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Kallelse/Ärendelista 
 
Nr Ärende Dnr 
 Ärenden på det slutna sammanträdet  
 Kommunstyrelsens beslutsärenden  
1. Val av justerare, i tur att justera Ruza Källström den 7 februari  
2. Fastställelse av ärendelista  
3. Kommunstyrelsens information  
4. Förvaltningens information  
5. Valärende  
6. Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2023-02-02 2023/20 
 Ärenden på det öppna sammanträdet  
 Beredning/yttrande – ärenden till kommunfullmäktige  
7. Budget och verksamhetsplan år 2023 för Boråsregionen Sjuhärads 

kommunalförbund 
2022/802 

8. Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning - införande av e-förslag 2022/664 
 Kommunstyrelsens beslutsärenden  
9. Kommunstyrelsens internbudget 2023 2022/718 
10. Mottagande av gåva 2022/804 
11. Uppföljning av granskning av kommunikations- och 

dokumentationshantering 
2022/786 

12. Prislista på utbildningar som erbjuds i förskola, förskoleklass, grundskola, 
anpassad grundskola, fritidshem eller gymnasieskola i Ulricehamns 
kommun 2023 

2023/8 

13. Avveckling av verksamhet - pedagogisk omsorg på obekväm tid 
Föredragning 

2022/808 

14. Revidering av regler för flaggning 2022/749 
15. Revidering av regler för skolskjuts Föredragning 2022/767 
16. Ansökan om investeringsmedel för anläggande av parkmiljö vid 

Teslastationen 
2022/720 

17. Ansökan om investeringsmedel för parker och lekplatser 2023 2022/722 
18. Ansökan om investeringsmedel för renovering av utegym vid 

Ulrikaparken/Sturebadet 
2022/724 

19. Ansökan om investeringsmedel för lekplatsrenovering 2022/719 
20. Ansökan om investeringsmedel till planerat underhåll 2023 2022/797 
21. Ansökan om investeringsmedel till sprinkleranläggning på Ekero 2022/796 
22. Ansökan om investeringsmedel för belysning av A- plan 2022/794 
23. Ansökan om investeringsmedel för Lastmaskin Lassalyckan 2022/795 
24. Ansökan om investeringsmedel för utveckling av kommunala 

fritidsanläggningar 2023 
2022/793 

25. Svar på medborgarförslag om stoppdatum på försäljning av nya fossildrivna 
produkter 

2022/471 

26. Svar på medborgarförslag om lock till sandlåda på lekplats 2022/346 
27. Svar på medborgarförslag om en kommunal lekplats i Brunn 2022/636 
28. Svar på medborgarförslag om att kommunen ska bli mer involverad 

gällande HBTQ kulturen 
2020/270 

29. Svar på medborgarförslag om hastighetssänkande åtgärder på Brunnvägen 2022/497 
30. Svar på medborgarförslag om hur sjön Tolken kan användas/regleras i 

framtiden för att undvika översvämningar och skador på mark och 
byggnader 

2022/161 

31. Informationsärenden till kommunstyrelsen 2023-02-02 2022/717 
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Hålltider under dagen 
Kl. 8.00 – 8.30   
- upprop, godkännande av ärendelista  
- kommunstyrelsens information och förvaltningens information/verksamhetsrapporter 
- kommunstyrelsens beslutsärenden på det slutna mötet 
 
Kl. 8.30 – 9.30 Gemensam arbetsgrupp 
- Information om justerade ramtider för skolor 
- Patientsäkerhetsberättelse 
 
Kl. 9.30 Fika 
 
Kl. 10.00 – 12.00 Arbetsgrupper  
Välfärd och lärande, kommunfullmäktiges sessionssal  
Sektor välfärd 
- Verksamhetschef för IFO presenterar verksamheten 
- Gemensam presentation av familjecentralen med sektor lärande 
 
Sektor lärande 
- Fokus på grundskolans höstresultat  
 
 
Samhällsutveckling, stora sammanträdesrummet femte våning  
Sektor service 
- Lägesbild renovering av gruppbostäder 
- Information från verksamhet it 
 
Sektor miljö och samhällsbyggnad 
- Detaljplanen Rönnåsen etapp 2 inför granskning 
 
Kl. 13.00 – 14.00 Ärendeföredragning (utan debatt) 
 
Kl. 14.00 – 15.00 Partigruppmöten (inkl. fika) 
                                     Lokal: 
NU och C                 Fullmäktiges sessionssal 
S och L                  Åsunden 
M och KD              Ätran 
SD               Röstesjön 
V och MP              Rådhuset, lilla salen           
 
Kl. 15.00 -  
Politisk diskussion och beslut – Öppet sammanträde 
 
 

 



Fastställelse av ärendelista

Kommunstyrelsens information

Förvaltningens information

Valärende
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§ 

Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2023-02-02 
Dnr 2023/20 

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen av delegationsbeslut godkänns och läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 
Delegering enligt kommunallagen innebär att kommunstyrelsen överför självständig 
beslutanderätt till någon annan. Detta innebär att kommunstyrelsen ger delegaten i uppdrag 
att på kommunstyrelsens vägnar fatta beslut i vissa ärenden. Dessa beslut ska anmälas till 
kommunstyrelsen för information, kontroll och registrering. Anmälan av delegationsbeslut 
ingår som en del i kommunstyrelsens internkontroll. 

Beslutsunderlag 
1 Juridiska ärenden 

1.1 

Nr 8/2023, 9/2023 
Utfärda fullmakt för att föra kommunens talan inför domstol och andra 
myndigheter samt vid förrättningar av skilda slag när det inte delegerats till 
annan 
Kommunstyrelsens ordförande 2022-12-08, 2022-12-08 

1.11 

Nr 1299/2022 
Prövning av att överklagande har inkommit i rätt tid och avvisning av 
överklagande om inkommit för sent 
Planchef 2022-12-19 

1.24 

Nr 1266/2022, 1295–1296/2022, 1297–1298/2022, 1310/2022, 
2022/101 
Avge yttrande över förslag om förordnande av hemvärnschefer eller ansökan om 
antagande av hemvärnsmän 
Kanslichef 2022-12-20, 2022-12-19, 2022-12-20, 2022-12-27 

2 Allmänna ärenden 
2.2 Nr 1220–1121/2022, 1235/2022, 1263/2022, 1284/2022, 1303/2022 

2022/211, 2022/220 
Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till föreningar, organisationer och institutioner 
eller motsvarande 
Enhetschef exploatering 2022-11-25 
Verksamhetschef 2022-10-13 
Gatuingenjör 2022-12-08, 2022-12-15 

2.4 Nr 1242/2022 
2022/23 
Beslut om folkhälsoinsatser 

2.15 Nr 1256/2022 
2022/428 
Avge yttrande som ankommer på kommunstyrelsen när remisstiden inte medger 
att ärendet behandlas på ordinarie sammanträde med kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens ordförande 2022-12-07 

3 Ekonomiärenden 
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3.5 

Nr 1241/2022 
Förnya borgensåtagande vid omsättning av lån med tidigare beslut om 
kommunal borgen 
Kommunstyrelsens ordförande 2022-11-25 

3.6 

Nr 1222/2022, 1250/2022, 10/2023, 1307/2022, 1316/2022, 11/2023, 13–
15/2023 
Utse beslutsattestanter  
Ekonomichef 2022-11-30, 2022-12-06, 2022-12-15, 2022-12-22, 2022-12-28,  
2023-01-03, 2023-01-04 

3.17 

Nr 1215/2022 
Besluta om och teckna handelsorder avseende värdepapper såsom aktier, fonder, 
obligationer och dylikt inom ramen för fastställda riktlinjer för placering av 
pensionsmedel 
Ekonomichef 2022-11-28 

3.20 

Nr 7/2023 
Beslut om bemyndigande att teckna bankkonto, bankgiro och plusgiro samt 
disponera konton för ekonomiska transaktioner 
Kommunstyrelsens ordförande 2022-12-08 

4 Upphandlingsärenden 
5 Mark- och fastighetsärenden 

5.7 

Nr 1236–1237/2022 
Sälja mark inom planbelagt område för service, industri eller bostäder i enlighet 
med kommunfullmäktiges fastställda markpriser. Försäljning kan även ske till 
högstbjudande (över det i enlighet med kommunfullmäktiges fastställda 
markpris) eller till marknadspris efter värdering 
Plan- och exploateringschef 2022-12-01 

5.8 

Nr 1259/2022 
Fatta beslut samt godkänna avtal om köp, försäljning, byte av fastighet samt 
fastighetsreglering 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-12-07 

5.10 

Nr 1286/2022, 1294/2022 
Fatta beslut om samt godkänna/säga upp avtal om arrende, servitut, jakträtt, 
väg/vägrätt, tomträtt, ledningsrätt, parkering eller annan nyttjanderätt 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-12-07, 2022-12-19 

5.19  

Nr 1312/2022 
Förhandla och teckna hyreskontrakt av annan ägd fastighet 
Verksamhetschef 2022-12-19 

5.21 

Nr 1223–1126/2022,1252/2022, 1261/2022, 4/2023, 12/2023 
2022/772, 2022/801, 2022/771 
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats samt beslut om tilldelning av 
torgplats 
Handläggare 2022-11-30, 2022-12-07, 2022-12-08, 2023-01-03 

5.30 

Nr 1313/2022 
Fatta beslut om samt godkänna avtal om direktanvisning av mark för 
verksamheter 
Plan- och exploateringschef 2022-12-28 

6 Fritidsärenden 
7 Kulturärenden 
8 Personalärenden 

8.1 

Nr 1214/2022, 1216/2022, 1217/2022, 1218/2022, 1219/2022, 1227/2022, 
1228/2022, 1229/2022, 1246/2022, 1248/2022, 1249/2022, 1253/2022, 1254–
1255/2022, 1262/2022, 1269/2022, 1279/2022, 1280/2022, 1281/2022, 
1282/2022, 1285/2022, 1287/2022, 1288/2022, 1289/2022, 1292/2022, 
1293/2022, 2/2023, 3/2023, 5/2023, 6/2023, 1300/2022, 1305-1306/2022, 
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1308/2022, 1309/2022 
Beslut om tillsättande, återbesättande och avslut av tjänst, tillsvidareanställning 
och visstidsanställning 
Kommunchef 2022-11-22, 2022-11-29, 2022-12-19 
Sektorchef 2022-12-02 
Verksamhetschef 2022-10-31 
Enhetschef 2022-11-25, 2022-11-14, 2022-11-28, 2022-11-21, 2022-11-22, 2022-
11-28, 2022-11-29, 2022-11-24, 2022-11-28, 2022-12-05, 2022-11-24, 2022-12-
06, 2022-11-30, 2022-12-07, 2022-12-08, 2022-12-13, 2022-12-12, 2022-12-16, 
2022-12-15, 2022-12-22, 2022-12-23, 2022-12-08, 2022-12-22, 2022-12-19, 
2022-12-20 

8.4 

Nr 1240/2022, 1290/2022 
Fastställa lön, lönetillägg och andra anställningsvillkor i nyanställningsärenden 
och tillfälliga anställningar – Övriga tjänster 
HR-chef 2022-11-28, 2022-12-15 

8.8 

Nr 1213/2022, 1230/2022, 1231/2022, 1232/2022, 1233/2022, 1234/2022, 
1247/2022, 1257–1258/2022, 1260/2022, 1264/2022, 1268/2022, 1267/2022, 
1270/2022, 1278/2022, 1283/2022, 1291/2022, 1/2023 
Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal, dock längst tolv 
månader 
Enhetschef 2022-11-24, 2022-11-23, 2022-11-29, 2022-11-16, 2022-11-29, 2022-
12 05, 2022-12-07, 2022-12-08, 2022-12-09, 2022-12-08, 2022-12-12, 2022-12-
13, 2022-12-16, 2023-01-02 

8.21 

Nr 1265/2022 
Beslut om inriktning löneöversyn 
Beredande utskottet 2022-12-08 

9 Planärenden 
10 Naturvårdsärenden 
11 Trafikfrågor 
11.3 Nr 1271/2022, 1272–1274/2022, 1275/2022, 1315/2022 

2022/391 
Beslut om lokala trafikföreskrifter och undantag från lokala trafikföreskrifter 
Trafikhandläggare 2022-11-04, 2022-12-06, 2022-12-12, 2022-12-28 

11.5 Nr 1276/2022, 1277/2022 
Beslut om flyttning av fordon 
Trafikhandläggare 2022-11-23, 2022-10-28 

11.7 Nr 1311/2022 
Beslut om förordnande av parkeringsvakter 
Enhetschef 2022-12-27 

11.9 Nr 16/2023 
2022/552 
Teckna avtal för beställning mellan kommunen och UEAB inom beslutad 
investerings- eller driftbudget 
Sektorchef 2023-01-04 

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

12.17 

Nr 1314/2022 
Beslut om ersättning till kontaktperson/familj (arvode och 
omkostnadsersättning) enligt SKR:s riktlinjer 
Enhetschef 2022-12-28  

12.31 

Nr 1243/2022, 1244/2022 
Kommunal hyresgaranti – Bevilja hyresgaranti enligt Riktlinjer för kommunal 
hyresgaranti i Ulricehamns kommun och minimikraven enligt 3.3 
Enhetschef 2022-01-26, 2022-09-22 
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13 Anmälan till överförmyndare 
14 Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten 

14.3 

Nr 1245/2022 
Årligen upprätta en plan för att förebygga och förhindra kränkande behandling 
Enhetschef 2022-01-17 

15 Förskoleklass 
16 Grundskolan 
17 Gymnasieskolan 
18 Grundsärskolan 
19 Gymnasiesärskolan 
20 Kommunal vuxenutbildning (Komvux) 
21 Särskild utbildning för vuxna 
22 Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna 

22.1 

Nr 1238/2022, 1251–1302/2022, 1301/2022 
Interkommunal ersättning avseende mottagande av elev från andra kommuner 
Verksamhetschef 2022-11-23, 2022-11-21, 2022-12-07 

22.2 

Nr 1239/2022, 1304/2022 
Interkommunal ersättning avseende placering i annan kommuns förskola, 
grundskola, friskola, specialskola, gymnasieskola eller gymnasiesärskola 
Verksamhetschef 2022-12-01, 2022-12-21 

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



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-01-09 

 

Tjänsteskrivelse Delegationsbeslut kommunstyrelsen 
2023-02-02 
2023/20, löpnummer 40/2023 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Redovisningen av delegationsbeslut godkänns och läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Delegering enligt kommunallagen innebär att kommunstyrelsen överför självständig 
beslutanderätt till någon annan. Detta innebär att kommunstyrelsen ger delegaten i uppdrag 
att på kommunstyrelsens vägnar fatta beslut i vissa ärenden. Dessa beslut ska anmälas till 
kommunstyrelsen för information, kontroll och registrering. Anmälan av delegationsbeslut 
ingår som en del i kommunstyrelsens internkontroll. 
 
 
 
Beslutsunderlag 

1 Juridiska ärenden 

1.1 

Nr 8/2023, 9/2023 
Utfärda fullmakt för att föra kommunens talan inför domstol och andra 
myndigheter samt vid förrättningar av skilda slag när det inte delegerats till 
annan 
Kommunstyrelsens ordförande 2022-12-08, 2022-12-08 

1.11 

Nr 1299/2022 
Prövning av att överklagande har inkommit i rätt tid och avvisning av 
överklagande om inkommit för sent 
Planchef 2022-12-19 

1.24 

Nr 1266/2022, 1295–1296/2022, 1297–1298/2022, 1310/2022, 
2022/101 
Avge yttrande över förslag om förordnande av hemvärnschefer eller ansökan om 
antagande av hemvärnsmän 
Kanslichef 2022-12-20, 2022-12-19, 2022-12-20, 2022-12-27 

2  Allmänna ärenden 
2.2 Nr 1220–1121/2022, 1235/2022, 1263/2022, 1284/2022, 1303/2022 

2022/211, 2022/220 
Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till föreningar, organisationer och institutioner 
eller motsvarande 
Enhetschef exploatering 2022-11-25 
Verksamhetschef 2022-10-13 
Gatuingenjör 2022-12-08, 2022-12-15 

2.4 Nr 1242/2022 
2022/23 
Beslut om folkhälsoinsatser 

2.15 Nr 1256/2022 
2022/428 
Avge yttrande som ankommer på kommunstyrelsen när remisstiden inte medger 
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att ärendet behandlas på ordinarie sammanträde med kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens ordförande 2022-12-07 

3 Ekonomiärenden 

3.5 

Nr 1241/2022 
Förnya borgensåtagande vid omsättning av lån med tidigare beslut om 
kommunal borgen 
Kommunstyrelsens ordförande 2022-11-25 

3.6 

Nr 1222/2022, 1250/2022, 10/2023, 1307/2022, 1316/2022, 11/2023, 13–
15/2023 
Utse beslutsattestanter  
Ekonomichef 2022-11-30, 2022-12-06, 2022-12-15, 2022-12-22, 2022-12-28,  
2023-01-03, 2023-01-04 

3.17 

Nr 1215/2022 
Besluta om och teckna handelsorder avseende värdepapper såsom aktier, fonder, 
obligationer och dylikt inom ramen för fastställda riktlinjer för placering av 
pensionsmedel 
Ekonomichef 2022-11-28 

3.20 

Nr 7/2023 
Beslut om bemyndigande att teckna bankkonto, bankgiro och plusgiro samt 
disponera konton för ekonomiska transaktioner 
Kommunstyrelsens ordförande 2022-12-08 

4 Upphandlingsärenden 
5 Mark- och fastighetsärenden 

5.7 

Nr 1236–1237/2022 
Sälja mark inom planbelagt område för service, industri eller bostäder i enlighet 
med kommunfullmäktiges fastställda markpriser. Försäljning kan även ske till 
högstbjudande (över det i enlighet med kommunfullmäktiges fastställda 
markpris) eller till marknadspris efter värdering 
Plan- och exploateringschef 2022-12-01 

5.8 

Nr 1259/2022 
Fatta beslut samt godkänna avtal om köp, försäljning, byte av fastighet samt 
fastighetsreglering 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-12-07 

5.10 

Nr 1286/2022, 1294/2022 
Fatta beslut om samt godkänna/säga upp avtal om arrende, servitut, jakträtt, 
väg/vägrätt, tomträtt, ledningsrätt, parkering eller annan nyttjanderätt 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-12-07, 2022-12-19 

5.19  

Nr 1312/2022 
Förhandla och teckna hyreskontrakt av annan ägd fastighet 
Verksamhetschef 2022-12-19 

5.21 

Nr 1223–1126/2022,1252/2022, 1261/2022, 4/2023, 12/2023 
2022/772, 2022/801, 2022/771 
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats samt beslut om tilldelning av 
torgplats 
Handläggare 2022-11-30, 2022-12-07, 2022-12-08, 2023-01-03 

5.30 

Nr 1313/2022 
Fatta beslut om samt godkänna avtal om direktanvisning av mark för 
verksamheter 
Plan- och exploateringschef 2022-12-28 

6 Fritidsärenden 
7 Kulturärenden 
8 Personalärenden 

8.1 

Nr 1214/2022, 1216/2022, 1217/2022, 1218/2022, 1219/2022, 1227/2022, 
1228/2022, 1229/2022, 1246/2022, 1248/2022, 1249/2022, 1253/2022, 1254–
1255/2022, 1262/2022, 1269/2022, 1279/2022, 1280/2022, 1281/2022, 
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1282/2022, 1285/2022, 1287/2022, 1288/2022, 1289/2022, 1292/2022, 
1293/2022, 2/2023, 3/2023, 5/2023, 6/2023, 1300/2022, 1305-1306/2022, 
1308/2022, 1309/2022 
Beslut om tillsättande, återbesättande och avslut av tjänst, tillsvidareanställning 
och visstidsanställning 
Kommunchef 2022-11-22, 2022-11-29, 2022-12-19 
Sektorchef 2022-12-02 
Verksamhetschef 2022-10-31 
Enhetschef 2022-11-25, 2022-11-14, 2022-11-28, 2022-11-21, 2022-11-22, 2022-
11-28, 2022-11-29, 2022-11-24, 2022-11-28, 2022-12-05, 2022-11-24, 2022-12-
06, 2022-11-30, 2022-12-07, 2022-12-08, 2022-12-13, 2022-12-12, 2022-12-16, 
2022-12-15, 2022-12-22, 2022-12-23, 2022-12-08, 2022-12-22, 2022-12-19, 
2022-12-20 

8.4 

Nr 1240/2022, 1290/2022 
Fastställa lön, lönetillägg och andra anställningsvillkor i nyanställningsärenden 
och tillfälliga anställningar – Övriga tjänster 
HR-chef 2022-11-28, 2022-12-15 

8.8 

Nr 1213/2022, 1230/2022, 1231/2022, 1232/2022, 1233/2022, 1234/2022, 
1247/2022, 1257–1258/2022, 1260/2022, 1264/2022, 1268/2022, 1267/2022, 
1270/2022, 1278/2022, 1283/2022, 1291/2022, 1/2023 
Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal, dock längst tolv 
månader 
Enhetschef 2022-11-24, 2022-11-23, 2022-11-29, 2022-11-16, 2022-11-29, 2022-
12 05, 2022-12-07, 2022-12-08, 2022-12-09, 2022-12-08, 2022-12-12, 2022-12-
13, 2022-12-16, 2023-01-02 

8.21 

Nr 1265/2022 
Beslut om inriktning löneöversyn 
Beredande utskottet 2022-12-08 

9 Planärenden 
10 Naturvårdsärenden 
11 Trafikfrågor 
11.3 Nr 1271/2022, 1272–1274/2022, 1275/2022, 1315/2022 

2022/391 
Beslut om lokala trafikföreskrifter och undantag från lokala trafikföreskrifter 
Trafikhandläggare 2022-11-04, 2022-12-06, 2022-12-12, 2022-12-28 

11.5 Nr 1276/2022, 1277/2022 
Beslut om flyttning av fordon 
Trafikhandläggare 2022-11-23, 2022-10-28 

11.7 Nr 1311/2022 
Beslut om förordnande av parkeringsvakter 
Enhetschef 2022-12-27 

11.9 Nr 16/2023 
2022/552 
Teckna avtal för beställning mellan kommunen och UEAB inom beslutad 
investerings- eller driftbudget 
Sektorchef 2023-01-04 

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

12.17 

Nr 1314/2022 
Beslut om ersättning till kontaktperson/familj (arvode och 
omkostnadsersättning) enligt SKR:s riktlinjer 
Enhetschef 2022-12-28  

12.31 
Nr 1243/2022, 1244/2022 
Kommunal hyresgaranti – Bevilja hyresgaranti enligt Riktlinjer för kommunal 
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hyresgaranti i Ulricehamns kommun och minimikraven enligt 3.3 
Enhetschef 2022-01-26, 2022-09-22 

13 Anmälan till överförmyndare 
14 Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten 

14.3 

Nr 1245/2022 
Årligen upprätta en plan för att förebygga och förhindra kränkande behandling 
Enhetschef 2022-01-17 

15 Förskoleklass 
16 Grundskolan 
17 Gymnasieskolan 
18 Grundsärskolan 
19 Gymnasiesärskolan 
20 Kommunal vuxenutbildning (Komvux) 
21 Särskild utbildning för vuxna 
22 Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna 

22.1 

Nr 1238/2022, 1251–1302/2022, 1301/2022 
Interkommunal ersättning avseende mottagande av elev från andra kommuner 
Verksamhetschef 2022-11-23, 2022-11-21, 2022-12-07 

22.2 

Nr 1239/2022, 1304/2022 
Interkommunal ersättning avseende placering i annan kommuns förskola, 
grundskola, friskola, specialskola, gymnasieskola eller gymnasiesärskola 
Verksamhetschef 2022-12-01, 2022-12-21 

  
 
 
 
 

Camilla Lindman 
Registrator 
Kanslifunktionen 
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Budget och verksamhetsplan år 2023 för 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
Dnr 2022/802 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Budget och verksamhetsplan år 2023 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
godkänns.  
 
