätten och verksamheterna i ordinarie organisation.   

Metoderna, arbetssätten och verksamheterna ska följa de prioriterade 
områden och målgrupper som fastställs årligen i “Verksamhetsplan för det 
gemensamma folkhälsoarbetet mellan Ulricehamns kommun och Södra 
hälso- och sjukvårdsnämnden”. Dokumentet återfinns på 
ulricehamn.se/folkhalsa.   

Stöd kan beviljas för sådant som genomförs innevarande år.   

Stöd kan beviljas det som är i enlighet med de prioriterade områdena och 
målgrupperna i “Verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet 
mellan Ulricehamns kommun och Södra hälso- och sjukvårdsnämnden”.  

Allmänna krav  

Föreningen ska uppfylla kommunens grundläggande krav.   

Om stöd beviljas ska Ulricehamns kommuns och Västra 
Götalandsregionens Södra hälso- och sjukvårdsnämnds logotyp finnas på 
allt kommunikationsmaterial och i marknadsföringsinsatser. Se 
ulricehamn.se/folkhalsa eller kontakta folkhälsostrateg.   

Ansökan  

Ansökan görs via e-tjänsten https://sjalvservice.ulricehamn.se/s/folkhalsa . 
Kontakta folkhälsostrateg för hjälp med e-tjänsten eller att göra ansökan på 
blankett.   

Ansökningarna hanteras löpande under året.  

Ansökan ska innehålla beskrivning av:  

 vad som ska göras  

 hur det som ska göras bidrar till att uppfylla “Verksamhetsplan för 
det gemensamma folkhälsoarbetet mellan Ulricehamns kommun 
och Södra hälso- och sjukvårdsnämnden”  

https://sjalvservice.ulricehamn.se/s/folkhalsa
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 vilka aktiviteter som ska genomföras för vilken målgrupp  

 vilka indikatorer för uppföljning som ska användas  

 hur metoderna, arbetssätten och verksamheterna beräknas gynna 
målgruppens hälsa  

 hur erfarenheterna integreras i den ordinarie verksamheten  

 ekonomisk sammanställning  

 kontaktuppgifter till kontaktperson och förening  

Redovisning och uppföljning  

Ekonomisk redovisning och uppföljning för beviljat stöd ska lämnas in 
senast två månader efter avslutad insats.   

Om insatsen avslutas i slutet av innevarande år ska ekonomisk redovisning 
och uppföljning lämnas in senast 31 december. Detta gäller under 
förutsättning att inget annat är överenskommet med folkhälsostrateg.   

Ekonomisk redovisning och uppföljning görs via e-tjänsten 
https://sjalvservice.ulricehamn.se/s/folkhalsa. Kontakta folkhälsostrateg 
för hjälp med e-tjänsten eller att göra detta på blankett. Uppföljningen ska, 
om möjligt, visa antal deltagare baserat på kön.  

Kontaktuppgifter  

För kontakt med folkhälsostrateg, ring växeln på 0321-59 50 00 eller se 
kontaktuppgifter på ulricehamn.se/folkhalsa. 

  

https://sjalvservice.ulricehamn.se/s/folkhalsa
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7 Kultur 

7.1 Förlustbidrag vid anordnande av 
kulturarrangemang 

Förlustbidrag är ett bidrag som du kan få från kommunen när du ordnar ett 
offentligt kulturarrangemang och går med förlust, till exempel en 
föreläsning eller en konsert.  

Tänk på att du måste ansöka i god tid före arrangemanget ska genomföras 
men att pengarna betalas ut efteråt, när du har redovisat dina kostnader, 
som ett förlustbidrag. Du får alltså inga pengar i förskott. 

Villkor 

Enskilda personer, grupper och föreningar kan söka förlustbidrag. Barn och 
ungdomar under 18 år kan också få förlustbidrag om någon vuxen tar 
ansvar för ekonomin. Företag och vinstdrivande organisationer kan inte 
söka förlustbidrag. Det är bara tänkt som en hjälp till personer och 
föreningar som jobbar ideellt. Evenemanget som du ordnar ska vara 
offentligt, alltså öppet för vem som helst. Evenemanget måste genomföras 
här i kommunen. 

Du måste marknadsföra ditt arrangemang på ett sätt så att många som 
möjligt får veta vad som är på gång. Exempel på marknadsföring är 
annonser i tidningen och affischer. Annonskostnader är en utgift som du 
kan få ersättning för om du tar med det på ansökningsblanketten.  

Vet du inte vad det finns för tidningar och andra medier där du kan göra 
reklam? Kontakta oss på kultur och fritid så hjälper vi dig. 

Kommunen ska synas 

Det ska synas i all marknadsföring att du får hjälp av kommunen. På 
kommunens hemsida finns en logotyp som du kan ladda ner och använda i 
annonser och på affischer:  www.ulricehamn.se/press/grafiskaregler/ 

Ansökan 

Ansökan om förlustbidrag för kulturarrangemang gör du via vår e-tjänst 
som finns på kommunens hemsida. Överst på första sidan väljer du E-
tjänster & blanketter, klicka på Uppleva och göra, välj fliken bidrag. 
Ulricehamns kommun — Uppleva och göra 

Fyll i ansökan så noga du kan, ju mer vi får veta om ditt arrangemang desto 
bättre. Om det är något du undrar över så hjälper vi gärna till. 

https://www.ulricehamn.se/etjanstkategori/uppleva-och-gora/
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Du kan max ansöka om 20 000 kronor eller mindre i förlustbidrag och du 
måste skicka in din ansökan minst en månad före evenemanget. Under 
sommaren (juni-augusti) behöver vi din ansökan minst två månader i 
förväg. 

Retroaktiva bidrag medges ej, du kan alltså inte ansöka om förlustbidrag 
efter att evenemanget är genomfört. 

Beslut 

Du får ett svar på din ansökan inom två veckor om den är rätt ifylld, men på 
sommaren kan det ta upp till en månad. 

Redovisning 

När arrangemanget är genomfört ska du redovisa dina inkomster och 
utgifter för arrangemanget på samma ställe som du gjort din ansökan under 
E-tjänster på: Ulricehamns kommun — Uppleva och göra. Var noga när du 
fyller i redovisningen och glöm inte att bifoga kopior av fakturor, annonser, 
kvitton och liknande. 

Redovisningen måste göras senast två månader efter att arrangemanget är 
genomfört. 

Övrigt 

Föreningar och andra aktörer som får andra stöd för sin verksamhet från 
kommunen kan inte söka förlustbidrag. 

Kontaktuppgifter 

Kultur och fritid 

Växel: 0321 – 59 50 00 

kulturochfritid@ulricehamn.se 

  

https://www.ulricehamn.se/etjanstkategori/uppleva-och-gora/
mailto:kulturochfritid@ulricehamn.se
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7.2 Kostnadskrävande projekt för 
hembygdsgårdar 

Bidragets syfte är att stödja vid till exempel renovering och bevarande av 
hembygdsgårdar eller andra utvecklingssatsningar som gynnar skötsel och 
visningar av kulturmiljön. Bidraget ges till ideella organisationer som 
vårdar lokal byggnadskultur och använder dessa i regelbunden publik 
verksamhet. 

Villkor 

Projekt ska inte ha påbörjats, alternativt utrustning inte inköpts. Om 
projekt måste påbörjas eller inköp göras före ansökningstidens utgång ska 
igångsättnings-/inköpstillstånd sökas hos verksamhet kultur och fritid. 
Igångsättnings /inköpstillstånd garanterar inte att investeringsbidrag 
beviljas efter kommunstyrelsens prövning. 

Bidrag 

Bidrag betalas ut med 50 % av den totala godkända kostnaden. Bidrag 
lämnas inte till projekt vars kostnader understiger 20 000 kronor eller 
överstiger 500 000 kr. 

Projektet ska slutföras senast tre år efter att bidrag beviljats, i annat fall har 
kommunen rätt att ompröva beslutet i det enskilda fallet. 

Utbetalning av beviljat bidrag sker när respektive projekt är genomfört och 
redovisning har inlämnats till kultur och fritid. 

Handlingar 

Ansökan ska innehålla: 

Motiv för föreslagen åtgärd, fullständig kostnadskalkyl, driftkostnadskalkyl 
(i förekommande fall) samt finansieringsplan. 

I finansieringsplan eventuellt upptaget ”eget arbete” får värderas till 200:-
/timme. 

De beräknade kostnaderna ska styrkas med anbud eller offert. 

Kopia på arrende eller långfristiga hyresavtal på minst fem år (i 
förekommande fall). 

Kopia på eventuell ansökan om bidrag till andra bidragsinstanser. 
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Ansökan 

Ansökan görs digitalt via kommunens hemsida: Ulricehamns kommun - 
Bidragshantering, ansökan kan lämnas in från 1 september och senast 30 
november.  

 

Kontaktuppgifter 

Kultur och fritid 

Växel 0321-59 50 00  

foreningsbidrag@ulricehamn.se 

 

 

Övrigt 

Följande kriterier (utan inbördes rangordning) är vägledande vid 
bidragsgivningen: 

 Byggnad av kulturhistoriskt intresse 

 Stöd kan fördelas för insatser/vård av byggnader som representerar 
lokal byggnadskultur som förvaltas av ideell organisation  

 Stöd till ordinarie driftskostnader lämnas inte 

 Vid renovering av byggnader av kulturhistoriskt värde ska dialog 
föras med regionens antikvarie 

 Vårdinsatser som bidrar till att öka tillgängligheten till kulturarvet 
prioriteras 

 Insatser som möjliggör förmedling och pedagogisk verksamhet för 
barn/unga värdesätts 

 Medel kan fördelas även till byggnader som är flyttade ur sitt 
ursprungliga kulturhistoriska sammanhang 

 Jämställdhetsskapande åtgärder  

  

http://fri.ulricehamn.se/bidrag/
http://fri.ulricehamn.se/bidrag/
mailto:foreningsbidrag@ulricehamn.se
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7.3 Oförutsett/övrigt 
Bidraget är ett kompletterande stöd till hembygdsföreningar vad gäller till 
exempel Informations- och skyltningsprojekt, lagningar av mindre 
konstruktioner eller till annat som gäller föreningens kulturarvsarbete. 

Villkor 

Projekt ska inte ha påbörjats, alternativt utrustning inte inköpts. Om 
projekt måste påbörjas eller inköp göras före ansökningstidens utgång ska 
igångsättnings-/inköpstillstånd anmälas till kulturenheten. Igångsättnings 
-/inköpstillstånd garanterar inte att stöd utbetalas. 

Bidrag 

Bidrag betalas ut med 50 % av den totala godkända kostnaden. Bidrag 
lämnas inte till projekt/inköp vars kostnader överstiger 20 000 kronor.  

Handlingar 

Ansökan ska innehålla: 

 Motiv för inköpet/projektet etc. 

 De beräknade kostnaderna vid inköp ska styrkas med anbud eller 
offert. Projekt eller liknande ska följas av en kostnadsberäkning. 

 Kopia på arrende eller långfristiga hyresavtal på minst fem år (i 
förekommande fall). 

 Kopia på eventuell ansökan om bidrag till andra bidragsinstanser. 

 Eget arbete räknas inte in. 

Ansökan 

Ansökan görs digitalt via kommunens hemsida: Ulricehamns kommun - 
Bidragshantering 

Två ansökningstillfällen per år: 30 maj respektive 30 oktober. 

Kontaktuppgifter 

Kultur och fritid 

Växel: 0321 – 59 50 00 

foreningsbidrag@ulricehamn.se  

http://fri.ulricehamn.se/bidrag/
http://fri.ulricehamn.se/bidrag/
mailto:foreningsbidrag@ulricehamn.se
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7.4 Driftbidrag till hembygdsgårdar 
Bidraget ges som stöd till driftskostnader för byggnader som förvaltas av 
ideella föreningar, representerar lokal byggnadskultur och används i publik 
verksamhet.                                           

Främst syftar bidraget till att stödja hembygdsföreningar vad gäller 
uppvärmningen av hembygdsgårdar och elförbrukning i samband med 
publika arrangemang.  

Villkor 

Driftsbidraget utgår med ett fast belopp per år grundat på antalet 
byggnader som föreningen förvaltar, kvadratmeterytan i dessa, antal årliga 
publika arrangemang som föreningen anordnar samt storleken på dessa 
arrangemang. 

Bidrag 

Bidraget utgår med ett maxbelopp för godkända driftskostnader som 
fastställs av kultur och fritid. 

Till ansökan ska biläggas; 

Kopia på arrende eller långfristiga hyresavtal på minst fem år (i 
förekommande fall). 

Antalet av kultur och fritid godkända byggnader som föreningen förvaltar 
och kvadratmeterytan i dessa. 

En förteckning på de publika arrangemang som föreningen arrangerat 
föregående år inklusive besöksantal vid dessa arrangemang. 

Ansökan 

Ansökningsblanketten ska lämnas in senast den 1 april. Uppgifterna avser 
senast förflutet verksamhetsår. 

För att få bidraget krävs att föreningen laddar upp följande dokument 
digitalt via fritidsenhetens bidragssystem som finns på kommunens 
hemsida: Ulricehamns kommun - Bidragshantering 

Verksamhetsberättelse, Revisionsberättelse, Balans- och resultatrapport 
och Årsmötesprotokoll. 

Kontaktuppgifter 

Kultur och fritid 

Växel: 0321 – 59 50 00 

foreningsbidrag@ulricehamn.se  

http://fri.ulricehamn.se/bidrag/
mailto:foreningsbidrag@ulricehamn.se
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7.5 Kulturstipendium 
Stipendiet delas ut varje år till en person som avser att utbilda, fortbilda, 
vidareutbilda sig eller forska inom de konstnärliga områdena. 

Villkor 

Stipendiaten ska vara född och/eller uppvuxen, eller mantalsskriven i 
Ulricehamns kommun.  

Stipendiet delas ut i samband med nationaldagsfirande. 

Stipendiaten utses av kommitté bestående av kommunstyrelsens 
ordförande och vice ordförande samt tjänstepersoner från kultur och fritid. 

Stipendiesumman är 10 000 kr. 

 

 

7.6 Kulturpris 
Kulturpriset delas ut varje år till en person, förening eller organisation som 
utfört värdefull gärning inom kulturområdet. 

Villkor 

Kulturpristagaren ska vara mantalsskriven i Ulricehamns kommun eller ha 
anknytning till kommunen. Förening/organisation ska vara verksam inom 
Ulricehamns kommun.  

Kulturpriset delas ut i samband med nationaldagsfirande. 

Pristagare utses av kommitté bestående av kommunstyrelsens ordförande 
och vice ordförande samt tjänstepersoner från kultur och fritid. 

Stipendiesumman är 10 000 kr. 

Förslag på kulturstipendiat och kulturpristagare inklusive en kort 
motivering lämnas senast den 30 april via vår e-tjänst. 

Ansökan 

Ansökan/nomineringen görs via e-tjänst som finns på kommunens 
hemsida. Överst på första sidan väljer du E-tjänster & blanketter, klicka på 
Uppleva och göra. Ulricehamns kommun — Uppleva och göra 

 

Kontaktuppgifter 

Kultur och fritid 

Växel: 0321 – 59 50 00 

kulturochfritid@ulricehamn.se 

https://www.ulricehamn.se/etjanstkategori/uppleva-och-gora/
mailto:kulturochfritid@ulricehamn.se
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7.7 Stöd till studieförbund 
Kommunbidrag ska betalas ut till alla inom Ulricehamns kommun 
verksamma studieförbund, vars centrala organisation erhåller statsbidrag 
genom Folkbildningsrådet. 

Villkor 

Bidrag till studieförbunden betalas ut för den verksamhet som bedrivs i 
Ulricehamns kommun. 

Ulricehamns kommun följer den fördelningsmodell som Västra Götalands 
Bildningsförbund tagit fram med utgångspunkt från den statliga modellen. 

Övrigt 

Bidragsberättigade studieförbund ska presentera verksamhetsplaner och 
verksamhetsberättelser inklusive ekonomisk redovisning i samband med 
bidragsansökan. Visar något studieförbund på stora förändringar i sin 
verksamhet eller inte följer kommunens krav på redovisning av verksamhet 
kan bidraget omprövas. 

Ansökan sker via vår e-tjänst på kommunens hemsida och i kontakt med 
verksamheten: Överst på första sidan väljer du E-tjänster & blanketter, 
klicka på Uppleva och göra, välj fliken bidrag. Ulricehamns kommun — 
Uppleva och göra 

 

Kontaktuppgifter 

Kultur och fritid 

Växel: 0321 – 59 50 00 

kulturochfritid@ulricehamn.se 

  

https://www.ulricehamn.se/etjanstkategori/uppleva-och-gora/
https://www.ulricehamn.se/etjanstkategori/uppleva-och-gora/
mailto:kulturochfritid@ulricehamn.se
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7.8 Projektstöd till studieförbund 
gällande mobil kultur för äldre 

Kultur och fritid delar varje år ut 100 000 kronor till kulturarrangemang 
för äldre. Pengarna kan sökas av ett, eller flera studieförbund. Ansökan om 
medel är möjlig för studieförbund som har en projektidé som innefattar att 
äldre får stor möjlighet att vara med och skapa och delta aktivt.  

Exempel på aktiviteter: allsång, att skapa med färg och form, berättande, 
dans och rörelse.  

Villkor 

Det ska vara kostnadsfritt för de äldre att delta i aktiviteterna.  

Projektet ska vara nyskapande. 

Aktiviteter som redan bedrivs på äldreboenden osv kan man inte söka stöd 
för. Man kan få stöd att köpa tjänster (musiker, konstpedagog etc.) och 
inköp av förbrukningsmaterial. Man kan inte få stöd för inköp av 
musikanläggningar, hyra av lokal etc. 

Kultur och fritid ser helst att projekt drivs ihop med föreningar, till 
exempel. hembygdsföreningar och pensionärsföreningar. Det bör tydligt 
framgå i ansökan hur samarbetet kommer ske. 

Ansökan 

Ansökan sker via vår e-tjänst på kommunens hemsida och i kontakt med 
verksamheten: Överst på första sidan väljer du E-tjänster & blanketter, 
klicka på Uppleva och göra, välj fliken bidrag. Ulricehamns kommun — 
Uppleva och göra   

Ansökan ska ha kommit in till kommunen senast den 1 mars. 

Redovisning 

Redovisning görs på samma ställe som du gjort din ansökan under E-
tjänster på: Ulricehamns kommun — Uppleva och göra. Var noga när du 
fyller i redovisningen och glöm inte att bifoga kopior av kvitton/underlag 
eller liknande. Projektet ska redovisas senast den 31 december det år 
ansökan gäller. 

Kontaktuppgifter 

Kultur och fritid 

Växel: 0321 – 59 50 00 

kulturochfritid@ulricehamn.se 

https://www.ulricehamn.se/etjanstkategori/uppleva-och-gora/
https://www.ulricehamn.se/etjanstkategori/uppleva-och-gora/
https://www.ulricehamn.se/etjanstkategori/uppleva-och-gora/
mailto:kulturochfritid@ulricehamn.se
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8 Fritid 

8.1 Särskilda krav för fritidsföreningar 
Föreningsbidrag kan utgå till ideell förening i Ulricehamns kommun som 
bedriver barn- och ungdomsverksamhet i föreningens regi och som följer 
kommunens grundläggande krav. 

Krav på förening: 

Föreningen ska uppfylla kommunens grundläggande krav samt 
fritidsenhetens särskilda krav.  

Föreningen ska ha stadgar som beslutats av årsmöte, ha en demokratiskt 
vald styrelse, uppdaterad medlemsförteckning, samt vara registrerad hos 
fritidsenheten. 

Föreningen ska vara ansluten till godkänd riksorganisation eller om sådan 
saknas prövas som bidragsberättigad förening genom särskilt beslut i 
kommunstyrelsen. 

Föreningen som söker bidrag ska lämna in registeruppgift med tillhörande 
handlingar till fritidsenheten. Denna fungerar även som underlag för 
ansökan om grundbidrag. Ansökan registreras i webb-bidraget senast 1 
månad efter genomfört årsmöte i föreningen. 

Av fritidsenheten godkänd grundbidragsansökan är en förutsättning för att 
kunna söka övriga bidrag, med undantag av startbidrag.  

Föreningen ska ha minst två medlemsmöten per år varav ett är årsmötet. 

Föreningen ska under senaste verksamhetsåret haft minst 15 
bidragsberättigade medlemmar och genomfört och redovisat minst 20 
bidragsberättigade aktiviteter för åldersgruppen 7–25 år. Fritidsenheten 
kan för ett år under en femårsperiod ge dispens för förening som inte 
uppfyller kravet. Under dispensåret utges halvt bidrag. 

Medlemsavgiften ska vara minst 50 kr/person för att räknas som 
bidragsberättigad. 

I en förening med flera sektioner kan endast huvudförening söka bidrag. 

En förening som äger en anläggning och söker kommunalt driftbidrag för 
densamma ska hålla anläggningen försäkrad. Föreningen ska även vara 
informerad om och följa de föreskrifter och anvisningar i övrigt som kan 
komma från kommunen, myndigheter etc. 
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Ansökan 

Ansökan som inom 30 dagar inte kompletterats med de handlingar som 
fritidsenheten begärt in, kommer att avslås. 

En förening som lämnar in ansökan för sent riskerar att bli utan bidrag om 
inte speciella och av fritidsenheten godkända skäl föreligger. 

Ansökningsdatum anges under respektive bidragsform.  

Undantag 

Kravet på minst 15 medlemmar och genomförande av 20 
bidragsberättigade aktiviteter för åldersgruppen 7–25 år gäller inte 
förening som söker bidrag för allmän samlingslokal.  

Kravet på godkänd grundbidragsansökan gäller inte förening som söker 
bidrag för allmän samlingslokal.  

Förening som inte sökt föreningsbidrag under de två senaste åren är inte 
längre bidragsberättigad. För att kunna söka bidrag ska förening på nytt 
ansöka om att bli bidragsberättigad. 

Kommunstyrelsen kan efter prövning i varje enskilt fall och om särskilda 
skäl motiverar det, göra undantag från ovanstående grundläggande krav 
eller bevilja bidrag till andra ändamål än vad som särskilt anges i dessa 
krav. 

Föreningar som i huvudsak bedriver ungdomsverksamhet inom idrott för 
funktionsnedsatta får tillgodoräkna sig alla medlemmar från 7 år inom 
kravet på 15 bidragsberättigade medlemmar och kan söka föreningsbidrag 
inom fritidsenheten. Verksamhet kultur och fritid avgör om föreningen är 
bidragsberättigad inom fritidsenhetens bidrag. 

Kontaktuppgifter 

Har du frågor som berör bidrag inom fritid och föreningsregister så 
kontakta: 

Kultur och fritid 

Växel: 0321 – 59 50 00 

foreningsbidrag@ulricehamn.se 

 

mailto:foreningsbidrag@ulricehamn.se


28

8.2 Definitioner 
Medlem 

Med medlem menas den som betalat medlemsavgift för föreningens senaste 
verksamhetsår, som finns med i föreningens medlemsregister och 
regelbundet deltar i föreningens verksamhet.  

Den som fått tillfälligt medlemskap såsom supportermedlem etc. anses inte 
som medlem, inte heller den som enbart deltagit i enstaka arrangemang, 
kursverksamhet eller liknande. 

Medlemsregistret ska innehålla medlemmens namn, adress och födelsedata 
samt ange om medlemsavgift är betald. Medlemsregistret ska uppdateras 
varje år, förvaras tillsammans med föreningens värdehandlingar och sparas 
i minst fyra år. När familjemedlemskap tillämpas får endast aktiva 
medlemmar räknas i bidragsunderlaget. Föreningen måste kunna redovisa 
familjemedlemmarna vid kontroll. Bidragsberättigad medlem är 7–25 år.   

Aktivitet 

En aktivitet ska vara beslutad av föreningens medlemsmöte, styrelse, 
sektion eller motsvarande och som anordnas av förening.  

En aktivitet ska vara ledarledd och pågå i minst 60 minuter. Ansvarig 
ledare ska i anslutning till varje aktivitet föra närvarokort. En aktivitet ska 
bestå av minst 3 deltagare.  

Deltagare 

Med deltagare menas den som deltar i en aktivitet. Deltagare får inte räknas 
vid mer än en aktivitet per dygn och förening. Arrangör av tävling etc. kan 
endast tillgodoräkna sig bidrag för deltagare från den egna föreningen. 

Ledare 

Med ledare menas en person utsedd av förening, 13 år eller äldre med 
uppdrag att leda föreningsaktivitet. 

Senaste verksamhetsår 

Med senaste verksamhetsår avses det år som ligger till grund för 
medlemsantal, antal aktiviteter och kostnadsredovisning vid driftbidrag. 

Bidragsberättigad yta 

Lokaler som är bidragsgrundande är de som används till verksamhet och 
som godkänts av fritidsenheten. Lokaler som inte är bidragsgrundande är 
förråd, garage eller liknande. Inte eller lokaler som hyrs ut till annan 
hyresgäst om det är blockerande för egen eller annan verksamhet. 
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8.3 Aktivitetsstöd 
Bidraget ska stödja föreningens aktiviteter för barn och ungdom. 

Villkor 

 Minst 3 deltagare i åldern 7–25 år ska delta i aktiviteten.  

 Deltagare ska vara medlem i föreningen. 

 Närvaro ska föras vid varje sammankomst. 

 En sammankomst ska pågå minst 60 minuter. 

 En deltagare får endast räknas med en gång per dag. 

 Aktiviteten ska arrangeras av lokalföreningen. 

 Naturlig grupp får inte delas i fler grupper. 

 Aktiviteten ska vara planerad och ledarledd. 

 

Bidrag 

Bidrag betalas ut med 47 kronor per aktivitet och det betalas ut två gånger 
per år. 

Redovisningsperioderna är mellan 1 januari och 30 juni, samt 1 juli och 31 
december.  

Ansökan 

Ansökan lämnas in senast 25 augusti, respektive 25 februari, antingen 
genom kommunfil i Riksidrottsförbundets system Idrott Online eller 
digitalt via kommunens hemsida: Föreningsbidrag för fritidsföreningar — 
Ulricehamns kommun  

Aktiviteter som inte är bidragsberättigade 

Entrébelagda arrangemang, kursverksamhet, verksamhet där bidrag utgår i 
annan ordning, till exempel studiecirklar, verksamhet som markant skiljer 
sig från föreningens huvudsyfte och religiös verksamhet, religiösa studier 
eller liknande. 

  

https://ulricehamn.se/uppleva/foreningar/foreningsbidragfritid/
https://ulricehamn.se/uppleva/foreningar/foreningsbidragfritid/
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8.4 Driftbidrag till allmän 
samlingslokal/bygdegård 

Bidraget ska stödja förening som äger allmän samlingslokal som hyrs ut till 
aktiviteter för allmänhet och föreningar. 

Villkor 

Bidraget grundas på anläggningens storlek och under året genomförda 
aktivitetstillfällen i egen regi eller via uthyrningsverksamhet.   

Föreningen måste uppnå minst 20 aktivitetstillfällen för att bidrag ska 
betalas ut. 

Bidrag 

53 kr/kvm bidragsberättigad yta, som godkänns av fritidsenheten. 

1–1000 aktiviteter = 69 kr/aktivitet. 

1001-aktiviteter = 15 kr/aktivitet. 

Ansökan 

Ansökan görs digitalt via kommunens hemsida: Föreningsbidrag för 
fritidsföreningar — Ulricehamns kommun. 

Ansökan ska lämnas in senast den 1 april. Uppgifterna avser föregående 
verksamhetsår. 

För att få bidraget krävs att föreningen laddar upp följande dokument i det 
digitala bidragssystemet: 

 Verksamhetsberättelse 

 Revisionsberättelse 

 Balans- och resultatrapport  

 Årsmötesprotokoll 

Aktiviteter som inte är bidragsberättigad 

Aktiviteter i egen regi som bedrivs i kommersiellt syfte, det vill säga. 
verksamhet som är tänkt att ge ekonomiskt överskott är ej 
bidragsberättigad till exempel bingo och tipspromenad. Detta gäller även 
aktiviteter i samband med underhåll och skötsel av 
anläggningen/fastigheten.  

  

https://ulricehamn.se/uppleva/foreningar/foreningsbidragfritid/
https://ulricehamn.se/uppleva/foreningar/foreningsbidragfritid/
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8.5 Driftbidrag föreningsägda elljusspår 
Bidraget ska stödja förening som äger/driver elljusspår. 

Villkor 

Anläggningen ska vara i användbart skick och tillgängligt för allmänheten. 

Bidrag 

Bidrag betalas ut med 80 % av nedlagda elkostnader, dock max 3 161 
kronor per km. 

Ansökan 

Ansökan görs digitalt via kommunens hemsida: Föreningsbidrag för 
fritidsföreningar — Ulricehamns kommun. 

Ansökan ska lämnas in i samband med grundbidragsansökan, senast en 
månad efter genomfört årsmöte. 

  

https://ulricehamn.se/uppleva/foreningar/foreningsbidragfritid/
https://ulricehamn.se/uppleva/foreningar/foreningsbidragfritid/
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8.6 Driftbidrag till föreningsägda 
idrottsplatser 

Bidraget ska stödja förening som äger idrottsanläggning. 

Villkor 

Föreningen ska ha minst 15 bidragsberättigade medlemmar och redovisa 
minst 40 aktiviteter under året. 

Anläggningen ska regelbundet användas till ungdomsverksamhet. 

För att få bidrag krävs att anläggningen är i användbart skick. 

Bidrag 

Bidraget betalas ut enligt nedanstående poängsystem, där hänsyn tas till 
anläggningens standard, antalet fotbollsplaner och omfattning av 
aktiviteter med mera. 

Fotbollsplaner 

   Gräsplan 11 mot 11 20 poäng 

   Gräsplan  7 mot 7 10 poäng 

   Belysning    4 poäng 

   Seriespelande lag Varje lag utöver 2  1 poäng 

 

Ansökan 

Ansökan görs digitalt via kommunens hemsida: Föreningsbidrag för 
fritidsföreningar — Ulricehamns kommun. 

Ansökan ska lämnas in i samband med grundbidragsansökan, senast en 
månad efter genomfört årsmöte. 

Anmärkning: 1 poäng motsvarar för närvarande 810 kronor. 

  

https://ulricehamn.se/uppleva/foreningar/foreningsbidragfritid/
https://ulricehamn.se/uppleva/foreningar/foreningsbidragfritid/


33

8.7 Driftbidrag till övriga föreningsägda 
anläggningar 

Bidraget ska stödja förening som äger anläggning.  

Villkor 

Föreningen ska ha minst 15 bidragsberättigade medlemmar och redovisa 
minst 40 aktiviteter under året. 

Anläggningen ska regelbundet användas till ungdomsverksamhet. 

För att få bidrag krävs att anläggningen är i användbart skick. 

Bidrag 

Bidraget betalas ut enligt nedanstående poängsystem eller särskilda beslut. 

 

 

Övriga anläggningar, efter prövning av kommunstyrelsen i varje enskilt fall. 

Motor:  motorbana 25 poäng 

Tennis:  inomhusbana  1 bana 30 poäng, 2 banor eller fler 
25 poäng 

Tennis:  grusbana utomhus 3 poäng 

Golf:  18-hålsbana 390 poäng 

Dressyrbana för hundar  6 poäng 

Revidering av orienteringskartor 
(kartpoolen) 

39 poäng 

Driftbidrag ridanläggning (UBRK) 685 poäng 

Driftbidrag Åsundens Båtsällskap 15 poäng 

Driftbidrag Ulricehamns 
Kappseglings Sällskap. 

10 poäng 

Driftbidrag Ulricehamns 
Kanotklubb 

5 poäng 

Fotbollshall (UIFK) 390 poäng 

RF-SISU Idrottsutbildarna 242 poäng 

Driftsbidrag inomhushall för 
hundar (UBK) 

156 poäng 
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Ansökan 

Ansökan görs digitalt via kommunens hemsida: Föreningsbidrag för 
fritidsföreningar — Ulricehamns kommun. 

Ansökan ska lämnas in i samband med grundbidragsansökan, senast en 
månad efter genomfört årsmöte. 

Anmärkning: 1 poäng motsvarar för närvarande 810 kronor. 

  

https://ulricehamn.se/uppleva/foreningar/foreningsbidragfritid/
https://ulricehamn.se/uppleva/foreningar/foreningsbidragfritid/
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8.8 Ekonomiskt stöd till elitidrott 
Ändamål 

Det ekonomiska stödet för elitidrott ges för att ge PR/marknadsföring åt 
Ulricehamns kommun i samband med svenska officiella mästerskap. 

Villkor 

Stödet är ett föreningsstöd och kan därmed endast sökas av en förening. 
Stödet gäller endast för föreningar som är medlemmar inom 
Riksidrottsförbundet eller kan jämställas därmed. Stödet gäller för 
föreningens seniorverksamhet och juniorverksamhet. Föreningen måste 
också bedriva sin elit‐ och ungdomsverksamhet i Ulricehamns kommun. 

Föreningen måste ha ett lag som spelar/tävlar i den högsta nationella 
serien, sanktionerat av berört specialförbund inom riksidrottsförbundet. 
Segrande lag ska vara officiella svenska mästare och mottagare av 
riksidrottsförbundets officiella SM‐medalj eller att föreningen måste ha 
minst en utövare som tillhör de 10 främsta inom sin gren, där segraren är 
officiell svensk mästare. 

Bidrag 

Maxsumma att söka för stöd till elitidrott seniorverksamhet är 40 000 kr, 
per stöd och år.  

Maxsumma att söka för stöd till elitidrott juniorverksamhet är 20 000 kr, 
per stöd och år.  

Maxsumma, för föreningar som inte är medlemmar i Riksidrottsförbundet, 
att söka för stöd till annan verksamhet som är till gagn för Ulricehamns 
kommun, är 10 000 kr, per stöd och år. 

Övriga krav på föreningen 

Föreningen ska vid tävlingssammanhang på elitnivå upplåta reklamplats på 
sina dräkter på en väl synlig plats som marknadsför Ulricehamns kommun.  

Föreningen ska i framtagande av reklam för Ulricehamns kommun 
kontakta kommunens kommunikationsfunktion. 

Föreningen ska även erbjuda sig att ställa upp i skolverksamheten minst en 
dag under sin säsong som förebild för ungdomar och introducera sin sport 
för ungdomarna. 

Ansökan 

Ansökan sker via vår e-tjänst på kommunens hemsida och i kontakt med 
verksamheten: Överst på första sidan väljer du E-tjänster & blanketter, 
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klicka på Uppleva och göra, välj fliken bidrag. Ulricehamns kommun — 
Uppleva och göra 

Ansökan som gäller lagidrott lämnas in senast två månader innan aktuell 
seriestart.  

Ansökan som inte gäller lagidrott lämnas in senast två månader efter 
aktuell säsongsavslutning. 

 

8.9 Garantianslag 
Bidraget ska stödja förening som anordnar tävlingar eller annat 
arrangemang av större nationell eller internationell karaktär. 

Villkor 

Förening ska uppfylla kommunens grundläggande krav. 

Stödet betalas endast ut till arrangerande förenings direkta kostnader, 
alltså inte till respektive riksorganisation eller annan medarrangör.  

Av ansökan ska det framgå att arrangemanget inte beräknas gå med 
underskott. 

Bidraget betalas endast ut om arrangemanget ger underskott, vilket ska 
styrkas med fullständig ekonomisk redovisning sedan arrangemanget 
genomförts. 

Bidraget kan sökas av alla bidragsberättigade föreningar. 

Bidrag 

Kommunstyrelsen avgör i varje enskilt fall bidragets storlek och beslutet är 
inte normgivande.  

Handlingar 

Ansökan ska åtföljas av ekonomisk beräkning av arrangemanget. 

Ansökan 

Ska ha kommit in till kultur och fritid senast 3 månader innan 
arrangemangets genomförande. 

  

https://www.ulricehamn.se/etjanstkategori/uppleva-och-gora/
https://www.ulricehamn.se/etjanstkategori/uppleva-och-gora/
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8.10 Grundbidrag 
Bidraget ska vara ett grundstöd för föreningar som bedriver verksamhet i 
åldersgruppen 7–25 år.  

Villkor 

Bidrag betalas ut per bidragsberättigad medlem, i åldern 7–25 år. Räknat 
på det senast förflutna verksamhetsåret.  

Godkänt grundbidrag är en förutsättning för att komma ifråga för andra 
bidrag. 

Bidrag 

Bidrag betalas ut med 45 kr per bidragsberättigad medlem, i åldern 7–25 
år.  

Har föreningen skrivit på och följer den överenskommelsen om samsyn 
som Ulricehamns kommun och RF-SISU tillsammans med föreningslivet 
tagit fram så ökar beloppet med 5 kr per bidragsberättigad medlem, i åldern 
7–25 år.  

Till förening med 15–50 bidragsberättigade medlemmar betalas ett belopp 
på 2 250 kr ut, vilket motsvarar 50 bidragsberättigade medlemmar. 

Ansökan 

Ansökan görs digitalt via kommunens hemsida: Föreningsbidrag för 
fritidsföreningar — Ulricehamns kommun. 

Ansökan ska lämnas in i senast en månad efter genomfört årsmöte. För att 
få grundbidraget krävs att föreningen laddar upp följande dokument i det 
digitala bidragssystemet: 

 Verksamhetsberättelse 

 Revisionsberättelse 

 Balans- och resultatrapport  

 Årsmötesprotokoll 

  

https://ulricehamn.se/uppleva/foreningar/foreningsbidragfritid/
https://ulricehamn.se/uppleva/foreningar/foreningsbidragfritid/
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8.11 Kostnadskrävande projekt för 
föreningar verksamma inom 
fritidsverksamhet 

Bidraget är tänkt att ekonomiskt stödja inköp av kapitalvaror och andra 
inventarier till lokal/anläggning som ägs eller under längre tid förhyrs av 
förening. Samt uppförande, om- och tillbyggnad eller underhåll av 
anläggning/lokal/utrustning som ägs av föreningen och som bedöms 
angeläget för verksamheten.  

Villkor 

För kommunstyrelsens prövning gäller: 

Projekt ska inte ha påbörjats, alternativt utrustning inte inköpts. Om 
projekt måste påbörjas eller inköp göras före ansökningstidens utgång ska 
igångsättnings-/inköpstillstånd sökas hos fritidsenheten. Igångsättnings - 
alternativt inköpstillstånd garanterar inte att investeringsbidrag beviljas 
efter kommunstyrelsens prövning. 

Bidrag 

Bidrag betalas ut med 50 % av den totala godkända kostnaden. Bidrag 
lämnas inte till projekt vars kostnader understiger 20 000 kronor eller 
överstiger 500 000 kr 

Projektet ska slutföras senast tre år efter att bidrag beviljats, i annat fall 
förbehåller sig kommunen rätten att ompröva beslutet i det enskilda fallet. 

Utbetalning av beviljat bidrag sker när respektive projekt är genomfört och 
redovisning har inlämnats till kultur och fritid. 

Handlingar 

 Till ansökan bifogas: 

 Motiv för föreslagen åtgärd, fullständig kostnadskalkyl, 
driftkostnadskalkyl (i förekommande fall) samt 
finansieringsplan 

 I finansieringsplan eventuellt upptaget ”eget arbete” får värderas 
till 200:-/timme 

 De beräknade kostnaderna ska styrkas med anbud eller offert 

 Kopia på arrende eller långfristiga hyresavtal på minst fem år (i 
förekommande fall) 

 Kopia på eventuell ansökan om bidrag till andra 
bidragsinstanser 
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Ansökan 

Ansökan görs digitalt kommunens hemsida: Föreningsbidrag för 
fritidsföreningar — Ulricehamns kommun. 

Ansökan kan lämnas in från 1 september och senast den 30 november. 

Övrigt 

Följande kriterier (utan inbördes rangordning) är vägledande vid 
bidragsgivningen: 

 Storleken och genomförandet av föreningens ungdomsverksamhet. 

 Projekt/motsvarande som är direkt nödvändiga för 
ungdomsverksamhetens genomförande och utveckling. 

 Behov av åtgärder som är en grundförutsättning för olika 
anläggningar/lokalers utnyttjande och funktionstillgänglighet. 

 Krav från andra bidragsinstanser på någon form av kommunal 
insats för att annat bidrag ska utgå. 

 Investeringar som är tänkta att skapa lägre egna drift- eller 
verksamhetskostnader och/eller som bygger på 
samverkanslösningar mellan flera föreningar. 

 Krav från tillsynsmyndigheter på lokaler/anläggningar/utrustning. 

 Jämställdhetsskapande åtgärder.  

 Föreningens möjlighet att ekonomiskt driva 
anläggningen/lokalen/utrustningen. 

  

https://ulricehamn.se/uppleva/foreningar/foreningsbidragfritid/
https://ulricehamn.se/uppleva/foreningar/foreningsbidragfritid/
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8.12 Kostnadskrävande projekt för 
allmänna samlingslokaler/bygdegårdar 

Bidraget ska ekonomiskt stödja inköp av kapitalvaror och andra inventarier 
till lokal/anläggning som ägs eller under längre tid förhyrs av förening. 
Samt uppförande, om- och tillbyggnad eller underhåll av 
anläggning/lokal/utrustning som ägs av föreningen och som bedöms 
angeläget för verksamheten.  

Villkor 

För kommunstyrelsens prövning gäller: 

Projekt ska inte ha påbörjats, alternativt utrustning inte inköpts. Om 
projekt måste påbörjas eller inköp göras före ansökningstidens utgång ska 
igångsättnings-/inköpstillstånd sökas hos fritidsenheten. Igångsättnings-/ 
inköpstillstånd garanterar inte att investeringsbidrag beviljas efter 
kommunstyrelsens prövning. 

Bidrag 

Bidrag betalas ut med 50 % av den totala godkända kostnaden. Bidrag 
lämnas inte till projekt vars kostnader understiger 20 000 kronor eller 
överstiger 500 000 kr. 

Projektet ska slutföras senast tre år efter att bidrag beviljats, i annat fall 
förbehåller sig kommunen rätten att ompröva beslutet i det enskilda fallet. 

Utbetalning av beviljat bidrag sker när respektive projekt är genomfört och 
redovisning har inlämnats till kultur och fritid. 

Handlingar 

Till ansökan ska bifogas: 

 Motiv för föreslagen åtgärd, fullständig kostnadskalkyl, 
driftkostnadskalkyl (i förekommande fall) samt finansieringsplan 

 I finansieringsplan eventuellt upptaget ”eget arbete” får värderas till 
200:-/timme  

 De beräknade kostnaderna ska styrkas med anbud eller offert 

 Kopia på arrende eller långfristiga hyresavtal på minst fem år (i 
förekommande fall) 

 Kopia på eventuell ansökan om bidrag till andra bidragsinstanser 
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Ansökan 

Ansökan görs digitalt via kommunens hemsida: Föreningsbidrag för 
fritidsföreningar — Ulricehamns kommun. 

Ansökan kan lämnas in från 1 september och senast den 30 november. 

Övrigt 

Följande kriterier (utan inbördes rangordning) är vägledande vid 
bidragsgivningen för allmän samlingslokal/bygdegård: 

 Behov av åtgärder som är en grundförutsättning för olika 
anläggningar/lokalers utnyttjande och funktionstillgänglighet. 

 Krav från andra bidragsinstanser på någon form av kommunal 
insats för att annat bidrag ska utgå. 

 Investeringar som syftar till att skapa lägre egna drift- eller 
verksamhetskostnader och/eller som bygger på 
samverkanslösningar mellan flera föreningar. 

 Krav från tillsynsmyndigheter på lokaler/anläggningar/utrustning. 

 Jämställdhetsskapande åtgärder.  

 Föreningens möjlighet att ekonomiskt driva 
anläggningen/lokalen/utrustningen. 

  

https://ulricehamn.se/uppleva/foreningar/foreningsbidragfritid/
https://ulricehamn.se/uppleva/foreningar/foreningsbidragfritid/
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8.13 Lokalbidrag 
Ska stödja förening som äger eller långtidshyr, klubbstuga eller 
motsvarande som regelbundet används för ungdomsverksamhet.  

Villkor 

Föreningen ska ha minst 15 bidragsberättigade medlemmar och redovisa 
minst 40 aktiviteter under året. Lokalen ska vara godkänd av kultur och 
fritid och finnas i Ulricehamns kommun. Vid långtidsförhyrning ska det 
finnas ett giltigt arrende/hyresavtal med en löptid på minst 3 år. 

Bidrag 

Bidrag betalas ut med 60 % av kostnaderna, dock högst 211 
kronor/kvadratmeter (idrottsföreningar). Bidrag utgår med 80 % av 
kostnaderna, dock högst 211 kronor/kvadratmeter (övriga föreningar).  

Lokalytan ställs i relation till föreningens bidragsberättigade medlemmar i 
åldern 7–25 år. Ytor som är bidragsgrundande är de som används till 
verksamhet.  

Ytor som inte är bidragsgrundande är förråd, garage eller liknande och 
lokaler som hyrs ut till annan hyresgäst och därmed är blockerade för 
annan aktivitet.  

Bidragsberättigade 

Medlemmar 

Lokalyta 

  15–50   50 m² 

  51–100   90 m² 

101–150 110 m² 

151–200 130 m² 

201–250 150 m² 

251–300 170 m² 

301–350 190 m² 

351–400 210 m² 

401–450 250 m² 

451 - 300 m² 

 



43

 

Vilka kostnader är godkända 

Hyrd lokal: 

 Lokalhyra 
 Uppvärmningskostnader 
 Elkostnader 

 

Egen lokal: 

 Låneränta – fastighetslån 
 Uppvärmningskostnader 
 Elkostnader  
 Vatten 
 Fastighetsförsäkring 

  

Ansökan 

Ansökan görs digitalt via kommunens hemsida: Föreningsbidrag för 
fritidsföreningar — Ulricehamns kommun. 

Ansökan ska lämnas in i samband med grundbidragsansökan, senast en 
månad efter genomfört årsmöte. 

  

https://ulricehamn.se/uppleva/foreningar/foreningsbidragfritid/
https://ulricehamn.se/uppleva/foreningar/foreningsbidragfritid/
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8.14 Oförutsett/övrigt 
Bidraget ska vara ett komplement till de övriga bidragsformerna för att 
täcka upp variationer och behov i föreningarnas mångskiftande 
verksamhet. Det kan vara inköp av materiel, särskilda utvecklingsinsatser 
och olika projekt med mera.  

Villkor 

För kommunstyrelsens prövning gäller: 

Projekt ska inte ha påbörjats, alternativt utrustning inte inköpts. Om 
projekt måste påbörjas eller inköp göras före ska det anmälas till 
fritidsenheten.  

Bidrag 

Bidrag betalas ut med 50 % av den totala godkända kostnaden. Bidrag 
lämnas inte till projekt/inköp vars kostnader överstiger 20 000 kronor. 
Bidrag utgår inte för kostnader understigande den enskilda föreningens 
senast beviljade grundbidrag 

Handlingar 

Till ansökan ska bifogas: 

 Motiv för inköpet/projektet etc. 

 De beräknade kostnaderna vid inköp ska styrkas med anbud eller 
offert. Projekt eller liknande ska följas av en kostnadsberäkning. 

 Kopia på arrende eller långfristiga hyresavtal på minst fem år (i 
förekommande fall) 

 Kopia på eventuell ansökan om bidrag till andra bidragsinstanser. 

Ansökan 

Ansökan görs digitalt via kommunens hemsida: Föreningsbidrag för 
fritidsföreningar — Ulricehamns kommun  

Två ansökningstillfällen per år: 30 maj respektive 30 oktober. 

Övrigt 

Följande kriterier (utan inbördes rangordning) är vägledande vid 
bidragsgivningen: 

 Behov av åtgärder som är en grundförutsättning för olika 
anläggningar/lokalers utnyttjande och funktionstillgänglighet. 

https://ulricehamn.se/uppleva/foreningar/foreningsbidragfritid/
https://ulricehamn.se/uppleva/foreningar/foreningsbidragfritid/
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 Krav från andra bidragsinstanser på någon form av kommunal 
insats för att annat bidrag ska utgå. 

 Investeringar som är tänkta att skapa lägre egna drift- eller 
verksamhetskostnader och/eller som bygger på 
samverkanslösningar mellan flera föreningar. 

 Krav från tillsynsmyndigheter på lokaler/anläggningar/utrustning. 

 Jämställdhetsskapande åtgärder. 

 Föreningens möjlighet att ekonomiskt driva anläggningen/lokalen 
utrustningen. 

 Eget arbete räknas inte in. 
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8.15 Representation 
Villkor 

Vid någon form av kommunal representation vid större arrangemang 
kontakta verksamhet kultur och fritid. 

Bidrag 

Kommunstyrelsen avgör i varje enskilt fall och beslutet är inte 
normgivande. 

8.16 Startbidrag 
Avser att stödja nybildande av förening som enligt Ulricehamns kommun 
klassas som bidragsgrundande verksamhet. 

Villkor 

Uppfylla de grundläggande kraven samt de särskilda kraven för 
fritidsföreningar. Föreningen ska omfatta minst 15 medlemmar i åldern 7–
25 år. Efter att föreningen har redovisat 6 månaders verksamhet avgörs det 
om föreningen ska omfattas av verksamhet kultur och fritids övriga bidrag. 

Bidrag 

Betalas ut med 3000 kr. 

Handlingar 

 Föreningens stadgar 

 Budget 

 Intyg om medlemskap i riksorganisation 

 Föreningslista 

 Postgirokonto/bankgirokonto 

 Protokoll från första årsmötet 

Ansökan 

Kontakta kultur och fritid för blankett med mera 

Kontaktuppgifter 

Kultur och fritid 

Växel: 0321 – 59 50 00 

foreningsbidrag@ulricehamn.se  

mailto:foreningsbidrag@ulricehamn.se
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8.17 Stöd till föreningslivet för större 
projekt 

Bidraget ska stötta och underlätta för den ideella sektorn att finansiera 
större investeringar, där inte kommunens övriga föreningsstöd räcker till. 
Främst avses stöd för uppförande, om- och tillbyggnad eller omfattande 
underhåll av anläggning och eller lokal som ägs av föreningen och som 
bedöms angeläget för verksamheten. 

Villkor 

För kommunstyrelsens prövning gäller: 

 Föreningen ska uppfylla de särskilda krav som finns för att få söka 
föreningsbidrag i Ulricehamns kommun, samt eventuella särskilda 
krav för respektive verksamhet. Föreningen ska också uppfylla de 
särskilda villkoren för kostnadskrävande projekt. 

 Projektet ska inte påbörjats. 

 Minst en ytterligare extern delfinansiär ska finnas utöver föreningen 
och kommunen. 

 För ett beslut om bidrag ska kunna fattas ska kommunens 
resultatprognos per den 31 augusti överstiga det budgeterade 
resultatet för innevarande år efter hänsyn har tagits till en eventuell 
utbetalning av bidraget. Kommunfullmäktige fattar beslut om 
bidrag senast i november samma år som ansökan lämnats in. 