Sammanfattning 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är en 
samverkansorganisation för kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, 
Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Varbergs kommun är adjungerad till förbundet enligt 
särskilt avtal.  Verksamheten grundar sig på den förbundsordning som beslutats av 
medlemskommunerna.  
 
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade den 9 december 2022 
att för egen del anta Budget och verksamhetsplan för 2023 samt att översända densamma till 
medlemskommunerna för godkännande. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-12-27 från kommunchef 
2 Protokollsutdrag § 100 221209 Verksamhetsplan och budget 2023 
3 Verksamhetsplan och budget 2023 - beslutad 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Budget och verksamhetsplan år 2023 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
godkänns.  
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-12-27 

Tjänsteskrivelse Budget och verksamhetsplan år 
2023 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
Diarienummer 2022/802, löpnummer 5126/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Budget och verksamhetsplan år 2023 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
godkänns.  
 
Sammanfattning 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är en 
samverkansorganisation för kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, 
Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Varbergs kommun är adjungerad till förbundet enligt 
särskilt avtal.  Verksamheten grundar sig på den förbundsordning som beslutats av 
medlemskommunerna.  
 
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade den 9 december 2022 
att för egen del anta Budget och verksamhetsplan för 2023 samt att översända densamma till 
medlemskommunerna för godkännande. 
 
 
Ärendet 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är en 
samverkansorganisation för kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, 
Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Varbergs kommun är adjungerad till förbundet enligt 
särskilt avtal.  Verksamheten grundar sig på den förbundsordning som beslutats av 
medlemskommunerna. Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
beslutade den 9 december 2022 att för egen del anta Budget och verksamhetsplan för 2023 
samt att översända densamma till medlemskommunerna för godkännande. 
 
Medlemsavgiften för 2023 är 78 kronor/invånare, varav 41 kronor för finansiering av 
basverksamheten och 37 kronor för finansiering av utvecklingsmedel.  
I förbundet ingår även Business Region Borås, Dataskyddsombud, Medarbetarcentrum, 
Vård- och omsorgscollege, Navet science center samt Närvårdskontoret. Dessa verksamheter 
finansieras och nyttjas olika av medlemskommunerna. Vård- och omsorgscollege och 
Närvårdskontoret finansieras av både medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen. 
Ulricehamns kommun finansierar och nyttjar inte verksamheten Medarbetarcentrum.  
 
Laglighet 
Enligt kommunallagen och kommunalförbundets förbundsordning ska direktionen årligen 
fastställa en budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och 
ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande 
treårsperioden. Förbundsdirektionen förslag ska föreläggas förbundsmedlemmarna.     
 
Ekonomi 
Medlemsavgiften för år 2023 är den samma som för år 2022. Den totala kostnaden blir dock 
något högre utifrån att invånarantalet i Ulricehamn har ökat.  
 
Beslutsunderlag 
1 Protokollsutdrag § 100 221209 Verksamhetsplan och budget 2023 
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2 Verksamhetsplan och budget 2023 - beslutad 
Beslut lämnas till 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund  
 
 
 
 
 

Gustaf Olsson Lena Brännmar 
Kommunchef Kanslichef 
 Kommunledningsstaben 
  

 



  Sammanträdesprotokoll 
Direktionen 

Datum: 2022-12-09 
Sida 11 (21) 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

§ 100 Verksamhetsplan och budget 2023 
Diarienummer: 2022/SKF0192 
 
Beslut 
Direktionen antar för egen del Verksamhetsplan, drift- och investeringsbudget 2023 och översänder 
desamma till medlemskommunerna för godkännande 
 
Sammanfattning 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är en samverkansorganisation för 
kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. 
Varbergs kommun är adjungerad till förbundet enligt särskilt avtal. Verksamheten grundar sig på den 
förbundsordning som beslutats av medlemskommunerna.  
 
Förbundets verksamhet innefattar även verksamheter och uppdrag som finansieras av deltagande 
kommuner; Business Region Borås, Dataskyddsombud, Medarbetarcentrum, Vård- och 
omsorgscollege, Navet science center samt Närvårdskontoret som koordinerar Närvårdssamverkan 
Södra Älvsborg.  
 
Förbundets samlade budget för 2023 visar en omsättning om ca 137 mnkr.  
 
 2023 2022 
INTÄKTER    

Förbundsmedel/medlemsavgifter 37 653 042 35 598 941 
Övriga intäkter 99 051 036 77 061 706 
SUMMA INTÄKTER 136 704 078 112 660 647 
KOSTNADER   

Personal 42 032 947 36 455 832 
Övriga kostnader 10 858 766 10 013 696 
Tjänster 83 812 365 66 191 117 
SUMMA KOSTNADER 136 704 078 112 660 647 
RESULTAT 0  0 

 
Posten övriga intäkter består till största del av projektmedel. Den största ökningen jämfört med 
föregående år återfinns inom välfärdsområdet, som de senaste åren erhållit statliga medel för olika 
satsningar, samt projektet Samverkan eArkiv som återfinns under administrationen. Huvuddelen av 
projektens kostnader återfinns under posten tjänster. 
 
Kostnadsmässigt ser förbundet ett kraftigt ökat kostnadsläge gällande pensioner, lokaler och 
energikostnader om totalt ca 7 mnkr. När det gäller Navet science center motsvarar dessa tre 
kostnadsposter ca 1,5 mnkr. Navet har tecknat flera nya avtal som innebär ökade intäkter 2023 och 
beslut är även taget att höja entréavgiften för allmänheten från 90/130 kr till 100/140 kr. Det har 
gjorts anpassningar i verksamheten som påverkar kostnadssidan positivt. Dock budgeterar Navet 
science center ett underskott i driften om 500 tkr.   



  Sammanträdesprotokoll 
Direktionen 

Datum: 2022-12-09 
Sida 12 (21) 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

Navet planerar en investering i ny utställning om fysik för de yngsta under 2023 i syfte att utveckla 
verksamheten och öka intäkterna framåt. Satsningen ligger i linje med Navets affärsplan 2022-2025. 
Affärsområdet Navet mötesplats slår fast att Navet ska vara ett attraktivt besöksmål samt bidra till 
platsutveckling och attraktivitet genom att erbjuda ett intresseväckande och lärorikt utbud för 
boende i Sjuhärad. Utställningen kommer att utgöra den enskilt viktigaste aktiviteten för målet att 
2023 öka antalet besökare med 10 %. Ökningen motsvarar 2 150 fler besökare och bidrar med  
ca 160 tkr i ökade intäkter. Det ökade antalet besökare ryms inom befintlig bemanning och påverkar 
inte lönekostnaden. Utställningen kommer även att möjliggöra fortbildning för pedagoger och 
studenter, även det i linje med antagen affärsplan. Kostnadsmässigt kommer investeringen att 
innebära ökade avskrivningskostnader om ca 100 tkr 2023 samt ca 130 tkr kommande nio år. 
 
Bedömningen är att förbundets verksamhet i sin helhet kommer att uppvisa ett balanserat resultat 
2023. Dock är det en budget utan marginaler och försiktighetsåtgärder i form av särskilda riktlinjer, 
exempelvis gällande anställning och inköp, kommer att införas.  
 
Enligt förbundsordningen ska Direktionens förslag till budget och verksamhetsplan samt treårsplan 
översändas till förbundsmedlemmarna för godkännande.  
 
Expedieras till 
Medlemskommunerna 
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Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är en 
samverkansorganisation för kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, 
Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Varbergs kommun är 
adjungerad till förbundet enligt särskilt avtal. 

Förbundet leds av en Direktion där medlemskommunerna företräds av 
politiskt valda ledamöter. 

De två beredningsgrupperna Hållbar regional utveckling Sjuhärad (BH7) och 
Välfärd och Kompetens arbetar med strategiska frågor, bereder ärenden till 
Direktionen och företräder kommunalförbundet inom sina 
verksamhetsområden.

Sjuhärads kommunalförbund är delägare i bolagen Gryning Vård AB och 
Mediapoolen AB. Förbundet ingår även i VästKom, en sammanslutning av de 
delregionala kommunalförbunden i Västra Götaland som på regional nivå 
ska företräda och samordna kommunernas intressen. 

Förbundet utser Boråsregionens representanter i regionala beredningar 
samt nominerar deltagare till styrelsen för VästKom, Beredningen för hållbar 
utveckling Västra Götaland (BHU) och det politiska samrådsorganet SRO.
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Organisation
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Förbundets övergripande strategiska mål är 

Att aktivt arbeta för att Sjuhärad/Boråsregionen ska vara ett bra 
område att bo, arbeta och leva i 

Detta görs genom att med tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv skapa 
gränsöverskridande möten för att främja samverkan, innovation och nytänkande 

Syfte och strategiskt mål 

Förbundet syftar till att stärka Sjuhäradsregionen samt 
att främja medlemmarnas samverkan för utveckling och 
effektivt resursutnyttjande.

Enligt förbundsordningen ska förbundet aktivt tillvarata 
medlemskommunernas gemensamma intressen, bland 
annat regionalt och nationellt, samt vara en plattform 
för medlemmarnas sammanhållning byggd på samsyn 
över kommun- och partigränser. 

4

Ändamål med verksamheten

1. Att verka för samordning av strategiska angelägenheter av 
gemensamt intresse för medlemskommunerna i deras roll och 
verksamheter

2. Samverkan i andra frågor där medlemmarna bedömer detta 
lämpligt

3. Att tills vidare svara för drift av verksamheter som 
Direktionen samfällt beslutar



STYRDOKUMENT 

Verksamheten grundar sig på förbundsordningen. 

Styrdokument inom regional utveckling är Utvecklingsstrategi för 
Sjuhärad 2021-2030 samt Kulturplan för Boråsregionen 2020-2023. 

Inom område välfärdsutveckling styrs verksamheten utifrån gällande 
lagstiftning samt regionala och delregionala avtal och överenskommelser.

De övriga verksamheterna har planer och uppdragsbeskrivningar som 
beskriver deras arbete.

VERKSAMHET

Förbundet är en samverkansplattform med huvuduppdrag att verka för 
samordning och utveckling inom de områden medlemskommunerna anser 
vara angelägna. Förbundet har specialistkompetens som kan utgöra ett 
viktigt stöd för medlemskommunerna och bidra till utveckling av Sjuhärad.

Förbundet har grunduppdrag inom regional utveckling och 
välfärdsutveckling av både permanent och tillfällig karaktär.

Förbundskansliet stödjer de politiska grupperingarna och är kontakt 
gentemot medlemskommunerna samt andra myndigheter och 
organisationer. 

I syfte att tillvarata och fånga upp utvecklingsbehov deltar förbundet i 
grupperingar på såväl delregional, regional som nationell nivå. 

Förbundets verksamhet innefattar även verksamheter och uppdrag som 
finansieras av deltagande kommuner; Business Region Borås, 
Dataskyddsombud, Medarbetarcentrum, Vård- och omsorgscollege, Navet 
science center samt Närvårdskontoret som koordinerar Närvårdssamverkan 
Södra Älvsborg. 

Närvårdssamverkan styrs av ett delregionalt politiskt samråd bestående av 
representanter från medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen. 
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GRUNDUPPDRAG OCH STYRDOKUMENT

De fastställda styrdokumenten Utvecklingsstrategi för Sjuhärad samt 
Kulturplan för Boråsregionen beskriver förbundets grunduppdrag och 
fokusområden inom regional utveckling och kulturområdet.

Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021–2030

Den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland 2021-2030 pekar ut 
riktningen för hur Västra Götaland ska utvecklas till 2030 och konkretiserar 
vad en sådan omställning innebär ur ett ekonomiskt, miljömässigt och 
socialt perspektiv. Strategin består av fyra långsiktiga prioriteringar och fyra 
kraftsamlingar. Strategin är vägledande för förbundet och kommunerna i 
Sjuhärad.

Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021-2030

Utvecklingsstrategi för Sjuhärad anger riktningen för det delregionala 
utvecklingsarbetet 2021–2030. Strategin lyfter fram prioriterade 
fokusområden, inriktningar och önskade effekter. Strategin är styrande för 
förbundet och fungerar som vägledning och inspiration för alla parter som 
bidrar till utvecklingsarbetet i Sjuhärad. 

Strategins fem fokusområden är 
• En innovativ och konkurrenskraftig delregion 
• Strategisk kompetensförsörjning 
• En socialt hållbar delregion 
• En cirkulär och hållbar framtid 
• Hållbar samhällsplanering 6

Regional utveckling

Fokusområdena samspelar med den regionala utvecklingsstrategins 
långsiktiga prioriteringar och kraftsamlingar. Strategin lyfter också upp 
kopplingen till Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. 

Kulturplan för Boråsregionen 2020-2023

Utifrån Kulturstrategi Västra Götaland – en regional kulturplan, har en 
delregional kulturplan tagits fram som anger riktning och prioriteringar för 
satsningar under perioden 2020-2023. Kultursamverkan i Boråsregionen ska 
bidra till att uppfylla målen i regionens kulturstrategi. 

Kulturplanen består av fem målbilder för samverkan 
• Bibliotek och läsfrämjande 
• Kulturskolan – barn och ungas eget skapande 
• Offentlig konst och gestaltad livsmiljö 
• Hållbar platsutveckling 
• Folkbildning och civilsamhälle 

I Boråsregionen ska barnperspektivet genomsyra kulturutvecklingen.

Överenskommelse delregionala utvecklingsmedel 2021–2024

Regionutvecklingsnämnden, kulturnämnden och miljönämnden avsätter 
årligen medel för delregional utveckling. De regionala medlen 
motfinansieras till samma nivå av medlemskommunerna. Syftet är att med 
gemensam finansiering skapa en god grund för regional och delregional 
utveckling genom flernivåsamverkan. 



GRUNDUPPDRAG OCH STYRDOKUMENT

Enheten för välfärdsutveckling arbetar med äldreomsorg, funktionsnedsättning, 
individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri, hälso- och sjukvård, välfärdsteknik, 
hälsofrämjande och förebyggande, elevhälsofrågor, utbildnings- och skolfrågor, 
kompetensutveckling och kompetensförsörjning. 

Enhetens arbete och uppdrag styrs av medlemskommunernas behov tillsammans 
med gällande lagstiftning samt regionala och delregionala avtal och 
överenskommelser.

Enheten för välfärdsutveckling skapar mötesplatser för kunskapsutveckling och 
nätverkande och fungerar som ett stöd för medlemskommunerna. Arbetet handlar 
om samordning, informationsspridning, kompetensutveckling, förhandlingsarbete 
och omvärldsbevakning.

Förbundet företräder även medlemskommunerna på regional och länsnivå samt 
nationell nivå i partssamtal med olika myndigheter och organisationer. Flera 
omfattande omställningsarbeten pågår på regional nivå där förbundet samordnar 
det delregionala arbetet i form av projektledning samt stöd till kommunerna. 

Följande två fokusområden i Utvecklingsstrategi för Sjuhärad berör enhetens 
arbete; Strategisk kompetensförsörjning samt En socialt hållbar delregion. 

Handlingsplaner nätverk

Enheten driver chefsnätverk och specialistnätverk med representanter från 
medlemskommunerna. Nätverken tar årligen fram handlingsplaner med 
prioriterade fokusområden och aktiviteter för kommande år.  
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Välfärdsutveckling
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Förbundet utgör en viktig samverkansplattform för medlemskommunerna 
på såväl politisk nivå som för organisationen i övrigt. Förutom de politiska 
beredningarna samt Direktionen, driver förbundet ca 25 nätverk för 
tjänstepersoner i kommunerna. 

UPPFÖLJNING GRUNDUPPDRAG

• Uppföljning av Utvecklingsstrategi Sjuhärad 2021-2030 utifrån framtagen 
handlingsplan

• Uppföljning Kulturplan för Boråsregionen 2020-2023

• Uppföljning av de delregionala utvecklingsmedlen, DRUM, enligt regional 
modell

• Årlig enkät till nätverken utifrån grunduppdraget. Minst 85 % ska vara 
nöjda med förbundets verksamhet

• Uppföljning av övriga verksamheter och projekt inom samtliga 
delregionala områden utifrån fastställda uppdrag och planer

8

Uppföljning grunduppdrag

8



VÄRLDSLÄGET - EKONOMI
Sverige, liksom övriga Europa, står inför en orolig vinter med kraftigt ökande 
inflation, höjda räntor, höjda energipriser och risk för en kommande 
lågkonjunktur. 

HÅLLBAR SAMHÄLLSPLANERING
Att samordna och koordinera planeringsprocesser gällande frågor som 
sträcker sig över kommungränserna bidrar till både högre kvalitet och ökad 
effektivitet i samhällsplaneringen. Under 2023 kommer en satsning att göras 
för att skapa förutsättningar för strategisk markanvändning utifrån 
väsentliga samhällsintressen och kommunernas behov. Ett annat prioriterat 
område är samverkan kring de tre viktiga stråken inom delregionen. 

STRATEGISK KOMPETENSFÖRSÖRJNING
Kompetensförsörjning anges som den största utmaningen för arbetsgivarna i 
regionen; privata såväl som offentliga. För att kunna anpassa utbildningar 
och kompetensutveckling av befintliga medarbetare krävs analys av 
arbetsgivarnas kompetensbehov på kort och lång sikt. Kopplingen mellan 
skola och arbetsliv behöver stärkas för att skapa intresse för bristyrken. 
Omställning av befintlig arbetskraft samt att attrahera kompetens utanför 
delregionen är andra viktiga prioriteringar och Sjuhärads attraktionskraft 
kommer att ha betydelse såväl för kompetensförsörjningen som för nya 
etableringar.

Nuläge och förutsättningar

EN CIRKULÄR OCH HÅLLBAR FRAMTID
Ett fossiloberoende och cirkulärt samhälle lyfts fram som en viktig 
målsättning i den regionala utvecklingsstrategin i Västra Götaland. I det 
delregionala arbetet möter vi denna målsättning genom riktade insatser 
tillsammans med kommunerna. Satsningen på Fossilfri Boråsregion 
fortsätter 2023 med inriktning mot energi och transport. Det övergripande 
syftet är att stödja kommunerna och näringslivet i Sjuhärad i 
omställningen till fossiloberoende samt att trygga energiförsörjningen. För 
att bidra till ett cirkulärt Sjuhärad arbetar förbundet aktivt under 2023 
med att stödja kommunerna i att uppnå målen i den gemensamma 
avfallsplanen. Ett fortsatt viktigt arbete är också Klimat 2030 och 
kommunernas klimatlöften.