Bidrag 

Bidrag betalas ut med maximalt 30 % av den totala godkända 
projektkostnaden. Bidrag lämnas inte till projekt vars totala kostnad 
understiger 500 000 kr.  

Projektet ska slutredovisas senast tre år efter att bidrag beviljats, i annat fall 
förbehåller sig kommunen rätten att ompröva beslutet i det enskilda fallet. 

Om ägandet till anläggningen ändras, eller om användningen upphör och 
inte ersätts av annan godtagbar fritidsaktivitet, inom 10 år efter projektets 
färdigställande ska hela bidraget återbetalas. 

Handlingar 

Till ansökan ska bifogas: 

 Motiv för föreslagen åtgärd, fullständig kostnadskalkyl, 
driftkostnadskalkyl för de kommande 5 åren samt finansieringsplan. 
 

 I finansieringsplan eventuellt upptaget ”eget arbete” får värderas till 
200 kr/timme. 
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 De beräknade kostnaderna ska styrkas med anbud eller offert. 

 Kopia på arrende eller långfristiga hyresavtal på minst 5 år (i 
förekommande fall) 

 Kopia på eventuell ansökan om bidrag till andra bidragsinstanser. 

Ansökan 

Ansökan ska göras på särskild blankett som finns att beställa på kultur och 
fritid. Kompletta ansökningshandlingar ska ha kommit in tillkommunen 
eller poststämplad senast 30 april för att kunna vara aktuell för bedömning 
under innevarande år. 

Ansökan skickas till: 

Ulricehamns kommun 

Kultur och fritid 

523 86 Ulricehamn 

Alt. kulturochfritid@ulricehamn.se 

 

 

  

mailto:kulturochfritid@ulricehamn.se
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8.18 Ungdomsledarstipendium 
Stipendierna ska stödja och uppmuntra förtjänstfulla ungdomsledare i 
kommunen.  

Villkor 

Stipendiet fördelas varje år till 2 ungdomsledare genom beslut i 
kommunstyrelsen.   

Stipendiet delas ut i samband med nationaldagsfirande.  

Pristagare utses av kommitté bestående av kommunstyrelsens ordförande 
och vice ordförande samt tjänstepersoner från kultur och fritid. 

Bidrag 

Stipendiesumman är 10 000 kr per person.  

Ansökan 

Ansökan/nomineringen görs via e-tjänst som finns på kommunens 
hemsida. Överst på första sidan väljer du E-tjänster & blanketter, klicka på 
Uppleva och göra. Ulricehamns kommun — Uppleva och göra 

Kontaktuppgifter 

Kultur och fritid 

Växel: 0321 – 59 50 00 

kulturochfritid@ulricehamn.se 

  

https://www.ulricehamn.se/etjanstkategori/uppleva-och-gora/
mailto:kulturochfritid@ulricehamn.se
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8.19 Bidrag reglerade av avtal med 
förening gällande skötsel av badplats 

Bidrag betalas ut till de föreningar som ingått särskilt avtal med verksamhet 
kultur och fritid för skötsel av de kommunala friluftsbaden. Avser städ- och 
tillsynsuppgifter, enklare reparationer och gräsklippning. 

Villkor 

Redovisning av genomförda insatser på badplatsen lämnas till verksamhet 
kultur och fritid senast 31 oktober på särskild blankett. Vid utebliven 
ansökan lämnas inget bidrag för innevarande år. 

Bidrag 

Bidrag för gräsklippning utgår till fast belopp per kvadratmeter och 
fastställd yta. 

För övriga uppgifter betalas ett bidrag på 80 kronor per timme upp till 200 
timmar. För tid därutöver reduceras ersättningen till 40 kronor/timme. 
Tiden räknas per badplatssäsong. 

Kontaktuppgifter 

Kultur och fritid 

Växel: 0321 – 59 50 00 

kulturochfritid@ulricehamn.se 

  

mailto:kulturochfritid@ulricehamn.se
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9 Landsbygd 

9.1 Bidrag för skötsel av grönområde och 
lekplatser 

Väg- och samhällsföreningar som inte är anslutna till kommunens 
entreprenadavtal har rätt till ett årligt bidrag för skötsel av grönområde och 
lekplatser på sin ort.   

Bidragssumman är beräknad på de ytor föreningen har att sköta och 
förändras inte om ingen förändring i budget sker.  

Villkor 

För att få bidraget utbetalt måste föreningen skicka in sin redovisning för 
föregående år. Blankett med anvisningar skickas ut till aktuella föreningar i 
början på året.   

När korrekt ifylld blankett skickats tillbaka till Park & Skog betalas bidraget 
ut i maj månad.  

Kontaktuppgifter 

Park och skog 

Växel 0321–59 50 00 

parkochskog@ulricehamn.se 

 

9.2 Bidrag för utsmyckningar av allmän 
plats för väg- och samhällsföreningar 

Alla väg- och samhällsföreningar som sköter smyckning av allmän plats i 
kransorterna har möjlighet att söka ett bidrag om 5000 kr/år för 
utsmyckning av allmän plats.  

Information och ansökningsblankett skickas ut till alla väg- och 
samhällsföreningar i början av året. 

Kontaktuppgifter 

Park och skog 

Växel 0321–59 50 00 

parkochskog@ulricehamn.se 

  

mailto:parkochskog@ulricehamn.se
mailto:parkochskog@ulricehamn.se
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9.3 Bidrag inom landsbygdsutveckling till 
utvecklingsgrupper 

Investeringsprojekt Landsbygd (IPL) 

Villkor 

Bidrag kan sökas för IPL på landsbygden för att skapa förutsättningar för 
en utveckling/förskönande för boende och besökande.  

Bidraget omfattar ej renovering av lokaler, ej heller drift och underhåll. 

Ansökan 

Ansökningstiden är från 1 april till 30 oktober. Ansökan skickas till 
landsbygdsutvecklaren på Näringsliv Ulricehamn AB(NUAB). Ansökan 
behandlas på Landsbygdsalliansen Ulricehamns ordinarie styrelsemöte och 
beviljas i samråd mellan NUAB och Landsbygdsalliansen Ulricehamn.  

Det är NUAB i samarbete med Landsbygdsalliansens arbetsutskott som 
avgör vilka ansökningar som bedöms klara kraven enligt nedan: 

 Föreningen ska verka inom sitt geografiska område. 

 Föreningen ska vara eller söka via en godkänd utvecklingsgrupp 
inom Ulricehamns kommun enligt Landsbygdsalliansen 
Ulricehamns upprättade och godkända stadgar. 

 Om föreningen tidigare fått bidrag från Ulricehamns kommun är 
denne skyldig att lämna uppgifter om detta i samband med ansökan. 

 Om föreningen sökt eller beviljats medel för samma ändamål 
oavsett bidragsgivare, måste detta deklareras i ansökan. 

 Eventuellt ”Eget arbete” får värderas till 200: - /timma i 
finansieringsplanen om det är av sådan art att det ersätter behov av 
inhyrd arbetskraft för genomförande av projektet. Normalt 
föreningsbaserat arbete ersätts ej, till exempel möten och 
sammankomster. 

 Styrelseprotokoll där det framgår att styrelsen beslutar att söka 
bidraget.  

9.4 Administrativt stöd till 
utvecklingsgrupper  

I början av varje år skickar landsbygdsutvecklaren på NUAB ut information 
kring det administrativa stödet till samtliga utvecklingsgrupper som är 
registrerade hos Landsbygdsalliansen Ulricehamn.  
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Ansökan  

Ansökan skickas tillsammans med dokumenten som angivs nedan till 
Landsbygdsutvecklaren på NUAB. Sista dagen för ansökan är 1 juni.  

 Årsmötesprotokoll  

 Verksamhetsplan  

 Verksamhetsberättelse  

 Styrelseprotokoll där det framgår att styrelsen beslutar att söka 
bidraget.  

Utbetalning  

Utbetalning av det administrativa stödet sker löpande efter att ansökan har 
inkommit. Bidraget betalas av Ulricehamns kommun till det 
postgiro/bankgiro som utvecklingsgruppen har angivit för utbetalning.  

 

Det administrativa stödet är 3 000 kronor per år.  
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10 Övrigt stöd och bidrag som 
kommunen ger 

10.1 Samverkan mellan kommun och 
civilsamhälle 

Kommunen har genom dialog med civilsamhället tagit fram en struktur för 
samverkan för att ta oss an framtida utmaningar tillsammans. 

Samverkan utgår från sex principer; självständighet, dialog, kvalitet, 
långsiktighet, öppenhet och insyn samt mångfald. Principerna bildar vår 
samsyn och leder till åtaganden som finns beskrivna i Struktur för 
samverkan med civilsamhället. 

För att förverkliga samverkan genomförs öppna stormöten några gånger 
per år där vi diskutera gemensamma frågor. Dessutom finns ett samråd 
med representanter från civilsamhället samt politiker och tjänstepersoner 
från kommunen som ansvarar för att utveckla och fördjupa samverkan.  

10.2 Lots 
Kommunen har utsett en lots som kan vara länken mellan kommunen och 
civilsamhället om det inte redan finns en naturlig koppling mellan 
organisationerna. Lotsen hjälper kommunens verksamheter att hitta rätt i 
den mångfald av organisationer som civilsamhället erbjuder men kan också 
vara en första kontakt för civilsamhället in i kommunen.  

För kontakt med lotsen kontakta kommunens växel: 0321 - 59 50 00. 

10.3 Idéburet offentligt partnerskap, IOP 
När kommunen och en eller flera organisationer från civilsamhället ser 
gemensamma behov och har gemensamma utvecklingsintressen kan 
samverkansmodellen idéburet offentligt partnerskap vara ett medel för att 
uppnå det. Mer information finns i Riktlinjer för idéburet, offentligt 
partnerskap och om ni är intresserade av att diskutera samverkan, kontakta 
lotsen. 

 

  

https://www.ulricehamn.se/innehall/2021/06/Samverkan-med-civilsamhallet_riktlinjer-och-struktur.pdf
https://www.ulricehamn.se/innehall/2021/06/Samverkan-med-civilsamhallet_riktlinjer-och-struktur.pdf
https://www.ulricehamn.se/innehall/2022/08/Ideburet-offentligt-parnerskap_riktlinjer.pdf
https://www.ulricehamn.se/innehall/2022/08/Ideburet-offentligt-parnerskap_riktlinjer.pdf
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10.4 Övrigt 
Ulricehamns kommun ger varje år ut ett antal bidrag till föreningslivet som 
bygger på tidigare bidragsgivning inom de olika 
sektorerna/verksamheterna eller politiska beslut och som inte är sökbara. 
Nedan redovisas dessa stöd för transparens.  

Blåsorkestern   50 000 kr 

(Stödet betalas utför att föreningen medverkar vid aktiviteter och 
arrangemang från verksamheten för kultur och fritid enligt beslut av 
Kommunfullmäktige) 

Kulturvägen- Ekomuseum Västergötland ek för. 15 000 kr 

(Stödet utgår för att föreningen marknadsför kulturarv i kommunen och 
betalas ut via verksamheten för kultur och fritid) 

Riksteaterföreningen                                                     90 000 kr 

(Stödet utgår för verksamheten och betalas ut av verksamheten för kultur 
och fritid) 

Konstrundan i Sjuhärad   5 000 kr 

(Stödet utgår för arrangören för den årligt återkommande konstrundan och 
betalas ut av verksamheten för kultur och fritid) 

Prideveckan i Ulricehamn   10 000 kr 

(Stödet betalas ut till arrangören för den årligt återkommande veckan och 
betalas ut av verksamheten för kultur och fritid) 

 

Folkets Hus Kulturellt infrastukturstöd  300 000 kr 

(Stödet betalas ut av Kommunstyrelsen efter politiskt beslut 2013.) 
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11 Förteckning över andra 
bidragsgivare 

 

Utöver de bidrag och stöd som Ulricehamns kommun kan betala ut så finns 
det möjlighet för många föreningar och andra aktörer att söka bidrag från 
andra bidragsgivare. Här ges några exempel på sådana bidragsgivare: 

Arvsfonden: www.arvsfonden.se 

Boverket: www.boverket.se 

Folke Bernadottes minnesfond: www.folkebernadottesminnesfond.se 

Forum Syd: www.forumsyd.org 

Kulturbryggan: www.kulturbryggan.se 

Leader Sjuhärad: Leader Sjuhärad (leader-sjuharad.se) 

Länsstyrelsens stiftelsesök: stiftelser.lansstyrelsen.se 

Länsstyrelsen, Västra Götaland: www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

Migrationsverket: www.migrationsverket.se 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor: www.mucf.se 

Radiohjälpen/Kronprinsessan Victorias fond: www.radiohjalpen.se/victoria 

Riksidrottsförbundet: www.rf.se 

Statens Kulturråd: www.kulturradet.se 

Stiftelsen för Kunskaps- och kompetensutveckling: www.kks.se 

Söka stipendium: sokastipendium.se/fonder-att-soka 

Svenska ESF-rådet: www.esf.se 

Svenska Institutet: www.si.se 

Ulricafonden: Sparbanksfonden Ulrica | Ulricehamns Sparbank 

Förening.se: Förening.se – allt du som förening behöver veta (forening.se) 

Sveriges riksdag: Söka EU-stöd - Sveriges riksdags EU-information 
(riksdagen.se) 
 

http://www.arvsfonden.se/
http://www.boverket.se/
http://www.folkebernadottesminnesfond.se/
http://www.forumsyd.org/
http://www.kulturbryggan.se/
https://www.leader-sjuharad.se/
https://stiftelser.lansstyrelsen.se/
http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland
http://www.migrationsverket.se/
http://www.mucf.se/
http://www.radiohjalpen.se/victoria
http://www.rf.se/
http://www.kulturradet.se/
http://www.kks.se/
http://sokastipendium.se/fonder-att-soka
http://www.esf.se/
http://www.si.se/
https://www.ulricehamnssparbank.se/sparbanksfonden-ulrica.html
https://forening.se/
https://eu.riksdagen.se/du-i-eu/hit-vander-du-dig/soka-eu-stod/
https://eu.riksdagen.se/du-i-eu/hit-vander-du-dig/soka-eu-stod/
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Riktlinjer för ekonomisk styrning av förvaltning och 
bolag 
Dnr 2022/643 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Med tillägg i 4.2 att beredande utskottet får besluta upp till 5,0 mkr vid markförvärv antas 
riktlinjer för ekonomisk styrning av förvaltning och bolag och ersätter tidigare riktlinjer. 
 
Sammanfattning 
Riktlinjerna för ekonomisk styrning av förvaltning och bolag har huvudsakligen uppdaterats 
vad gäller avsnittet om investeringar gällande i vilken instans beslut fattas om olika 
investeringsprojekt, förtydligats gällande när så kallade ombudgeteringar kan göras av ej 
förbrukade medel från ett år till ett annat samt förtydligat hur uppföljning och redovisning av 
investeringsprojekt ska göras. 
 
Det har också förtydligats att de kommunala bolagens budgetar ska vara godkända i 
moderbolagets styrelse och beloppsgränsen för när investeringsprojekt ska specificerar har 
höjts. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-10-28 från ekonomichef 
2 Riktlinjer för ekonomisk styrning av förvaltning och bolag 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Med tillägg i 4.2 att beredande utskottet får besluta upp till 5,0 mkr vid markförvärv antas 
riktlinjer för ekonomisk styrning av förvaltning och bolag och ersätter tidigare riktlinjer. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-10-28 

Tjänsteskrivelse Riktlinjer för ekonomisk styrning av 
förvaltning och bolag 
Diarienummer 2022/643, löpnummer 4191/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Riktlinjer för ekonomisk styrning av förvaltning och bolag antas och ersätter tidigare 
riktlinjer. 
 
Sammanfattning 
Riktlinjerna för ekonomisk styrning av förvaltning och bolag har huvudsakligen uppdaterats 
vad gäller avsnittet om investeringar gällande i vilken instans beslut fattas om olika 
investeringsprojekt, förtydligats gällande när så kallade ombudgeteringar kan göras av ej 
förbrukade medel från ett år till ett annat samt förtydligat hur uppföljning och redovisning av 
investeringsprojekt ska göras. 
 
Det har också förtydligats att de kommunala bolagens budgetar ska vara godkända i 
moderbolagets styrelse och beloppsgränsen för när investeringsprojekt ska specificerar har 
höjts. 
 
 
Ärendet 
Enligt riktlinjerna för styrdokument ska riktlinjer revideras vart fjärde år. Nuvarande 
riktlinjer för ekonomisk styrning av förvaltning och bolag fastställdes 2019-03-28. 
 
För ett effektivt utnyttjande av resurserna krävs en väl fungerande ekonomistyrning. Syftet 
med riktlinjer för ekonomisk styrning av förvaltning och bolag är att klargöra ansvar, 
befogenheter och handlingsutrymme i organisationen när det gäller ekonomin samt skapa 
goda förutsättningar för god ekonomisk hushållning. Vidare ska ekonomistyrningen bidra till 
att skapa delaktighet och helhetssyn i de ekonomiska frågorna. Den ekonomiska styrningen 
ska ske samordnat med verksamhetsstyrningen. 
 
Riktlinjerna för ekonomisk styrning av förvaltning och bolag har huvudsakligen uppdaterats 
vad gäller avsnittet om investeringar på följande punkter:  

 Gränsbeloppet för när en investering, som finns upptagna i investeringsbudgeten, kan 
beslutas av kommunstyrelsen har höjts från 5 mnkr till 20 mnkr.  

 En möjlighet för kommunfullmäktige att direkt besluta om att vissa angivna projekt 
får godkänt att disponera avsatta medel direkt utan någon särskild ansökan har lagts 
till. Detta gäller främst investeringar av återkommande art och/eller med ett nära i tid 
liggande startdatum.  

 Ett förtydligande har gjorts gällande så kallade ombudgeteringar över årsskiften att 
detta endast kan göras för projekt som faktiskt har påbörjats. Om projektet inte har 
påbörjats eller om det har avstannat ska projektet istället omprövas. 

 Om ett enskilt objekt avviker negativt eller befaras avvika negativt med mer än 10 
mnkr eller 10 % av investeringsanslaget, dock lägst 0,5 mnkr, ska ärendet behandlas 
av kommunstyrelsen som ska besluta om eventuella åtgärder ska vidtas. 

 Slutredovisning av investeringsprojekt överstigande 50 mnkr ska göras i särskild 
ordning till Kommunfullmäktige senast sex månader efter slutbesiktning genomförts. 

 
När det gäller de kommunala bolagen har följande förtydliganden gjorts: 
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 Dotterbolagens driftbudgetar ska vara godkända av moderbolagets styrelse istället 
för, som det tidigare stod, behandlade.  

 Beloppsgränsen för vilka investeringsobjekt som ska vara specificerade i 
dotterbolagens investeringsplan har höjts från 1 mnkr till 5 mnkr. 

 Dotterbolagens investeringsplan ska vara godkänd av moderbolagets, Ulricehamns 
Stadshus ABs, styrelse.  

 Kravet att dotterbolagens samtliga bokslutsdispositioner ska vara godkända av 
moderbolagets styrelse har strukits. 

 
I övrigt är det redaktionella ändringar som gjorts i styrdokumentet. 
 
Beslutsunderlag 
1 Riktlinjer för ekonomisk styrning av förvaltning och bolag 

 
Beslut lämnas till 
Kommunchef 
Sektorschefer 
Stabschefer 
Bolags VD  
Författningshandboken 
 
 
 

Ulrica Fagerson 
Ekonomichef 

 



Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Styrdokument

                                              

RIKTLINJER FÖR 
EKONOMISK STYRNING 
AV FÖRVALTNING OCH 
BOLAG 
 

  

ANTAGET AV: Kommunfullmäktige DATUM:  
GÄLLER FRÅN OCH MED:  
ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING: Ekonomichef  
GÄLLER TILL OCH MED:  



 
 
 
 
2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Våra styrdokument 

[Normerande] 

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

[Aktiverande] 

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



 
 
 
 
3

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

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

3 Kommunkoncernen ................................................................................................................4 

4 Kommunen .............................................................................................................................5 
4.1 Driftbudget ....................................................................................................................................5 

4.1.1 Anslagsbindningsnivå ........................................................................................................5 
4.1.2 Internbudget .......................................................................................................................5 
4.1.3 Åtgärder vid avvikelse i driftbudget ...................................................................................5 
4.1.4 Omdisponeringar ...............................................................................................................6 

4.2 Investeringsbudget/investeringsplan ...........................................................................................6 
4.2.1 Åtgärder vid avvikelse i investeringsbudget/investeringsplan .........................................7 

4.3 Resultatuppföljningar ...................................................................................................................7 

5 Kommunala bolag ...................................................................................................................7 
 

 



 
 
 
 
4

1 Bakgrund 
Den ekonomiska förvaltningen i en kommun regleras i kommunallagen (2017:725) 11 kap. 
Mål för den ekonomiska förvaltningen är att kommuner ska ha en god ekonomisk 
hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom kommunala bolag. 
Det är kommunfullmäktige som ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 
Vidare ska kommunfullmäktige besluta om riktlinjer att förvaltningen av medel sker på ett 
sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. Lag 
(2018:597) om kommunal bokföring och redovisning innehåller bestämmelser om att en 
särskild redovisning (årsredovisning och delårsrapport) ska upprättas för verksamheten och 
ekonomin.  

2 Syfte 
För ett effektivt utnyttjande av resurserna krävs en väl fungerande ekonomistyrning. Syftet 
med riktlinjer för ekonomisk styrning av förvaltning och bolag är att klargöra ansvar, 
befogenheter och handlingsutrymme i organisationen när det gäller ekonomin samt skapa 
goda förutsättningar för god ekonomisk hushållning. Vidare ska ekonomistyrningen bidra till 
att skapa delaktighet och helhetssyn i de ekonomiska frågorna. Den ekonomiska styrningen 
ska ske samordnat med verksamhetsstyrningen.  

3 Kommunkoncernen 
Budget upprättas i en handling för kommun och kommunkoncern. Budget för den 
kommunala organisationen fastställs av kommunfullmäktige medan budgeten för de 
kommunala bolagen fastställs av respektive styrelse och finns med för information i 
kommunkoncernens budget. Budgeten innehåller en plan för ekonomin för en period av tre 
år. Budgetåret är periodens första år.  

I budgeten styrs ekonomi och verksamhet. I budgeten ska det utifrån ett koncernperspektiv 
anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Budgeten är 
överordnad andra styrdokument. Alla styrdokument och mål för verksamheten som kräver 
ekonomiska resurser ska vara integrerade i den planering som sker i budgetprocessen. 
Arbetet med att ta fram underlag för förslag till ny budget sker i budgetutskottet. 
Budgetprocessen för kommunen sker enligt särskilt antaget styrdokument. 

Budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Resultatkrav för koncernen 
Ulricehamns Stadshus AB och storleken på koncernbidrag bestäms av kommunfullmäktige 
utifrån utvecklings- och investeringsbehov, ekonomiska förutsättningar samt behov i övrigt i 
enlighet med god ekonomisk hushållning. Till stöd för den ekonomiska planeringsprocessen 
finns politiska måldokument, befolkningsprognos, lokalresursplanering, omvärldsanalys med 
mera. 
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Den kommunala organisationen och samtliga bolag inom kommunkoncernen ska för april, 
augusti och december lämna en ekonomisk uppföljning samt uppföljning av mål för god 
ekonomisk hushållning. Augusti månads uppföljning utgör delårsbokslut och december 
månads uppföljning utgör årsbokslut. Dessa tre uppföljningar redovisas till 
kommunfullmäktige.  

4 Kommunen  

4.1 Driftbudget 

4.1.1 Anslagsbindningsnivå  
Kommunfullmäktige tilldelar i budgetbeslutet nettoramar till följande 
anslagsbindningsområden:  

- Kommunstyrelsen 

- Revision 

- Finansförvaltning 

 
Kommunstyrelsen fördelar i sin tur kommunstyrelsens nettoram till respektive sektor, och 
för sektor lärande och sektor välfärd även till verksamhetsnivå genom beslut om 
internbudget. Fördelning görs även specifikt till posterna KS oförutsett och lönepott. 

4.1.2 Kommunstyrelsens internbudget 
Kommunstyrelsens internbudgetarbete ska vara volymbaserad, det vill säga internbudgeten 
ska anpassas utifrån bedömda demografiska förändringar. Inom vissa av verksamheterna 
tillämpas resursfördelningsmodeller, som tar hänsyn till volymer och behov, för att fördela 
ekonomiska resurser. 

När det gäller internprissättning mellan olika verksamheter ska priset utgå ifrån 
självkostnadsprincipen och ge en rättvisande bild av kostnaderna för respektive 
verksamhetsområde.  

4.1.3 Åtgärder vid avvikelse i driftbudget  
När en negativ budgetavvikelse befaras, eller har konstaterats, inom kommunstyrelsens 
budget ska kommunstyrelsen vidta åtgärder inom ramen för sina befogenheter, så att 
nettoramen kan hållas. 

4.1.4 Omdisponeringar 
Inriktningen är att budgeten endast förändras undantagsvis. 
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 Omdisponeringar inom kommunledningsstaben beslutas av kommunchef. 
Omdisponeringar inom respektive sektor beslutas av sektorchef. 
Omdisponering mellan sektorer beslutas av kommunchef. 
 
Delegationsbeslut om omdisponering enligt ovan som innebär ändring av 
kommunstyrelsens internbudget rapporteras i enlighet med Delegationsordning för 
kommunstyrelsen. 

 Omdisponeringar i kommunstyrelsens internbudget som innebär en väsentlig 
förändring av inriktningen i budgeten beslutas av kommunstyrelsen. 

 Omdisponeringar inom finansförvaltningen beslutas av ekonomichef. 
Beslut om sådan omdisponering ses som ren verkställighet. 

Ekonomichef beslutar om omfördelning mellan verksamheterna till följd av justerade interna 
priser när det gäller tjänster från IT-verksamheten, lönepott och förändrade 
förvaltningsinterna rutiner. Beslut om sådan omdisponering ses som verkställighet. 

Resultatöverföringar mellan åren inom den kommunala verksamhetens driftredovisning 
tillämpas inte.  

4.2 Investeringsbudget/investeringsplan  
Investeringsbudgeten/investeringsplanen innehåller en plan för investeringar för en period 
av tre år. Lokalförsörjningsplanen, som innehåller förvaltningens bedömning av lokalbehovet 
för de kommande 10 åren, utgör en bilaga till budgetdokumentet. 

Investeringar som finns upptagna i investeringsbudgeten/investeringsplanen beslutas efter 
särskild ansökan. Objekt med en totalutgift på upp till och med 20 mnkr och som finns 
upptagna i investeringsbudgeten/investeringsplanen kan beslutas av kommunstyrelsen. 
Objekt överstigande 20 mnkr eller som saknas i investeringsbudgeten/investeringsplanen 
ska behandlas av kommunfullmäktige. Objekt som finns upptagna i 
investeringsbudgeten/investeringsplanen kan upp till och med 0,5 mnkr beslutas av 
beredande utskottet. Kommunfullmäktige kan också direkt i investeringsbudgeten besluta 
om att vissa angivna projekt får godkänt att disponera avsatta medel direkt utan någon 
särskild ansökan. Detta gäller främst investeringar av återkommande art och/eller med ett 
nära i tid liggande startdatum.  

Samtliga investeringar överstigande 0,5 mnkr, förutom särskilt angivna projekt enligt ovan, 
ska beredas genom åtföljande investeringskalkyl, projektbeskrivning samt yttrande från 
ekonomichef.  

Investeringar som beräknas omfatta flera år beslutas för hela perioden vid det första 
beslutstillfället. 

Överföring av eventuella ej förbrukade investeringsanslag för projekt som fortsätter över 
årsskiftet sker genom begäran om ombudgetering per projekt och beslutas av 
kommunfullmäktige. En sådan begäran kan endast göras för projekt som faktiskt har 
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påbörjats. Om projektet inte har påbörjats eller om det har avstannat ska projektet istället 
omprövas. 

4.2.1 Åtgärder vid avvikelse i investeringsbudget/investeringsplan 
Kommunstyrelsen ska fortlöpande följa det ekonomiska utfallet för beslutade 
investeringsprojekt.  

Om ett enskilt objekt avviker negativt eller befaras avvika negativt med mer än 10 mnkr eller 
10 % av investeringsanslaget, dock lägst 0,5 mnkr, ska ärendet behandlas av 
kommunstyrelsen som ska besluta om eventuella åtgärder ska vidtas. Detta sker i samband 
med de ekonomiska uppföljningar som sker tertialvis, det vill säga per april, augusti 
respektive december månad. Redovisning sker under särskild underrubrik i 
investeringsredovisningen. Aktuell ekonomisk status på objekt i investeringsbudgeten som 
påbörjats och som budgeterats med 50 mkr eller mer ska också redovisas vid samma tillfälle 
under särskild underrubrik. 

Slutredovisning av investeringsprojekt överstigande 50 mnkr ska göras i särskild ordning till 
kommunfullmäktige senast sex månader efter slutbesiktning genomförts. Slutredovisning av 
exploateringsprojekt regleras i ett av kommunstyrelsen fastställt styrdokument, Riktlinjer för 
exploateringsredovisning. 

4.3 Resultatuppföljningar  
För april, augusti och december lämnas en ekonomisk uppföljning för drift och investeringar 
samt uppföljning av mål för god ekonomisk hushållning. Augusti månads uppföljning utgör 
delårsbokslut och december månads uppföljning utgör årsbokslut. Dessa tre uppföljningar 
redovisas till kommunfullmäktige.  

Översiktliga ekonomiska uppföljningar, utan uppföljning av mål för god ekonomisk 
hushållning, sker per februari och oktober månad. Dessa uppföljningar redovisas till 
kommunstyrelsen. Övriga månader, förutom januari och juli månad, görs 
månadsuppföljningar från enhetschefsnivå till kommunchefsnivå. Uppföljningsprocessen för 
kommunen sker enligt särskilt antaget styrdokument, med utgångspunkt i riktlinjerna för 
ekonomisk styrning. Detta dokument fastställs av kommunchef. 

5 Kommunala bolag 
Kommunens bolag styrs i huvudsak via de bolagsordningar, ägardirektiv och den 
bolagspolicy som kommunfullmäktige har fastställt. All ekonomisk planering relaterat till 
den kommunala organisationen styrs och samordnas via Ulricehamns Stadshus AB. Detta 
innebär bland annat att:  

- Dotterbolagens driftbudgetar ska vara godkända av moderbolagets styrelse.  
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- Bolagen ska redovisa sin investeringsplan i kommunkoncernens budgetdokument. 
Samtliga objekt överstigande 5 mnkr ska vara specificerade. Dotterbolagens 
investeringsplan ska vara godkända i moderbolagets styrelse.  

- Negativa avvikelser inom dotterbolagens drift- och investeringsbudget ska 
kommuniceras med moderbolaget.  

- Bolagens bokslutsdispositioner tas fram av respektive dotterbolag i dialog med 
moderbolaget. 
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§ 332/2022 
 

Svar på motion om att erbjuda elever i grundskola 
och gymnasiet gratis mensskydd 
Dnr 2022/243 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionens förslag anses vara under genomförande med hänvisning till att elever vid 
gymnasiet i dag erbjuds gratis mensskydd och att erbjudande om gratis mensskydd för elever 
inom grundskolans F-6 och 7-9 kommer att säkerställas så att de kan tillhandahållas vid 
skolsköterskans mottagning även vid tider då skolsköterskan inte är på plats. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Jan-Olof Sundh (V) att Ulricehamns kommun 
snarast utreder hur man kan erbjuda elever i grundskola och gymnasium kostnadsfri 
utdelning av mensskydd. 
 
Vid Tingsholmsgymnasiet erbjuds eleverna idag, genom ett initiativ av elevföreningen vid 
skolan, gratis mensskydd. Elevföreningen erhåller ett ekonomiskt bidrag för att täcka 
kostnaden för inköp av mensskydd. 
 
Inom grundskolan finns vissa möjligheter för elever att få gratis mensskydd vid besök hos 
skolsköterskan. Vid de mindre enheterna är skolsköterskan inte på plats alla dagar, vilket kan 
försvåra för eleverna att erhålla mensskydd när behovet uppstår. En översyn behöver således 
göras för att säkerställa att mensskydd kan tillhandahållas även när skolsköterskan inte är på 
plats. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-10-04 från barn- och utbildningschef  
2 Motion om att erbjuda elever i grundskola och gymnasiet gratis mensskydd 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionens förslag anses vara under genomförande med hänvisning till att elever vid 
gymnasiet i dag erbjuds gratis mensskydd och att erbjudande om gratis mensskydd för elever 
inom grundskolans F-6 och 7-9 kommer att säkerställas så att de kan tillhandahållas vid 
skolsköterskans mottagning även vid tider då skolsköterskan inte är på plats. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Dan Ljung (V) yrkar att motionen antas genom att säkerställa för eleven 
kostnadsfria mensskydd inom grundskolan och gymnasiet och att det säkerställs så att de kan 
tillhandahållas vid skolsköterskans mottagning även vid tider då skolsköterskan inte är 
på plats.  
 
Klas Redin (S) yrkar bifall till Dan Ljungs (V) yrkande.  
 
Mikael Dahl (C) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.  
 
Beslutsgång 
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Ordförande Roland Karlsson (C) ställer ordförandens förslag till beslut mot Dan Ljungs (V) 
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt ordförandens förslag till beslut. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2022-10-04 

 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om att erbjuda 
elever i grundskola och gymnasiet gratis mensskydd  
Diarienummer 2022/243, löpnummer 3697/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionens förslag anses vara under genomförande med hänvisning till att elever vid 
gymnasiet i dag erbjuds gratis mensskydd och att erbjudande om gratis mensskydd för elever 
inom grundskolans F-6 och 7-9 kommer att säkerställas så att de kan tillhandahållas vid 
skolsköterskans mottagning även vid tider då skolsköterskan inte är på plats. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Jan-Olof Sundh (V) att Ulricehamns kommun 
snarast utreder hur man kan erbjuda elever i grundskola och gymnasium kostnadsfri 
utdelning av mensskydd. 
 
Vid Tingsholmsgymnasiet erbjuds eleverna idag, genom ett initiativ av elevföreningen vid 
skolan, gratis mensskydd. Elevföreningen erhåller ett ekonomiskt bidrag för att täcka 
kostnaden för inköp av mensskydd. 
 
Inom grundskolan finns vissa möjligheter för elever att få gratis mensskydd vid besök hos 
skolsköterskan. Vid de mindre enheterna är skolsköterskan inte på plats alla dagar, vilket kan 
försvåra för eleverna att erhålla mensskydd när behovet uppstår. En översyn behöver således 
göras för att säkerställa att mensskydd kan tillhandahållas även när skolsköterskan inte är på 
plats. 
 
 
Ärendet 
Jan-Olof Sundh (V) konstaterar i en motion att menstruation under en lång tid varit ett i det 
närmaste tabubelagt ämne trots att det berör alla kvinnor varje månad under en stor del av 
deras liv. 
 
Motionären uppger att frågan har lyfts och problematiserats inom kulturen vilket lett till att 
det har utvecklats en egen gren under benämningen menskonst. I den offentliga debatten 
används begrepp som mensfattigdom. 
Motionären menar att mens är en biologiskt orättvis könsfråga och att problemen kan vara 
extra laddade för de unga. I de fall en ung kvinna lever i en ekonomiskt svår situation kanske 
hon inte har möjlighet att byta mensskydd när hon behöver, vilket skulle kunna innebära en 
hälsorisk. Det kan även leda till att hon stannar hemma från skolan. 
 
Vänsterpartiet föreslår, som en satsning på ungas psykiska och fysiska hälsa, att Ulricehamns 
kommun startar en verksamhet där elever i grundskolan och gymnasiet erbjuds kostnadsfria 
mensskydd. Dessa kan exempelvis erbjudas via besök hos skolsköterska eller kurator då det 
kan skapa en förtroendefull relation som kan underlätta för de unga att söka stöd och råd 
också i andra frågor. 
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Med hänvisning till detta yrkar Jan-Olof Sundh (V) att Ulricehamns kommun snarast utreder 
hur man kan erbjuda elever i grundskola och gymnasium kostnadsfri utdelning av 
mensskydd. 
 
Omvärld 
Ett flertal kommuner i landet, bland annat Borås, Göteborg, Orust och Tjörn, erbjuder idag 
gratis mensskydd för elever i grundskola och gymnasium. Många av de kommuner som 
erbjuder gratis mensskydd har valt att erbjuda dessa till elever vid F-6 skolor, 7-9 skolor och 
gymnasieskolor. 
 
Mensskydd kan tillhandahållas via skolsköterska/skolkurator eller via automater. 
Tillhandahålls mensskydd via automater så finns det olika företag som säljer automater och 
mensskydd, exempelvis så finns det ett företag som säljer så kallade dispensers (automater) 
som kan fyllas med bindor och trosskydd eller bindor och tamponger. Dessa monteras inne 
vid toaletterna, vilket gör det mer anonymt. Automaterna rymmer maximalt 130 mensskydd 
och behöver därför fyllas på med jämna mellanrum. 
 
Nuläge 
Vid Tingsholmsgymnasiet erbjuds eleverna idag, genom ett initiativ av elevföreningen vid 
skolan, gratis mensskydd. Elevföreningen erhåller ett ekonomiskt bidrag för att täcka 
kostnaden för inköp av mensskydd. 
 
Inom grundskolan finns vissa möjligheter för elever att få gratis mensskydd vid besök hos 
skolsköterskan. Vid de mindre enheterna är skolsköterskan inte på plats alla dagar, vilket kan 
försvåra för eleverna att erhålla mensskydd när behovet uppstår. En översyn behöver således 
göras för att säkerställa att mensskydd kan tillhandahållas även när skolsköterskan inte är på 
plats. 
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om att erbjuda elever i grundskola och gymnasiet gratis mensskydd 
 
Beslutet lämnas till 
Barn- och utbildningschef 
Verksamhetschef Grundskola 
Verksamhetschef verksamhetsområde Tingsholm 
 
 
 
 
 

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

 

 



           
Vänsterpartiet  
 
Ulricehamn  
 
 

Kommunfullmäktige 20220331 
 
 
Motion om att erbjuda elever i grundskola och gymnasiet gratis mensskydd 
 
Menstruation har länge varit ett närmast tabubelagt ämne trots att det berör alla kvinnor varje månad under 
en stor del av deras liv. Mens och mensskydd är inte heller något givet tema på den politiska arenan. Inom 
kulturen förekommer det numera att mens lyfts och problematiseras och det har utvecklats en egen gren 
kallad menskonst. I den offentliga debatten används också begrepp som mensfattigdom. I England och 
Skottland och i flera av Sveriges kommuner bla Borås har man redan infört utdelning av gratis mensskydd i 
skolan. Många pekar på orättvisan för alla födda med livmoder. 
Mens är en biologiskt orättvis könsfråga. Problemen kan vara extra laddade för de unga och borde dessutom 
inte behöva vara en klassfråga. Men har den unga kvinnan det svårt ekonomiskt kanske hon inte kan byta 
skydd så ofta som hon borde vilket kan innebära en hälsorisk. Kanske stannar hon hemma från skolan av 
rädsla för att blöda igenom eller för att lukta illa. 
Vänsterpartiet föreslår att en verksamhet startas för att erbjuda elever i grundskola och gymnasium att få 
kostnadsfri utdelning av mensskydd, exempelvis via besök hos skolsjuksköterska eller kurator. 
Förslaget ska ses som en del av Vänsterpartiets engagemang mot barnfattigdom. Det kan också ses som en 
satsning på ungas psykiska och fysiska hälsa. De ungas kontinuerliga kontakt med sin skolsjuksköterska eller 
kurator kan förväntas skapa förtroendefulla relationer som underlättar för de unga att söka stöd och råd också 
om andra frågor. 
 
Vänsterpartiet yrkar 
 
att Ulricehamns kommun snarast utreder hur man kan erbjuda elever i grundskola och gymnasium 
kostnadsfri utdelning av mensskydd. 
    
 
Vänsterpartiet Ulricehamn  
Jan-Olof Sundh 
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§ 333/2022 
 

Svar på motion om hundrastgård i Stadsparken 
Dnr 2022/564 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen om att en hundrastgård uppförs i Stadsparken avslås då förvaltningen anser att 
platsen inte är lämplig för ändamålet. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige yrkar Arne Fransson (MP) att kommunen anlägger en 
hundrastgård i Stadsparken.  
 
Det finns ett stort allmänintresse för hundrastgård i Ulricehamn som framkommit via ett 
flertal inkomna medborgarförslag och motioner till kommunen. Det finns idag inofficiella 
hundrastgårdar på olämpliga ytor såsom Stadsparken och Kvarnlyckans förskola. Skapandet 
av en offentlig hundrastgård skulle kunna lösa detta problem.  
 
Förvaltningen föreslår att motionen med yrkandet att en hundrastgård uppförs i Stadsparken 
avslås. Dock ställer sig förvaltningen sig positiv till en hundrastgård på en lämplig yta. Detta 
under förutsättning att en förening åtar sig ansvaret för skötsel och drift och att förvaltningen 
tillsammans med föreningen väljer ut en lämplig yta för hundrastgården. Därefter ansvarar 
förvaltningen av projektering och anläggning av hundrastgården. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-11-03 från servicechef 
2 Motion om hundrastgård i Stadsparken 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen om att en hundrastgård uppförs i Stadsparken avslås då förvaltningen anser att 
platsen inte är lämplig för ändamålet. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2022-11-03 

 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om hundrastgård i 
Stadsparken 
Diarienummer 2022/564, löpnummer 4001/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen om att en hundrastgård uppförs i Stadsparken avslås då förvaltningen anser att 
platsen inte är lämplig för ändamålet. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige yrkar Arne Fransson (MP) att kommunen anlägger en 
hundrastgård i Stadsparken.  
 
Det finns ett stort allmänintresse för hundrastgård i Ulricehamn som framkommit via ett 
flertal inkomna medborgarförslag och motioner till kommunen. Det finns idag inofficiella 
hundrastgårdar på olämpliga ytor såsom Stadsparken och Kvarnlyckans förskola. Skapandet 
av en offentlig hundrastgård skulle kunna lösa detta problem.  
 
Förvaltningen föreslår att motionen med yrkandet att en hundrastgård uppförs i Stadsparken 
avslås. Dock ställer sig förvaltningen sig positiv till en hundrastgård på en lämplig yta. Detta 
under förutsättning att en förening åtar sig ansvaret för skötsel och drift och att förvaltningen 
tillsammans med föreningen väljer ut en lämplig yta för hundrastgården. Därefter ansvarar 
förvaltningen av projektering och anläggning av hundrastgården.  
  
 
Ärendet 
Arne Fransson (MP) har inkommit med en motion att kommunen anlägger en hundrastgård i 
Stadsparken. Förvaltningen har varit i kontakt med Fransson 2022-10-19 för att säkerställa 
att yrkandet inte missuppfattas. 
 
Det finns i dagsläget ingen hundrastgård i Ulricehamns kommun, vilket innebär att andra 
olämpliga ytor används som hundrastgårdar.  
 
Hundrastgårdar finns i många av våra närliggande kommuner. Kommunerna har valt olika 
varianter för skötsel av hundrastgårdarna: 
 

Kommun Antal  Sort  Skötsel  
Habo 1 Inhägnad gräsyta med 

några parkbänkar och 
hundlatrin 

Kommunförrådet 

Tranemo 1, klar 
sommaren 
2022 

Inhägnad yta på ca 20 X 
30 meter, ingen 
belysning  

Förening har ansvar för 
skötsel 

Borås 5 
permanenta 
och 3 
säsong 

Klassade som ”Högvuxen 
gräsyta” storlek mellan 
2 465 kvm – 2 765 kvm  

Upphandlade 
driftentreprenörer  
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Falköping  2 (och en 
som ska 
byggas 
2022) 

Inhägnad yta med 
belysning, möbler och 
papperskorgar 

Kommunen står för skötsel  

 
Laglighet 
Det finns inga lagliga krav på att kommuner ska erbjuda en hundrastgård. 
I ordningslagen (1993:1617) finns bland annat föreskrifter om allmän ordning och säkerhet 
på offentliga platser och vid vissa anläggningar och verksamheter. Med offentlig plats enligt 
denna lag avses bland annat torg och parker som i detaljplan redovisas som allmän plats och 
som har upplåtits för sitt ändamål.  
 
I Ulricehamns kommuns allmänna lokala föreskrifter (KF 2009-05-25 § 86) framgår bland 
annat i §§ 19-20 att hund ska alltid hållas kopplad på offentlig plats eller område som 
kommunen jämställt med sådan plats. På offentlig plats eller område som kommunen 
jämställt med en sådan plats ska föroreningar efter hund plockats upp.  
 
Många kommuner som har hundrastgårdar har i sina allmänna föreskrifter gjort tillägg om 
vad som gäller för hundrastgårdarna i kommunen. Detta bör även Ulricehamns kommun 
göra för att tydliggöra vilka regler som gäller i hundrastgården.  
 
Förvaltningens bedömning 
Förvaltningens förslag är att hundägarna bildar en förening för att kunna ta ansvar för en 
hundrastplats. Det finns inga lagliga hinder för detta, men det bör göras tillägg i de lokala 
ordningsföreskrifterna för regler i hundrastgården. Skötsel och drift av en hundrastgård bör 
ligga på en förening som får ekonomisk ersättning i form av bidrag från kommunen.  
 
Förvaltningen föreslår att motionen med yrkandet att en hundrastgård uppförs i Stadsparken 
avslås. Dock ställer sig förvaltningen sig positiv till en hundrastgård på en lämplig yta. Detta 
under förutsättning att en förening åtar sig ansvaret för skötsel och drift och att förvaltningen 
tillsammans med föreningen väljer ut en lämplig yta för hundrastgården. Därefter ansvarar 
förvaltningen av projektering och anläggning av hundrastgården.  
 
Förvaltningens förslag är även att denna förening bildas och åtar sig ansvaret innan 
mandatperiodens utgång 2026-10-14. 
 
Ekonomisk påverkan 
Ingen ekonomisk påverkan för att undersöka möjligheten att skapa en rastgård för hundar. 
 
Barnkonventionen 
Ärendet har ingen negativ påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om hundrastgård i Stadsparken 
 
Beslutet lämnas till 
Servicechef 
Verksamhetschef kommunservice 
Enhetschef park och skog 
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Anna-Lena Johansson Peter Kinde 
Servicechef Enhetschef park och skog 
Sektor service Verksamhet kommunservice 
 Sektor service 

 

 



 

 

Motion  om att uppföra hundrastgård i Stadsparken 

 

Det har lämnats in motioner tidigare  och även 
medborgarförslag om detta. 

Ingenting har hänt .Nu måste det bli  ett beslut. 

Härmed yrkas att: 

En hundrastgård  uppförs i Stadsparken. 

 

Ulricehamn den 15 sept 2022 

Arne Fransson ,MP



Valärenden



Från:  johnas@drakpil.se[johnas@drakpil.se] 
Skickat:  05.12.2022 18:06:02 
Till:  Ulricehamns Kommun[kommun@ulricehamn.se] 
Ämne:  Uppsägning av plats som ers i Fullmäktige 
 
 
Hej ! 
 
Jag säger härmed upp min plats som ersättare 
för NU i kommunfullmäktige. 
 
Detta pga annan nominering. 
 
Ulricehamn 2022-12-05 
 
Johnas Drakpil 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-12-06 

Tjänsteskrivelse Val av 1:e vice ordförande till 
kommunfullmäktiges presidium 
Diarienummer 2022/764, löpnummer 4757/2022 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen 5 kap 11 § bland sina ledamöter välja en 
ordförande och en eller flera vice ordförande som tillsammans utgör fullmäktiges presidium. 
Fullmäktige bestämmer tiden för uppdragen.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-10-20 § 205 att utse Roland Karlsson (C) till ordförande 
i kommunfullmäktige och Leif Dahl (S) till vice ordförande i kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-11-24 § 241 att kommunfullmäktiges arbetsordning 
justeras och att kommunfullmäktige bland ledamöterna väljer ett presidium bestående av 
ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande som tillsammans utgör 
kommunfullmäktiges presidium.  
 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslut lämnas till 
Den valda 
Löneassistent 
Kansliet 
 
 
 
 
 

Lena Brännmar Linnéa Svensson 
Kanslichef Kommunsekreterare 
Kommunledningsstaben Kanslifunktionen 
 Kommunledningsstaben 

 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

2022-12-07 

Tjänsteskrivelse Val av revisorer samt ordförande 
och vice ordförande för kommunens verksamheter 
Diarienummer 2022/730, löpnummer 4653/2022 

Valberedningens förslag till beslut 
För granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder, 
fullmäktigeberedningar och bolag under perioden 2023-2026 utses: 

1. Ingvar Ideström (M)
2. Ingrid Isaksson (S)
3. Bengt-Olof Magnusson (C)
4. Johnas Drakpil (NU)
5. Olof Quist (SD)

För samma tid utses Ingrid Isaksson (S) till ordförande och Ingvar Ideström (M) till vice 
ordförande.  

Sammanfattning 
Enligt det av kommunfullmäktige fastställda revisionsreglementet ska för mandatperioden 
fem revisorer utses för granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs i styrelser, 
nämnder, fullmäktigeberedningar och bolag. Kommunfullmäktige ska vidare välja en 
ordförande och en vice ordförande för den tid fullmäktige bestämmer. Ordförande väljs inte 
från de styrande partierna i fullmäktige.  

Beslutsunderlag 
1 Protokollsutdrag valberedningen 2022-12-05 § 8 val av revisorer samt ordförande och 

vice ordförande för kommunens verksamheter 

Beslut lämnas till 
De valda 
Kansliet 
Lön 

Lena Brännmar Maria Winsten 
Kanslichef  Kommunsekreterare 
Kommunledningsstaben Kanslifunktionen 

Kommunledningsstaben 



Kommunfullmäktiges valberedning 

Protokoll 2022-12-05 

Tid och plats måndag den 5 december 2022 kl. 17:30-19:25, i Mogden,  

stadshuset. Mötet ajournerades kl. 18:30-18:43. 

Ledamöter Jan Holmin (M), beredningsledare 
Inga-Kersti Skarland (S), vice beredningsledare 
Inger Broberg (C) 
Evelina Karlsson (V) 
Jan-Henric Henningsson (SD) 
Cristina Bernevång (KD) 
Anna-Karin Sellberg (NU) 

Övriga närvarande  Maria Winsten kommunsekreterare 
Linnéa Svensson, kommunsekreterare 

Justerare Evelina Karlsson (V) 

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

Maria Winsten 

Protokollet justeras digitalt 
Beredningsledare ………………………………………………………………. 