EN INNOVATIV OCH KONKURRENSKRAFTIG DELREGION
Boråsregionen är i ett expansivt skede och står inför ett ökat 
etableringstryck, vilket kräver en samverkande organisation för att möta 
de behov som uppstår. Kommunerna och näringslivet behöver också öka 
beredskapen för att ta emot en allt större efterfrågan på kommunal och 
kommersiell service. Efterfrågan på industrimark är stor och för att 
möjliggöra att ta emot etableringar där de passar bäst i Sjuhärad, kommer 
kommunerna att samverka inom strategisk markanvändning. För att ge 
befintligt näringsliv möjlighet att utvecklas och växa kommer förbundet att 
arbeta för ett närmare samarbete mellan näringsliv, akademi, forskning 
och det lokala, regionala och nationella innovationsstödssystemet. 9



EN SOCIALT HÅLLBAR DELREGION – TILLSAMMANS FÖR EN OMSTÄLLNING 
TILL GOD OCH NÄRA VÅRD

Omställningen till Nära vård med primärvården som nav innebär att allt 
mer hälso-och sjukvård kommer att ges i hemmet. Omställningen leder till 
att kommunernas ansvar och åtaganden ökar, vilket också innebär att det 
kommunala perspektivet i omställningen behöver prioriteras. Förbundet 
har under 2023 en viktig roll att bevaka, samordna och följa arbetet med 
omställningen till en god och nära vård. Införandet av Framtidens 
vårdinformationsmiljö, ny modell för hantering av digitala hjälpmedel samt 
hälso-och sjukvårdsavtal och Färdplan god och nära vård samt ny 
lagstiftning inom socialtjänst och hälso- och sjukvård är andra viktiga 
bevakningsområden för förbundet. 

En socialt hållbar delregion innebär att alla invånare har jämlika 
förutsättningar att leva ett gott liv och delta i samhällslivet. Under 2023 
kommer förbundet tillsammans med kommunerna driva Kunskapsnod 
Fullföljda studier Sjuhärad, med utgångspunkt i den regionala 
kraftsamlingen Fullföljda studier. 

Nuläge och förutsättningar

KULTUR

En statlig översyn av kultursamverkansmodellen genomförs under året 
med syfte att modellen ska utvecklas så att den i ökad grad kan bidra till 
kultur i hela landet och till att de nationella kulturpolitiska målen uppnås. 
Regionernas frihet och ansvar ska beaktas i översynen. Samtidigt kommer 
den regionala kulturstrategin och den delregionala kulturplanen revideras. 
2023 kommer insatser att genomföras för att uppnå prioriterade mål i 
planen, arbeta fram en reviderad delregional kulturplan samt inrätta en 
funktion för att öka resurserna till delregionen.
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REGIONAL UTVECKLING
• Skapa förutsättningar för hållbar samhällsplanering med strategisk 

markanvändning utifrån väsentliga samhällsintressen
• Utveckla samarbetet inom stråket Borås-Värnamo
• Skapa förutsättningar för att behov och utbud av kompetens möts
• Utveckla strukturen i arbetet med kompetensförsörjning samt förbättra 

samarbetet med Västra Götalandsregionen och Kompetensrådet enligt 
antagen avsiktsförklaring

• Stimulera omställningen till ett cirkulärt och fossiloberoende samhälle 
med särskilt fokus på fossilfria transporter och fossilfri energiförsörjning

• Stödja kommunerna i genomförandet av Klimat 2030, kommunernas 
klimatlöften samt den gemensamma avfallsplanen

• Utveckla samarbetet mellan kommunerna och akademin och det 
regionala innovationssystemet

• Utveckla en samverkansmodell för stora etableringar 
• Revidera den delregionala kulturplanen
• Rikta insatser mot de prioriterade målbilderna Barnperspektivet, Hållbar 

platsutveckling samt Folkbildning och civilsamhälle
• Inrätta funktionen finansieringslots för kultur
• Främja uppväxlingen av delregionala utvecklingsmedel för att öka 

resurserna till det regionala utvecklingsarbetet

Mål och uppdrag 2023

VÄLFÄRDSUTVECKLING 
• Genom Kunskapsnod Fullföljda studier Sjuhärad stödja kommunerna 

samt samverka med andra aktörer i genomförandet av kraftsamling 
Fullföljda studier 

• Tillsammans med Närvårdskontoret hålla samman ett 
omställningsarbete för att stärka kommunerna och regionens 
verksamheter i arbetet med samsjuklighet med utgångspunkt i 
samsjuklighetsutredningen

• Bistå i processen med revidering av befintligt avtal gällande Barnahus
• Samordna delregionalt utvecklingsarbete utifrån genomförd 

kartläggning av kvinnojourerna i Sjuhärad 
• Omhänderta resultatet av förstudie Branschråd Välfärd och utveckla 

formerna för delregional samverkan inom området

Nätverken inom välfärd har i sina handlingsplaner lyft upp följande 
fokusområden för 2023
• Välfärdsteknik och digitalisering
• Personal- och kompetensförsörjning
• Ledarskap
• Samverkan i vårdfrågor
• Placeringar barn och unga
• Funktionshinderpolitik
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FINANSIELLA MÅL

Kommunallagen anger att ekonomin ska vara i balans. Intäkterna ska 
överstiga kostnaderna och det så kallade balanskravet utgör en 
miniminivå för det ekonomiska resultatet. Förbundets finansiella mål 
2023 är

1. Förbundets kostnader ska inte överstiga intäkterna

2. Förbundet ska uppvisa ett eget kapital om lägst 4 000 tnkr

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Enligt kommunallagen 11 kap §1 ska kommuner, kommunalförbund och 
regioner ha god ekonomisk hushållning. Förbundet ska bedriva sin 
verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt för att skapa 
förutsättningar för god ekonomisk hushållning enligt följande riktlinjer:

1. Förbundet ska hantera beslutade budgetmedel rationellt och effektivt så 
att de gör mesta möjliga nytta för Boråsregionen och 
medlemskommunerna

• Förbundets verksamheter, insatser och kostnader ska 
kontinuerligt utvärderas och omprövas

• Förbundet ansvarar för att en god intern kontroll upprätthålls 
utifrån Direktionens reglemente, riktlinjer och beslut

2. Förbundets tillgångar och skulder ska förvaltas på ett betryggande sätt

3. Direktionens budgetbeslut är överordnat verksamheten och vid 
målkonflikter är det ekonomin som ytterst sätter gränsen för det totala 
verksamhetsutrymmet.
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God ekonomisk hushållning



FÖRBUNDETS SAMLADE VERKSAMHET
Förbundet bedriver basverksamhet och delregionala projekt samt 
fördelar utvecklingsmedel enligt avtal med Västra Götalandsregionen. 

Medlemsavgiften för 2023 är 78 kronor/invånare, varav 41 kronor för 
finansiering av basverksamheten och 37 kronor för finansiering av 
utvecklingsmedel. Medlemsavgiften för Varbergs kommun är 
11 kronor/invånare. 

I förbundet ingår även Business Region Borås, Dataskyddsombud, 
Medarbetarcentrum, Vård- och omsorgscollege, Navet science center 
samt Närvårdskontoret. Dessa verksamheter finansieras och nyttjas 
olika av medlemskommunerna. Vård- och omsorgscollege och 
Närvårdskontoret finansieras av både medlemskommunerna och 
Västra Götalandsregionen. 
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Budget och finansiering

2023 2022

INTÄKTER

Förbundsmedel/medlemsavgifter 37 324 893 35 598 941

Övriga intäkter 99 051 036 77 061 706

SUMMA INTÄKTER 136 375 929 112 660 647

KOSTNADER

Personal 42 032 947 36 455 832

Övriga kostnader 10 858 766 10 013 696

Tjänster 83 484 217 66 191 117

SUMMA KOSTNADER 136 375 929 112 660 647

RESULTAT 0 0



ADMINISTRATION

I omsättningen ingår den fördelningsnyckel som tillämpas gällande 
gemensamma kostnader om ca 6 000 tkr samt ett internt projekt som 
omsätter ca 4 000 tkr.

FÖRBUNDSKANSLI

Intäkterna består av förbundsmedel.

14

Budget och finansiering

2023 2022

INTÄKTER

Förbundsmedel 5 595 204 5 845 962

Övriga intäkter 1 610 000 0

SUMMA INTÄKTER 7 205 204 5 846 962

KOSTNADER

Personal 4 579 920 3 452 617

Övriga kostnader 203 000 252 689

Tjänster 1 898 284 2 140 656

SUMMA KOSTNADER 6 681 204 5 845 962

RESULTAT 524 000 0

2023 2022

INTÄKTER

Förbundsmedel 347 742 438 884

Övriga intäkter 9 994 240 7 105 011

SUMMA INTÄKTER 10 341 982 7 543 895

KOSTNADER

Personal 3 276 731 2 724 207

Övriga kostnader 1 783 652 1 954 157

Tjänster 5 281 599 2 865 530

SUMMA KOSTNADER 10 341 982 7 543 895

RESULTAT 0 0



REGIONAL UTVECKLING

Anslag för tilldelning av utvecklingsmedel är knappt 19 000 tkr 
varav medlemskommunerna bidrar med 8 400 tkr och Västra 
Götalandsregionen med resterande belopp. Utöver 
utvecklingsmedel erhålls projektmedel från andra externa parter. 
Pågående interna projekt omsätter ca 12 000 tkr.

VÄLFÄRDSUTVECKLING

Intäkterna består dels av förbundsmedel, dels projektmedel inom 
välfärd och kompetens. 
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Budget och finansiering

2023 2022

INTÄKTER

Förbundsmedel 2 741 464 2 521 721

Övriga intäkter 33 440 340 19 743 124

SUMMA INTÄKTER 36 181 804 22 264 844

KOSTNADER

Personal 5 396 146 5 205 608

Övriga kostnader 576 862 659 627

Tjänster 30 208 797 16 399 609

SUMMA KOSTNADER 36 181 804 22 264 844

RESULTAT 0 0

2023 2022

INTÄKTER

Förbundsmedel 9 912 677 9 667 724

Övriga intäkter 22 971 178 21 975 335

SUMMA INTÄKTER 32 883 855 31 643 059

KOSTNADER

Personal 5 406 066 4 476 843

Övriga kostnader 195 906 734 797

Tjänster 27 281 883 26 431 418

SUMMA KOSTNADER 32 883 855 31 643 059

RESULTAT 0 0



DATASKYDDSOMBUD

Verksamheten finansieras genom en fast avgift om 135 tkr per 
deltagande kommun samt en rörlig del baserad på antal invånare. 
Avgiften räknas upp med 2,5 % årligen.

BUSINESS REGION BORÅS

Verksamheten finansieras av medlemskommunerna med 
6 kronor/invånare. Budgeten innefattar en intäkt om 250 tkr från 
2022 för icke utförda aktiviteter.
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Budget och finansiering

2023 2022

INTÄKTER

Medlemsavgifter 1 373 544 1 365 210

Övriga intäkter 250 000 800 000

SUMMA INTÄKTER 1 623 544 2 165 210

KOSTNADER

Personal 877 394 816 920

Övriga kostnader 31 652 380 991

Tjänster 714 498 967 299

SUMMA KOSTNADER 1 623 544 2 165 210

RESULTAT 0 0

2023 2022

INTÄKTER

Medlemsavgifter 2 579 537 2 508 131

Övriga intäkter 0 0

SUMMA INTÄKTER 2 576 537 2 508 131

KOSTNADER

Personal 2 122 614 1 888 145

Övriga kostnader 78 338 162 689

Tjänster 378 585 457 298

SUMMA KOSTNADER 2 579 537 2 508 131

RESULTAT 0 0



VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE

Verksamheten finansieras av medlemskommunerna och 
Västra Götalandsregionen enligt fastställd modell. 
Kommunernas kostnader fördelas utifrån invånarantal. 

MEDARBETARCENTRUM

Borås, Mark, Svenljunga och Tranemo kommuner har avtal med 
Medarbetarcentrum. Avgiften räknas upp med 2,5 % årligen.
Verksamheten får utöver intäkt enligt avtal även intäkter för sålda 
tjänster till avtalskommuner och övriga. 
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Budget och finansiering

2023 2022

INTÄKTER

Medlemsavgifter 2 613 476 2 549 734

Övriga intäkter 634 276 611 060

SUMMA INTÄKTER 3 247 752 3 160 794

KOSTNADER

Personal 2 864 797 2 740 050

Övriga kostnader 111 427 120 298

Tjänster 271 528 300 446

SUMMA KOSTNADER 3 247 752 3 160 794

RESULTAT 0 0

2023 2022

INTÄKTER

Medlemsavgifter 835 624 801 621

Övriga intäkter 600 000 500 000

SUMMA INTÄKTER 1 435 624 1 301 621

KOSTNADER

Personal 390 731 374 030

Övriga kostnader 52 818 147 922

Tjänster 992 075 779 669

SUMMA KOSTNADER 1 435 624 1 301 621

RESULTAT 0 0



NÄRVÅRDSSAMVERKAN SÖDRA ÄLVSBORG

I Närvårdssamverkan medverkar samtliga medlemskommuner, 
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund, som samordnar kommunernas arbete.

Regionens parter står för 50 % av kostnaderna och kommunerna 
för resterande 50 %. Kommunernas kostnader fördelas utifrån 
invånarantal, 6 kronor/invånare. Utöver den fasta finansieringen 
kan olika former av projektmedel komma att sökas för att 
finansiera gemensamma utvecklingsprojekt. Budgeten innefattar 
en intäkt om 400 tkr från 2022.

NAVET SCIENCE CENTER

Avtalskommuner är Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, 
Tranemo och Ulricehamn. Avgiften räknas upp med 2,5 % årligen.
Verksamheten får utöver intäkt enligt avtal även intäkter från 
Skolverket, Västra Götalandsregionen och för sålda tjänster till 
avtalskommuner och övriga. Utöver den fasta finansieringen kan 
olika former av projektmedel komma att sökas för att finansiera 
projekt.
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Budget och finansiering

2023 2022

INTÄKTER

Medlemsavgifter 8 578 537 7 597 300

Övriga intäkter 15 224 604 12 395 838

SUMMA INTÄKTER 23 803 141 19 993 138

KOSTNADER

Personal 13 813 030 12 090 797

Övriga kostnader 7 745 961 5 365 126

Tjänster 2 768 150 2 537 215

SUMMA KOSTNADER 24 327 141 19 993 138

RESULTAT -524 000 0

2023 2022

INTÄKTER

Medlemsavgifter 2 747 088 2 302 654

Övriga intäkter 14 326 398 13 931 338

SUMMA INTÄKTER 17 073 486 16 233 992

KOSTNADER

Personal 3 305 518 2 686 615

Övriga kostnader 79 150 235 400

Tjänster 13 688 818 13 311 979

SUMMA KOSTNADER 17 073 486 16 233 992

RESULTAT 0 0



19

Investeringsbudget

2023 2022

FÖRBUNDSKANSLI

Inventarier kontor och möteslokaler 210 000 0

NAVET SCIENCE CENTER

Ny utställning 1 200 000 0

TOTALT 1 410 000 0



Treårsplan för förbundets samlade verksamhet. Intäktsmodeller för 
förbundsmedel samt driftverksamheter redovisas nedan. 
Kostnadsutvecklingen innebär ett löpande effektiviseringskrav för 
förbundet.
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Treårsplan

2024 2025 2026

INTÄKTER

Förbundsmedel/medlemsavgifter 38 250 000 38 860 000 39 470 000

Övriga intäkter 97 300 000 97 280 000 96 860 000

SUMMA INTÄKTER 135 550 000 136 140 000 136 330 000

KOSTNADER

Personal 43 840 000 42 850 000 44 240 000

Övriga kostnader 11 120 000 11 390 000 11 670 000

Tjänster 82 140 000 83 230 000 82 200 000

SUMMA KOSTNADER 137 100 000 137 470 000 138 110 000

EFFEKTIVISERINGSKRAV -1 550 000 -1 330 000 -1 780 000

RESULTAT 0 0 0

INTÄKTSMODELL

Förbundsmedel Utifrån invånarantal, uppräkning ca 1 %

Business Region Borås Utifrån invånarantal, uppräkning ca 1 %

Dataskyddsombud Årlig uppräkning 2,5 %

Medarbetarcentrum Årlig uppräkning 2,5 %

Vård- och omsorgscollege Årlig indexuppräkning utifrån PKV

Navet science center Årlig uppräkning 2,5 %

Närvårdskontoret Utifrån invånarantal, uppräkning ca 1 %



DRIFTVERKSAMHET

• Business Region Borås

• Dataskyddsombud

• Medarbetarcentrum

• Vård- och omsorgscollege Sjuhärad

• Navet science center

• Närvårdskontoret

PÅGÅENDE PROJEKT OCH UPPDRAG

• Suicidprevention Sjuhärad

• Samsjuklighet Sjuhärad

• Fossilfri Boråsregion

• Samordning gemensam avfallsplan

• Kunskapsnod Fullföljda studier Sjuhärad

• Samverkan eArkiv
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Övriga verksamheter och projekt

Vårgårda

Borås
Bollebygd

Mark
Svenljunga

Herrljunga

Ulricehamn

Tranemo
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§  
 

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning - 
införande av e-förslag 
Dnr 2022/664 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
I enlighet med antagna delar av demokratiberedningens rapport (kommunfullmäktiges 
beslut 2022-01-27 § 17) införs e-förslag från och med 1 mars 2023. Möjligheten att lämna 
medborgarförslag, så som det regleras i kommunallagen, tas i och med detta bort. 
 
Kommunfullmäktiges arbetsordning med föreslagen revidering antas. Tidigare 
arbetsordning, antagen av kommunfullmäktige 2022-11-24 § 241, upphävs därmed. 
 
E-förslag i Ulricehamns kommun benämns ”Ulricehamnsförslag”. 
 
I styrdokumentet ”Riktlinje för handläggning av medborgarförslag, motioner och övriga 
politiska beslutsärenden” ändras ordet ”medborgarförslag” till ”Ulricehamnsförslag”. 
 
Kostnaden för den tekniska lösningen, 50 000 kr, tas inom ramen för 
kommunledningsstabens budget. 
 
En uppföljning av införandet av e-förslag genomförs under första halvåret 2024. 
 
Sammanfattning 
Demokratiberedningen föreslog i sin rapport, som antogs av kommunfullmäktige 2022-01-27 
§ 17, att Ulricehamn inför e-förslag i enlighet med Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) 
modell där förslaget läggs ut på hemsidan och andra medborgare kan stödja förslaget genom 
att signera det. I och med detta beslutar kommunen själv om vilka regler som gäller, både för 
vem som får lämna förslag och även hur de ska hanteras. Dessa regler föreslås föras in i 
kommunfullmäktiges arbetsordning. Modellen används redan i flertalet kommuner, bland 
annat i Svenljunga kommun och i Borås Stad. 
 
Förslag som kommer in publiceras på kommunens hemsida och man möjliggör för 
underskrifter. För att ett förslag ska lyftas in i den politiska processen föreslår förvaltningen 
att det behöver få 50 underskrifter. I jämförelse behöver ett Svenljungaförslag samla 30 
underskrifter och Boråsförslaget 100 underskrifter för att lyftas till kommunfullmäktige i 
respektive kommun. 
 
Förvaltningen föreslår att e-förslag i Ulricehamns kommun benämns ”Ulricehamnsförslag” 
vilket följer samma linje som andra kommuner. 
 
Genom att använda modellen e-förslag ges kommunen möjlighet att arbeta med de förslag 
som har stort stöd hos medborgarna, det betyder att antalet förslag som går vidare till 
politiken kan förväntas bli färre, men har större förankring.  
 



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2023-01-24 

 Sida 2 av 2 

Det är viktigt att alla som vill lämna förslag ska ges möjlighet till det. Därför ska förslag 
kunna lämnas via formulär på hemsidan, men också på pappersblankett eller via telefon. Alla 
som behöver hjälp med att lämna ett förslag ska få det. 
 
Förvaltningen föreslår även att det i Riktlinjen för handläggning av medborgarförslag, 
motioner och övriga politiska beslutsärenden ändras från ”medborgarförslag” till 
”Ulricehamnsförslag”. 
 
Resurser för det administrativa arbetet hanteras inom kansliet. Kostnaden för den tekniska 
lösningen beräknas till 50 000 kr och föreslås tas inom ramen för kommunledningsstabens 
budget. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-12-12 från kanslichef  
2 Kommunfullmäktiges arbetsordning 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
I enlighet med antagna delar av demokratiberedningens rapport (kommunfullmäktiges 
beslut 2022-01-27 § 17) införs e-förslag från och med 1 mars 2023. Möjligheten att lämna 
medborgarförslag, så som det regleras i kommunallagen, tas i och med detta bort. 
 
Kommunfullmäktiges arbetsordning med föreslagen revidering antas. Tidigare 
arbetsordning, antagen av kommunfullmäktige 2022-11-24 § 241, upphävs därmed. 
 
E-förslag i Ulricehamns kommun benämns ”Ulricehamnsförslag”. 
 
I styrdokumentet ”Riktlinje för handläggning av medborgarförslag, motioner och övriga 
politiska beslutsärenden” ändras ordet ”medborgarförslag” till ”Ulricehamnsförslag”. 
 
Kostnaden för den tekniska lösningen, 50 000 kr, tas inom ramen för 
kommunledningsstabens budget. 
 
En uppföljning av införandet av e-förslag genomförs under första halvåret 2024. 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-12-12 

Tjänsteskrivelse Revidering av kommunfullmäktiges 
arbetsordning - införande av e-förslag 
Diarienummer 2022/664, löpnummer 4763/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
I enlighet med antagna delar av demokratiberedningens rapport (kommunfullmäktiges 
beslut 2022-01-27 § 17) införs e-förslag från och med 1 mars 2023. Möjligheten att lämna 
medborgarförslag, så som det regleras i kommunallagen, tas i och med detta bort. 
 
Kommunfullmäktiges arbetsordning med föreslagen revidering antas. Tidigare 
arbetsordning, antagen av kommunfullmäktige 2022-11-24 § 241, upphävs därmed. 
 
E-förslag i Ulricehamns kommun benämns ”Ulricehamnsförslag”. 
 
I styrdokumentet ”Riktlinje för handläggning av medborgarförslag, motioner och övriga 
politiska beslutsärenden” ändras ordet ”medborgarförslag” till ”Ulricehamnsförslag”. 
 
Kostnaden för den tekniska lösningen, 50 000 kr, tas inom ramen för 
kommunledningsstabens budget. 
 
En uppföljning av införandet av e-förslag genomförs under första halvåret 2024. 
 
Sammanfattning 
Demokratiberedningen föreslog i sin rapport, som antogs av kommunfullmäktige 2022-01-27 
§ 17, att Ulricehamn inför e-förslag i enlighet med Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) 
modell där förslaget läggs ut på hemsidan och andra medborgare kan stödja förslaget genom 
att signera det. I och med detta beslutar kommunen själv om vilka regler som gäller, både för 
vem som får lämna förslag och även hur de ska hanteras. Dessa regler föreslås föras in i 
kommunfullmäktiges arbetsordning. Modellen används redan i flertalet kommuner, bland 
annat i Svenljunga kommun och i Borås Stad. 
 
Förslag som kommer in publiceras på kommunens hemsida och man möjliggör för 
underskrifter. För att ett förslag ska lyftas in i den politiska processen föreslår förvaltningen 
att det behöver få 50 underskrifter. I jämförelse behöver ett Svenljungaförslag samla 30 
underskrifter och Boråsförslaget 100 underskrifter för att lyftas till kommunfullmäktige i 
respektive kommun. 
 
Förvaltningen föreslår att e-förslag i Ulricehamns kommun benämns ”Ulricehamnsförslag” 
vilket följer samma linje som andra kommuner. 
 
Genom att använda modellen e-förslag ges kommunen möjlighet att arbeta med de förslag 
som har stort stöd hos medborgarna, det betyder att antalet förslag som går vidare till 
politiken kan förväntas bli färre, men har större förankring.  
 
Det är viktigt att alla som vill lämna förslag ska ges möjlighet till det. Därför ska förslag 
kunna lämnas via formulär på hemsidan, men också på pappersblankett eller via telefon. Alla 
som behöver hjälp med att lämna ett förslag ska få det. 
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Förvaltningen föreslår även att det i Riktlinjen för handläggning av medborgarförslag, 
motioner och övriga politiska beslutsärenden ändras från ”medborgarförslag” till 
”Ulricehamnsförslag”. 
 
Resurser för det administrativa arbetet hanteras inom kansliet. Kostnaden för den tekniska 
lösningen beräknas till 50 000 kr och föreslås tas inom ramen för kommunledningsstabens 
budget. 
 
 
Ärendet 
I Ulricehamns kommun har det funnits möjlighet att lämna in medborgarförslag i enlighet 
med KL 8 kap. 1 § “Den som är folkbokförd i kommunen eller i en kommun inom landstinget 
får, om fullmäktige har beslutat det, väcka ärenden i fullmäktige (medborgarförslag).” 
 
Demokratiberedningen föreslog i sin rapport, som antogs av kommunfullmäktige 2022-01-27 
§ 17, att Ulricehamn inför e-förslag i enlighet med Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) 
modell där förslaget läggs ut på hemsidan och andra medborgare kan stödja förslaget genom 
att signera det. I och med detta beslutar kommunen själv om vilka regler som gäller, både för 
vem som får lämna förslag och även hur de ska hanteras. Dessa regler föreslås föras in i 
kommunfullmäktiges arbetsordning. Modellen används redan i flertalet kommuner, bland 
annat i Svenljunga kommun och i Borås Stad. 
 
Förslag som kommer in publiceras på kommunens hemsida och man möjliggör för 
underskrifter. För att ett förslag ska lyftas in i den politiska processen föreslår förvaltningen 
att det behöver få 50 underskrifter. I jämförelse behöver ett Svenljungaförslag samla 30 
underskrifter och Boråsförslaget 100 underskrifter för att lyftas till kommunfullmäktige i 
respektive kommun. 
 
Förvaltningen föreslår att e-förslag i Ulricehamns kommun benämns ”Ulricehamnsförslag” 
vilket följer samma linje som andra kommuner. 
 
Genom att använda modellen e-förslag ges kommunen möjlighet att arbeta med de förslag 
som har stort stöd hos medborgarna, det betyder att antalet förslag som går vidare till 
politiken kan förväntas bli färre, men ha större förankring.  
 
Det är viktigt att alla som vill lämna förslag ska ges möjlighet till det. Därför ska förslag 
kunna lämnas via formulär på hemsidan, men också på pappersblankett eller via telefon. Alla 
som behöver hjälp med att lämna ett förslag ska få det. 
 
Förvaltningen föreslår även att det i Riktlinjen för handläggning av medborgarförslag, 
motioner och övriga politiska beslutsärenden ändras från ”medborgarförslag” till 
”Ulricehamnsförslag”. 
 
Laglighet 
Det finns inga rättsliga hinder för att införa e-förslag och att reglera detta i 
kommunfullmäktiges arbetsordning. 
 
Barnkonventionen 
Det finns ingen åldersgräns för att lämna in e-förslag, alla som bor och verkar i kommunen är 
välkomna med sina förslag. 
 
Ekonomi 
De senaste åren har det kommit in mellan 35 och 40 medborgarförslag/år till Ulricehamns 
kommun. Flera av dem avser samma sak och endast en bråkdel av förslagen bifalls. Alla 
medborgarförslag måste handläggas, beredas och tas formellt politiskt beslut om. Vid 



  2022/664, 4763/2022 3(3) 

införande av e-förslag i enlighet med framtaget förslag, prioriterar invånarna, genom sina 
underskrifter, vilka förslag de tycker kommunen ska lägga tid och resurser på. Det innebär 
att antalet förslag som går vidare för beredning kan förväntas bli färre, men har större 
förankring.  
 
Resurser för det administrativa arbetet hanteras inom kansliet. Kostnaden för den tekniska 
lösningen beräknas till 50 000 kr och föreslås tas inom ramen för kommunledningsstabens 
budget. 
 
Beslutsunderlag 
1 Kommunfullmäktiges arbetsordning 
 
Beslut lämnas till 
Kanslichef 
Kommunikationschef 
Författningshandboken 
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Bakgrund 
Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i kommunallagen (KL) 
eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. 

Syfte 
Arbetsordningens syfte är att komplettera de bestämmelser som finns i 
kommunallagen med föreskrifter som behövs för kommunfullmäktiges 
sammanträden och handläggning av ärenden. 

Antal ledamöter 
(5 kap. 5 - 7 §§ KL) 

1 § 

Kommunfullmäktige har 49 ledamöter. 

Presidium 
(5 kap. 11 § KL) 

2 § 

Det år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet väljer 
kommunfullmäktige bland ledamöterna en ordförande, 1:e vice ordförande 
och 2:e vice ordförande som tillsammans utgör kommunfullmäktiges 
presidium. Val till presidiet ska förrättas på ett sammanträde som hålls före 
december månads utgång. 

Presidiet väljs för kommunfullmäktiges löpande mandatperiod. 

Vice ordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda 
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs. 

Kommunfullmäktiges presidium förutsätts inte vara ledamöter eller 
ersättare i kommunstyrelsen. Kommunfullmäktiges presidium har ansvaret 
för att initiera och hålla samman de tillfälliga fullmäktigeberedningarnas 
arbete och har det övergripande ansvaret för att värna om och utveckla den 
lokala demokratin. 

3 § 
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Till dess att val av presidiet har förrättats tjänstgör som ordförande den 
som har varit ledamot i kommunfullmäktige längst tid (ålderspresidenten). 
Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den 
äldste av dem vara ålderspresident. 

4 § 

Om ordföranden eller vice ordföranden avgår som ledamot eller från sin 
presidiepost, bör kommunfullmäktige så snart det kan ske välja en annan 
ledamot till det uppdraget för resten av tjänstgöringstiden. 

Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör 
ålderspresidenten ordförandens uppgifter. 

5 §  

Samlat presidium (SP) består av presidiet i kommunfullmäktige samt 
ordföranden och andre vice ordföranden (oppositionsrådet) i 
kommunstyrelsen. SP utgör en politisk samordningsgrupp mellan den 
strategiska och verkställande nivån. SP är inget beslutsorgan utan en grupp 
för samråd och dialog. Kommunfullmäktiges ordförande är 
sammankallande. Mötesanteckningar förs. 

Tid och plats för sammanträden 
(5 kap. 12,13 och 16 §§ KL) 

6 § 

Kommunfullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad utom i juli 
och augusti. För varje år bestämmer kommunfullmäktige dag och tid för 
sammanträdena. 

De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, 
sammanträder det nyvalda kommunfullmäktige första gången i oktober. 
Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet 
efter samråd med kommunstyrelsens presidium. 

Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordföranden 
placeringsordningen för kommunfullmäktiges ledamöter, ersättare och 
andra som har rätt att delta i kommunfullmäktiges överläggningar, om 
kommunfullmäktige inte beslutar annat. 

7 § 

Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter 
samråd med vice ordföranden. 
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En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos 
ordföranden och ska innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas 
behandlade på det extra sammanträdet. 

8 § 

Om det föreligger särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice 
ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för 
sammanträdet. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen 
eller tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden snarast 
underrätta varje ledamot och ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet ska 
snarast och minst en vecka före den bestämda sammanträdesdagen anslås 
på kommunens digitala anslagstavla på kommunens webbplats. 

9 § 

Kommunfullmäktiges sammanträden hålls normalt i kommunfullmäktiges 
sessionssal i stadshuset. Ordföranden får efter samråd med vice 
ordföranden för särskilt fall bestämma annan sammanträdesplats. 

På motsvarande sätt får ordföranden, om särskilda skäl föreligger, besluta 
att sammanträdet genomförs med ledamöter närvarande på distans. 

10 § 

Kommunfullmäktiges sammanträden tillkännages på den digitala 
anslagstavlan på kommunens webbplats minst en vecka innan 
sammanträdesdagen. 

Förlängning av sammanträde och 
fortsatt sammanträde 

11 § 

Om kommunfullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den 
utsatta sammanträdesdagen, kan kommunfullmäktige besluta att förlänga 
tiden för sammanträde. Kommunfullmäktige kan också besluta att avbryta 
sammanträdet och att hålla fortsatt sammanträde en senare dag för att 
behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall beslutar ordföranden 
genast när och var sammanträdet ska fortsätta. 

Om kommunfullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar 
ordföranden ett tillkännagivande om det fortsatta sammanträdet på vanligt 
sätt. 
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Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver något 
tillkännagivande inte utfärdas. I ett sådant fall låter ordföranden dock 
underrätta de ledamöter och ersättare som inte är närvarande när 
sammanträdet avbryts om tiden och platsen för det fortsatta 
sammanträdet. 

Ärenden och handlingar till 
sammanträdena 

12 § 

Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordföranden när 
kommunfullmäktige ska behandla ett ärende, om inte annat följer av lag. 

13 § 

Kommunstyrelsens, övriga nämnders samt fullmäktigeberedningarnas 
förslag till beslut eller yttranden i de ärenden som tagits in i 
tillkännagivandet bör tillställas varje ledamot och ersättare före 
sammanträdet. 

Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar i ett ärende 
ska tillställas ledamöter och ersättare före sammanträdet. 

Handlingarna i varje ärende ska finnas tillgängliga på kommunens 
webbplats. 

Interpellationer bör tillställas samtliga ledamöter och tjänstgörande 
ersättare vid sammanträde då de avses bli ställda. 

”Kommunstyrelsens information” ska finnas som en punkt på fullmäktiges 
dagordning. På så sätt ges samtliga partier och samtliga 
ledamöter/ersättare i fullmäktige en löpande information om aktuella 
frågor i kommunstyrelsen. 

Anmälan av hinder för tjänstgöring 
och inkallande av ersättare 

(5 kap. 17–21 §§ KL) 

14 § 

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde helt eller delvis 
ska snarast anmäla detta till kanslifunktionen, som underrättar den 
ersättare som står i tur att tjänstgöra. 
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15 § 

Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde, 
eller om hinder uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående 
sammanträde, kallar ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och 
står i tur att tjänstgöra. 

Ledamot och ersättare är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten 
avbryter sin tjänstgöring under sammanträdet. 

16 § 

Det som sagts om ledamot i 13 och 14 §§ gäller också för ersättare, som 
kallats till tjänstgöring. 

17 § 

Ordföranden bestämmer när en ledamot eller ersättare ska träda in och 
tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger 
särskilda skäl bör dock inträde ske under pågående handläggning av ett 
ärende. 

Upprop 
18 § 

I början av varje sammanträde ska upprop ske enligt uppropslistan. 

En uppropslista som visar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska 
finnas tillgänglig under hela sammanträdet. 

Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt 
sammanträde och när ordföranden anser att det behövs. 

Protokolljusterare 
(5 kap. 69 §, 8 kap 12 § KL) 

19 § 

Ordföranden bestämmer dag för justering av protokollet från 
sammanträdet. 

Sedan uppropet har förrättats enligt 17 § väljer kommunfullmäktige två 
ledamöter att tillsammans med ordföranden justera protokollet från 
sammanträdet senast fjorton dagar efter sammanträdet, och att i 
förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar. 
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Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett 
sammanträde justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som 
redovisar de delar av förhandlingarna som vederbörande har lett. 

Kommunfullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras 
omedelbart. Sådan paragraf ska redovisas skriftligt innan 
kommunfullmäktige justerar den. 

Protokoll justeras digitalt eller fysiskt. 

Turordning för handläggning av 
ärendena 

20 § 

Kommunfullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har 
tagits upp i tillkännagivandet. Kommunfullmäktige kan dock besluta om 
ändrad turordning för ett eller flera ärenden. 

Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende som inte 
finns med i tillkännagivandet ska behandlas. 

Kommunfullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende 
under ett sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet. 

Yttranderätt vid sammanträdena 
(4 kap. 22,24 §§, 5 kap. 32, 39, 40, 41, 63, 64 och §§ KL) 

21 § 

Rätt att delta i överläggningen har 

- Förtroendevald som anges i 4 kap. 2 §, första stycket KL och som 
inte är ledamot i fullmäktige 

- icke tjänstgörande ersättare 

- ordföranden och vice ordföranden i en nämnd vid behandling av ett 
ärende där nämndens verksamhetsområde berörs 

- ledamöter i en fullmäktigeberedning när fullmäktige behandlar ett 
ärende som fullmäktigeberedningen har handlagt 

- ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon 
annan som besvarar en interpellation eller en fråga när överläggning 
hålls med anledning av svaret 
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- styrelsens ordförande i ett sådant bolag som avses i 10 kap. 3–7 §§ 
KL, när kommunfullmäktige behandlar ett ärende som berör 
förhållande i bolaget. 

Kommunens förvaltningschef får delta i överläggningen i alla ärenden. 

Kommunfullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som 
förekommer vid sammanträdena. 

22 § 

Kommunens revisorer och deras sakkunniga ska ges tillfälle att delta i 
överläggningen när kommunfullmäktige behandlar revisionsberättelsen och 
årsredovisningen. 

Revisorerna får delta i överläggningen när kommunfullmäktige behandlar 
ett ärende som berör revisorernas granskning eller revisorernas egen 
förvaltning. 

23 § 

Ordföranden låter efter samråd med vice ordföranden, i den utsträckning 
som det behövs, kalla ordförandena och vice ordförandena i nämnderna 
och beredningsledare i fullmäktigeberedning, revisorerna samt anställda 
hos kommunen för att lämna upplysningar vid sammanträdena. Detsamma 
gäller utomstående sakkunniga. 

Ingår kommunen i en gemensam nämnd får ordföranden efter samråd med 
vice ordföranden i den utsträckning som det behövs kalla ordföranden och 
vice ordföranden i den gemensamma nämnden och anställda i de 
samverkande kommunerna för att lämna upplysningar vid sammanträdena. 

Om kommunfullmäktige inte beslutar något annat bestämmer ordföranden, 
efter samråd med vice ordföranden, i vilken utsträckning de som har kallats 
för att lämna upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under 
överläggningarna. 

Vägledningsdebatt 
24 §  

I de fall kommunfullmäktiges presidium finner det lämpligt kan en 
vägledningsdebatt genomföras i fullmäktige. Denna möjlighet är tänkt att 
användas på ett tidigt stadium i större, strategiska frågor. Inga beslut fattas, 
vad som framkommit i debatten ska vara vägledande för vidare beredning. 
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Talarordning och ordning vid 
sammanträdena 

25 § 

Den som har rätt att delta i kommunfullmäktiges överläggningar får ordet i 
den ordning i vilken han eller hon anmält sig och blivit uppropad. Anmälan 
till talarlistan kan ske först sedan sammanträdet öppnats. 

Den som har rätt att delta i kommunfullmäktiges överläggningar och har 
blivit omnämnd, antingen som person eller genom sitt uppdrag, har rätt till 
ett kort inlägg, en replik, på högst två minuter med anledning av vad talaren 
anfört. Inlägget görs omedelbart efter den talare som har ordet, då begäran 
om att få lämna replik framställs, och bryter därmed talarordningen. Även 
den replikerade talaren har rätt till kontrareplik. Totalt medges två repliker 
vardera (2+2).   

Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig 
efter tillsägelse av ordföranden får ordföranden ta ifrån talaren ordet. I 
övrigt får ingen avbryta en talare under anförandet. 

Ordföranden kan visa ut den som uppträder störande och inte rättar sig 
efter tillsägelse. 

Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden 
ajournera eller upplösa sammanträdet. 

Yrkanden 
26 § 

När ordföranden har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går 
ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under 
överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. 

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt 
ett yrkande avfatta det skriftligt. 

27 § 

Motiveringen till ett beslut om återremiss ska bestämmas av de ledamöter 
som begärt återremittering (5 kap. 50 § tredje stycket KL). 

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt 
en återremiss avfatta den skriftligt. 
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Deltagande i beslut 
(4 kap. 25 § första stycket KL) 

28 § 

En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut ska anmäla detta 
till ordföranden innan beslutet fattas. En ledamot som inte har gjort en 
sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om fullmäktige fattar det med 
acklamation. 

Omröstningar 
(4 kap. 25 § andra stycket, 5 kap. 54 -56 och 46 §§ KL samt 2 § 
lagen (2022:629) om proportionellt valsätt proportionella val i 
kommuner och regioner) 

29 § 

När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöterna 
som har utsetts att justera protokollet. 

Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster efter 
upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan. Ordföranden avger alltid sin 
röst sist. 

Sedan omröstningen har avslutats befäster ordföranden detta med ett 
klubbslag. Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får 
någon ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget. 

Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny 
omröstning genomföras omedelbart. 

30 § 

En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många 
namn som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten. 

En valsedel är ogiltig om den 

- upptar namnet på någon som inte är valbar 

- upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas 

- upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses. 

Det som nu sagts gäller inte vid val som sker med tillämpning av 
proportionellt valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag. 
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Motioner 
(5 kap. 22 § 2 p KL) 

31 § 

En motion 

- ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter 

- får inte ta upp ämnen av olika slag. 

En motion som avses att väckas vid ett visst sammanträde ska inlämnas till 
kommunfullmäktiges kansli senast klockan 09.00 vardagen före 
sammanträdesdagen. En ersättare får väcka en motion enbart när 
vederbörande tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde. 

Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte 
har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges 
ordinarie sammanträde i april och oktober. 

I samband med att kommunfullmäktige första gången behandlar en ny 
motion ska motionären/motionärerna lämnas tillfälle att under ett kortare 
anförande presentera motionen. Någon debatt får inte förekomma med 
anledning av anförandet. 

Medborgarförslag 
(5 kap. 22 § 5 p KL) 

32 § 

Den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärende i 
kommunfullmäktige (medborgarförslag). 