Jan Holmin 

Protokollet justeras digitalt 
Justerare ……………………………………………………………… 

 Evelina Karlsson 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Beredning   Valberedningen 
Sammanträdesdatum  2022-12-05 

Datum då anslaget sätt upp 2022-12-07 Datum då anslaget tas ner 2022-12-29 
Förvaringsplats för protokollet Stadshuset 

 Protokollet justeras digitalt 
         Maria Winsten 

Underskrift …………………………………………. 



§ 8/2022

Val av revisorer samt ordförande och vice ordförande för kommunens 
verksamheter  
Dnr 2022/730 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

För granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder, 
fullmäktigeberedningar och bolag under perioden 2023-2026 utses: 

1. Ingvar Ideström (M)
2. Ingrid Isaksson (S)
3. Bengt-Olof Magnusson (C)
4. Johnas Drakpil (NU)
5. Olof Quist (SD)

För samma tid utses Ingrid Isaksson (S) till ordförande och Ingvar Ideström (M) till vice 
ordförande.  

Sammanfattning 
Enligt det av kommunfullmäktige fastställda revisionsreglementet ska för mandatperioden fem 

revisorer utses för granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs i styrelser, 

nämnder, fullmäktigeberedningar och bolag. Kommunfullmäktige ska vidare välja en 

ordförande och en vice ordförande för den tid fullmäktige bestämmer. Ordförande väljs inte 

från de styrande partierna i fullmäktige.  

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



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

2022-12-07 

Tjänsteskrivelse Val av kommunstyrelse samt 
ordförande och vice ordförande 
Diarienummer 2022/731, löpnummer 4654/2022 

Valberedningens förslag till beslut 
Till ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen för perioden 2023-2026 utses: 

Ledamöter 
1. Wiktor Öberg (M)
2. Klas Redin (S)
3. Mikael Dahl (C)
4. Mattias Bengtsson (SD)
5. Mikael Levander (NU)
6. Anette Hellqvist (M)
7. Ruza Källström (S)
8. Sten Selin (L)
9. Sebastian Gustavsson (M)
10. Lisa Åkesson (NU)
11. Kerstin Berggren (MP)
12. Jan-Henric Henningsson (SD)
13. Ziad Makrous (C)
14. Jan-Olof Sundh (V)
15. Frida Edberg (KD)

Ersättare 
1. Jessica Bjurén (M)
2. Anna Vallin (S)
3. Elin Andersson (C)
4. Peter Nilsson (SD)
5. Mats Bogren (NU)
6. David Molarin (M)
7. Per-Ola Johansson (S)
8. Ireen Wolter (L)
9. Per-Ove Ståhlbrand (KD)
10. Dario Mihajlovic (NU)
11. Inga-Kersti Skarland (S)
12. Ingemar Gustafsson (SD)
13. Marie Dahlén (C)
14. Ing-Britt Jonsson (V)
15. Staffan Engblom (KD)

För samma tid utses Wiktor Öberg (M) till ordförande, Mikael Dahl (C) till 1:e vice 
ordförande och Klas Redin (S) till 2:e vice ordförande.  

Sammanfattning 
Enligt kommunstyrelsens reglemente består kommunstyrelsen av 15 ledamöter och 15 
ersättare. En ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande ska utses. 
Kommunstyrelsens ordförande ska också vara kommunalråd. Kommunstyrelsens första vice 
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ordförande ska också vara kommunalråd. Kommunstyrelsens andra vice ordförande ska 
också vara oppositionsråd. 

Beslutsunderlag 
1 Protokollsutdrag valberedningen 2022-12-05 § 9 Val av kommunstyrelse samt 

ordförande och vice ordförande 

Beslut lämnas till 
De valda 
Kansliet 
Lön 

Lena Brännmar Maria Winsten 
Kanslichef Kommunsekreterare 
Kommunledningsstaben Kanslifunktionen 

Kommunledningsstaben 



Kommunfullmäktiges valberedning 

Protokoll 2022-12-05 

Tid och plats måndag den 5 december 2022 kl. 17:30-19:25, i Mogden,  

stadshuset. Mötet ajournerades kl. 18:30-18:43. 

Ledamöter Jan Holmin (M), beredningsledare 
Inga-Kersti Skarland (S), vice beredningsledare 
Inger Broberg (C) 
Evelina Karlsson (V) 
Jan-Henric Henningsson (SD) 
Cristina Bernevång (KD) 
Anna-Karin Sellberg (NU) 

Övriga närvarande  Maria Winsten kommunsekreterare 
Linnéa Svensson, kommunsekreterare 

Justerare Evelina Karlsson (V) 

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

Maria Winsten 

Protokollet justeras digitalt 
Beredningsledare ………………………………………………………………. 

Jan Holmin 

Protokollet justeras digitalt 
Justerare ……………………………………………………………… 

 Evelina Karlsson 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Beredning   Valberedningen 
Sammanträdesdatum  2022-12-05 

Datum då anslaget sätt upp 2022-12-07 Datum då anslaget tas ner 2022-12-29 
Förvaringsplats för protokollet Stadshuset 

 Protokollet justeras digitalt 
         Maria Winsten 

Underskrift …………………………………………. 



§ 9/2022

Val av kommunstyrelse samt ordförande och vice ordförande 
Dnr 2022/731 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Till ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen för perioden 2023-2026 utses: 

Ledamöter 
1. Wiktor Öberg (M)
2. Klas Redin (S)
3. Mikael Dahl (C)
4. Mattias Bengtsson (SD)
5. Mikael Levander (NU)
6. Anette Hellqvist (M)
7. Ruza Källström (S)
8. Sten Selin (L)
9. Sebastian Gustavsson (M)
10. Lisa Åkesson (NU)
11. Kerstin Berggren (MP)
12. Jan-Henric Henningsson (SD)
13. Ziad Makrous (C)
14. Jan-Olof Sundh (V)
15, Frida Edberg (KD)

Ersättare 
1. Jessica Bjurén (M)
2. Anna Wallin (S)
3. Elin Andersson (C)
4. Peter Nilsson (SD)
5. Mats Bogren (NU)
6. David Molarin (M)
7. Per-Ola Johansson (S)
8. Ireen Wolter (L)
9. Per-Ove Ståhlbrand (KD)
10. Dario Mihajlovic (NU)
11. Inga-Kersti Skarland (S)
12. Ingemar Gustafsson (SD)
13. Marie Dahlén (C)
14. Ing-Britt Jonsson (V)
15 Staffan Engblom (KD)

För samma tid utses Wiktor Öberg (M) till ordförande, Mikael Dahl (C) till 1:e vice ordförande 
och Klas Redin (S) till 2:e vice ordförande.  

Sammanfattning 
Enligt kommunstyrelsens reglemente består kommunstyrelsen av 15 ledamöter och 15 

ersättare. En ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande ska utses. 

Kommunstyrelsens ordförande ska också vara kommunalråd. Kommunstyrelsens första vice 



ordförande ska också vara kommunalråd. Kommunstyrelsens andre vice ordförande ska också 

vara oppositionsråd.  

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



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

2022-12-07 

Tjänsteskrivelse Val av miljö- och byggnämnd samt 
ordförande och vice ordförande 
Diarienummer 2022/732, löpnummer 4658/2022 

Valberedningens förslag till beslut 
Till ledamöter/ersättare i nämnden för tiden 2023-2026 utses: 

Ledamöter 
1. Kenneth Johansson (M)
2. Daniel Claesson (S)
3. Johan Josefsson (M)
4. Bengt Bogren (SD)
5. Johan Helmrot (NU)
6. Jan-Ola Karlsson (C)
7. Dan Ljung (V)

Ersättare 
1. Ann Stockzelius (C)
2. Bengt Klasson (S)
3. Bengt Johansson (C)
4. Bobo Holmgren (SD)
5. Martin Gustafsson (NU)
6. Bengt Andelius (KD)
7. Pernilla Udnaes (MP)

För samma tid utses Kenneth Johansson (M) till ordförande och Daniel Claesson (S) till vice 
ordförande.  

Sammanfattning 
Enligt reglementet för miljö- och byggnämnden ska nämnden bestå av sju ledamöter och sju 
ersättare. På grund av jäv kan nämndens ledamöter/ersättare inte sitta i kommunstyrelsen. 
En ordförande och en vice ordförande ska utses.  

Beslutsunderlag 
1 Protokollsutdrag valberedningen 2022-12-05 § 10 Val av miljö- och byggnämnd samt 

ordförande och vice ordförande 

Beslut lämnas till 
De valda 
Kansliet 
Lön 

Lena Brännmar Maria Winsten 
Kanslichef Kommunsekreterare 
Kommunledningsstaben Kanslifunktionen  

Kommunledningsstaben 
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Kommunfullmäktiges valberedning 

Protokoll 2022-12-05 

Tid och plats måndag den 5 december 2022 kl. 17:30-19:25, i Mogden,  

stadshuset. Mötet ajournerades kl. 18:30-18:43. 

Ledamöter Jan Holmin (M), beredningsledare 
Inga-Kersti Skarland (S), vice beredningsledare 
Inger Broberg (C) 
Evelina Karlsson (V) 
Jan-Henric Henningsson (SD) 
Cristina Bernevång (KD) 
Anna-Karin Sellberg (NU) 

Övriga närvarande  Maria Winsten kommunsekreterare 
Linnéa Svensson, kommunsekreterare 

Justerare Evelina Karlsson (V) 

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

Maria Winsten 

Protokollet justeras digitalt 
Beredningsledare ………………………………………………………………. 

Jan Holmin 

Protokollet justeras digitalt 
Justerare ……………………………………………………………… 

 Evelina Karlsson 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Beredning   Valberedningen 
Sammanträdesdatum  2022-12-05 

Datum då anslaget sätt upp 2022-12-07 Datum då anslaget tas ner 2022-12-29 
Förvaringsplats för protokollet Stadshuset 

 Protokollet justeras digitalt 
         Maria Winsten 

Underskrift …………………………………………. 



§ 10/2022

Val av miljö- och byggnämnd samt ordförande och vice ordförande 
Dnr 2022/732 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Till ledamöter/ersättare i nämnden för tiden 2023-2026 utses: 

Ledamöter 
1. Kenneth Johansson (M)
2. Daniel Claesson (S)
3. Johan Josefsson (M)
4. Bengt Bogren (SD)
5. Johan Helmrot (NU)
6. Jan-Ola Karlsson (C)
7. Dan Ljung (V)

Ersättare 
1. Ann Stockzelius (C)
2. Bengt Klasson (S)
3. Bengt Johansson (C)
4. Bobo Holmgren (SD)
5. Martin Gustafsson (NU)
6. Bengt Andelius (KD)
7. Pernilla Udnaes (MP)

För samma tid utses Kenneth Johansson (M) till ordförande och Daniel Claesson (S) till vice 
ordförande.  

Sammanfattning  
Enligt reglementet för miljö- och byggnämnden ska nämnden bestå av sju ledamöter och sju 

ersättare. På grund av jäv kan nämndens ledamöter/ersättare inte sitta i kommunstyrelsen. En 

ordförande och en vice ordförande ska utses.  

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



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

2022-12-07 

Tjänsteskrivelse Val av individnämnden samt 
ordförande och vice ordförande 
Diarienummer 2022/733, löpnummer 4659/2022 

Valberedningens förslag till beslut 
Till ledamöter/ersättare i nämnden för tiden 2023-2026 utses: 

Ledamöter 
1. Liselotte Andersson (C)
2. Aira Eriksson (S)
3. Margareta Juliusson (M)

Ersättare 
1. Ireen Wolter (L)
2. Erica Grenås (V)
3. Per-Ove Ståhlbrand (KD)

För samma tid utses Liselotte Andersson (C) till ordförande och Aira Eriksson (S) till vice 
ordförande.  

Sammanfattning 
Enligt individnämndens reglemente ska nämnden bestå av tre ledamöter och tre ersättare. 
En ordförande och en vice ordförande ska utses.  

Beslutsunderlag 
1 Protokollsutdrag valberedningen 2022-12-05 § 11 Val av individnämnd samt ordförande 

och vice ordförande 

Beslut lämnas till 
De valda 
Verksamhetschef IFO 
Kansliet 
Lön 

Lena Brännmar Maria Winsten 
Kanslichef Kommunsekreterare 
Kommunledningsstaben Kanslifunktionen  

Kommunledningsstaben 



Kommunfullmäktiges valberedning 

Protokoll 2022-12-05 

Tid och plats måndag den 5 december 2022 kl. 17:30-19:25, i Mogden,  

stadshuset. Mötet ajournerades kl. 18:30-18:43. 

Ledamöter Jan Holmin (M), beredningsledare 
Inga-Kersti Skarland (S), vice beredningsledare 
Inger Broberg (C) 
Evelina Karlsson (V) 
Jan-Henric Henningsson (SD) 
Cristina Bernevång (KD) 
Anna-Karin Sellberg (NU) 

Övriga närvarande  Maria Winsten kommunsekreterare 
Linnéa Svensson, kommunsekreterare 

Justerare Evelina Karlsson (V) 

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

Maria Winsten 

Protokollet justeras digitalt 
Beredningsledare ………………………………………………………………. 

Jan Holmin 

Protokollet justeras digitalt 
Justerare ……………………………………………………………… 

 Evelina Karlsson 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Beredning   Valberedningen 
Sammanträdesdatum  2022-12-05 

Datum då anslaget sätt upp 2022-12-07 Datum då anslaget tas ner 2022-12-29 
Förvaringsplats för protokollet Stadshuset 

 Protokollet justeras digitalt 
         Maria Winsten 

Underskrift …………………………………………. 



§11/2022

Val av individnämnd samt ordförande och vice ordförande 
Dnr 2022/733 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Till ledamöter/ersättare i nämnden för tiden 2023-2026 utses: 

Ledamöter 
1. Liselotte Andersson (C)
2. Aira Eriksson (S)
3. Margareta Juliusson (M)

Ersättare 
1. Ireen Wolter (L)
2. Erica Grenås (V)
3. Per-Ove Ståhlbrand (KD)

För samma tid utses Liselotte Andersson (C) till ordförande och Aira Eriksson (S) till vice 
ordförande.  

Sammanfattning  
Enligt individnämndens reglemente ska nämnden bestå av tre ledamöter och tre ersättare. En 

ordförande och en vice ordförande ska utses.  

Beslutsgång 

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



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

2022-12-07 

Tjänsteskrivelse Val av krisledningsnämnd samt 
ordförande och vice ordförande 
Diarienummer 2022/734, löpnummer 4660/2022 

Valberedningens förslag till beslut 
Till ledamöter i krisledningsnämnden för perioden 2023-2026 utses: 

Ledamöter 
1. Wiktor Öberg (M)
2. Klas Redin (S)
3. Mikael Dahl (C)
4.Biträdande kommunalråd
5.Biträdande oppositionsråd

För samma tid utses Wiktor Öberg (M) till ordförande och Klas Redin (S) till vice ordförande. 

Valen av den fjärde och femte ledamoten lämnas till kommunstyrelsens första möte då 
biträdande kommunalråd och biträdande oppositionsråd kommer att väljas.  

Sammanfattning 
Enligt reglementet för krisledningsnämndens ska nämnden bestå av 5 ledamöter. Inga 
ersättare ska utses. En ordförande och en vice ordförande ska utses.  

Beslutsunderlag 
1 Protokollsutdrag valberedningen 2022-12-05 § 12 Val av krisledningsnämnd samt 

ordförande och vice ordförande 

Beslut lämnas till 
De valda 
Kansliet  
Lön 

Lena Brännmar Maria Winsten 
Kanslichef  Kommunsekreterare 
Kommunledningsstaben Kanslifunktionen 

Kommunledningsstaben 



Kommunfullmäktiges valberedning 

Protokoll 2022-12-05 

Tid och plats måndag den 5 december 2022 kl. 17:30-19:25, i Mogden,  

stadshuset. Mötet ajournerades kl. 18:30-18:43. 

Ledamöter Jan Holmin (M), beredningsledare 
Inga-Kersti Skarland (S), vice beredningsledare 
Inger Broberg (C) 
Evelina Karlsson (V) 
Jan-Henric Henningsson (SD) 
Cristina Bernevång (KD) 
Anna-Karin Sellberg (NU) 

Övriga närvarande  Maria Winsten kommunsekreterare 
Linnéa Svensson, kommunsekreterare 

Justerare Evelina Karlsson (V) 

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

Maria Winsten 

Protokollet justeras digitalt 
Beredningsledare ………………………………………………………………. 

Jan Holmin 

Protokollet justeras digitalt 
Justerare ……………………………………………………………… 

 Evelina Karlsson 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Beredning   Valberedningen 
Sammanträdesdatum  2022-12-05 

Datum då anslaget sätt upp 2022-12-07 Datum då anslaget tas ner 2022-12-29 
Förvaringsplats för protokollet Stadshuset 

 Protokollet justeras digitalt 
         Maria Winsten 

Underskrift …………………………………………. 



12/2022 

Val av krisledningsnämnd samt ordförande och vice ordförande 
2022/734 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Till ledamöter i krisledningsnämnden för perioden 2023-2026 utses: 

Ledamöter 
1. Wiktor Öberg (M)
2. Klas Redin (S)
3. Mikael Dahl (C)
4. Biträdande kommunalråd
5. Biträdande oppositionsråd

För samma tid utses Wiktor Öberg (M) till ordförande och Klas Redin (S) till vice ordförande. 

Valen av den fjärde och femte ledamoten lämnas till kommunstyrelsens första möte då 
biträdande kommunalråd och biträdande oppositionsråd kommer att väljas.  

Sammanfattning  
Enligt reglementet för krisledningsnämnden ska nämnden bestå av 5 ledamöter. Inga ersättare 
ska utses. En ordförande och en vice ordförande ska utses.  

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



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-12-07 

Tjänsteskrivelse Val av valnämnd samt ordförande 
och vice ordförande 
Diarienummer 2022/735, löpnummer 4661/2022 
 
Valberedningens förslag till beslut 
Till ledamöter/ersättare i valnämnden för perioden 2023-2026 utses: 
 
Ledamöter 
1. Jan Holmin (M) 
2. Leif Dahl (S) 
3. Björn Andén (C) 
4. Johan Helmrot (NU) 
5. Elisabeth Nilsson (SD) 
6. Cristina Bernevång (KD) 
7. Mattias Green Andersson (S) 
 
Ersättare 
1. Eva Grönbäck (M) 
2. Tommy Johansson (S) 
3. Lars Neuman (C) 
4. Charlotta Sunding (NU) 
5. Aisa Hagström (SD) 
6. Peder Danesved (L) 
7. Kari Isomaa (S) 
 
För samma tid utses Jan Holmin (M) till ordförande och Leif Dahl (S) till vice ordförande.  
 
Sammanfattning 
Enligt valnämndens reglemente ska valnämnden bestå av sju ledamöter och sju ersättare. En 
ordförande och en vice ordförande ska utses.  
  
 
Beslutsunderlag 
1 Protokollsutdrag valberedningen 2022-12-05 § 13 Val av valnämnd samt ordförande och 

vice ordförande 
 
 
Beslut lämnas till 
De valda 
Kansliet 
Lön 
 
 

Lena Brännmar Maria Winsten 
Kanslichef Kommunsekreterare 
Kommunledningsstaben Kanslifunktionen 
 Kommunledningsstaben 



   

    

 

Kommunfullmäktiges valberedning  

Protokoll 2022-12-05 

 Tid och plats måndag den 5 december 2022 kl. 17:30-19:25, i Mogden,       

  stadshuset. Mötet ajournerades kl. 18:30-18:43. 

 Ledamöter Jan Holmin (M), beredningsledare 
Inga-Kersti Skarland (S), vice beredningsledare 

  Inger Broberg (C) 
  Evelina Karlsson (V) 

Jan-Henric Henningsson (SD) 
Cristina Bernevång (KD) 

  Anna-Karin Sellberg (NU) 
     

Övriga närvarande  Maria Winsten kommunsekreterare 
   Linnéa Svensson, kommunsekreterare  
    

 Justerare  Evelina Karlsson (V) 
 
 

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

  Maria Winsten 

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

   Protokollet justeras digitalt 
 Justerare ……………………………………………………………… 
   Evelina Karlsson    

 

     ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Beredning   Valberedningen 
Sammanträdesdatum  2022-12-05 
 
Datum då anslaget sätt upp 2022-12-07 Datum då anslaget tas ner 2022-12-29 
Förvaringsplats för protokollet Stadshuset 
 
                      Protokollet justeras digitalt 
                       Maria Winsten 
Underskrift …………………………………………. 
 

     

   



   

 

13/2022 

 

Val av valnämnd samt ordförande och vice ordförande  
2022/735 

 

 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Till ledamöter/ersättare i valnämnden för perioden 2023-2026 utses: 
 
Ledamöter 
1. Jan Holmin (M) 
2. Leif Dahl (S) 
3. Björn Andén (C)  
4. Johan Helmrot (NU) 
5. Elisabeth Nilsson (SD)  
6. Cristina Bernevång (KD) 
7. Mattias Green Andersson (S) 
 
Ersättare 
1. Eva Grönbäck (M) 
2. Tommy Johansson (S) 
3. Lars Neuman (C) 
4. Charlotta Sunding (NU) 
5. Aisa Hagström (SD) 
6. Peder Danesved (L) 
7. Kari Isomaa (S) 
 
För samma tid utses Jan Holmin (M) till ordförande och Leif Dahl (S) till vice ordförande.  
 

Sammanfattning  
Enligt valnämndens reglemente ska valnämnden bestå av sju ledamöter och sju ersättare. En 
ordförande och en vice ordförande ska utses.  

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

 
 
  
 

  



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-12-07 

Tjänsteskrivelse Val av Ulricehamns Stadshus AB 
Diarienummer 2022/736, löpnummer 4662/2022 
 
Valberedningens förslag till beslut 
För tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige 
förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige, 
utses följande till styrelsen för Ulricehamns Stadshus AB: 
 
Ledamöter 
1. Wiktor Öberg (M) 
2. Klas Redin (S) 
3. Sten Selin (L) 
4. Mikael Levander (NU) 
5. Jan-Henric Henningsson (SD) 
6. Mikael Dahl (C) 
7. Bo Ekstrand (KD) 
 
Ersättare 
1. Sebastian Gustavsson (M) 
2. Ing-Britt Jonsson (V) 
 
För samma tid utses Wiktor Öberg (M) till ordförande och Klas Redin (S) till vice ordförande.  
 
För perioden 2023-2026 utses Roland Karlsson (C) till kommunens ombud vid 
bolagsstämman med Ulricehamns Stadshus AB och Leif Dahl (S) till ersättare.  
 
För tiden till slutet av den årsstämma som hålls under fjärde räkenskapsåret efter 
revisorvalet utses Ingrid Isaksson (S) till lekmannarevisor för Ulricehamns Stadshus AB och 
Johnas Drakpil (NU) till ersättare.  
 
Sammanfattning 
Enligt bolagsordningen för Ulricehamn Stadshus AB ska styrelsen bestå av lägst tre och högst 
nio ledamöter med högst fem suppleanter. Ledamöter, ersättare, ordförande och vice 
ordföranden utses av kommunfullmäktige. 
 
Därutöver ska utses ombud som företräder kommunen vid bolagsstämmor.  
 
Vidare ska kommunfullmäktige utse en lekmannarevisor och en suppleant. Dessa ska utses 
av kretsen av kommunens valda revisorer. 
 
 
Beslutsunderlag 
1 Protokollsutdrag valberedningen 2022-12-05 § 14 Val till Ulricehamns Stadshus AB 

 
 
Beslut lämnas till 
De valda 
Kansliet 
Lön 



  2022/736, 4662/2022 2(2) 

 
 
 

Lena Brännmar Maria Winsten 
Kanslichef Kommunsekreterare 
Kommunledningsstaben  Kanslifunktionen 
 Kommunledningsstaben  

 



   

    

 

Kommunfullmäktiges valberedning  

Protokoll 2022-12-05 

 Tid och plats måndag den 5 december 2022 kl. 17:30-19:25, i Mogden,       

  stadshuset. Mötet ajournerades kl. 18:30-18:43. 

 Ledamöter Jan Holmin (M), beredningsledare 
Inga-Kersti Skarland (S), vice beredningsledare 

  Inger Broberg (C) 
  Evelina Karlsson (V) 

Jan-Henric Henningsson (SD) 
Cristina Bernevång (KD) 

  Anna-Karin Sellberg (NU) 
     

Övriga närvarande  Maria Winsten kommunsekreterare 
   Linnéa Svensson, kommunsekreterare  
    

 Justerare  Evelina Karlsson (V) 
 
 

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

  Maria Winsten 

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

   Protokollet justeras digitalt 
 Justerare ……………………………………………………………… 
   Evelina Karlsson    

 

     ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Beredning   Valberedningen 
Sammanträdesdatum  2022-12-05 
 
Datum då anslaget sätt upp 2022-12-07 Datum då anslaget tas ner 2022-12-29 
Förvaringsplats för protokollet Stadshuset 
 
                      Protokollet justeras digitalt 
                       Maria Winsten 
Underskrift …………………………………………. 
 

     

   



   

 
14/2022 
 
 
 

Val till Ulricehamns Stadshus AB 
2022/736 

 
 
 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

För tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige 
förrättas intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige, utses 
följande till styrelsen för Ulricehamns Stadshus AB: 
 
Ledamöter 
1. Wiktor Öberg (M) 
2. Klas Redin (S) 
3. Sten Selin (L) 
4. Mikael Levander (NU) 
5. Jan-Henric Henningsson (SD)  
6. Mikael Dahl (C) 
7. Bo Ekstrand (KD)  
 
Ersättare 
1. Sebastian Gustavsson (M) 
2. Ing-Britt Jonsson (V) 
 
För samma tid utses Wiktor Öberg (M) till ordförande och Klas Redin (S) till vice ordförande.  
 
För perioden 2023-2026 utses Roland Karlsson (C) till kommunens ombud vid 
bolagsstämman med Ulricehamn Stadshus AB och Leif Dahl (S) till ersättare.  
 
För tiden till slutet av den årsstämma som hålls under fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet 
utses Ingrid Isaksson (S) till lekmannarevisor för Ulricehamns Stadshus AB och Johnas 
Drakpil (NU) till ersättare.  
 

Sammanfattning  
Enligt bolagsordningen för Ulricehamn Stadshus AB ska styrelsen bestå av lägst tre och högst 
nio ledamöter med högst fem suppleanter. Ledamöter, ersättare, ordförande och vice 
ordföranden utses av kommunfullmäktige. 
 
Därutöver ska utses ombud som företräder kommunen vid bolagsstämmor.  
 
Vidare ska kommunfullmäktige utse en lekmannarevisor och en suppleant. Dessa ska utses av 
kretsen av kommunens valda revisorer.  

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



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-12-07 

Tjänsteskrivelse Val till STUBO 
Diarienummer 2022/737, löpnummer 4663/2022 
 
Valberedningens förslag till beslut 
För tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige 
förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige till 
styrelsen för STUBO: 
 
1. Roland Karlsson (C) 
2. Per-Ola Johansson (S) 
3. Leif Lemke (M) 
4. Bobo Holmgren (SD) 
5. Dario Mihajlovic (NU) 
 
För samma tid utses Roland Karlsson (C) till ordförande och Per-Ola Johansson (S) till vice 
ordförande.  
 
För perioden utses Wiktor Öberg (M) till ombud vid bolagsstämman med Leif Dahl (S) till 
ersättare.  
 
För tiden till slutet av den årsstämma som hålls under fjärde räkenskapsåret efter 
revisorsvalet, utse Bengt-Olof Magnusson (C) till lekmannarevisor för STUBO och Johnas 
Drakpil (NU) till ersättare.  
 
Sammanfattning 
Enligt bolagsordningen för STUBO ska styrelsen bestå av lägst 5 och högst 9 ledamöter. 
Ledamöter, ordförande och vice ordförande utses av kommunfullmäktige. Därutöver ska 
utses ombud och företräder kommunen vid bolagens bolagsstämmor. Vidare ska 
kommunfullmäktige utse en lekmannarevisor och en ersättare Dessa utses ur kretsen av 
kommunens valda revisorer.  
 
 
Beslutsunderlag 
1 Protokollsutdrag valberedningen 2022-12-05 § 15 Val till STUBO 

 
 
 
Beslut lämnas till 
De valda 
Kansliet  
Lön 
 
 

Lena Brännmar Maria Winsten 
Kanslichef Kommunsekreterare 
Kommunledningsstaben  Kanslifunktionen 
 Kommunledningsstaben  

 



  2022/737, 4663/2022 2(2) 



   

    

 

Kommunfullmäktiges valberedning  

Protokoll 2022-12-05 

 Tid och plats måndag den 5 december 2022 kl. 17:30-19:25, i Mogden,       

  stadshuset. Mötet ajournerades kl. 18:30-18:43. 

 Ledamöter Jan Holmin (M), beredningsledare 
Inga-Kersti Skarland (S), vice beredningsledare 

  Inger Broberg (C) 
  Evelina Karlsson (V) 

Jan-Henric Henningsson (SD) 
Cristina Bernevång (KD) 

  Anna-Karin Sellberg (NU) 
     

Övriga närvarande  Maria Winsten kommunsekreterare 
   Linnéa Svensson, kommunsekreterare  
    

 Justerare  Evelina Karlsson (V) 
 
 

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

  Maria Winsten 

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

   Protokollet justeras digitalt 
 Justerare ……………………………………………………………… 
   Evelina Karlsson    

 

     ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Beredning   Valberedningen 
Sammanträdesdatum  2022-12-05 
 
Datum då anslaget sätt upp 2022-12-07 Datum då anslaget tas ner 2022-12-29 
Förvaringsplats för protokollet Stadshuset 
 
                      Protokollet justeras digitalt 
                       Maria Winsten 
Underskrift …………………………………………. 
 

     

   



   

 
15/2022 
 
 
 

Val till STUBO 
2022/737 

 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

För tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige 

förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige till 

styrelsen för STUBO: 

1. Roland Karlsson (C) 

2. Per-Ola Johansson (S)  

3. Leif Lemke (M) 

4.Bobo Holmgren (SD)  

5. Dario Mihajlovic (NU) 

 

För samma tid utses Roland Karlsson (C) till ordförande och Per-Ola Johansson (S) till vice 

ordförande.  

 

För perioden utses Wiktor Öberg (M) till ombud vid bolagsstämman med Leif Dahl (S) till 

ersättare.  

 

För tiden till slutet av den årsstämma som hålls under fjärde räkenskapsåret efter 

revisorsvalet, utse Bengt-Olof Magnusson (C) till lekmannarevisor för STUBO och Johnas 

Drakpil (NU) till ersättare.  

 

Sammanfattning  

Enligt bolagsordningen för STUBO ska styrelsen bestå av lägst 5 och högst 9 ledamöter. 

Ledamöter, ordförande och vice ordförande utses av kommunfullmäktige. Därutöver ska utses 

ombud och företräder kommunen vid bolagens bolagsstämmor. Vidare ska 

kommunfullmäktige utse en lekmannarevisor och en ersättare Dessa utses ur kretsen av 

kommunens valda revisorer.  

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

 

  



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-12-07 

Tjänsteskrivelse Val till Ulricehamns Energi AB 
Diarienummer 2022/738, löpnummer 4664/2022 
 
Valberedningens förslag till beslut 
För tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige 
förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige, 
utse följande personer till styrelsen för UEAB: 
 
1. Lars Holmin (M) 
2. Börje Enander (S) 
3. Sten Selin (L) 
4. Johan Helmrot (NU) 
5. Bobo Holmgren (SD) 
 
För samma tid utses Lars Holmin (M) till ordförande och Börje Enander (S) till vice 
ordförande.  
 
För perioden 2023-2026 utses Roland Karlsson (C) till ombud vid bolagsstämman med 
UEAB och Leif Dahl (S) till ersättare.  
 
För tiden till slutet av den årsstämma som hålls under fjärde räkenskapsåret efter 
revisorsvalet, utse Ingrid Isaksson (S) till lekmannarevisor för UEAB och Ingvar Ideström 
(M)  till ersättare.  
 
De representanter som utses från näringslivet väljs under våren 2023.  
 
Sammanfattning 
Enligt bolagsordningen för Ulricehamns Energi AB (UEAB) ska styrelsen bestå av lägst 5 och 
högst 9 ledamöter. Två av ledamöterna har inte partitillhörighet utan utses från näringslivet. 
Ledamöter, ordförande och vice ordförande utses av kommunfullmäktige. Därutöver ska 
utses ombud som företräder kommunen vid bolagets bolagsstämmor. Vidare ska 
kommunfullmäktige utse en lekmannarevisor och en suppleant. Dessa utses ur kretsen av 
kommunens valda revisorer.  
  
 
Beslutsunderlag 
1 Protokollsutdrag valberedningen 2022-12-05 § 16 Val till Ulricehamns Energi AB 

 
Beslut lämnas till 
De valda 
Kansliet 
Lön 
 
 
 

Lena Brännmar Maria Winsten 
Kanslichef Kommunsekreterare 
Kommunledningsstaben Kanslifunktionen 
 Kommunledningsstaben  



  2022/738, 4664/2022 2(2) 



   

    

 

Kommunfullmäktiges valberedning  

Protokoll 2022-12-05 

 Tid och plats måndag den 5 december 2022 kl. 17:30-19:25, i Mogden,       

  stadshuset. Mötet ajournerades kl. 18:30-18:43. 

 Ledamöter Jan Holmin (M), beredningsledare 
Inga-Kersti Skarland (S), vice beredningsledare 

  Inger Broberg (C) 
  Evelina Karlsson (V) 

Jan-Henric Henningsson (SD) 
Cristina Bernevång (KD) 

  Anna-Karin Sellberg (NU) 
     

Övriga närvarande  Maria Winsten kommunsekreterare 
   Linnéa Svensson, kommunsekreterare  
    

 Justerare  Evelina Karlsson (V) 
 
 

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

  Maria Winsten 

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

   Protokollet justeras digitalt 
 Justerare ……………………………………………………………… 
   Evelina Karlsson    

 

     ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Beredning   Valberedningen 
Sammanträdesdatum  2022-12-05 
 
Datum då anslaget sätt upp 2022-12-07 Datum då anslaget tas ner 2022-12-29 
Förvaringsplats för protokollet Stadshuset 
 
                      Protokollet justeras digitalt 
                       Maria Winsten 
Underskrift …………………………………………. 
 

     

   



   

 

16/2022 

 

 

Val till Ulricehamns Energi AB 
2022/738 

 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

För tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige 

förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige, utse 

följande personer till styrelsen för UEAB: 

 

1. Lars Holmin (M) 

2. Börje Enander (S) 

3. Sten Selin (L) 

4. Johan Helmrot (NU)  

5. Bobo Holmgren (SD)  

 

För samma tid utses Lars Holmin (M) till ordförande och Börje Enander (S) till vice 

ordförande.  

 

För perioden 2023-2026 utses Roland Karlsson (C) till ombud vid bolagsstämman med UEAB 

och Leif Dahl (S) till ersättare.  

 

För tiden till slutet av den årsstämma som hålls under fjärde räkenskapsåret efter 

revisorsvalet, utse Ingrid Isaksson (S) till lekmannarevisor för UEAB och Ingvar Ideström (M) 

till ersättare.  

 

De representanter som utses från näringslivet väljs under våren 2023.  

 

Sammanfattning  

Enligt bolagsordningen för Ulricehamns Energi AB (UEAB) ska styrelsen bestå av lägst 5 och 

högst 9 ledamöter. Två av ledamöterna har inte partitillhörighet utan utses från näringslivet. 

Ledamöter, ordförande och vice ordförande utses av kommunfullmäktige. Därutöver ska utses 

ombud som företräder kommunen vid bolagets bolagsstämmor. Vidare ska 

kommunfullmäktige utse en lekmannarevisor och en suppleant. Dessa utses ur kretsen av 

kommunens valda revisorer.  

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

 

 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-12-07 

Tjänsteskrivelse Val till Näringsliv Ulricehamn AB 
Diarienummer 2022/739, löpnummer 4665/2022 
 
Valberedningens förslag till beslut 
För tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige 
förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige, 
utse följande personer till styrelsen för NUAB: 
 
1. Erik Öhlund (C) 
2. Kari Isomaa (S) 
3. Stein Erik Norderhaug (M) 
4. Keijo Tuomisto (NU) 
5. Mattias Bengtsson (SD) 
 
För samma tid utses Erik Öhlund (C) till ordförande och Kari Isomaa (S) till vice ordförande.  
 
För perioden 2023-2026 utses Roland Karlsson (C) till ombud vid bolagsstämman med 
NUAB och Leif Dahl (S) till ersättare.  
 
För tiden till slutet av den årsstämma som hålls under fjärde räkenskapsåret efter 
revisorsvalet, utse Ingvar Ideström (M) till lekmannarevisor för NUAB och Bengt-Olof 
Magnusson (C) till ersättare.  
 
De representanter som utses från näringslivet väljs under våren 2023.  
 
Sammanfattning 
Enligt bolagsordningen för Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB) ska styrelsen bestå av lägst 5 
och högst 9 ledamöter. Tre av ledamöterna har inte partitillhörighet utan utses från 
näringslivet.  
 
Ledamöter, ordförande och vice ordförande utses av kommunfullmäktige.  
 
Därutöver ska utses ombud som företräder kommunen vid bolagets bolagsstämmor.  
 
Vidare ska kommunfullmäktige utse en lekmannarevisor och en ersättare. Dessa utses ur 
kretsen av kommunens valda revisorer.  
  
 
Beslutsunderlag 
1 Protokollsutdrag valberedningen 2022-12-05 § 17 Val till Näringsliv Ulricehamn AB 

 
Beslut lämnas till 
De valda 
Kansliet 
Lön 
 

Lena Brännmar Maria Winsten 
Kanslichef Kommunsekreterare 
Kommunledningsstaben  Kanslifunktionen 
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 Kommunledningsstaben  



   

    

 

Kommunfullmäktiges valberedning  

Protokoll 2022-12-05 

 Tid och plats måndag den 5 december 2022 kl. 17:30-19:25, i Mogden,       

  stadshuset. Mötet ajournerades kl. 18:30-18:43. 

 Ledamöter Jan Holmin (M), beredningsledare 
Inga-Kersti Skarland (S), vice beredningsledare 

  Inger Broberg (C) 
  Evelina Karlsson (V) 

Jan-Henric Henningsson (SD) 
Cristina Bernevång (KD) 

  Anna-Karin Sellberg (NU) 
     

Övriga närvarande  Maria Winsten kommunsekreterare 
   Linnéa Svensson, kommunsekreterare  
    

 Justerare  Evelina Karlsson (V) 
 
 

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

  Maria Winsten 

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

   Protokollet justeras digitalt 
 Justerare ……………………………………………………………… 
   Evelina Karlsson    

 

     ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Beredning   Valberedningen 
Sammanträdesdatum  2022-12-05 
 
Datum då anslaget sätt upp 2022-12-07 Datum då anslaget tas ner 2022-12-29 
Förvaringsplats för protokollet Stadshuset 
 
                      Protokollet justeras digitalt 
                       Maria Winsten 
Underskrift …………………………………………. 
 

     

   



   

 

17/2022 

 

 

Val till Näringsliv Ulricehamn AB 
2022/739 

 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

För tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige 

förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige, utse 

följande personer till styrelsen för NUAB: 

 

1. Erik Öhlund (C) 

2. Kari Isomaa (S) 

3. Stein Erik Norderhaug (M) 

4.  Keijo Tuomisto (NU)  

5.  Mattias Bengtsson (SD)  

 

För samma tid utses Erik Öhlund (C) till ordförande och Kari Isomaa (S) till vice ordförande.  

 

För perioden 2023-2026 utses Roland Karlsson (C) till ombud vid bolagsstämman med NUAB 

och Leif Dahl (S) till ersättare.  

 

För tiden till slutet av den årsstämma som hålls under fjärde räkenskapsåret efter 

revisorsvalet, utse Ingvar Ideström (M) till lekmannarevisor för NUAB och Bengt-Olof 

Magnusson (C) till ersättare.  

 

De representanter som utses från näringslivet väljs under våren 2023.  

 

Sammanfattning  

Enligt bolagsordningen för Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB) ska styrelsen bestå av lägst 5 

och högst 9 ledamöter. Tre av ledamöterna har inte partitillhörighet utan utses från 

näringslivet.  

 

Ledamöter, ordförande och vice ordförande utses av kommunfullmäktige.  

 

Därutöver ska utses ombud som företräder kommunen vid bolagets bolagsstämmor.  

 

Vidare ska kommunfullmäktige utse en lekmannarevisor och en ersättare. Dessa utses ur 

kretsen av kommunens valda revisorer.  

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

  



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-12-07 

Tjänsteskrivelse Val av ledamot, ersättare, revisor 
samt revisorsersättare till Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund 
Diarienummer 2022/626, löpnummer 4667/2022 
 
Valberedningens förslag till beslut 
Till ledamot och ersättare, revisor och revisionsersättare i förbundsdirektionen för 
Boråsregionen Sjuhärad kommunalförbund för perioden 2023-2026 utses: 
 
Ledamot 
Wiktor Öberg (M) 
 
Ersättare 
Klas Redin (S) 
 
Revisor 
Olof Quist (SD) 
 
Revisorsersättare  
Ingrid Isaksson (S) 
 
Sammanfattning 
Enligt förbundsordningen för Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund ska kommunen 
utse en ledamot och en ersättare i förbundsdirektionen samt en revisor och ersättare.  
 
 
Beslutsunderlag 
1 Protokollsutdrag valberedningen 2022-12-05 §18 Val till Boråsregionen Sjuhärads 

kommunalförbund 
 
Beslut lämnas till 
De valda 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund  
Kansliet  
Lön 
 
 
 

Lena Brännmar Linnéa Svensson 
Kanslichef  Kommunsekreterare 
Kommunledningsstaben  Kanslifunktionen  
 Kommunledningsstaben  

 



   

    

 

Kommunfullmäktiges valberedning  

Protokoll 2022-12-05 

 Tid och plats måndag den 5 december 2022 kl. 17:30-19:25, i Mogden,       

  stadshuset. Mötet ajournerades kl. 18:30-18:43. 

 Ledamöter Jan Holmin (M), beredningsledare 
Inga-Kersti Skarland (S), vice beredningsledare 

  Inger Broberg (C) 
  Evelina Karlsson (V) 

Jan-Henric Henningsson (SD) 
Cristina Bernevång (KD) 

  Anna-Karin Sellberg (NU) 
     

Övriga närvarande  Maria Winsten kommunsekreterare 
   Linnéa Svensson, kommunsekreterare  
    

 Justerare  Evelina Karlsson (V) 
 
 

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

  Maria Winsten 

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

   Protokollet justeras digitalt 
 Justerare ……………………………………………………………… 
   Evelina Karlsson    

 

     ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Beredning   Valberedningen 
Sammanträdesdatum  2022-12-05 
 
Datum då anslaget sätt upp 2022-12-07 Datum då anslaget tas ner 2022-12-29 
Förvaringsplats för protokollet Stadshuset 
 
                      Protokollet justeras digitalt 
                       Maria Winsten 
Underskrift …………………………………………. 
 

     

   



   

 

18/2022 

 

 

Val av ledamot, ersättare, revisor samt revisorsersättare till 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund  
2022/626 

 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Till ledamot och ersättare, revisor och revisionsersättare i förbundsdirektionen för 

Boråsregionen Sjuhärad kommunalförbund för perioden 2023-2026 utses: 

 

Ledamot 

Wiktor Öberg (M) 

 

Ersättare 

Klas Redin (S) 

 

Revisor 

Olof Quist (SD) 

 

Revisorsersättare  

Ingrid Isaksson (S) 

 

Sammanfattning 

Enligt förbundsordningen för Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund ska kommunen 

utse en ledamot och en ersättare i förbundsdirektionen samt en revisor och ersättare.  

 

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

 

 

  



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-12-07 

Tjänsteskrivelse Val av ledamot, ersättare och 
revisor i förbundsdirektionen för Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund 
Diarienummer 2022/741, löpnummer 4666/2022 
 
Valberedningens förslag till beslut 
Till ledamot, ersättare och revisor i förbundsdirektionen för Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund för perioden 2023-2026 utses: 
 
Ledamot 
Johan Josefsson (M) 
 
Ersättare 
Per-Ola Johansson (S) 
 
Revisor 
Bengt-Olof Magnusson (C) 
 
Sammanfattning 
Enligt förbundsordningen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund ska kommunen utse 
en ledamot och en ersättare i förbundsdirektionen samt en revisor.  
 
 
Beslutsunderlag 
1 Protokollsutdrag valberedningen 2022-12-05 § 19 Val till Södra Älvsborgs 

Räddningstjänstförbund 
 
 
Beslut lämnas till 
De valda 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund  
Kansliet 
Lön 
 
 
 

Lena Brännmar Maria Winsten 
Kanslichef  Kommunsekreterare 
Kommunledningsstaben  Kanslifunktionen 
 Kommunledningsstaben  

 



   

    

 

Kommunfullmäktiges valberedning  

Protokoll 2022-12-05 

 Tid och plats måndag den 5 december 2022 kl. 17:30-19:25, i Mogden,       

  stadshuset. Mötet ajournerades kl. 18:30-18:43. 

 Ledamöter Jan Holmin (M), beredningsledare 
Inga-Kersti Skarland (S), vice beredningsledare 

  Inger Broberg (C) 
  Evelina Karlsson (V) 

Jan-Henric Henningsson (SD) 
Cristina Bernevång (KD) 

  Anna-Karin Sellberg (NU) 
     

Övriga närvarande  Maria Winsten kommunsekreterare 
   Linnéa Svensson, kommunsekreterare  
    

 Justerare  Evelina Karlsson (V) 
 
 

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

  Maria Winsten 

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

   Protokollet justeras digitalt 
 Justerare ……………………………………………………………… 
   Evelina Karlsson    

 

     ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Beredning   Valberedningen 
Sammanträdesdatum  2022-12-05 
 
Datum då anslaget sätt upp 2022-12-07 Datum då anslaget tas ner 2022-12-29 
Förvaringsplats för protokollet Stadshuset 
 
                      Protokollet justeras digitalt 
                       Maria Winsten 
Underskrift …………………………………………. 
 

     

   



   

 

19/2022 

 

 

Val av ledamot, ersättare och revisor i förbundsdirektionen för Södra 

Älvsborgs Räddningstjänstförbund  
2022/741 

 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Till ledamot, ersättare och revisor i förbundsdirektionen för Södra Älvsborgs 

Räddningstjänstförbund för perioden 2023-2026 utses: 

 

Ledamot 

Johan Josefsson (M) 

 

Ersättare 

Per-Ola Johansson (S) 

 

Revisor 

Bengt-Olof Magnusson (C) 

 

Sammanfattning  

Enligt förbundsordningen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund ska kommunen utse 

en ledamot och en ersättare i förbundsdirektionen samt en revisor.  

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

 

 

 
  



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-12-07 

Tjänsteskrivelse Val av representant i styrelsen för 
Sjuhärads Samordningsförbund 
Diarienummer 2022/742, löpnummer 4668/2022 
 
Valberedningens förslag till beslut 
För perioden 2023-2026 utses Ireen Wolter (L) till representant i styrelsen för Sjuhärads 
Samordningsförbund. 
 
Sammanfattning 
Enligt förbundsordningen för Sjuhärads Samordningsförbund ska kommunen utse en 
representant i styrelsen (som av styrelsen utses till ledamot eller ersättare). Enligt 
förbundsordningen ska kommunerna utse en gemensam revisor i samråd med Västra 
Götalandsregionen.  
 
 
Beslutsunderlag 
1 Protokollsutdrag valberedningen 2022-12-05 § 20 Val av representant i styrelsen för 

Sjuhärads Samordningsförbund 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Den valda 
Sjuhärads Samordningsförbund  
Kansliet  
Lön 
 
 
 

Lena Brännmar Maria Winsten 
Kanslichef  Kommunsekreterare 
Kommunledningsstaben  Kanslifunktionen 
 Kommunledningsstaben  

 



   

    

 

Kommunfullmäktiges valberedning  

Protokoll 2022-12-05 

 Tid och plats måndag den 5 december 2022 kl. 17:30-19:25, i Mogden,       

  stadshuset. Mötet ajournerades kl. 18:30-18:43. 

 Ledamöter Jan Holmin (M), beredningsledare 
Inga-Kersti Skarland (S), vice beredningsledare 

  Inger Broberg (C) 
  Evelina Karlsson (V) 

Jan-Henric Henningsson (SD) 
Cristina Bernevång (KD) 

  Anna-Karin Sellberg (NU) 
     

Övriga närvarande  Maria Winsten kommunsekreterare 
   Linnéa Svensson, kommunsekreterare  
    

 Justerare  Evelina Karlsson (V) 
 
 

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

  Maria Winsten 

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

   Protokollet justeras digitalt 
 Justerare ……………………………………………………………… 
   Evelina Karlsson    

 

     ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Beredning   Valberedningen 
Sammanträdesdatum  2022-12-05 
 
Datum då anslaget sätt upp 2022-12-07 Datum då anslaget tas ner 2022-12-29 
Förvaringsplats för protokollet Stadshuset 
 
                      Protokollet justeras digitalt 
                       Maria Winsten 
Underskrift …………………………………………. 
 

     

   



   

 

20/2022 

 

 

Val av representant i styrelsen för Sjuhärads Samordningsförbund   
2022/742 

 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

För perioden 2023-2026 utses Ireen Wolter (L) till representant i styrelsen för Sjuhärads 

Samordningsförbund. 

 

Sammanfattning  

Enligt förbundsordningen för Sjuhärads Samordningsförbund ska kommunen utse en 

representant i styrelsen (som av styrelsen utses till ledamot eller ersättare). Enligt 

förbundsordningen ska kommunerna utse en gemensam revisor i samråd med Västra 

Götalandsregionen.  

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

 

  



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-12-07 

Tjänsteskrivelse Val till Tolkförmedling Väst 
Diarienummer 2022/743, löpnummer 4669/2022 
 
Valberedningens förslag till beslut 
Till ledamot och ersättare i Tolkförmedling Väst utses: 
 
Ledamot  
Sebastian Gustavsson (M) 
 
Ersättare 
Kari Isomaa (S) 
 
Sammanfattning 
Kommunen är medlem i kommunalförbundet Tolkförmedlingen Väst och ska utse en 
ledamot och en ersättare till förbundets direktion.  
 
 
Beslutsunderlag 
1 Protokollsutdrag valberedningen 2022-12-05 § 21 Val till Tolkförmedlingen Väst 

 
 
 
Beslut lämnas till 
De valda 
Tolkförmedling Väst  
Kansliet 
Lön 
 
 
 

Lena Brännmar Maria Winsten 
Kanslichef  Kommunsekreterare 
Kommunledningsstaben  Kanslifunktionen 
 Kommunledningsstaben  

 



   

    

 

Kommunfullmäktiges valberedning  

Protokoll 2022-12-05 

 Tid och plats måndag den 5 december 2022 kl. 17:30-19:25, i Mogden,       

  stadshuset. Mötet ajournerades kl. 18:30-18:43. 