Ett medborgarförslag 

- ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer 

- ska innehålla namnförtydligande och adress 

- får inte ta upp ämnen av olika slag. 

Ett medborgarförslag som avses att väckas vid ett visst sammanträde ska 
inlämnas till kommunfullmäktiges kansli senast klockan 09.00 vardagen 
före sammanträdesdagen. 
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Ett medborgarförslag ska avse ett ämne som hör till kommunfullmäktiges, 
en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Den får inte avse 
ärenden som är myndighetsutövning mot enskild. 

Medborgarförslag tas upp vid kommunfullmäktiges sammanträde och 
kommunfullmäktige beslutar utan föregående beredning att överlåta till 
kommunstyrelsen eller nämnd att besluta i ärende som väckts genom 
medborgarförslag. I de fall ett medborgarförslag behandlar ett ämne som är 
av principiell beskaffenhet eller av större vikt för kommunen (5 kap. 1 § 
KL), besvaras detta av kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som 
inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges 
ordinarie sammanträde i april och oktober. 

Ulricehamnsförslag 
32 § 

Ett Ulricehamnsförslag får lämnas av;  

 den som är folkbokförd i kommunen,  

 den som äger en fastighet i kommunen,  

 ideella föreningar i kommunen.  

 

Ett Ulricehamnsförslag  

 ska vara inlämnat genom formuläret för Ulricehamnsförslag på 
Ulricehamns kommuns webbplats, på avsedd pappersblankett eller 
via telefon, 

 ska innehålla förslagsställarens namn, adress och telefonnummer,  

 kan inte lämnas in anonymt eller av ett företag 

 ska handla om ämnen som ligger inom den kommunala 
kompetensen,  

 får inte ta upp ämnen av olika slag,  

 ska inte vara en synpunkt, 

 får inte handla om myndighetsutövning mot enskild, 

 får inte handla om samma fråga som ett förslag som lämnats in eller 
beretts under det senast gångna året, 
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 har inte odemokratiskt, rasistiskt eller på annat sätt kränkande 
innehåll, 

 kan inte handla om något som kommunen redan tillhandahåller, 

 väcks i fullmäktige om det samlar minst 50 digitala 
namnunderskrifter.  

Ett Ulricehamnsförslag som efter 90 dagars publicering samlat minst 50 
underskrifter tas upp vid kommunfullmäktiges sammanträde och 
kommunfullmäktige beslutar utan föregående beredning att överlåta till 
kommunstyrelsen eller nämnd att besluta i ärendet.  

Förslagsställaren har möjlighet att, under tre minuter vid det sammanträde 
där förslaget väcks, presentera sitt Ulricehamnsförslag.  

I de fall ett Ulricehamnsförslag behandlar ett ämne som är av principiell 
beskaffenhet eller av större vikt för kommunen (5 kap. 1 § KL), besvaras 
detta av kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen ska två gånger per år redovisa de Ulricehamnsförslag 
som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på 
kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i april och oktober. 

Bolagens initiativrätt 
(10 kap. 3 § och 5 kap. 22 § 5 p KL) 

33 § 

Styrelsen i ett sådant bolag som avses i 10 kap. 3 - 6 §§ KL får väcka 
ärenden i kommunfullmäktige i sådana ärenden som bolaget är skyldigt att 
se till att kommunfullmäktige får ta ställning till. 

Interpellationer 
(5 kap. 59–63 §§ KL) 

34 § 

En interpellation ska vara skriftlig och inlämnad från en ledamot. 

Interpellationen ska inlämnas till kommunfullmäktiges kansli senast 
klockan 09.00 vardagen före den sammanträdesdag då ledamoten avser att 
ställa den. 

En ersättare får ställa en interpellation enbart när vederbörande tjänstgör 
som ledamot vid ett sammanträde. 
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En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer 
närmast efter det då interpellationen ställdes. 

Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att 
interpellationssvar kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i 
tillkännagivandet. 

Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret senast 
dagen före den sammanträdesdag då svaret ska lämnas. 

Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant bolag som avses i 10 
kap. 3 eller 4 §§ KL, får den ordförande till vilken interpellationen har 
ställts överlämna till en av kommunfullmäktige utsedd ledamot i bolagets 
styrelse att besvara interpellationen. 

Frågor 
(5 kap. 64 § KL) 

35 § 

En fråga från en ledamot ska vara skriftlig och av enklare art. 

Frågan ska inlämnas till kommunfullmäktiges kansli senast klockan 09.00 
på vardagen före den sammanträdesdag då den avses att ställas. 

Vad som sägs i 31 och 32 §§ beträffande bolag och ersättare ska på 
motsvarande sätt tillämpas beträffande fråga. 

En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts. 

Beredning av ärenden 
(5 kap.26–35 §§ KL) 

36 § 

Om kommunfullmäktige inte beslutar något annat avgör kommunstyrelsen 
hur de ärenden som kommunfullmäktige ska behandla ska beredas. 

Kommunstyrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd 
att besluta om remiss av sådana ärenden. 

Beredning av revisorernas budget 
37 § 
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Presidiet bereder revisorernas budget. 

Förklaring vid revisionsanmärkning 
(12 kap. 12 § KL) 

38 § 

Om kommunfullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden 
i vilken ordning förklaringar över en anmärkning som revisorerna har 
framställt i revisionsberättelsen ska inhämtas. 

Återredovisning från nämnderna 
(6 kap. 5 § KL) 

39 § 

Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas 
återredovisning av uppdrag som kommunfullmäktige lämnat. Närmare 
bestämmelser härom anges i respektive nämnds reglemente. 

Prövning av ansvarsfrihet och 
anmärkning 

(5 kap. 24 och 32 §§ KL) 

40 § 

Presidiet bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning. 

Fullmäktigeberedningar 
(3 kap. 2 § KL) 

41 § Valberedning och arvodesberedning 

Valberedning och arvodesberedning väljs för den löpande mandatperioden 
av kommunfullmäktige vid det första sammanträdet med nyvalda 
kommunfullmäktige.  

Valberedningen består av lika många ledamöter som antalet partier i 
kommunfullmäktige (inga ersättare). Platserna i valberedningen fördelas 
proportionellt utifrån mandaten i fullmäktige. Bland ledamöterna väljer 
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kommunfullmäktige en beredningsledare och en vice beredningsledare för 
samma tid som mandatperioden.  

Arvodesberedningen består av en ledamot från varje parti som är 
representerade i kommunfullmäktige (inga ersättare). Bland ledamöterna 
väljer kommunfullmäktige en beredningsledare och en vice 
beredningsledare för samma tid som mandatperioden.  

Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som 
kommunfullmäktige ska behandla med undantag för valen av 
kommunfullmäktiges presidium, valberedningen, arvodesberedningen och 
fyllnadsval som inte är ordförandeval. Nomineringar till 
fullmäktigeberedningar hanteras inte i beredningen för valberedningen.  

Kommunfullmäktige kan dock besluta att förrätta även andra val utan 
föregående beredning.  

Arvodesberedningen ska inför varje ny mandatperiod lägga fram förslag till 
ersättningar och arvoden för kommunens förtroendevalda.  

 

42 § Tillfälliga fullmäktigeberedningar 

Tillfälliga fullmäktigeberedningar kan tillsättas av fullmäktige. En tillfällig 
fullmäktigeberednings huvudsakliga uppdrag är att genomföra 
medborgardialog med invånarna i kommunen. 

Kommunfullmäktiges presidium initierar efter samråd i samlat presidium 
(SP) och med förvaltningsledningen ett beredningsuppdrag 
(medborgardialog). Därefter föreslår fullmäktiges presidium 
beredningsuppdraget som sedan kommunfullmäktige fastställer. 
Beredningsuppdrag ska vara av strategisk karaktär och vara av den typ att 
beredningen kan använda sig av medborgardialog. 

Fullmäktige bestämmer mandattid för en tillfällig beredning. 
Mandatperioden ska stå i paritet till beredningsuppdragets karaktär. Vid 
behov kan denna tid förlängas. Fullmäktige beslutar i samband med detta 
även en tidsplan med återrapporteringstillfällen och budget för 
beredningens arbete.  

Kommunfullmäktige utser en ledamot från varje parti som finns 
representerat i fullmäktige, inga ersättare, till att ingå i beredningen. Av 
dessa ledamöter utser fullmäktige en beredningsledare som representerar 
majoriteten och en vice beredningsledare som representerar oppositionen.  

De tillfälliga fullmäktigeberedningarnas arbetsformer regleras i 
”Arbetsordning för fullmäktigeberedningar” 
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Politisk referensgrupp 
43 § 

Kommunfullmäktige kan tillsätta en politisk referensgrupp som stöd till 
förvaltningens arbete i frågor av strategisk art. Referensgruppens uppdrag 
är att följa processen och utgöra en politisk diskussionspart med möjlighet 
att föra diskussioner och frågeställningar till sina respektive partigrupper. 
Referensgruppen fungerar som rådgivare och bidrar under arbetets gång 
med idéer, förslag och synpunkter. 

Referensgrupp utses inför varje uppdrag och ska bestå av 
kommunstyrelsens eller kommunfullmäktiges presidium och en ledamot 
från varje parti som är representerat i kommunfullmäktige (inga ersättare). 
Fullmäktige beslutar vilka ledamöter som ska ingå i referensgruppen inför 
varje uppdrag. Nomineringarna hanteras inte av valberedningen. 

Reservation 
(4 kap. 27 § KL) 

44 § 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och vill motivera 
reservationen ska vederbörande göra det skriftligt. Motiveringen ska 
lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen 
av protokollet. 

Om kommunfullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i 
protokollet som reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart 
det kan ske och senast under den sammanträdesdag beslutet fattades. 

Expediering och publicering 
45 § 

Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer 
som berörs av besluten. Kommunstyrelsen och kommunens revisorer ska 
dock alltid tillställas hela protokollet. 

Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar 
kommunfullmäktiges skrivelser och de andra handlingar som upprättas i 
kommunfullmäktiges namn, om inte kommunfullmäktige för särskilt fall 
beslutar annat. 

46 § 



21

Protokollet ska, utöver de i 5 kap. 62 § KL uppställda kraven på 
tillkännagivande, även inom samma tid publiceras på kommunens 
webbplats. 

Revisionen 
47 § 

Kommunfullmäktiges ordförande och vice ordförande har uppdraget att ha 
en kontinuerlig dialog med revisionen. 

Allmänhetens frågestund 
48 § 

Allmänheten ska beredas tillfälle att ställa frågor (allmänhetens frågestund) 
vid kommunfullmäktiges sammanträde. Kommunfullmäktige beslutar vilka 
sammanträden som ska innehålla allmänhetens frågestund i samband med 
fastställande om sammanträdesdagar. 

Regler för allmänhetens frågestund 
49 § 

Samlat presidium föreslår vilka sammanträden som ska innehålla 
allmänhetens frågestund inför fastställandet av sammanträdesdagar. 
Allmänhetens frågestund ska genomföras minst 2 gånger/år. Ett av dessa 
tillfällen ska vara inför budgeten. Sammanträdet inleds med allmänhetens 
frågestund. Om antalet frågor motiverar det får frågestunden pågå som 
längst 1,5 timme.  

50 § 

En fråga från invånarna i Ulricehamns kommun ska vara skriftlig och 
undertecknad med namn och kontaktuppgift. Frågan får inte vara av 
allmän karaktär utan ska behandla ett kommunalt förhållande, frågan får 
inte heller röra myndighetsutövning mot enskild. Frågan bör kunna 
besvaras utan större utredning.  

Frågan skickas in via formulär på hemsidan, till kommun@ulricehamn.se 
eller lämnas in/postas till kommunkansliet för ankomst senast kl. 09.00, 
tre arbetsdagar före sammanträdet där den ska ställas. Frågor bör lämnas 
in digitalt. Om frågeställaren så önskar kan hen personligen infinna sig vid 
sammanträdet och själv ställa sin fråga. I annat fall läser 
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kommunfullmäktiges ordförande upp frågan. Ordföranden avgör efter 
samråd med vice ordföranden om en fråga får ställas.  

51 §  

Fråga får ställas till kommunal- och oppositionsråd, ordförande i 
kommunal nämnd eller ordförande i styrelse för kommunalt bolag. Om det 
av frågan inte framgår till vem den riktas, avgör fullmäktiges ordförande 
vem som har att besvara frågan. Om frågan rör majoritetsförhållandena så 
är det vice ordförande som avgör, och vice versa. 

52 §  

Såväl frågor som svar är tidsbegränsade; en fråga får inte vara mer 
omfattande än att den kan läsas upp på 2 minuter. Den som svarar 
disponerar 5 minuter. Frågeställaren har rätt till en (1) följdfråga på två (2) 
minuter med anledning av svaret och den som svarar får 2 minuter för att 
svara på denna. Debatt i fullmäktige får inte förekomma under 
frågestunden.  

53 §  

Frågor besvaras i den ordning de inkommit. Frågor som berör samma 
ämnesområde får behandlas vid samma tillfälle. Alla frågor ska även få ett 
skriftligt svar som också publiceras på hemsidan efter sammanträdet. Om 
frågor inte hinner behandlas eller om svar inte kan lämnas vid aktuellt 
sammanträde ska frågeställaren få skriftligt svar.  

54 §  

Allmänhetens frågestund ska tillkännages i kungörelsen till det aktuella 
sammanträdet med kommunfullmäktige. Allmänheten ska informeras om 
möjligheten att lämna frågor samt att allmänhetens frågestund äger rum 
vid visst sammanträde, till exempel via kommunens sociala medier eller 
annons i dagspress. 

Uppdragsbeskrivning för ledamöter 
och ersättare i kommunal- och 
samordningsförbund 

55 § 

Enligt kommunallagen (9 kap 1–18 §§) kan kommuner samverka genom att 
bilda ett kommunalförbund och med stöd av lagen om finansiell 
samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) kan 
samordningsförbund bildas. Kommunalförbund och samordningsförbund 
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bildas genom att förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige antar en 
förbundsordning.  

I anslutning till val ska en uppdragsdialog genomföras mellan 
kommunstyrelsens presidium och valda ledamöter och ersättare. Under 
mandatperioden sker avstämning i anslutning till beslut om budget för 
nästkommande år. Det innefattar såväl diskussioner inför förbundets 
budgetbeslut som efter kommunfullmäktiges beslut om budget.  

Som ledamot eller ersättare i direktion/styrelse är man företrädare för 
Ulricehamns kommun och inte för sitt parti. Man ska se till Ulricehamns 
kommuns intressen samtidigt som det är av stor vikt att lyfta blicken och se 
till helheten för medlemmarna i förbundet. Förbundens uppdrag är 
beskrivna i beslutade förbundsordningar som ledamöter och ersättare i 
direktion /styrelse ska ha god kännedom om.  

Som företrädare för Ulricehamns kommun är det är av vikt att vara 
uppdaterad i kommunens KPH och aktuella delar av kommunens 
verksamhetsplan för att kunna företräda på ett korrekt sätt. Vid osäkerhet 
inför ett beslut tas kontakt med kommunchef, sektorchef eller 
kommunalråd beroende på frågans art för kunskapsinhämtning och 
förankring. Information till hemkommunen sker via kommunchef och 
kommunstyrelsens ordförande. Kommunchef informerar 
förvaltningsledningen. Kommunstyrelsens ordförande informerar 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Digitalt arbetssätt 
56 § 

Den som är förtroendevald i kommunfullmäktige behöver tillgång till 
kommunens IT-miljö för att tillgodogöra sig de digitala utskick som 
genomförs inför möten med mera. För att få tillgång till IT-miljön krävs att 
ett IT-användaravtal tecknas av ledamoten/ersättaren vid ny mandatperiod 
samt vid byte av ledamot/ersättare. 

IT-användaravtalet innefattar: 

 ett e-postkonto som används som kommunikationskanal för 
ledamoten/ersättaren i förtroendeuppdraget, 

 tillgång till kommunens relevanta applikationer, 

 ett konto för ledamotens/ersättarens surfplatta.
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Kommunstyrelsens internbudget 2023 
Dnr 2022/718 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Verksamheternas nettoramar fastställs enligt bifogat förslag till internbudget 2023 för 
kommunstyrelsen.  
 
Ekonomichefen bemyndigas att verkställa erforderliga ”tekniska justeringar” av 
internbudgeten. 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-11-24 om budget för 2023 och ekonomisk plan 2024– 
2025. Kommunstyrelsens budget för 2023 har därefter fördelats per verksamhet med 
utgångspunkt från den ekonomiska ramen 2022 och de förändringar som 
kommunfullmäktige har beslutat om. Justeringar har även gjorts för att kompensera 
kostnadsökningar, kapitalkostnader samt interna hyresförändringar med mera.  
 
I förvaltningens förslag till internbudget för 2023 har beaktats att 
personalomkostnadspålägget har höjts från 39,25 % till 44,53 % samt att internräntan höjts 
till 1,5 % från 1,0 %, vilket är i nivå med kommunens beräknade upplåningskostnader för 
2023. Dessutom har omklassificeringar av vissa statsbidrag vissa beaktats. 
 
Under 2023 kommer medel som finns avsatta i en central lönepott fördelas till 
verksamheterna efter att utfallet av lönerevisionen är känt. Vidare kommer det ske 
justeringar av interna kostnader. Det finns därför ett behov av att bemyndiga ekonomichefen 
att göra erforderliga ”tekniska justeringar” av internbudgeten. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-12-21 från ekonomichef  
2 Internbudget 2023 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Verksamheternas nettoramar fastställs enligt bifogat förslag till internbudget 2023 för 
kommunstyrelsen.  
 
Ekonomichefen bemyndigas att verkställa erforderliga ”tekniska justeringar” av 
internbudgeten. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-12-21 

Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens internbudget 
2023 
Diarienummer 2022/718, löpnummer 5017/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Verksamheternas nettoramar fastställs enligt bifogat förslag till internbudget 2023 för 
kommunstyrelsen.  
 
Ekonomichefen bemyndigas att verkställa erforderliga ”tekniska justeringar” av 
internbudgeten. 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-11-24 om budget för 2023 och ekonomisk plan 2024– 
2025. Kommunstyrelsens budget för 2023 har därefter fördelats per verksamhet med 
utgångspunkt från den ekonomiska ramen 2022 och de förändringar som 
kommunfullmäktige har beslutat om. Justeringar har även gjorts för att kompensera 
kostnadsökningar, kapitalkostnader samt interna hyresförändringar med mera.  
 
I förvaltningens förslag till internbudget för 2023 har beaktats att 
personalomkostnadspålägget har höjts från 39,25 % till 44,53 % samt att internräntan höjts 
till 1,5 % från 1,0 %, vilket är i nivå med kommunens beräknade upplåningskostnader för 
2023. Dessutom har omklassificeringar av vissa statsbidrag vissa beaktats. 
 
Under 2023 kommer medel som finns avsatta i en central lönepott fördelas till 
verksamheterna efter att utfallet av lönerevisionen är känt. Vidare kommer det ske 
justeringar av interna kostnader. Det finns därför ett behov av att bemyndiga ekonomichefen 
att göra erforderliga ”tekniska justeringar” av internbudgeten. 
 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-11-24 om budget för 2023 och ekonomisk plan 2024– 
2025. Kommunstyrelsens budget för 2023 har fördelats per verksamhet utifrån den ram som 
gällde för 2022. De förändringar som kommunfullmäktige beslutade om har genomförts.  
 
I förvaltningens förslag till internbudget för 2023 har beaktats att 
personalomkostnadspålägget har höjts från 39,25 % till 44,53 % samt att internräntan höjts 
till 1,5 % från 1,0 %, vilket är i nivå med kommunens beräknade upplåningskostnader för 
2023. Justeringar har även gjorts för att kompensera för kostnadsökningar, ökade 
kapitalkostnader, höjt personalomkostnadspålägg, höjd internränta samt interna 
hyresförändringar med mera.  
 
En omklassificering av vissa statsbidrag från riktade till generella, och vice versa, har gjorts i 
internbudgeten enligt nya direktiv. Detta medför att sektor lärandes och sektor välfärds 
budgetramar har fått korrigeras mot finansförvaltningen med +4,6 mnkr respektive -11,3 
mnkr. Detta har dock ingen påverkan på sektorernas respektive nettobudget men 
kommunstyrelsens totala kostnadsbudget minskas med 6,7 mnkr eftersom mer statsbidrag 
kommer att redovisas direkt mot den budgeten, samtidigt som intäkterna i 
finansförvaltningens ram minskas i motsvarande grad. 
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Kommunfullmäktiges beslut om budget 2023 innebär att det görs anpassningar motsvarande 
cirka 1,5 % av omsättningen i driftbudgeten. I förslaget till internbudget har det totala 
anpassningskravet fördelats sektorsvis baserat på verksamheternas ekonomiska omsättning 
(bruttokostnader).  
 
I budget finns även beslut om medel avsatta i en central lönepott att fördelas till 
verksamheterna efter att utfallet av lönerevisionen är känt. Medel har fördelats till 
verksamheterna avseende 2022 års avtalspåverkan på 2023. Nytt löneavtal kommer tidigast 
att gälla från 2023-04-01. Efter justeringarna uppgår anslaget för central lönepott 2023 till 
totalt cirka 27,4 mnkr.  
 