 Ledamöter Jan Holmin (M), beredningsledare 
Inga-Kersti Skarland (S), vice beredningsledare 

  Inger Broberg (C) 
  Evelina Karlsson (V) 

Jan-Henric Henningsson (SD) 
Cristina Bernevång (KD) 

  Anna-Karin Sellberg (NU) 
     

Övriga närvarande  Maria Winsten kommunsekreterare 
   Linnéa Svensson, kommunsekreterare  
    

 Justerare  Evelina Karlsson (V) 
 
 

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

  Maria Winsten 

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

   Protokollet justeras digitalt 
 Justerare ……………………………………………………………… 
   Evelina Karlsson    

 

     ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Beredning   Valberedningen 
Sammanträdesdatum  2022-12-05 
 
Datum då anslaget sätt upp 2022-12-07 Datum då anslaget tas ner 2022-12-29 
Förvaringsplats för protokollet Stadshuset 
 
                      Protokollet justeras digitalt 
                       Maria Winsten 
Underskrift …………………………………………. 
 

     

   



   

 

21/2022 

 

 

Val till Tolkförmedlingen Väst 
2022/743 

 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Till ledamot och ersättare i Tolkförmedling Väst utses: 

 

Ledamot  

Sebastian Gustavsson (M) 

 

Ersättare 

Kari Isomaa (S) 

 

Sammanfattning  

Kommunen är medlem i kommunalförbundet Tolkförmedlingen Väst och ska utse en ledamot 

och en ersättare till förbundets direktion.  

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

 

 

 

 

  



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-12-07 

Tjänsteskrivelse Val av ledamot och ersättare till 
Delregionalt politiskt samråd (DPS) 
Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 
Diarienummer 2022/675, löpnummer 4652/2022 
 
Valberedningens förslag till beslut  
Till ledamot och ersättare i Delregionalt politiskt samråd (DPS) Närvårdssamverkan Södra 
Älvsborg utses: 
 
Ledamot: 
Mikael Dahl (C) 
 
Ersättare: 
Ruza Källström (S) 
 
Sammanfattning 
Till Delregionalt politiskt samråd (DPS) Närvårdssamverkan Södra Älvsborg ska 
kommunfullmäktige utse en ledamot och en ersättare.  
 
 
 
Beslutsunderlag 
1 Protokollsutdrag valberedningen 2022-12-05 §22 Val av ledamot och ersättare till DPS 

 
 
 
Beslut lämnas till 
De valda 
Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 
Kansliet 
Lön  
 
 
 

Lena Brännmar  Maria Winsten 
Kanslichef  Kommunsekreterare 
Kommunledningsstaben Kanslifunktionen  
 Kommunledningsstaben  

 



   

    

 

Kommunfullmäktiges valberedning  

Protokoll 2022-12-05 

 Tid och plats måndag den 5 december 2022 kl. 17:30-19:25, i Mogden,       

  stadshuset. Mötet ajournerades kl. 18:30-18:43. 

 Ledamöter Jan Holmin (M), beredningsledare 
Inga-Kersti Skarland (S), vice beredningsledare 

  Inger Broberg (C) 
  Evelina Karlsson (V) 

Jan-Henric Henningsson (SD) 
Cristina Bernevång (KD) 

  Anna-Karin Sellberg (NU) 
     

Övriga närvarande  Maria Winsten kommunsekreterare 
   Linnéa Svensson, kommunsekreterare  
    

 Justerare  Evelina Karlsson (V) 
 
 

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

  Maria Winsten 

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

   Protokollet justeras digitalt 
 Justerare ……………………………………………………………… 
   Evelina Karlsson    

 

     ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Beredning   Valberedningen 
Sammanträdesdatum  2022-12-05 
 
Datum då anslaget sätt upp 2022-12-07 Datum då anslaget tas ner 2022-12-29 
Förvaringsplats för protokollet Stadshuset 
 
                      Protokollet justeras digitalt 
                       Maria Winsten 
Underskrift …………………………………………. 
 

     

   



   

 

22/2022 

 

 

Val av ledamot och ersättare till Delregionalt politiskt samråd (DPS) 

Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 
2022/675 

 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Till ledamot och ersättare i Delregionalt politiskt samråd (DPS) Närvårdssamverkan Södra 

Älvsborg utses: 

 

Ledamot  

Mikael Dahl (C)  

 

Ersättare 

Ruza Källström (S) 

 

Sammanfattning  

Till Delregionalt politiskt samråd (DPS) Närvårdssamverkan Södra Älvsborg ska 

kommunfullmäktige utse en ledamot och en ersättare.  

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

 

 

  



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-12-07 

Tjänsteskrivelse Val av representant i föreningen 
Europakorridoren 
Diarienummer 2022/745, löpnummer 4670/2022 
 
Valberedningens förslag till beslut 
Till representant och ersättare i föreningen Europakorridoren för perioden 2023-2026 utses: 
 
Representant  
Wiktor Öberg (M) 
 
Ersättare 
Klas Redin (S) 
 
Sammanfattning 
Enligt stadgarna för föreningen Europakorridoren ska styrelsen bestå av en ledamot och en 
ersättare från varje medlem.  
 
 
Beslutsunderlag 
1 Protokollsutdrag valberedningen 2022-12-05 § 23 Val av representant i föreningen 

Europakorridoren 
 
 
Beslut lämnas till 
De valda 
Europakorridoren  
Kansliet  
Lön 
 
 
 

Lena Brännmar Linnéa Svensson 
Kanslichef  Kommunsekreterare 
Kommunledningsstab Kanslifunktionen  
 Kommunledningsstaben  

 



   

    

 

Kommunfullmäktiges valberedning  

Protokoll 2022-12-05 

 Tid och plats måndag den 5 december 2022 kl. 17:30-19:25, i Mogden,       

  stadshuset. Mötet ajournerades kl. 18:30-18:43. 

 Ledamöter Jan Holmin (M), beredningsledare 
Inga-Kersti Skarland (S), vice beredningsledare 

  Inger Broberg (C) 
  Evelina Karlsson (V) 

Jan-Henric Henningsson (SD) 
Cristina Bernevång (KD) 

  Anna-Karin Sellberg (NU) 
     

Övriga närvarande  Maria Winsten kommunsekreterare 
   Linnéa Svensson, kommunsekreterare  
    

 Justerare  Evelina Karlsson (V) 
 
 

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

  Maria Winsten 

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

   Protokollet justeras digitalt 
 Justerare ……………………………………………………………… 
   Evelina Karlsson    

 

     ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Beredning   Valberedningen 
Sammanträdesdatum  2022-12-05 
 
Datum då anslaget sätt upp 2022-12-07 Datum då anslaget tas ner 2022-12-29 
Förvaringsplats för protokollet Stadshuset 
 
                      Protokollet justeras digitalt 
                       Maria Winsten 
Underskrift …………………………………………. 
 

     

   



   

 

23/2022 

 

Val av representant i föreningen Europakorridoren  
2022/745 

 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Till representant och ersättare i föreningen Europakorridoren för perioden 2023-2026 utses: 

 

Representant  

Wiktor Öberg (M) 

 

Ersättare 

Klas Redin (S) 

 

Sammanfattning  

Enligt stadgarna för föreningen Europakorridoren ska styrelsen bestå av en ledamot och en 

ersättare från varje medlem.  

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

 

 

  



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-12-07 

Tjänsteskrivelse Val av ombud och ersättare vid 
föreningsstämma med Kommuninvest 
Diarienummer 2022/746, löpnummer 4671/2022 
 
Valberedningens förslag till beslut 
Till ombud och ersättare vid föreningsstämma med KommunInvest utses: 
 
Ombud 
Wiktor Öberg (M) 
 
Ersättare 
Klas Redin (S) 
 
Sammanfattning 
Ulricehamns kommunen är medlem i KommunInvest ideell förening och ska utse ombud och 
ersättare till föreningsstämman.  
 
 
Beslutsunderlag 
1 Protokollsutdrag valberedningen 2022-12-05 § 24 Val av ombud och ersättare i 

föreningsstämma med KommunInvest 
 
 
 
Beslut lämnas till 
De valda 
KommunInvest 
Kansliet 
Lön 
 
 
 

Lena Brännmar Linnéa Svensson 
Kanslichef Kommunsekreterare 
Kommunledningsstaben  Kanslifunktionen 
 Kommunledningsstaben  

 



   

    

 

Kommunfullmäktiges valberedning  

Protokoll 2022-12-05 

 Tid och plats måndag den 5 december 2022 kl. 17:30-19:25, i Mogden,       

  stadshuset. Mötet ajournerades kl. 18:30-18:43. 

 Ledamöter Jan Holmin (M), beredningsledare 
Inga-Kersti Skarland (S), vice beredningsledare 

  Inger Broberg (C) 
  Evelina Karlsson (V) 

Jan-Henric Henningsson (SD) 
Cristina Bernevång (KD) 

  Anna-Karin Sellberg (NU) 
     

Övriga närvarande  Maria Winsten kommunsekreterare 
   Linnéa Svensson, kommunsekreterare  
    

 Justerare  Evelina Karlsson (V) 
 
 

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

  Maria Winsten 

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

   Protokollet justeras digitalt 
 Justerare ……………………………………………………………… 
   Evelina Karlsson    

 

     ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Beredning   Valberedningen 
Sammanträdesdatum  2022-12-05 
 
Datum då anslaget sätt upp 2022-12-07 Datum då anslaget tas ner 2022-12-29 
Förvaringsplats för protokollet Stadshuset 
 
                      Protokollet justeras digitalt 
                       Maria Winsten 
Underskrift …………………………………………. 
 

     

   



   

 

24/2022 

 

Val av ombud och ersättare i föreningsstämma med KommunInvest  
2022/746 

 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Till ombud och ersättare vid föreningsstämma med KommunInvest utses: 

 

Ombud 

Wiktor Öberg (M) 

 

Ersättare 

Klas Redin (S) 

 

Sammanfattning 

Ulricehamns kommun är medlem i KommunInvest ideell förening och ska utse ombud och 

ersättare till föreningsstämman.  

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

 

 

  



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-12-07 

Tjänsteskrivelse Val av styrelse för stiftelsen Gerda 
Stombergs Minne 
Diarienummer 2022/747, löpnummer 4672/2022 
 
Valberedningens förslag till beslut 
Till ledamöter och ersättare i styrelsen för Gerda Stombergs Minne för åren 2023-2026 
utses: 
 
Ledamöter 
1. Björn Andén (C) 
2. Inga-Kersti Skarland (S) 
 
Ersättare 
1. Anette Hellqvist (M) 
2. Börje Enander (S) 
 
Sammanfattning 
Enligt stadgarna för stiftelsen Gerda Stombergs Minne ska styrelsen bestå av 5 ledamöter och 
5 ersättare utsedda av kommunfullmäktige. 3 ledamöter och 3 ersättare ska vara 
folkbokförda inom Liareds församling och utses på förslag av Liared Hembygdsförening St. 
Stergerhult.  
 
Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande.  
  
 
Beslutsunderlag 
1 Protokollsutdrag valberedningen 2022-12-05 § 25 Val av styrelse för stiftelsen Gerda 

Stombergs Minne 
 
 
 
Beslut lämnas till 
De valda 
Stiftelsen Gerda Stombergs Minne 
Kansliet 
Lön 
 
 
 

Lena Brännmar Linnéa Svensson 
Kanslichef Kommunsekreterare 
Kommunledningsstaben  Kanslifunktionen 
 Kommunledningsstaben  



   

    

 

Kommunfullmäktiges valberedning  

Protokoll 2022-12-05 

 Tid och plats måndag den 5 december 2022 kl. 17:30-19:25, i Mogden,       

  stadshuset. Mötet ajournerades kl. 18:30-18:43. 

 Ledamöter Jan Holmin (M), beredningsledare 
Inga-Kersti Skarland (S), vice beredningsledare 

  Inger Broberg (C) 
  Evelina Karlsson (V) 

Jan-Henric Henningsson (SD) 
Cristina Bernevång (KD) 

  Anna-Karin Sellberg (NU) 
     

Övriga närvarande  Maria Winsten kommunsekreterare 
   Linnéa Svensson, kommunsekreterare  
    

 Justerare  Evelina Karlsson (V) 
 
 

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

  Maria Winsten 

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

   Protokollet justeras digitalt 
 Justerare ……………………………………………………………… 
   Evelina Karlsson    

 

     ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Beredning   Valberedningen 
Sammanträdesdatum  2022-12-05 
 
Datum då anslaget sätt upp 2022-12-07 Datum då anslaget tas ner 2022-12-29 
Förvaringsplats för protokollet Stadshuset 
 
                      Protokollet justeras digitalt 
                       Maria Winsten 
Underskrift …………………………………………. 
 

     

   



   

 

25/2022 

 

Val av styrelse för stiftelsen Gerda Stombergs Minne  
2022/747 

 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Till ledamöter och ersättare i styrelsen för Gerda Sombergs Minne för åren 2023-2026 utses: 

 

Ledamöter 

1. Björn Andén (C) 

2. Inga-Kersti Skarland (S) 

 

Ersättare 

1. Anette Hellqvist (M) 

2. Börje Enander (S) 

 

Sammanfattning 

Enligt stadgarna för stiftelsen Gerda Stombergs Minne ska styrelsen bestå av 5 ledamöter och 

5 ersättare utsedda av kommunfullmäktige. 3 ledamöter och 3 ersättare ska vara folkbokförda 

inom Liareds församling och utses på förslag av Liared Hembygdsförening St. Stergerhult.  

 

Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande.  

 

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

 

  



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-12-07 

Tjänsteskrivelse Val av styrelse för stiftelsen Adolf 
Molanders Minne 
Diarienummer 2022/748, löpnummer 4673/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Till ledamöter och ersättare, revisorer och revisorsersättare i styrelsen för Adolf Molanders 
Minne för perioden 2023-2026 utses: 
 
Ledamöter 
1. Thomas Landström (M) 
2. Rolf Davidsson (S) 
3. Åke Karlsson (C) 
4. Bengt Bogren (SD) 
5.  Markku Timonen (NU) 
 
Ersättare 
1. Linda Käll (L) 
2. Vakant 
 
Revisorer 
1. Börje Enander (S) 
2. Olof Quist (SD) 
 
Revisorsersättare 
1. Vakant 
2. Vakant 
 
Sammanfattning 
Enligt stadgarna för stiftelsen Adolf Molanders Minne ska styrelsen bestå av 5 ledamöter och 
2 ersättare – alla boende och folkbokförda inom Timmele församling. Minst 2 av 
ledamöterna och en av ersättarna ska vara jordbrukare. Styrelsen utses av 
kommunfullmäktige.  
 
Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande.  
 
Kommunfullmäktige ska också utse 2 revisorer och ersättare.  
 
 
Beslutsunderlag 
1 Protokollsutdrag valberedningen 2022-12-05 § 26 Val av styrelse för stiftelsen Adolf 

Molanders Minne 
 
 
 
Beslut lämnas till 
De valda 
Stiftelsen Adolf Molanders Minne 
Kansliet 
Lön 



  2022/748, 4673/2022 2(2) 

 
 
 

Lena Brännmar Linnéa Svensson 
Kanslichef  Kommunsekreterare 
Kommunledningsstaben  Kanslifunktionen 
 Kommunledningsstaben  

 



   

    

 

Kommunfullmäktiges valberedning  

Protokoll 2022-12-05 

 Tid och plats måndag den 5 december 2022 kl. 17:30-19:25, i Mogden,       

  stadshuset. Mötet ajournerades kl. 18:30-18:43. 

 Ledamöter Jan Holmin (M), beredningsledare 
Inga-Kersti Skarland (S), vice beredningsledare 

  Inger Broberg (C) 
  Evelina Karlsson (V) 

Jan-Henric Henningsson (SD) 
Cristina Bernevång (KD) 

  Anna-Karin Sellberg (NU) 
     

Övriga närvarande  Maria Winsten kommunsekreterare 
   Linnéa Svensson, kommunsekreterare  
    

 Justerare  Evelina Karlsson (V) 
 
 

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

  Maria Winsten 

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

   Protokollet justeras digitalt 
 Justerare ……………………………………………………………… 
   Evelina Karlsson    

 

     ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Beredning   Valberedningen 
Sammanträdesdatum  2022-12-05 
 
Datum då anslaget sätt upp 2022-12-07 Datum då anslaget tas ner 2022-12-29 
Förvaringsplats för protokollet Stadshuset 
 
                      Protokollet justeras digitalt 
                       Maria Winsten 
Underskrift …………………………………………. 
 

     

   



   

 

26/2022 

 

Val av styrelse för stiftelsen Adolf Molanders Minne  
2022/748 

 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Till ledamöter och ersättare, revisorer och revisorsersättare i styrelsen för Adolf Molanders 

Minne för perioden 2023-2026 utses: 

 

Ledamöter 

1. Thomas Landström (M) 

2. Rolf Davidsson (S) 

3. Åke Karlsson (C) 

4. Bengt Bogren (SD) 

5. Markku Timonen (NU) 

 

Ersättare 

1. Linda Käll (L) 

2. Vakant  

 

Revisorer 

1. Börje Enander (S) 

2. Olof Quist (SD) 

 

Revisorsersättare 

1. Vakant 

2. Vakant  

 

Sammanfattning 

Enligt stadgarna för stiftelsen Adolf Molanders Minne ska styrelsen bestå av 5 ledamöter och 2 

ersättare – alla boende och folkbokförda inom Timmele församling. Minst 2 av ledamöterna 

och en av ersättarna ska vara jordbrukare. Styrelsen utses av kommunfullmäktige.  

 

Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande.  

 

Kommunfullmäktige ska också utse 2 revisorer och ersättare.  

 

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



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-12-07 

Tjänsteskrivelse Val av gode män enligt 
fastighetsbildningslagen 
Diarienummer 2022/657, löpnummer 4676/2022 
 
Valberedningens förslag till beslut 
Följande utses till gode män för tiden 2023-2026: 
 
Sakkunniga i tätortsförhållanden 
1. Jan-Åke Claesson (C) 
2. Bengt Klasson (S) 
3. Bengt Andelius (KD) 
 
Sakkunniga i jordbruks- och skogsbruksfrågor 
1. Sören Johansson (M) 
2. Börje Enander (S) 
3. Harald Gradén (C) 
 
Sammanfattning 
Enligt bestämmelser i 4 kap § 2 fastighetsbildningslagen ska gode män ingå i 
lantmäterimyndigheten vid vissa fastighetsutbildningsförrättningar.  
 
Länsstyrelsen har 2022-10-28 beslutat att det i Ulricehamns kommun ska finnas tre gode 
män som är sakkunniga i tätortsförhållanden och tre gode män som är sakkunniga i jord- och 
skogsbruksfrågor.  
 
 
Beslutsunderlag 
1 Protokollsutdrag valberedningen 2022-12-05 § 27 Val av gode män enligt 

fastighetsbildningslagen 
 
 
Beslut lämnas till 
De valda 
Länsstyrelsen Västra Götaland 
Lantmäteriet  
Kansliet 
Lön 
 
 
 

Lena Brännmar Maria Winsten 
Kanslichef Kommunsekreterare 
Kommunledningsstaben  Kanslifunktionen 
 Kommunledningsstaben  

 



   

    

 

Kommunfullmäktiges valberedning  

Protokoll 2022-12-05 

 Tid och plats måndag den 5 december 2022 kl. 17:30-19:25, i Mogden,       

  stadshuset. Mötet ajournerades kl. 18:30-18:43. 

 Ledamöter Jan Holmin (M), beredningsledare 
Inga-Kersti Skarland (S), vice beredningsledare 

  Inger Broberg (C) 
  Evelina Karlsson (V) 

Jan-Henric Henningsson (SD) 
Cristina Bernevång (KD) 

  Anna-Karin Sellberg (NU) 
     

Övriga närvarande  Maria Winsten kommunsekreterare 
   Linnéa Svensson, kommunsekreterare  
    

 Justerare  Evelina Karlsson (V) 
 
 

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

  Maria Winsten 

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

   Protokollet justeras digitalt 
 Justerare ……………………………………………………………… 
   Evelina Karlsson    

 

     ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Beredning   Valberedningen 
Sammanträdesdatum  2022-12-05 
 
Datum då anslaget sätt upp 2022-12-07 Datum då anslaget tas ner 2022-12-29 
Förvaringsplats för protokollet Stadshuset 
 
                      Protokollet justeras digitalt 
                       Maria Winsten 
Underskrift …………………………………………. 
 

     

   



   

 
27/2022 

 

Val av gode män enligt fastighetsbildningslagen  
2022/657 

 

 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Följande utses till gode män för tiden 2023-2026: 

 

Sakkunniga i tätortsförhållanden 

1. Jan-Åke Claesson (C) 

2. Bengt Klasson (S) 

3. Bengt Andelius (KD) 

 

Sakkunniga i jordbruks- och skogsbruksfrågor 

1. Sören Johansson (M) 

2. Börje Enander (S) 

3. Harald Gradén (C) 

 

Sammanfattning  
Enligt bestämmelser i 4 kap 2 § fastighetsbildningslagen ska gode män ingå i 

lantmäterimyndigheten vid vissa fastighetsutbildningsförrättningar.  

 

Länsstyrelsen har 2022-10-28 beslutat att det i Ulricehamns kommun ska finnas tre gode män 

som är sakkunniga i tätortsförhållanden och tre gode män som är sakkunniga i jord- och 

skogsbruksfrågor.  

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

  



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-12-07 

Tjänsteskrivelse Val av företrädare vid 
föreningsstämma med bostadsrättsföreningen 
Parkgården 
Diarienummer 2022/750, löpnummer 4677/2022 
 
Valberedningens förslag till beslut 
Till företrädare vid föreningsstämma med bostadsrättsföreningen Ulricehamnshus 7, 
Parkgården för perioden 2023-2026 utses: 
 
Ledamot 
Roland Karlsson (C) 
 
Ersättare 
Mattias Green Andersson (S) 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska för åren 2023-2026 utse företrädare vid föreningsstämma med 
bostadsrättsföreningen Ulricehamnshus 7, Parkgården. En ledamot och en ersättare ska 
utses.   
 
 
Beslutsunderlag 
1 Protokollsutdrag valberedningen 2022-12-05 §28 Val av företrädare vid 

föreningsstämma bostadsrättsföreningen 
 
 
 
Beslut lämnas till 
De valda 
Bostadsrättsföreningen Ulricehamnshus 7, Parkgården 
Kansliet  
Lön 
 
 
 

Lena Brännmar Linnéa Svensson 
Kanslichef  Kommunsekreterare 
Kommunledningsstaben  Kanslifunktionen 
 Kommunledningsstaben  

 



   

    

 

Kommunfullmäktiges valberedning  

Protokoll 2022-12-05 

 Tid och plats måndag den 5 december 2022 kl. 17:30-19:25, i Mogden,       

  stadshuset. Mötet ajournerades kl. 18:30-18:43. 

 Ledamöter Jan Holmin (M), beredningsledare 
Inga-Kersti Skarland (S), vice beredningsledare 

  Inger Broberg (C) 
  Evelina Karlsson (V) 

Jan-Henric Henningsson (SD) 
Cristina Bernevång (KD) 

  Anna-Karin Sellberg (NU) 
     

Övriga närvarande  Maria Winsten kommunsekreterare 
   Linnéa Svensson, kommunsekreterare  
    

 Justerare  Evelina Karlsson (V) 
 
 

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

  Maria Winsten 

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

   Protokollet justeras digitalt 
 Justerare ……………………………………………………………… 
   Evelina Karlsson    

 

     ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Beredning   Valberedningen 
Sammanträdesdatum  2022-12-05 
 
Datum då anslaget sätt upp 2022-12-07 Datum då anslaget tas ner 2022-12-29 
Förvaringsplats för protokollet Stadshuset 
 
                      Protokollet justeras digitalt 
                       Maria Winsten 
Underskrift …………………………………………. 
 

     

   



   

 

28/2022 

 

Val av företrädare vid föreningsstämma med bostadsrättsföreningen 

Parkgården   
2022/750 

 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Till företrädare vid föreningsstämma med bostadsrättsföreningen Ulricehamnshus 7, 

Parkgården för perioden 2023-2026 utses: 

 

Ledamot 

Roland Karlsson (C)  

 

Ersättare 

Mattias Green Andersson (S) 

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige ska för åren 2023-2026 utse företrädare vid föreningsstämma med 

bostadsrättsföreningen Ulricehamnshus, Parkgården. En ledamot och en ersättare ska utses.  

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

 

 

  



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-12-07 

Tjänsteskrivelse Val av representant till styrelsen 
Coompanion - Kooperativ Utveckling i Sjuhärad 
Diarienummer 2022/751, löpnummer 4678/2022 
 
Valberedningens förslag till beslut 
Ulrika Ahlin (L) utses till kommunens representant i styrelsen för Coompanion – Kooperativ 
Utveckling i Sjuhärad för tiden 2023-2026. 
 
Sammanfattning 
Coompanion arbetar tillsammans för att främja entreprenörskap som möter aktuella 
samhällsutmaningar. Ulricehamns kommun är medlem och ska därför utse en representant i 
styrelsen.  
 