Under 2023 kommer medel som finns avsatta i en central lönepott fördelas till 
verksamheterna efter att utfallet av lönerevisionen är känt. Vidare kommer det ske 
justeringar av interna kostnader. Det finns därför ett behov av att bemyndiga ekonomichefen 
att göra erforderliga ”tekniska justeringar” av internbudgeten. 
 
Beslutsunderlag 
1 Internbudget 2023 
 
Beslut lämnas till 
Kommunchef  
Barn- och utbildningschef  
Socialchef  
Samhällsbyggnadschef  
Servicechef  
Ekonomichef 
 
 
 
 
 

Ulrica Fagerson 
Ekonomichef 

 



INTERNBUDGET 2023

Budget 2022
Tillägg och
justeringar Budget 2023

Revision 1,5 0,0 1,5
IT-nämnd 0,0 0,0 0,0
Kommunstyrelsen 1 559,3 100,5 1 659,8
Kommunledningsstab 105,3 5,2 110,5
KS oförutsett 5,5 4,8 10,3
Lönepott 1,0 26,4 27,4

Sektor, Miljö-och samhällsbyggnad 74,4 3,8 78,2

Sektor Välfärd 597,6 12,7 610,3
Varav:
Sektorstöd Välfärd 19,9 -2,6 17,3
Individ- och familjeomsorg 97,1 5,30 102,4
Funktionsnedsättning 150,3 7,1 157,4
Hemtjänst och hemsjukvård 281,9 4,5 286,4
Vård- och omsorgsboende 48,4 -1,6 46,8

Sektor Lärande 682,3 43,5 725,8
Varav:
Sektorstöd Lärande 44,1 3,8 47,9
Skolutveckling 31,1 1,6 32,7
Förskola 145,1 6,9 152,0
Grundskola 293,9 15,3 309,2
Tingsholm 168,1 15,9 184,0

Sektor Service 93,2 4,1 97,3

TOTALT 1 560,8 100,5 1 661,3
SUMMA FINANSFÖRVALTNINGEN 1 585,8 101,3 1 687,1
TOTALT 25,0 0,8 25,8
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Mottagande av gåva 
Dnr 2022/804 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Äldreomsorgen i Ulricehamns kommun tar tacksamt emot gåvan om 100 tkr från Odd Fellow 
för att använda i äldreomsorgen på bästa sätt enligt givarens intentioner. 
 
Sammanfattning 
Odd Fellow i Ulricehamn önskar skänka 100 tkr till äldreomsorgen i Ulricehamns kommun. 
Syftet är att främja de äldres välbefinnande och efter att ha undersökt möjligheten och 
behovet av så kallade parcyklar på kommunens äldreboenden är avsikten med gåvan ett 
inköp av en sådan cykel. Parcykeln ger möjlighet för den äldre att tillsammans med en 
personal, alternativt anhörig, komma ut på en cykeltur och få frisk luft, samvaro och fysisk 
aktivitet efter förmåga. 
 
Kommunstyrelsen tar tacksamt emot gåvan för att använda i äldreomsorgen på bästa sätt 
enligt givarens intentioner. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-12-21 från ekonomichef  

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Äldreomsorgen i Ulricehamns kommun tar tacksamt emot gåvan om 100 tkr från Odd Fellow 
för att använda i äldreomsorgen på bästa sätt enligt givarens intentioner. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2023-01-02 

Tjänsteskrivelse Mottagande av gåva 
Diarienummer 2022/804, löpnummer 7/2023 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Äldreomsorgen i Ulricehamns kommun tar tacksamt emot gåvan om 100 tkr från Odd Fellow 
för att använda i äldreomsorgen på bästa sätt enligt givarens intentioner. 
 
Sammanfattning 
Odd Fellow i Ulricehamn önskar skänka 100 tkr till äldreomsorgen i Ulricehamns kommun. 
Syftet är att främja de äldres välbefinnande och efter att ha undersökt möjligheten och 
behovet av så kallade parcyklar på kommunens äldreboenden är avsikten med gåvan ett 
inköp av en sådan cykel. Parcykeln ger möjlighet för den äldre att tillsammans med en 
personal, alternativt anhörig, komma ut på en cykeltur och få frisk luft, samvaro och fysisk 
aktivitet efter förmåga. 
 
Kommunstyrelsen tar tacksamt emot gåvan för att använda i äldreomsorgen på bästa sätt 
enligt givarens intentioner. 
 
 
Ärendet 
Se sammanfattning 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslut lämnas till 
Socialchef 
Ekonomichef 
 
 
 
 
 

Ulrica Fagerson 
Ekonomichef 
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§  
 

Uppföljning av granskning av kommunikations- och 
dokumentationshantering 
Dnr 2022/786 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta arbetet med att utveckla och kvalitetssäkra 
kommunens dokumenthantering samt att redovisa hur arbetet fortskrider i kommande 
årsredovisning.  
 
Sammanfattning 
Kommunens valda revisorer har genomfört en uppföljning av granskning av kommunens 
kommunikations- och dokumenthantering. Av uppföljningen framgår att mycket har 
åtgärdats, en del pågår och att det finns delar som behöver utvecklas. Revisorerna anser att 
det är angeläget att kommunstyrelsen säkerställer att förbättringsarbete genomförs.   
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-12-27 från kanslichef 
2 Följebrev 
3 Uppföljning av granskning av kommunikations- och dokumentationshantering 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta arbetet med att utveckla och kvalitetssäkra 
kommunens dokumenthantering samt att redovisa hur arbetet fortskrider i kommande 
årsredovisning.  
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2022-12-27 

 

Tjänsteskrivelse Uppföljning av granskning av 
kommunikations- och dokumentationshantering 
Diarienummer 2022/786, löpnummer 4940/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta arbetet med att utveckla och kvalitetssäkra 
kommunens dokumenthantering samt att redovisa hur arbetet fortskrider i kommande 
årsredovisning.  
 
Sammanfattning 
Kommunens valda revisorer har genomfört en uppföljning av granskning av kommunens 
kommunikations- och dokumenthantering. Av uppföljningen framgår att mycket har 
åtgärdats, en del pågår och att det finns delar som behöver utvecklas. Revisorerna anser att 
det är angeläget att kommunstyrelsen säkerställer att förbättringsarbete genomförs.   
  
 
Ärendet 
Kommunens valda revisorer har genomfört en uppföljning av granskning av kommunens 
kommunikations- och dokumenthantering. Av uppföljningen framgår att mycket har 
åtgärdats, en del pågår och att det finns delar som behöver utvecklas. Revisorerna anser att 
det är angeläget att kommunstyrelsen säkerställer att förbättringsarbete genomförs.  
 
Vid den aktuella granskningen år 2018 rekommenderades kommunstyrelsen att  

• säkerställa att förvaltningarna följer lagens krav om skyndsamhet vid utlämnande av 
allmänna handlingar.  

• säkerställa att arkivreglemente, arkivbeskrivning och arkivförteckning upprättas för 
samtliga verksamheter samt att dessa uppdateras minst en gång per mandatperiod 
eller vid behov.  

• fullgöra sina skyldigheter som arkivmyndighet genom återkommande inspektioner 
och att kommunstyrelsen bör upprätta en planering för dessa tillsynsbesök.  

• tillgängliggöra centralarkivets handlingar för allmänheten genom allmänna 
öppettider samt tillgängliggörande av arkivförteckning.  

• säkerställa att arkivförteckningen revideras samt att en struktur för att hålla 
förteckningen uppdateras tas fram.  

• överväga att publicera kommunens diarium på webbplatsen i syfte att underlätta för 
allmänheten att söka efter och begära ut allmänna handlingar 

 
Sedan mars år 2017 pågår ett omfattande utvecklingsarbete inom det granskade området. 
Exempel på vad som genomförts är: 

 Gallring och iordningsställande av centralarkiv i stadshuset  
 Iordningsställande av nytt föreningsarkiv. Flytt från Hössna till stadshuset 
 Nytt centralarkiv som omfattade flytt från Tingshuset Nygatan till URC 
 Arkivförteckning har upphandlats, Visual arkiv som medger digital förteckning 
 Rutin för tillsynsbesök har fastställts  
 Dokumenthanteringsplan har uppdaterats till processorienterad 

informationshanteringsplan  
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 Nytt arkivreglemente är beslutat av kommunfullmäktige (2021-10-21) 
 E-tjänst för fråga till arkivet har tagits fram och används både för externa och interna 

förfrågningar 
 Arkivhandbok är framtagen (inklusive plan för fortsatt utveckling) 
 Gemensamt sjuhäradsprojekt för införande av e-arkiv är uppstartat 

 
För år 2023 planeras att ta fram arkivbeskrivningar, ta fram en utbildningsplan för 
sektorernas arkivombud, genomföra tillsyn samt att införa ett offentligt diarium på 
Ulricehamns kommuns webbsida. 
 
Beslutsunderlag 
1 Följebrev 
2 Uppföljning av granskning av kommunikations- och dokumentationshantering 
 
Beslutet lämnas till 
Revisionen 
 
 
 
 
 

Lena Brännmar   
Kanslichef   
Kommunledningsstaben  
  



Valda revisorer                                    2022-12-13 
Ulricehamns kommun 
 

 
 
 
Kommunstyrelsen 
För kännedom: 
Kommunfullmäktiges presidium  

 
 
 
Uppföljning av fyra genomförda granskningar 
 
Vi bifogar uppföljningar av följande revisionsrapporter: ”Granskning av kommunens 
kommunikations- och dokumenthantering, ”Granskning av om kommunen tillhandahåller 
korttidsboende i tillräcklig omfattning”, ”Granskning av planprocessen” och ”Granskning av 
likvärdig skola. 
 
Av uppföljningarna framgår det att mycket har åtgärdats, en del pågår och att det finns delar  
som behöver utvecklas. Därför anser vi att det är angeläget att kommunstyrelsen säkerställer 
att kvarstående förbättringsarbete genomförs. 
 
 
 
För valda revisorer 
 
 
 
 
Lars-Erik Josefson   Marianne Henningsson 
Ordförande    Vice ordförande 
   
 



Uppföljning av granskning
av kommunikations- och 
dokumenthantering

Ulricehamns kommuns revisorer 

2022-11-28
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Granskningen som har följts upp är:

- Uppföljning av granskning av kommunikations- och dokumenthantering

Revisionskriterier 

Uppföljningen utgår från de bedömningar och rekommendationer som 
lämnades i revisionsrapporten samt utifrån de missiv som ansvarig 
nämnd lämnade som svar till revisionen efter det att granskningen 
kommunicerats. Vi har även begärt att revisionsbevis i form av policy, 
riktlinjer och andra dokument bifogas svaret. 

Metod

Granskningen har genomförts via dokumentstudier och intervju. Den för 
uppföljningen aktuella revisionsrapporten med tillhörande missiv samt 
styrelsens svar på granskningen har granskats. Utifrån detta underlag har 
ett antal frågor upprättats. Ansvariga tjänstemän har ombetts att besvara 
ett antal frågor rörande vilka åtgärder som vidtagits med anledning av 
tidigare granskning. Intervju har skett med kanslichefen. 

Bakgrund

Vi har av Ulricehamns kommuns revisorer fått i uppdrag att följa upp 
granskning av kommunikations- och dokumenthantering. 

Kommunrevisionen har i tidigare granskning lämnat ett antal 
rekommendationer efter att förbättringsområden identifierats. 
Kommunstyrelsen har därefter svarat kommunrevisionen. 

Uppföljning av granskningar är intressant i syfte att få en uppfattning 
om i vilken omfattning rapporten och de medföljande 
rekommendationerna tagits tillvara av den granskade nämnden. 
Uppföljning skapar en återkoppling av resultatet till revisionen och kan 
fungera som ett underlag för revisionens vidare arbete och ligga till 
grund för kommande riskanalysarbete. 

Syfte  

Det övergripande syftet med granskningen är att följa upp hur de 
rekommendationer som lämnats av kommunens revisorer i tidigare 
genomförd granskning beaktats av kommunstyrelsen. 

Vi har begärt svar på: 

- vilka åtgärder styrelsen har vidtagit med anledning av respektive 
rekommendation. 

- nuvarande status och eventuella förändringsarbeten som pågår/har 
genomförts med anledning av våra rekommendationer.

1. Bakgrund, syfte och metod
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Bedömning vid granskningen 

Bedömningen var att kommunens rutiner för att säkerställa att 
kommunikation- och dokumenthantering sker på ett tillfredställande sätt 
samt att allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar säkerställs 
hade brister. Granskningen visade att kommunstyrelsen inte hade 
fullgjort sin tillsynsplikt gentemot övriga kommunala organ i enlighet 
med arkivförordningen. 

Rekommendationer vid granskningen 

Kommunstyrelsen rekommenderades att

• säkerställa att förvaltningarna följer lagens krav om skyndsamhet vid 
utlämnande av allmänna handlingar.

• säkerställa att arkivreglemente, arkivbeskrivning och arkivförteckning 
upprättas för samtliga verksamheter samt att dessa uppdateras minst 
en gång per mandatperiod eller vid behov.

• fullgöra sina skyldigheter som arkivmyndighet genom återkommande 
inspektioner. Kommunstyrelsen bör upprätta en planering för dessa 
tillsynsbesök.

• tillgängliggöra centralarkivets handlingar för allmänheten genom 
allmänna öppettider samt tillgängliggörande av arkivförteckning.

• säkerställa att arkivförteckningen revideras samt att en struktur för att 
hålla förteckningen uppdateras tas fram.

• överväga att publicera kommunens diarium på webbplatsen i syfte att 
underlätta för allmänheten att söka efter och begära ut allmänna 
handlingar.

2. Granskning av kommunikations- och dokumenthantering

Svar från kommunstyrelsen

Vid behandlingen av revisorernas rapport beslutade kommunstyrelsen 
att lägga revisionsrapporten till handlingarna och ge förvaltningen i 
uppdrag att åtgärda kvarstående rekommendationer. 
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Vår bedömning

Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen inte har 
genomfört de rekommendationer som lämnades i revisionsrapporten. 
Vidare bedöms statusen på arbetet med arkivvården inte förbättrats 
sedan den ursprungliga granskningen genomfördes. Vi noterar att ett 
förbättringsarbete har påbörjats genom att ett förslag på 
arkivorganisation har tagits fram. Planen är att denna ska träda i kraft 
till årsskiftet. Det finns därför anledning för revisionen att fortsätta följa 
frågan framöver.

2 . Granskning av kommunikations- och dokumenthantering

Vad visar uppföljningen?

Uppföljningen visar att 

- Kommunen har ett uppdaterat arkivreglemente antaget 2021. Det 
innehåller de delar som krävs. I dokumentet anges felaktigt Tranemo 
kommun istället för Ulricehamns kommun. Vid nästa revidering bör 
detta rättas till. 

- Rekommendationen att arkivbeskrivningar och arkivförteckningar 
skulle upprättas per sektor är ännu inte genomfört. 

- Det finns en rutin framtagen för kommunstyrelsens (arkivmyndighet) 
tillsyn av arkiven men enligt intervju har det inte funnits utrymme att 
genomföra tillsyn.

- Av våra intervjuer framgår att kommunen saknar en heltäckande 
organisation för arkivvården och att flera verksamheter saknar 
arkivombud. För att komma tillrätta med bristerna har ett förslag på 
arkivorganisation tagits fram för beslut. Planen är att den nya 
organisationen ska träda i kraft vid årsskiftet. Med en organisation 
och arkivombud på plats ska arbetet med arkivförteckning, 
arkivbeskrivning och tillsyn slutföras. 

- För att skynda på hanteringen av utlämnande av handlingar har en e-
tjänst tagits fram som nås via kommunens hemsida. 

- Centralarkivets handlingar tillgängliggörs inte genom allmänna 
öppettider utan genom möjligheten att boka personliga besök.

- Publikt diarium på nätet finns inte idag men finns med i en pågående 
upphandling av nytt ärendehanteringssystem. 
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Prislista på utbildningar som erbjuds i förskola, 
förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, 
fritidshem eller gymnasieskola i Ulricehamns 
kommun 2023 
Dnr 2023/8 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Prislistorna för utbildningar som erbjuds i förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola/anpassad grundskola, fritidshem och gymnasieskola i 
Ulricehamns kommun kalenderåret 2023 fastställs. 
 
Sammanfattning 
Skollagen klargör att en kommun som i sin förskola, pedagogiska omsorg, förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola/anpassade grundskola, fritidshem eller gymnasieskola har ett 
barn/elev som inte är hemmahörande i kommunen eller i samverkansområdet för 
utbildningen ska ersättas för sina kostnader för barnets/elevens utbildning av dennes 
hemkommun, så kallad interkommunal ersättning. Detta avser utbildningar med offentlig 
huvudman.  
 
Vidare anges i skollagen att i det fallet den anordnande huvudmannen och barnets/elevens 
hemkommun inte kommer överens om annat och något annat inte följer av skollagen, ska 
den interkommunala ersättningen motsvara anordnarens självkostnad. 
 
Med hänvisning till vad som sägs i skollagen har förvaltningen beräknat kostnaderna inom 
förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem och 
gymnasieskola och sammanställt dessa i en prislista för respektive verksamhet kalenderåret 
2023. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2023-01-04 från barn- och utbildningschef  
2 Prislista_Förskola_2023_Offentlig huvudman 
3 Prislista_Pedagogisk omsorg_2023_Offentlig huvudman 
4 Prislista_Förskoleklass-Grundskola-Fritidshem_2023_Offentlig huvudman 
5 Prislista_Grundsärskola-Anpassad grundskola_2023_Offentlig huvudman 
6 Prislista_Gymnasieskola_2023_Offentlig huvudman 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Prislistorna för utbildningar som erbjuds i förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola/anpassad grundskola, fritidshem och gymnasieskola i 
Ulricehamns kommun kalenderåret 2023 fastställs. 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2023-01-04 

Tjänsteskrivelse Prislista på utbildningar som erbjuds 
i förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, 
grundskola, anpassad grundskola, fritidshem eller 
gymnasieskola i Ulricehamns kommun 2023 
Diarienummer 2023/8, löpnummer 15/2023 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Prislistorna för utbildningar som erbjuds i förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola/anpassad grundskola, fritidshem och gymnasieskola i 
Ulricehamns kommun kalenderåret 2023 fastställs. 
 
Sammanfattning 
Skollagen klargör att en kommun som i sin förskola, pedagogiska omsorg, förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola/anpassade grundskola, fritidshem eller gymnasieskola har ett 
barn/elev som inte är hemmahörande i kommunen eller i samverkansområdet för 
utbildningen ska ersättas för sina kostnader för barnets/elevens utbildning av dennes 
hemkommun, så kallad interkommunal ersättning. Detta avser utbildningar med offentlig 
huvudman.  
 
Vidare anges i skollagen att i det fallet den anordnande huvudmannen och barnets/elevens 
hemkommun inte kommer överens om annat och något annat inte följer av skollagen, ska 
den interkommunala ersättningen motsvara anordnarens självkostnad. 
 
Med hänvisning till vad som sägs i skollagen har förvaltningen beräknat kostnaderna inom 
förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem och 
gymnasieskola och sammanställt dessa i en prislista för respektive verksamhet kalenderåret 
2023. 
 
 
Ärendet 
Skollagen klargör att en kommun som i sin förskola, pedagogiska omsorg, förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola/anpassade grundskola (benämningen anpassad grundskola gäller 
från och med den 2 juli 2023), fritidshem eller gymnasieskola har ett barn/elev som inte är 
hemmahörande i kommunen eller i samverkansområdet för utbildningen ska ersättas för 
sina kostnader för barnets/elevens utbildning av dennes hemkommun, så kallad 
interkommunal ersättning. Detta avser utbildningar med offentlig huvudman.  
 
Vidare anges i skollagen att i det fallet den anordnande huvudmannen och barnets/elevens 
hemkommun inte kommer överens om annat och något annat inte följer av skollagen, ska 
den interkommunala ersättningen motsvara anordnarens självkostnad.  
 
Med hänvisning till vad som sägs i skollagen har förvaltningen beräknat kostnaderna inom 
förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola/anpassad grundskola, 
fritidshem och gymnasieskola och sammanställt dessa i en prislista för respektive verksamhet 
kalenderåret 2023. 
 