 
Beslutsunderlag 
1 Protokollsutdrag valberedningen 2022-12-05 § 29 Val av representant till styrelsen för 

Coompanion 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Den valda 
Coompanion – Kooperativ Utveckling i Sjuhärad 
Kansliet 
Lön 
 
 
 

Lena Brännmar Linnéa Svensson 
Kanslichef  Kommunsekreterare 
Kommunledningsstaben  Kanslifunktionen 
 Kommunledningsstaben  

 



   

    

 

Kommunfullmäktiges valberedning  

Protokoll 2022-12-05 

 Tid och plats måndag den 5 december 2022 kl. 17:30-19:25, i Mogden,       

  stadshuset. Mötet ajournerades kl. 18:30-18:43. 

 Ledamöter Jan Holmin (M), beredningsledare 
Inga-Kersti Skarland (S), vice beredningsledare 

  Inger Broberg (C) 
  Evelina Karlsson (V) 

Jan-Henric Henningsson (SD) 
Cristina Bernevång (KD) 

  Anna-Karin Sellberg (NU) 
     

Övriga närvarande  Maria Winsten kommunsekreterare 
   Linnéa Svensson, kommunsekreterare  
    

 Justerare  Evelina Karlsson (V) 
 
 

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

  Maria Winsten 

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

   Protokollet justeras digitalt 
 Justerare ……………………………………………………………… 
   Evelina Karlsson    

 

     ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Beredning   Valberedningen 
Sammanträdesdatum  2022-12-05 
 
Datum då anslaget sätt upp 2022-12-07 Datum då anslaget tas ner 2022-12-29 
Förvaringsplats för protokollet Stadshuset 
 
                      Protokollet justeras digitalt 
                       Maria Winsten 
Underskrift …………………………………………. 
 

     

   



   

 

29/2022 

 

Val av representant till styrelsen för Coompanion – Kooperativ 

Utveckling i Sjuhärad   
2022/751 

 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Ulrika Ahlin (L) utses till kommunens representant i styrelsen för Coompanion – Kooperativ 

Utveckling i Sjuhärad för tiden 2023-2026. 

 

Sammanfattning 

Coompanion arbetar tillsammans för att främja entreprenörskap som möter aktuella 

samhällsutmaningar. Ulricehamns kommun är medlem och ska därför utse en representant i 

styrelsen.  

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

 

  



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-12-07 

Tjänsteskrivelse Val av revisorer Hemgården Vilan 
Diarienummer 2022/752, löpnummer 4681/2022 
 
Valberedningens förslag till beslut 
Val av revisor till Hemgården Vilan för tiden 2023-2026 lämnas vakant tills ytterligare 
kontakt tagits med revisorerna.  
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska utse en revisor för åren 2023-2026 för Hemgården Vilan. 
 
 
Beslutsunderlag 
1 Protokollsutdrag valberedningen 2022-12-05 § 30 Val av revisor Hemgården Vilan 

 
 
 
Beslut lämnas till 
Den valda 
Hemgården Vilan 
Kansliet 
Lön 
 
 
 

Lena Brännmar Linnéa Svensson 
Kanslichef  Kommunsekreterare 
Kommunledningsstaben  Kanslifunktionen 
 Kommunledningsstaben  

 



   

    

 

Kommunfullmäktiges valberedning  

Protokoll 2022-12-05 

 Tid och plats måndag den 5 december 2022 kl. 17:30-19:25, i Mogden,       

  stadshuset. Mötet ajournerades kl. 18:30-18:43. 

 Ledamöter Jan Holmin (M), beredningsledare 
Inga-Kersti Skarland (S), vice beredningsledare 

  Inger Broberg (C) 
  Evelina Karlsson (V) 

Jan-Henric Henningsson (SD) 
Cristina Bernevång (KD) 

  Anna-Karin Sellberg (NU) 
     

Övriga närvarande  Maria Winsten kommunsekreterare 
   Linnéa Svensson, kommunsekreterare  
    

 Justerare  Evelina Karlsson (V) 
 
 

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

  Maria Winsten 

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

   Protokollet justeras digitalt 
 Justerare ……………………………………………………………… 
   Evelina Karlsson    

 

     ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Beredning   Valberedningen 
Sammanträdesdatum  2022-12-05 
 
Datum då anslaget sätt upp 2022-12-07 Datum då anslaget tas ner 2022-12-29 
Förvaringsplats för protokollet Stadshuset 
 
                      Protokollet justeras digitalt 
                       Maria Winsten 
Underskrift …………………………………………. 
 

     

   



   

 

30/2022 

 

Val av revisor Hemgården Vilan    
2022/752 

 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Val av revisor till Hemgården Vilan för tiden 2023-2026 lämnas vakant tills ytterligare kontakt 

tagits med revisorerna.  

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige ska utse en revisor för åren 2023-2026 för Hemgården Vilan.  

 
Beslutsgång 
Beredningsledare Jan Holmin (M) frågar om valberedningen kan lämna uppdraget av revisor 
till Hemgården Vilan för tiden 2023-2026 vakant tills ytterligare kontakt tagits med 
revisorerna, och finner att så är fallet.  
 

 

  



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-12-07 

Tjänsteskrivelse Val av representant vid årsmötet för 
Övre Åsundens fiskevårdsområde 
Diarienummer 2022/753, löpnummer 4682/2022 
 
Valberedningens förslag till beslut 
Till representant för Ulricehamn kommun vid årsmötet för Övre Åsundens fiskevårdsområde 
2023-2026 utses Sören Johansson (M). 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska för åren 2023-2026 utse en representant vid årsmötet för Övre 
Åsundens fiskevårdsområde. 
 
 
Beslutsunderlag 
1 Protokollsutdrag valberedningen 2022-12-05 § 31 Val av representant vid årsmöte Övre 

Åsundens f 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Den valda 
Övre Åsundens fiskevårdsområde 
Kansliet 
Lön 
 
 
 

Lena Brännmar Linnéa Svensson 
Kanslichef Kommunsekreterare 
Kommunledningsstaben Kanslifunktionen 
 Kommunledningsstaben  

 



   

    

 

Kommunfullmäktiges valberedning  

Protokoll 2022-12-05 

 Tid och plats måndag den 5 december 2022 kl. 17:30-19:25, i Mogden,       

  stadshuset. Mötet ajournerades kl. 18:30-18:43. 

 Ledamöter Jan Holmin (M), beredningsledare 
Inga-Kersti Skarland (S), vice beredningsledare 

  Inger Broberg (C) 
  Evelina Karlsson (V) 

Jan-Henric Henningsson (SD) 
Cristina Bernevång (KD) 

  Anna-Karin Sellberg (NU) 
     

Övriga närvarande  Maria Winsten kommunsekreterare 
   Linnéa Svensson, kommunsekreterare  
    

 Justerare  Evelina Karlsson (V) 
 
 

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

  Maria Winsten 

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

   Protokollet justeras digitalt 
 Justerare ……………………………………………………………… 
   Evelina Karlsson    

 

     ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Beredning   Valberedningen 
Sammanträdesdatum  2022-12-05 
 
Datum då anslaget sätt upp 2022-12-07 Datum då anslaget tas ner 2022-12-29 
Förvaringsplats för protokollet Stadshuset 
 
                      Protokollet justeras digitalt 
                       Maria Winsten 
Underskrift …………………………………………. 
 

     

   



   

 

31/2022 

 

Val av representant vid årsmöte för Övre Åsundens fiskevårdsområde     
2022/753 

 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Till representant för Ulricehamn kommun vid årsmötet för Övre Åsundens fiskevårdsområde 

2023-2026 utses Sören Johansson (M).  

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige ska för åren 2023-2026 utse en representant vid årsmötet för Övre 

Åsundens fiskevårdsområde. 

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



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-12-07 

Tjänsteskrivelse Val av representant i Vattenrådet 
Vänerns sydöstra tillflöden 
Diarienummer 2022/754, löpnummer 4683/2022 
 
Valberedningens förslag till beslut 
Till ledamot och ersättare i Vattenrådet Vänerns sydöstra tillflöden för åren 2023-2026 
utses: 
 
Ledamot 
Martin Brandhill (L) 
 
Ersättare 
Vakant 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska utse en ledamot och en ersättare i Vattenrådet Vänerns sydöstra 
tillflöden för åren 2023-2026.  
 
 
Beslutsunderlag 
1 Protokollsutdrag valberedningen 2022-12-05 § 32 Val av representant i Vattenrådet 

Vänerns sydöstra t 
 
 
 
Beslut lämnas till 
De valda 
Vattenråden Vänerns sydöstra tillflöden 
Kansliet 
Lön 
 
 
 

Lena Brännmar Linnéa Svensson 
Kanslichef Kommunsekreterare 
Kommunledningsstaben Kanslifunktionen  
 Kommunledningsstaben  

 



   

    

 

Kommunfullmäktiges valberedning  

Protokoll 2022-12-05 

 Tid och plats måndag den 5 december 2022 kl. 17:30-19:25, i Mogden,       

  stadshuset. Mötet ajournerades kl. 18:30-18:43. 

 Ledamöter Jan Holmin (M), beredningsledare 
Inga-Kersti Skarland (S), vice beredningsledare 

  Inger Broberg (C) 
  Evelina Karlsson (V) 

Jan-Henric Henningsson (SD) 
Cristina Bernevång (KD) 

  Anna-Karin Sellberg (NU) 
     

Övriga närvarande  Maria Winsten kommunsekreterare 
   Linnéa Svensson, kommunsekreterare  
    

 Justerare  Evelina Karlsson (V) 
 
 

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

  Maria Winsten 

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

   Protokollet justeras digitalt 
 Justerare ……………………………………………………………… 
   Evelina Karlsson    

 

     ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Beredning   Valberedningen 
Sammanträdesdatum  2022-12-05 
 
Datum då anslaget sätt upp 2022-12-07 Datum då anslaget tas ner 2022-12-29 
Förvaringsplats för protokollet Stadshuset 
 
                      Protokollet justeras digitalt 
                       Maria Winsten 
Underskrift …………………………………………. 
 

     

   



   

 
32/2022 

 

Val av representant i Vattenrådet Vänerns sydöstra tillflöden      
2022/754 

 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Till ledamot och ersättare i Vattenrådet Vänerns sydöstra tillflöden för åren 2023-2026 utses: 

 

Ledamot 

Martin Brandhill (L).  

 

Ersättare 

Vakant.  

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige ska utse en ledamot och en ersättare i Vattenrådet Vänerns sydöstra 

tillflöden för åren 2023-2026.  

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

 

  



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-12-07 

Tjänsteskrivelse Val av representant i Tidans 
vattenvårdsförbund 
Diarienummer 2022/755, löpnummer 4685/2022 
 
Valberedningens förslag till beslut 
Till ledamot och ersättare i Tidans vattenförbund för åren 2023-2026 utses: 
 
Ledamot 
Sören Johansson (M) 
 
Ersättare 
Cristina Bernevång (KD) 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska utse en ledamot och ersättare i Tidans vattenförbund för åren 2023-
2026. 
 
 
Beslutsunderlag 
1 Protokollsutdrag valberedningen 2022-12-05 § 33 Val av representant i Tidans 

vattenvårdsförbund 
 
 
 
Beslut lämnas till 
De valda 
Tidans vattenförbund 
Kansliet 
Lön 
 
 
 

Lena Brännmar Linnéa Svensson 
Kanslichef Kommunsekreterare 
Kommunledningsstaben  Kanslifunktionen  
 Kommunledningsstaben 

 



   

    

 

Kommunfullmäktiges valberedning  

Protokoll 2022-12-05 

 Tid och plats måndag den 5 december 2022 kl. 17:30-19:25, i Mogden,       

  stadshuset. Mötet ajournerades kl. 18:30-18:43. 

 Ledamöter Jan Holmin (M), beredningsledare 
Inga-Kersti Skarland (S), vice beredningsledare 

  Inger Broberg (C) 
  Evelina Karlsson (V) 

Jan-Henric Henningsson (SD) 
Cristina Bernevång (KD) 

  Anna-Karin Sellberg (NU) 
     

Övriga närvarande  Maria Winsten kommunsekreterare 
   Linnéa Svensson, kommunsekreterare  
    

 Justerare  Evelina Karlsson (V) 
 
 

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

  Maria Winsten 

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

   Protokollet justeras digitalt 
 Justerare ……………………………………………………………… 
   Evelina Karlsson    

 

     ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Beredning   Valberedningen 
Sammanträdesdatum  2022-12-05 
 
Datum då anslaget sätt upp 2022-12-07 Datum då anslaget tas ner 2022-12-29 
Förvaringsplats för protokollet Stadshuset 
 
                      Protokollet justeras digitalt 
                       Maria Winsten 
Underskrift …………………………………………. 
 

     

   



   

 

33/2022 

 

Val av representant i representant i Tidans vattenvårdsförbund      
2022/755 

 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Till ledamot och ersättare i Tidans vattenförbund för åren 2023-2026 utses: 

 

Ledamot 

Sören Johansson (M) 

 

Ersättare 

Cristina Bernevång (KD) 

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige ska utse en ledamot och ersättare i Tidans vattenförbund för åren 2023-

2026. 

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

 

  



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-12-07 

Tjänsteskrivelse Val av representant till årsmöte med 
Vist - Timmele fiskevårdsförening 
Diarienummer 2022/756, löpnummer 4686/2022 
 
Valberedningens förslag till beslut 
Till representant och ersättare på årsmöte med Vist – Timmele fiskevårdsförening för åren 
2023-2026 utses: 
 
Representant  
Gunnar Andersson (C) 
 
Ersättare 
Pernilla Udnaes (MP) 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska utse en representant och ersättare till årsmöte med Vist – Timmele 
fiskevårdsförening för åren 2023-2026.  
 
 
Beslutsunderlag 
1 Protokollsutdrag valberedningen 2022-12-05 § 34 Val av representant till årsmöte med 

Vist- 
 
 
 
Beslut lämnas till 
De valda 
Vist – Timmele fiskevårdsförening 
Kansliet 
Lön  
 
 
 

Lena Brännmar Linnéa Svensson 
Kanslichef Kommunsekreterare 
Kommunledningsstaben Kanslifunktionen 
 Kommunledningsstaben 

 



   

    

 

Kommunfullmäktiges valberedning  

Protokoll 2022-12-05 

 Tid och plats måndag den 5 december 2022 kl. 17:30-19:25, i Mogden,       

  stadshuset. Mötet ajournerades kl. 18:30-18:43. 

 Ledamöter Jan Holmin (M), beredningsledare 
Inga-Kersti Skarland (S), vice beredningsledare 

  Inger Broberg (C) 
  Evelina Karlsson (V) 

Jan-Henric Henningsson (SD) 
Cristina Bernevång (KD) 

  Anna-Karin Sellberg (NU) 
     

Övriga närvarande  Maria Winsten kommunsekreterare 
   Linnéa Svensson, kommunsekreterare  
    

 Justerare  Evelina Karlsson (V) 
 
 

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

  Maria Winsten 

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

   Protokollet justeras digitalt 
 Justerare ……………………………………………………………… 
   Evelina Karlsson    

 

     ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Beredning   Valberedningen 
Sammanträdesdatum  2022-12-05 
 
Datum då anslaget sätt upp 2022-12-07 Datum då anslaget tas ner 2022-12-29 
Förvaringsplats för protokollet Stadshuset 
 
                      Protokollet justeras digitalt 
                       Maria Winsten 
Underskrift …………………………………………. 
 

     

   



   

 

34/2022 

 

Val av representant i till årsmöte med Vist – Timmele 

fiskevårdsförening 
2022/756 

 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Till representant och ersättare på årsmöte med Vist – Timmele fiskevårdsförening för åren 

2023-2026 utses: 

 

Representant  

Gunnar Andersson (C) 

 

Ersättare 

Pernilla Udnaes (MP) 

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige ska utse en representant och ersättare till årsmöte med Vist – Timmele 

fiskevårdsförening för åren 2023-2026.  

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

  



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-12-07 

Tjänsteskrivelse Val av representant i Viskans 
vattenråd 
Diarienummer 2022/757, löpnummer 4687/2022 
 
Valberedningens förslag till beslut 
Till representant och ersättare i Viskans vattenråd för åren 2023-2026 utses: 
 
Representant 
Mats Alfredsson (KD) 
 
Ersättare 
Johan Eklöf (MP) 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska utse en representant och en ersättare till Viskans vattenråd för åren 
2023-2026.  
 
 
Beslutsunderlag 
1 Protokollsutdrag valberedningen 2022-12-05 § 35 Val av representant i Viskans 

vattenråd 
 
 
 
Beslut lämnas till 
De valda 
Viskans vattenråd 
 
 
 

Lena Brännmar Linnéa Svensson 
Kanslichef Kommunsekreterare 
Kommunledningsstaben Kanslifunktionen 
 Kommunledningsstaben  

 



   

    

 

Kommunfullmäktiges valberedning  

Protokoll 2022-12-05 

 Tid och plats måndag den 5 december 2022 kl. 17:30-19:25, i Mogden,       

  stadshuset. Mötet ajournerades kl. 18:30-18:43. 

 Ledamöter Jan Holmin (M), beredningsledare 
Inga-Kersti Skarland (S), vice beredningsledare 

  Inger Broberg (C) 
  Evelina Karlsson (V) 

Jan-Henric Henningsson (SD) 
Cristina Bernevång (KD) 

  Anna-Karin Sellberg (NU) 
     

Övriga närvarande  Maria Winsten kommunsekreterare 
   Linnéa Svensson, kommunsekreterare  
    

 Justerare  Evelina Karlsson (V) 
 
 

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

  Maria Winsten 

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

   Protokollet justeras digitalt 
 Justerare ……………………………………………………………… 
   Evelina Karlsson    

 

     ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Beredning   Valberedningen 
Sammanträdesdatum  2022-12-05 
 
Datum då anslaget sätt upp 2022-12-07 Datum då anslaget tas ner 2022-12-29 
Förvaringsplats för protokollet Stadshuset 
 
                      Protokollet justeras digitalt 
                       Maria Winsten 
Underskrift …………………………………………. 
 

     

   



   

 

35/2022 

 

Val av representant i Viskans vattenråd  
2022/757 

 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Till representant och ersättare i Viskans vattenråd för åren 2023-2026 utses: 

 

Representant 

Mats Alfredsson (KD) 

 

Ersättare 

Johan Eklöf (MP) 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige ska utse en representant och en ersättare till Viskans vattenråd för åren 

2023-2026.  

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

  



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-12-07 

Tjänsteskrivelse Val av representant i Ätrans 
vattenråd 
Diarienummer 2022/758, löpnummer 4688/2022 
 
Valberedningens förslag till beslut 
Till representant och ersättare i Ätrans vattenråd för åren 2023-2026 utses: 
 
Representant 
Thed Henriksson (C) 
 
Ersättare 
Ingrid Isaksson (S) 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska utse en representant och ersättare i Ätrans vattenråd för åren 2023-
2026.  
 
 
Beslutsunderlag 
1 Protokollsutdrag valberedningen 2022-12-05 § 36 Val av representant i Ätrans vattenråd 

 
 
 
Beslut lämnas till 
De valda 
Ätrans vattenråd  
 
 
 

Lena Brännmar Linnéa Svensson 
Kanslichef Kommunsekreterare 
Kommunledningsstaben Kanslifunktionen 
 Kommunledningsstaben  

 



   

    

 

Kommunfullmäktiges valberedning  

Protokoll 2022-12-05 

 Tid och plats måndag den 5 december 2022 kl. 17:30-19:25, i Mogden,       

  stadshuset. Mötet ajournerades kl. 18:30-18:43. 

 Ledamöter Jan Holmin (M), beredningsledare 
Inga-Kersti Skarland (S), vice beredningsledare 

  Inger Broberg (C) 
  Evelina Karlsson (V) 

Jan-Henric Henningsson (SD) 
Cristina Bernevång (KD) 

  Anna-Karin Sellberg (NU) 
     

Övriga närvarande  Maria Winsten kommunsekreterare 
   Linnéa Svensson, kommunsekreterare  
    

 Justerare  Evelina Karlsson (V) 
 
 

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

  Maria Winsten 

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

   Protokollet justeras digitalt 
 Justerare ……………………………………………………………… 
   Evelina Karlsson    

 

     ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Beredning   Valberedningen 
Sammanträdesdatum  2022-12-05 
 
Datum då anslaget sätt upp 2022-12-07 Datum då anslaget tas ner 2022-12-29 
Förvaringsplats för protokollet Stadshuset 
 
                      Protokollet justeras digitalt 
                       Maria Winsten 
Underskrift …………………………………………. 
 

     

   



   

 

36/2022 

 

Val av representant i Ätrans vattenråd  
2022/758 

 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Till representant och ersättare i Ätrans vattenråd för åren 2023-2026 utses: 

 

Representant 

Thed Henriksson (C)  

 

Ersättare 

Ingrid Isaksson (S) 

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige ska utse en representant och ersättare i Ätrans vattenråd för åren 2023-

2026.  

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

 

 

  



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-12-07 

Tjänsteskrivelse Val av representant i Luft i Väst 
Diarienummer 2022/759, löpnummer 4692/2022 
 
Valberedningens förslag till beslut 
Till representant och ersättare i Luft i Väst för åren 2023-2026 utses: 
 
Representant  
Kenneth Johansson (M) 
 
Ersättare 
Daniel Claesson (S) 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska utse en representant och en ersättare i Luft i Väst för åren 2023-
2026.  
 
 
Beslutsunderlag 
1 Protokollsutdrag valberedningen 2022-12-05 § 37 Val av representant i Luft i Väst 

 
 
 
Beslut lämnas till 
De valda 
Luft i Väst 
Kansliet 
Lön 
 
 
 

Lena Brännmar Linnéa Svensson 
Kanslichef Kommunsekreterare 
Kommunledningsstaben  Kanslifunktionen 
 Kommunledningsstaben  

 



   

    

 

Kommunfullmäktiges valberedning  

Protokoll 2022-12-05 

 Tid och plats måndag den 5 december 2022 kl. 17:30-19:25, i Mogden,       

  stadshuset. Mötet ajournerades kl. 18:30-18:43. 

 Ledamöter Jan Holmin (M), beredningsledare 
Inga-Kersti Skarland (S), vice beredningsledare 

  Inger Broberg (C) 
  Evelina Karlsson (V) 

Jan-Henric Henningsson (SD) 
Cristina Bernevång (KD) 

  Anna-Karin Sellberg (NU) 
     

Övriga närvarande  Maria Winsten kommunsekreterare 
   Linnéa Svensson, kommunsekreterare  
    

 Justerare  Evelina Karlsson (V) 
 
 

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

  Maria Winsten 

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

   Protokollet justeras digitalt 
 Justerare ……………………………………………………………… 
   Evelina Karlsson    

 

     ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Beredning   Valberedningen 
Sammanträdesdatum  2022-12-05 
 
Datum då anslaget sätt upp 2022-12-07 Datum då anslaget tas ner 2022-12-29 
Förvaringsplats för protokollet Stadshuset 
 
                      Protokollet justeras digitalt 
                       Maria Winsten 
Underskrift …………………………………………. 
 

     

   



   

 

37/2022 

 

Val av representant i Luft i Väst  
2022/759 

 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Till representant och ersättare i Luft i Väst för åren 2023-2026 utses: 

 

Representant  

Kenneth Johansson (M) 

 

Ersättare 

Daniel Claesson (S) 

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige ska utse en representant och en ersättare i Luft i Väst för åren 2023-

2026.  

 

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

 

 

  



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-12-07 

Tjänsteskrivelse Val av representant i 
vägsamfällighetsföreningar 
Diarienummer 2022/760, löpnummer 4693/2022 
 
Valberedningens förslag till beslut 
Till representant i vägsamfällighetsföreningar för åren 2023-2026 utses Jan-Åke Claesson 
(C).  
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska utse en representant i vägsamfällighetsföreningar för åren 2023-
2026.  
 
 
Beslutsunderlag 
1 Protokollsutdrag valberedningen 2022-12-05 § 38 Val av representant i 

vägsamfällighetsföreningar 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Den valda 
Vägsamfällighetsföreningar 
Kansliet 
Lön 
 
 
 

Lena Brännmar Linnéa Svensson 
Kanslichef  Kommunsekreterare 
Kommunledningsstaben Kanslifunktionen 
 Kommunledningsstaben  

 



   

    

 

Kommunfullmäktiges valberedning  

Protokoll 2022-12-05 

 Tid och plats måndag den 5 december 2022 kl. 17:30-19:25, i Mogden,       

  stadshuset. Mötet ajournerades kl. 18:30-18:43. 

 Ledamöter Jan Holmin (M), beredningsledare 
Inga-Kersti Skarland (S), vice beredningsledare 

  Inger Broberg (C) 
  Evelina Karlsson (V) 

Jan-Henric Henningsson (SD) 
Cristina Bernevång (KD) 

  Anna-Karin Sellberg (NU) 
     

Övriga närvarande  Maria Winsten kommunsekreterare 
   Linnéa Svensson, kommunsekreterare  
    

 Justerare  Evelina Karlsson (V) 
 
 

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

  Maria Winsten 

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

   Protokollet justeras digitalt 
 Justerare ……………………………………………………………… 
   Evelina Karlsson    

 

     ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Beredning   Valberedningen 
Sammanträdesdatum  2022-12-05 
 
Datum då anslaget sätt upp 2022-12-07 Datum då anslaget tas ner 2022-12-29 
Förvaringsplats för protokollet Stadshuset 
 
                      Protokollet justeras digitalt 
                       Maria Winsten 
Underskrift …………………………………………. 
 

     

   



   

 

38/2022 

 

Val av representant i vägsamfällighetsföreningar  
2022/760 

 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Till representant i vägsamfällighetsföreningar för åren 2023-2026 utses Jan-Åke Claesson (C).  

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige ska utse en representant i vägsamfällighetsföreningar för åren 2023-

2026.  

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