Beslutsunderlag 
1 Prislista_Förskola_2023_Offentlig huvudman 
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2 Prislista_Pedagogisk omsorg_2023_Offentlig huvudman 
3 Prislista_Förskoleklass-Grundskola-Fritidshem_2023_Offentlig huvudman 
4 Prislista_Grundsärskola-Anpassad grundskola_2023_Offentlig huvudman 
5 Prislista_Gymnasieskola_2023_Offentlig huvudman 
 
Beslut lämnas till 
Barn- och utbildningschef 
Verksamhetschef Förskola 
Verksamhetschef Grundskola 
Verksamhetschef Tingsholm 
Ekonomifunktionen 
 
 
 
 
 

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

 



Förskolan 2023 45+ 15-45 0-15 45+ 15-45 0-15
1-2 år över 1-2 år hel 1-2 år halv 3-5 år över 3-5 år hel 3-5 år halv

Ulricehamn Ulricehamn Ulricehamn Ulricehamn Ulricehamn Ulricehamn

Undervisning 149 901 136 274 81 764 105 878 96 253 48 127

Läromedel 2 393 2 175 1 305 2 393 2 175 1 088

Elev- & Hälsovård 0 0 0 0 0 0

Måltider 13 870 12 609 7 565 13 870 12 609 6 305

Lokalkostnader 22 895 20 814 12 488 22 895 20 814 10 407

Delsumma 189 059 171 872 103 123 145 036 131 851 65 926

Administration 3% 5 672 5 156 3 094 4 351 3 956 1 978

Summa efter adm. pålägg 194 731 177 028 106 217 149 387 135 807 67 904



Pedagogisk omsorg 2023

1-2 år 3-5 år 6-12 år
Bidrag per månad och barn
0-15 tim 3 950 2 462 1 704

>15-över tim 14 745 9 191 6 363



Budgetår 2023

Fritids Grundskola; årskurs 1-6

Undervisning 35 322 Undervisning 60 764

Läromedel 414 Läromedel 4 109

Elev- & Hälsovård 0 Elev- & Hälsovård 4 654

Måltider 5 698 Måltider 8 060

Lokalkostnader 5 853 Lokalkostnader 15 760

Delsumma 47 286 Delsumma 93 347

Administration 3% 1 419 Administration 3% 2 800

Delsumma efter adm. pålägg 48 705 Delsumma efter adm. pålägg 96 147

Föräldraavgift -7 546

Summa kronor per barn exkl avg 41 159

Förskoleklass Grundskola; årskurs 7-9

Undervisning 35 171 Undervisning 76 888

Läromedel 414 Läromedel 4 688

Elev- & Hälsovård 4 741 Elev- & Hälsovård 4 515

Måltider 8 060 Måltider 8 060

Lokalkostnader 6 311 Lokalkostnader 15 933

Delsumma 54 698 Delsumma 110 084

Administration 3% 1 641 Administration 3% 3 303

Delsumma efter adm. pålägg 56 339 Delsumma efter adm. pålägg 113 386



År 2023

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3

Undervisning 320 260 434 910 465 629 70 367 88 273 83 661

Läromedel 11 097 11 097 11 097 1 647 1 647 1 647

Elev- & Hälsovård 11 644 11 644 11 644 0 0 0

Måltider 9 492 9 492 9 492 5 492 5 492 5 492

Lokalkostnader 30 999 30 999 30 999 4 599 4 599 4 599

Delsumma 383 491 498 141 528 861 82 105 100 011 95 399

Administration 3% 11 505 14 944 15 866 2 463 3 000 2 862

Delsumma efter adm. pålägg 394 996 513 085 544 726 84 568 103 012 98 261

Mervärdeskatt 6% 23 700 30 785 32 684 5 074 6 181 5 896

Summa kronor per elev 418 696 543 870 577 410 89 643 109 192 104 157

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3

Offentlig huvudman (exkl moms) 394 996 513 085 544 726 84 568 103 012 98 261

Fristående huduman 418 696 543 870 577 410 89 643 109 192 104 157

Grundsärskola Grundsärskola; Fritidshem

Grundsärskola Grundsärskola; Fritidshem



Program EE FT IN VO FS EK SA NA TE BA IM

Undervisning 92 541 143 172 188 662 156 908 121 552 41 813 55 178 118 103 71 230 78 884 101 786

Läromedel/utrustning 11 746 12 400 18 988 9 625 9 219 7 691 7 384 8 861 7 926 9 383 3 583

Elevvård/Hälsovård 4 366 4 366 4 366 4 366 4 366 4 366 4 366 4 366 4 366 4 366 4 366

Måltider 6 838 6 838 6 838 6 838 6 838 6 838 6 838 6 838 6 838 6 838 6 838

Lokalkostnad 29 544 47 272 50 905 56 088 40 028 8 832 16 048 28 606 14 995 44 679 10 641

Administration 3% 4 351 6 421 8 093 7 015 5 460 2 086 2 694 5 003 3 161 4 325 3 816

Grundbelopp - exkl moms 149 387 220 470 277 851 240 840 187 464 71 627 92 508 171 778 108 517 148 475 131 031
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Avveckling av verksamhet - pedagogisk omsorg på 
obekväm tid 
Dnr 2022/808 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Verksamheten pedagogisk omsorg på obekväm tid avvecklas under vårterminen 2023 i och 
med detta upphör nuvarande riktlinjer för verksamheten att gälla. 
 
I det fallet behovet av omsorg på obekväm tid i en framtid ökar markant ska det finnas 
möjlighet att aktualisera frågan om att starta verksamheten igen genom att initiera en 
utredning. 
 
Sammanfattning 
Under 2015 fick sektor lärande i uppdrag att utforma en verksamhet där pedagogisk omsorg 
erbjuds på obekväm tid, det vill säga under tid då förskola och fritidshem inte erbjuds. 
 
Verksamheten startade under 2016. Inledningsvis bedrevs verksamheten vid förskolan 
Åsundavy. 2021 flyttade verksamheten till om- och tillbyggda lokaler vid förskolan Tre Rosor. 
 
Pedagogisk omsorg på obekväm tid riktar sig till barn i åldrarna 1 – 13 år. För att ett barn ska 
skrivas in i verksamheten måste behovet av vistelsetid vara minst 15 timmar per månad. 
Någon maximal vistelsetid finns inte. 
 
Under de år som verksamheten har varit igång har antalet barn som varit inskrivna i 
verksamheten varierat. Som mest har 11 barn varit inskrivna under samma period. I 
dagsläget är två barn inskrivna och ett par barn står i kö där behovet utreds.  
 
I enlighet med vad som sägs i skollagen ska pedagogisk omsorg på obekväm tid ska bedrivas i 
grupper med lämplig sammansättning och storlek. Med hänvisning till att det i dagsläget 
endast är två barn inskrivna i verksamheten och efterfrågan är låg, så går det inte att prata 
om grupper med lämplig sammansättning och storlek. 
 
Förvaltningen föreslår att verksamheten pedagogisk omsorg på obekväm tid avvecklas under 
vårterminen 2023. I det fallet behovet av omsorg på obekväm tid i en framtid ökar markant 
ska det finnas möjlighet att aktualisera frågan om att starta verksamheten igen genom att 
initiera en utredning. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-12-23 från barn- och utbildningschef 
2 Avveckling av verksamhet - pedagogisk omsorg på obekväm tid - PM 
3 Avveckling av verksamhet - pedagogisk omsorg på obekväm tid - Barnkonsekvensanalys 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Verksamheten pedagogisk omsorg på obekväm tid avvecklas under vårterminen 2023 i och 
med detta upphör nuvarande riktlinjer för verksamheten att gälla. 
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I det fallet behovet av omsorg på obekväm tid i en framtid ökar markant ska det finnas 
möjlighet att aktualisera frågan om att starta verksamheten igen genom att initiera en 
utredning. 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-12-23 

Tjänsteskrivelse Avveckling av verksamhet - 
pedagogisk omsorg på obekväm tid 
Diarienummer 2022/808, löpnummer 5117/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Verksamheten pedagogisk omsorg på obekväm tid avvecklas under vårterminen 2023 i och 
med detta upphör nuvarande riktlinjer för verksamheten att gälla. 
 
I det fallet behovet av omsorg på obekväm tid i en framtid ökar markant ska det finnas 
möjlighet att aktualisera frågan om att starta verksamheten igen genom att initiera en 
utredning. 
 
Sammanfattning 
Under 2015 fick sektor lärande i uppdrag att utforma en verksamhet där pedagogisk omsorg 
erbjuds på obekväm tid, det vill säga under tid då förskola och fritidshem inte erbjuds. 
 
Verksamheten startade under 2016. Inledningsvis bedrevs verksamheten vid förskolan 
Åsundavy. 2021 flyttade verksamheten till om- och tillbyggda lokaler vid förskolan Tre Rosor. 
 
Pedagogisk omsorg på obekväm tid riktar sig till barn i åldrarna 1 – 13 år. För att ett barn ska 
skrivas in i verksamheten måste behovet av vistelsetid vara minst 15 timmar per månad. 
Någon maximal vistelsetid finns inte. 
 
Under de år som verksamheten har varit igång har antalet barn som varit inskrivna i 
verksamheten varierat. Som mest har 11 barn varit inskrivna under samma period. I 
dagsläget är två barn inskrivna och ett par barn står i kö där behovet utreds.  
 
I enlighet med vad som sägs i skollagen ska pedagogisk omsorg på obekväm tid ska bedrivas i 
grupper med lämplig sammansättning och storlek. Med hänvisning till att det i dagsläget 
endast är två barn inskrivna i verksamheten och efterfrågan är låg, så går det inte att prata 
om grupper med lämplig sammansättning och storlek. 
 
Förvaltningen föreslår att verksamheten pedagogisk omsorg på obekväm tid avvecklas under 
vårterminen 2023. I det fallet behovet av omsorg på obekväm tid i en framtid ökar markant 
ska det finnas möjlighet att aktualisera frågan om att starta verksamheten igen genom att 
initiera en utredning. 
 
 
Ärendet 
Under 2015 fick sektor lärande i uppdrag att utforma en verksamhet där pedagogisk omsorg 
erbjuds på obekväm tid, det vill säga under tid då förskola och fritidshem inte erbjuds. 
 
Riktlinjer för verksamheten utarbetades och antogs av kommunstyrelsen den 7 januari 2016, 
§ 24, varefter verksamheten startade. Inledningsvis bedrevs verksamheten vid förskolan 
Åsundavy. 2021 flyttade verksamheten till om- och tillbyggda lokaler vid förskolan Tre Rosor. 
 
Pedagogisk omsorg på obekväm tid riktar sig till barn i åldrarna 1 – 13 år. För att ett barn ska 
skrivas in i verksamheten måste behovet av vistelsetid vara minst 15 timmar per månad. 
Någon maximal vistelsetid finns inte. 
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Under de år som verksamheten har varit igång har antalet barn som varit inskrivna i 
verksamheten varierat. Som mest har 11 barn varit inskrivna under samma period. I 
dagsläget är två barn inskrivna och något barn står i kö där behovet utreds. 
 
Verksamheten pedagogisk omsorg på obekväm tid avvecklas under vårterminen 2023. I det 
fallet behovet omsorg på obekväm tid i en framtid ökar ska det finnas möjlighet att 
aktualisera frågan om att starta verksamheten igen. En PM biläggs. 
 
Organisation/ekonomi 
Det faktum att det är få barn som i dag är inskrivna i verksamheten och efterfrågan är låg, 
samtidigt som vistelsetiden för de barn som är inskrivna ändras i hög grad och med kort 
varsel gör det svårt att planera verksamheten. 
 
Budgeten för pedagogisk omsorg på obekväm tid täcker kostnaderna för en tillsvidareanställd 
barnskötare som är kopplad till verksamheten. Denna barnskötare är i tjänst samtliga 
timmar då barnen vistas i verksamheten, vilket innebär att arbetstidslagen inte alltid kan 
följas. Ändringarna av vistelsetiden varierar stort mellan dagar och veckor. Likaså ändras 
behovet av omsorg ofta. 
 
När behov av att rekrytera erfaren personal har uppstått, så har det visat sig att det inte har 
varit möjligt att anställa någon på timmar. Situationen gör verksamheten sårbar då den är 
beroende av en enda person för att bedrivas. 
 
För att minska sårbarheten behöver personal kunna fastanställas i större omfattning. En 
rimlig bedömning är att fyra tillsvidaretjänster behövs. Därutöver behöver det skapas en 
beredskap på ledningsnivå, vilket medför ytterligare kostnader.  
 
Laglighet 
I 25 kapitlet, 5 §, skollagen anges att en kommun ska sträva efter att erbjuda omsorg för barn 
under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn 
till föräldrars förvärvsarbete och familjens situation i övrigt. 
 
Vidare i 25 kapitlet så anges i 7 § bland annat att sådan verksamhet som avses i 2 – 5 §§ ska 
bedrivas i ändamålsenliga lokaler i grupper med lämplig sammansättning och storlek. För att 
bedriva verksamheten ska det finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att 
barnets behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. 
 
Som framgår av lagtexten så ska en kommun sträva efter att erbjuda pedagogisk omsorg på 
obekväm tid. En kommun är således inte skyldig att erbjuda denna typ av omsorg och 
därmed föreligger inget hinder för Ulricehamns kommun att avveckla verksamheten. 
 
Barnkonventionen 
I enlighet med vad som sägs i skollagen ska pedagogisk omsorg på obekväm tid ska bedrivas i 
grupper med lämplig sammansättning och storlek. 
 
Med hänvisning till att det i dagsläget endast är två barn inskrivna i verksamheten och 
efterfrågan är låg, så går det inte att prata om grupper med lämplig sammansättning och 
storlek. 
 
Utifrån den rådande situationen och förslaget att därmed avveckla verksamheten har en 
barnkonsekvensanalys gjorts för att belysa konsekvensen för de barn som berörs av förslaget. 
Analysen biläggs. 
 
Beslutsunderlag 
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1 Avveckling av verksamhet - pedagogisk omsorg på obekväm tid - PM 
2 Avveckling av verksamhet - pedagogisk omsorg på obekväm tid - Barnkonsekvensanalys 
 
Beslut lämnas till 
Barn- och utbildningschef 
Verksamhetschef Förskola 
Ekonomifunktionen 
HR-funktionen 
Författningshandboken 
 
 
 
 
 

Gülsen Özdenkos Gunnar Scorénius 
Barn- och utbildningschef Utredare 
Sektor lärande Verksamhet förskola 
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PM Avveckling av verksamhet – pedagogisk 
omsorg på obekväm tid 
 

Bakgrund 
Pedagogisk omsorg på obekväm tid startade vid förskolan Åsundavy 2016 efter ett politiskt 
initiativ och beslut. 2021 flyttade verksamheten in i nya lokaler i förskolan Tre Rosor. 
Verksamheten erbjuds för barn inskrivna i förskola och fritidshem och är öppen de tider som 
ordinarie lagstadgad verksamhet är stängd. 

Under årens lopp har antalet barn som varit inskrivna i verksamheten varierat. Som mest har 
11 barn varit inskrivna vid samma tidpunkt. Totalt under de 6 år som verksamheten varit i 
gång så har cirka 25 barn varit inskrivna. De flesta under en väldigt begränsad period. De 
senaste två åren har barnantalet och antalet nyttjade timmar minskat stadigt. I dag är det två 
barn inskrivna och ett par barn i kö vilket gör att det är en omöjlighet att bemanna med 
tillsvidareanställd personal som ska ha hållbara och arbetsrättsliga scheman. I dagsläget och 
även över tid har budgeterade medel täckt kostnaden motsvarande en tillsvidare anställd 
personal.  

Syfte 
Då efterfrågan är på platser inom verksamheten är låg, samt att det är svårt att rekrytera och 
svårigheter att få en ekonomi i balans så föreslår förvaltningen att verksamheten med 
pedagogisk omsorg på obekväm tid avvecklas under vårterminen 2023.  

Verksamheten är ej lagstadgad och står inför en betydande ökning av kostnader om den ska 
vara kvar.  
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Nuläge 
I dag är 2 barn inskrivna i verksamheten och en personal är tillsvidareanställd. Efterfrågan 
på platser i verksamheten är låg.  

Personal 
Rekrytering av personal till denna omsorg har varit komplex över tid då det utifrån barnens 
bästa behöver finnas en kontinuitet och trygghet hos den personal som arbetar. I dag finns 
det ekonomiskt utrymme att ha en tillsvidare anställd personal.  

Då vistelsetimmarna under en vecka kan variera mycket, från få timmar till många timmar, 
så är det omöjligt att lägga arbetsrättsliga och hållbara scheman. Den personal som i dag är 
tillsvidareanställd i verksamheten har aviserat ett avslut av sin tjänst på grund av de 
arbetsrättsliga förhållandena. 

Planering av verksamhet 
Familjerna ska lämna in behov av vistelsetider två veckor innan. Dock avbokas och ändras en 
stor andel pass på grund av sjukdom, ledighet, byte av pass för vårdnadshavare osv. Eftersom 
det ofta endast är ett barn i verksamheten innebär det att personal står utan arbetsuppgifter 
eller får med kort varsel ändra sina arbetstider. Detta medför i vissa fall lönebortfall för den 
personal som skulle arbetat då det ej finns andra uppgifter att tillgå.  
Under helger ska verksamheten kunna bemannas dygnet runt. Då det finns krav på vila enligt 
arbetsrätten så blir det en personalkrävande verksamhet. 

Ekonomi 
När verksamheten startade 2016 tillfördes genom politiskt beslut ett riktat anslag om 400 tkr 
i budgetmedel. 

Budgeterade medel för verksamheten uppgår i dag till 525 tkr. Verksamhet förskola har 
under åren omfördelat medel från den ordinarie lagstadgade verksamheten för att 
upprätthåll en balans i budget för pedagogisk omsorg på obekväm tid, vilket annars inte hade 
varit möjligt över tid.  

Avsatta budgetmedel går oavkortat till att bemanna verksamheten. Utöver detta är det 
kostnader för löneenheten, bemanningsenheten, HR-funktionen, administratör samt rektor 
som inte syns i budget.  
 

Till detta tillkommer en mindre summa i form av ett statsbidrag per inskrivet barn. Under 
2022 uppgick statsbidraget till totalt 40 tkr. 
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Omvärldsbevakning 
Närliggande kommuner ser också en komplexitet med denna typ av verksamhet. Någon 
kommun väljer att avveckla trots fler barn i verksamheten, någon erbjuder ej nattomsorg. 
Signifikant är att det är kostnadsdrivande och svårplanerat och ej lagstadgad verksamhet.  

 

 

Ulricehamn 2023-01-04 

 

Cathrine Croona  

Verksamhetschef förskola 
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Avveckling av verksamhet – pedagogisk omsorg på 

obekväm tid - Barnkonsekvensanalys  
 

Inledning 
Skollagen 2010:800  25 kap.  

5 §  

Kommunen ska sträva efter att erbjuda omsorg för barn under tid då förskola eller fritidshem 

inte erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete och 

familjens situation i övrigt. 

7 § 

Sådan verksamhet som avses i 2-5 §§ ska bedrivas i ändamålsenliga lokaler i grupper med en 

lämplig sammansättning och storlek. För bedrivande av verksamheten ska det finnas 

personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnets behov av omsorg och en god 

pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. 

 

Bakgrund 

Pedagogisk omsorg på obekväm tid startades upp vid förskolan Åsundavy 2016 efter politiskt 

ett beslut. 2021 flyttade verksamheten till om- och tillbyggda lokaler vid förskolan Tre Rosor. 

Förskolan ligger enskilt och till viss dold placerad med en stor naturgård runt stora delar av 

byggnaden.   

Verksamheten erbjuds barn från 1 år till 13 år. Verksamheten är öppen under obekväma 

tider: kväll, natt och helg när förskola och fritidshem har stängt. 
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Under åren har antalet barn som varit inskrivna i verksamheten varierat. Som mest har 11 

barn varit inskrivna vid samma tidpunkt. De flesta barnen under en kortare period. Antalet 

barn med ett särskilt behov av extra stöd och anpassningar har ökad över tid. 

 

Beskrivning 
De senaste två åren har barnantalet och antalet nyttjade timmar minskat stadigt. I dag är det 

två barn inskrivna och enstaka barn som står i kö vars behov utreds. Schematiderna för 

barnen varierar från något enstaka schemapass under en helg, till flera schemapass under 

kväll, helg och natt. Under en helg kan ett barn vara i verksamheten delad tid under en dag, 

vilket innebär att barnet kommer till verksamheten för att sedan gå hem under några timmar 

och därefter komma tillbaka och vara kvar under natten med en vistelsetid upp till 24 timmar 

i ett sträck under helgen.  

Barn som i dag är inskrivna i denna verksamhet måste ha ett vistelsebehov på minst 15 

timmar per månad. Det finns dock inget beslutat om ett maximalt antal timmar som ett barn 

får vistas i kommunal verksamhet totalt. 

En barnskötare, tillsvidareanställd arbetar och bemannar alla barnens vistelsetider. 

Timanställd personal med erfarenhet finns inte att rekrytera. 

Barnen som är på obekväm tid idag; är till största delen ensamma med den vuxne. Möjlighet 

att leka, lära och vara med kamrater i grupp är mycket begränsad. Med hänsyn till; barnets 

schematider, på obekväm tid, kan det periodvis innebär mindre vistelsetid i förskolans 

utbildning och undervisning.  

De barn som hör till en förskola behöver vara inskrivna vid den förskolan vid vilken den 

pedagogiska omsorgen bedrivs. Det kan innebära att barnet måste bryta de kamratrelationer 

som barnet har i sitt närområde då dessa kamrater är på en annan förskola då det, av 

säkerhetsskäl och personalbemanning, ej är möjligt att ordna med transport mellan 

förskolorna (finns beskrivna i de tillämpningsregler som är antagna för verksamheten). 

För barn i fritidshemsverksamhet har möjligheten till kamrater och fritidsaktiviteter 

begränsats, vilket har inneburit att barn har slutat efter en kort tid eftersom de uttryckt en 

efterfråga av detta. 

Barn i grundskolan och som därmed har skolplikt kan under en vecka mer eller mindre 

institutionaliseras i kommunal verksamhet om en vårdnadshavares lediga tid från arbete 
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infaller under tid då barnet är i skolan. Det innebär att barnet både berövas sina föräldrar 

men också möjligheten till självvalda kamratrelationer och fritidsaktiviteter. 

 

Analys 
Då verksamheten är svårplanerad utifrån den låga efterfrågan, mycket förändringar av 

vistelsetid med kort varsel och utifrån personalkontinuitet föreslår förvaltningen att 

verksamheten med pedagogisk omsorg på obekväm tid avvecklas.  

I det fallet som verksamheten även fortsättningsvis ska bedrivas behöver den budget som i 

dag är avsatt för verksamheten öka markant. Dels för att skapa en beredskap på ledningsnivå 

och dels för att kunna fastanställa ett tillräckligt antal personal för att skapa en trygghet och 

kontinuitet i verksamheten, samt en hållbar arbetssituation för personalen. Bedömningen är 

att det bör finnas minst fyra tillsvidare anställd personal i verksamheten. 

För ett barn är det en utsatt situation om barnet till största del vistas ensam med en vuxen 

person. Om ett barn hamnar i en sådan situation så ställer det stora krav på anknytning och 

personkemi. Det finns tillfällen då detta inte lyckats och barnet har uttryckt sitt missnöje, 

vilket då har hörsammats. 

De barn som berörs om verksamheten med pedagogisk omsorg på obekväm tid avvecklas har 

laglig rätt att delta i ordinarie förskola och fritidshem, vilket innebär att de ges en större 

möjlighet att utvecklas inom de områden som enligt både läroplan och skollag har rätt att få 

ta del av. 

 

Prövning 
Det är viktigt att ta beakta det som rör ett barns fysiska och psykiska välbefinnande och 

utveckling i bedömningen, till exempel rätten till skydd och omvårdnad och rätten till lek och 

fritid. Så långt som möjligt ska man också ta hänsyn till både kortsiktiga och långsiktiga 

effekter för barnet eller barnen. 

Utifrån den utredning som gjorts där för- och nackdelar vägts mot varandra så är förslaget, 

utifrån barnets bästa, att barnen tar del av den ordinarie lagstadgade åldersadekvata 

verksamheten vilket också ger barnen tillgång till kamratrelationer och möjlighet till en aktiv 

fritid.  
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Barns rätt till utbildning och tillgång till sina föräldrar står över behovet av omsorg på 

obekväm tid. Barnet har en rätt till en viss nivå av privatliv/familjeliv och därmed även 

respekt för detta. Anknytning, gränssättning och relation till sina föräldrar är viktigt i ett 

barns utveckling. 

 

Utvärdering/omprövning 
Om behovet av omsorg på obekväm tid skulle öka markant finns möjlighet till ny utredning 

av omstart av verksamheten.  

 

 

Cathrine Croona Siv Åkesson   
Verksamhetschef förskola Rektor förskolan Tre Rosor  
Sektor lärande  Sektor lärande 
 
 

 

 



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2023-01-24 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§  
 

Revidering av regler för flaggning 
Dnr 2022/749 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Reviderade regler för flaggning antas. 
Därmed upphävs den tidigare versionen, antagen av kommunstyrelsen 2022-06-02.  
 
Sammanfattning 
Den 1 december 2022 beslutade kommunstyrelsen om riktlinjer för det minoritetspolitiska 
arbetet. Ett av förslagen i riktlinjen för att synliggöra de nationella minoriteterna var att 
kommunen ska flagga på högtidsdagarna.  
 
Som en konsekvens av beslutet behöver reglerna för flaggning revideras och de nationella 
minoriteternas högtidsdagar läggas till.  Ytterligare några detaljer i reglerna förtydligas i 
samband med revideringen. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-12-13 från kanslichef 
2 Revidering av regler för flaggning 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Reviderade regler för flaggning antas. 
Därmed upphävs den tidigare versionen, antagen av kommunstyrelsen 2022-06-02.  



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-12-13 

Tjänsteskrivelse Revidering av regler för flaggning 
Diarienummer 2022/749, löpnummer 4932/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Reviderade regler för flaggning antas. 
Därmed upphävs den tidigare versionen, antagen av kommunstyrelsen 2022-06-02. 
 
Sammanfattning 
Den 1 december 2022 beslutade kommunstyrelsen om riktlinjer för det minoritetspolitiska 
arbetet. Ett av förslagen i riktlinjen för att synliggöra de nationella minoriteterna var att 
kommunen ska flagga på högtidsdagarna.  
 
Som en konsekvens av beslutet behöver reglerna för flaggning revideras och de nationella 
minoriteternas högtidsdagar läggas till.  Ytterligare några detaljer i reglerna förtydligas i 
samband med revideringen. 
 
 
Ärendet 
Den 1 december 2022 beslutade kommunstyrelsen om riktlinjer för det minoritetspolitiska 
arbetet. Ett av förslagen i riktlinjen för att synliggöra de nationella minoriteterna var att 
kommunen ska flagga på högtidsdagarna.  
 
Som en konsekvens av beslutet behöver reglerna för flaggning revideras och de nationella 
minoriteternas högtidsdagar läggas till. I Sverige räknas samer, judar, romer, sverigefinnar 
och tornedalingar som nationella minoriteter. Judarna har ingen fastställd högtidsdag eller 
egen flagga och därför flaggas inte för minoritetsgruppen tills vidare. 
 
Beslutet bedöms leda till ökad jämlikhet, samhörighet samt delaktighet för kommunens 
invånare. 
 
I de antagna reglerna för flaggning listas de beslutade flaggdagarna. I samband med 
revideringen av regler för flaggning har förvaltningen uppmärksammat att de nordiska 
ländernas nationaldagar inte funnits i listan över lokalt beslutade flaggdagar vilket nu är 
åtgärdat. Kommunen har flaggat dessa dagar och de har varit beskrivna i reglerna under 
andra rubriker. I revideringen förtydligas vilka flaggor som ska hissas på flaggdagarna. 
 
De tillägg som är gjorda i dokumentet är markerade med gult.  
 
Beslutsunderlag 
1 Revidering av regler för flaggning 
 
Beslut lämnas till 
Kanslichef  
Författningshandboken  
 

Lena Brännmar Petra Grönhaug 
Kanslichef Utredare 
Kanslifunktionen Strategi- och utvecklingsenheten 
 Kommunledningsstaben 
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1 Bakgrund 
Den svenska flaggan är en nationalsymbol och innehar ett symbolvärde som exempelvis kan 
manifesteras genom riksdagens beslut om allmänna flaggdagar. Genom att flagga vid dessa 
högtidsdagar visar kommunen en delaktighet. Flaggning som förfarande kan på ett generellt 
plan ses som symboliskt viktigt för att högtidliggöra eller uppmärksamma händelser av vikt. 
Det finns idag inget nationellt heltäckande regelverk för behandlandet av olika flaggor vilket 
föranleder att det är upp till varje enskild kommun att bestämma tillvägagångssättet.  

I Ulricehamns kommun finns det officiella flaggstänger vid stadshuset, Stora torget, 
rådhuset, nämndhuset och Järnvägsområdet. Utöver dessa finns det även övriga kommunala 
flaggstänger vid verksamheter berörande skolor, äldreboenden samt idrottsanläggningar 
med mera. 

2 Syfte 
Syftet är att säkerställa att den kommunala flaggningen vad gäller lagar och förordningar 
efterföljs och att rutiner och regler finns för flaggning i Ulricehamns kommun. 

3 Allmänna flaggregler 
Utgångspunkten för fastställandet av flaggningar i Ulricehamns kommun är Lag om Sveriges 
flagga (SFS 1982:269), Förordning om allmänna flaggdagar (SFS 1982: 270) samt 
Rikskommittén Sveriges Nationaldags regler.  

Vid flaggningstillfälle används begreppen ’’heraldisk höger” samt ’’heraldisk vänster’’ i 
samband med flaggplacering. Detta innebär att med ryggen mot den plats som ska 
flaggsmyckas är ’’heraldiskt höger’’ på höger hand respektive ’’heraldiskt vänster’’ på vänster 
hand.  

• När en flagga är trasig ska den omedelbart repareras eller bytas. Utsliten eller blekt flagga 
kan brännas. Äldre flaggor är gjorda av polyester då bränning inte är att rekommendera 
och då kan flaggan klippas i gula respektive blåa tygbitar och utgör inte längre en flagga 
vilket möjliggör för kassering på ett lämpligt vis. 

• Vid flaggning med en svensk respektive utländsk flagga ska den svenska flaggan placeras 
heraldiskt höger. 

• Vid flaggning på flera stänger i rad beståendes av endast svenska och en utländsk nations 
flagga ska den generella placeringen vara den svenska flaggan på varannan stång. Om det 
är udda antal stänger ska den svenska flaggan hissas på första respektive sista stången. 

• När flaggning från flera stänger i rad består av endast nordiska flaggor det vill säga den 
svenska, danska, finska, norska och isländska flaggan, ska flaggorna placeras i svensk 
alfabetisk bokstavsföljd från heraldisk vänster till heraldisk höger. Vid en sådan 
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konstellation placeras oftast en svensk flagga mellan var och en av de övriga nationernas 
flaggor. 

• När det gäller internationell flaggning från flera stänger i rad placeras de i fransk 
alfabetisk bokstavsföljd med utgångspunkt i nationens namn enligt fransk stavning från 
heraldiskt vänster till heraldiskt höger. Den svenska flaggan intar sin plats i 
bokstavsföljden. Det är också vanligt förekommande att den svenska flaggan i denna 
konstellation placeras både i början och slutet. 

• Flaggans längd bör anpassas efter flaggstångens höjd och placering. Vid fall där flera 
flaggor står intill varandra ska dessa ha samma storlek. Den hissade flaggan ska alltid 
vara hel och ren. Flaggstången ska vara hel och ren där flaggan ska hänga fritt. 

• När flaggan ska hissas ska den göra det ordentligt i topp – tätt under flaggstångsknoppen. 
• Endast en flagga får hissas på varje stång. 
• På kommunens officiella flaggstänger ska flaggningen enbart ske med nationsflaggor och 

de under rubriken lokalt beslutade flaggdagars uppräknade flaggor eller i enlighet med 
beslut enligt delegation. Vid stadshuset sker också flaggning av kommunflaggan.  

• I rang placeras FN-, EU och liknande flaggor efter nationsflaggor. 
 

4 Hissning av flaggan 

4.1 Svenska flaggans tidtabell 
1 mars – 31 oktober hissas flaggan kl. 08.00. 
1 november – 28 februari samt skottår (29) hissas flaggan kl.09.00. 

Flaggan ska halas ned vid solnedgång under hela året men senast 21.00 med undantaget att 
den får sitta uppe om det är belyst, i det fallet får den sitta uppe hela dygnet.  

4.2 Regeringens beslutade flaggdagar 
Nyårsdagen 1 januari 

Konungens namnsdag 28 januari 

Kronprinsessans namnsdag 12 mars 

Påskdagen  

Konungens födelsedag  30 april 

Första maj 1 maj 

Veterandagen 29 maj 

Pingstdagen  

Sveriges nationaldag 6 juni 
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Midsommardagen  

Kronprinsessans födelsedag 14 juli 

Drottningens namnsdag 8 augusti 

Dag för val till riksdagen  

FN-dagen 24 oktober  

Gustav Adolfsdagen 6 november 

Nobeldagen 10 december 

Drottningens födelsedag 23 december 

Juldagen 25 december 

  

4.3 Lokalt beslutade flaggdagar 
Samernas högtidsdag                                                  6 februari   

Sverigefinnarnas dag                                                 24 februari 

Nordens dag                 23 mars 

Romernas nationaldag   8 april 

Europadagen                   9 maj 

Norges nationaldag   17 maj 

Danmarks nationaldag   5 juni 

Islands nationaldag   17 juni 

Tornedalingarnas dag                                                14 juli 

Finlands nationaldag   6 december 

 

I Sverige räknas samer, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar som nationella 
minoriteter. Judarna har ingen fastställd högtidsdag eller egen flagga och därför flaggas inte 
för minoritetsgruppen tills vidare.  

 

5 Kommunens flaggstänger 
I Ulricehamns kommun finns flaggstänger vid stadshuset, Stora torget, rådhuset, 
nämndhuset, Järnvägsområdet och vid flertalet kommunala anläggningar. 
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5.1 Flaggning vid stadshuset, nämndhuset, rådhuset 
och Stora torget  

Under vinterhalvåret tas flaggstängerna bort från rådhuset och Stora torget på grund av 
vinterväghållning och flaggning sker därför endast vid stadshuset och nämndhuset 
vintertid. 
 

1 På allmänna flaggdagar 
2 Nordens dag den 23 mars  
3 Europadagen den 9 maj 
4 Danmarks, Finlands, Islands och Norges nationaldag 
5 Nationella minoriteters högtidsdagar 
6 Vid tillfällen när flaggning rekommenderas av regering eller länsstyrelsen 
7 Vid skolavslutning för grundskolan samt gymnasiet 
8 Vid vänortsbesök 
9 Vid större evenemang 
10 Vid officiella besök 
11 Vid andra tillfällen enligt särskilt beslut 
 
På nordiska länders nationaldagar flaggas med en svensk och det landets flagga som har 
nationaldag.  
 
På Europadagen flaggas med en svensk och en unionsflagga. 
  
På Nordens dag flaggas med svenska flaggan. 
  
På nationella minoriteternas högtidsdagar flaggas med en svensk och minoritetens flagga. 
 
Beslut om flaggning i enlighet med punkterna 6-9 fattas enligt kommunstyrelsens 
delegationsordning.  
 
Beställning av flaggning sker hos upphandlad avtalspart som ansvarar för att flaggning sker 
vid stadshuset, Stora torget, rådhuset och nämndhuset i enlighet med punkterna 1-5. 
Förvaltning, förening eller företag som begärt och erhållit flaggning enligt punkterna 6-9 
erlägger ersättning till kommunen för utförd flaggning motsvarande avtalsparts timtaxa. 
Samtliga kontakter med avtalspart sker genom stadshusets vaktmästare.  

5.2 Flaggning vid Järnvägsområdet 
1 På allmänna flaggdagar 
2 På Nordens dag den 23 mars och Europadagen den 9 maj 
3 Då allmän flaggning rekommenderas av regeringen eller länsstyrelsen 
4 Vid skolavslutning för grundskolan samt gymnasiet 
5 Vid vänortsbesök 
6 Vid större evenemang 
7 Vid officiella besök 
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8 Andra arrangemang av betydelse – i synnerlighet arrangemang förlagda vid 
Järnvägsområdet eller dess närhet 

 
På Nordens dag flaggas med svenska flaggor samt med samtliga nordiska länders flaggor. 
 
Beslut om flaggning i enlighet med punkterna 5-8 fattas enligt kommunstyrelsens 
delegationsordning.  
 
Avtalspart ansvarar för att flaggning på Järnvägsområdet sker i enlighet med punkterna 1-4. 
Förvaltning, förening eller företag som begärt och erhållit flaggning enligt punkterna 5-8 
erlägger ersättning till UEAB för utförd flaggning motsvarande avtalsparts timtaxa. 
Kontakter med avtalspart sker genom arbetsledaren för anläggningen på UEAB.  
 

5.3 Flaggning vid kommunala anläggningar såsom 
skolor, äldreboenden, idrottsanläggningar med 
flera 

1. På allmänna flaggdagar förutsatt att de infaller på en vanlig arbetsdag. Vid 
anläggningar som alltid har bemanning ska flaggning upprättas på allmän flaggdag. 

2. Europadagen den 9 maj förutsatt att den infaller på en vanlig arbetsdag. Vid 
anläggningar som alltid har bemanning ska flaggning upprättas på allmän flaggdag. 

3. Då allmän flaggning rekommenderas av regeringen eller länsstyrelsen förutsatt att 
den infaller en vanlig arbetsdag. Vid anläggningar som alltid har bemanning ska 
flaggning upprättas på allmän flaggdag. 

4. Vid speciella tillfällen som beslutas av respektive sektor.  
 
Ansvarig sektorchef ansvarar för att flaggning sker vid kommunala anläggningar.  

5.4 Flaggning på halv stång  
Om förtroendevald, anställd, vårdtagare, elev eller förskolebarn avlider flaggas det på halv 
stång. Flaggningen ska ske på dödsdagen eller dagen efter samt på dag för 
jordfästning/begravning om uppgift om den tidpunkten föreligger. När flaggning på halv 
stång blir aktuell på allmän flaggdag ska flaggningen på halv stång ha företräde. 

Vid flaggning på halv stång ska om möjligt en kort förklaring om anledning till flaggning 
publiceras på kommunens hemsida.  
Gällande flaggningen på halv stång hissas flaggan först i topp för att därefter omedelbart 
halas ned till 1/3 av stångens längd. Detta ska utgöra ungefär 2/3 av den normala höjden då 
flaggan är hissad. När en begravning är slut ska flaggan hissas i topp och endera tas ned eller 
omedelbart tas ned vid ordinarie tidpunkt det vill säga senast klockan 21.00. Endast 
nationsflaggan ska hissas på halv stång. För statsbegravningar utfärdas särskilda 
bestämmelser.  
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5.4.1 Vid stadshuset och/eller nämndhuset 
 

Vid dödsfall hissas flaggan på halv stång vid stadshuset och/eller nämndhuset i fall då  

a. Ordinarie befattningshavare anställd på stadshuset, nämndhuset eller på höjdgatan 
avlidit. 

b. Ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen eller nämnd 
avlidit.  

 

5.4.2 Vid kommunala anläggningar såsom skolor, äldreboenden, 
idrottsanläggningar med flera  
 

Vid dödsfall på berörd anläggning hissas flaggan på halv stång.  

a. När ordinarie befattningshavare på berörd anläggning har avlidit.  
b. Då vårdtagare, förskolebarn eller elev vid berörd anläggning avlidit.  
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Revidering av regler för skolskjuts 
Dnr 2022/767 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Regler för skolskjuts antas och ersätter tidigare regler. 
 
Sammanfattning 
Syftet med regler för skolskjuts är att tydliggöra de bestämmelser som finns i Skollagen 
(2010:800) och med vilka bedömningsgrunder Ulricehamns kommun berättigar elever 
skolskjuts. 
 
I de reviderade reglerna har ett antal nya avsnitt tillkommit. Avsnitt 4.2 är nytt och tydliggör 
hur skolskjuts beviljas utifrån trafikförhållandena. Avsnitt 4.5 syftar till att tydliggöra hur 
skolskjuts beviljas utifrån kortvarig funktionsnedsättning vid försäkringsärenden. Avsnitt 
4.13 beskriver hur elever i årskurs 4 – 9 ska erbjudas att frivilligt delta i undervisning i form 
av extra studietid. Vid sådan undervisning har elever rätt till skolskjuts om förutsättningarna 
är sådana att skolskjuts behövs. Det sista nytillkomna avsnittet är 6.8 som förtydligar hur 
besiktning av skolvägar och hållplatser görs. Utöver dessa revideringar har mindre 
justeringar och förtydliganden gjorts i texten. 
 
Avsnittet som beskriver skolskjuts från fritidsverksamhet till hemmet har tagits bort i de 
reviderade reglerna, då det enligt skollagen inte är skolskjuts, utan utökad service från 
kommunen. Detta kan leda till många omplaneringar av elever och att skolskjutskostnaderna 
kan öka. Ytterligare ett avsnitt som är borttaget från reglerna är målsmannaskjuts, då detta 
strider mot lagen om offentlig upphandling. Skolskjuts ska anordnas av kommunen som inte 
kan kräva att vårdnadshavare mot betalning ska köra sitt barn till skolan.  
 
De ekonomiska konsekvenserna av förslaget skulle kunna bli ökade kostnader om många 
elever väljer att delta i undervisning i form av extra studietid. Elver i dessa fall har rätt till 
skolskjuts, för kommunens del kan det innebära en ökad kostnad för utökade kilometer i 
enlighet med det avtal som finns för skolskjuts. 
 
De reviderade reglerna innebär att rätten till skolskjuts begränsas till vad som följer av 
skollagen. Barnkonventionen är inkorporerad i skollagstiftningen där utgångspunkten är att 
om du följer skollagen så följer du artiklarna i barnkonventionen.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-12-08 från samhällsbyggnadschef 
2 Regler för skolskjuts 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Regler för skolskjuts antas och ersätter tidigare regler. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-12-08 

Tjänsteskrivelse Revidering av regler för skolskjuts 
Diarienummer 2022/767, löpnummer 4847/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Regler för skolskjuts antas och ersätter tidigare regler. 
 
Sammanfattning 
Syftet med regler för skolskjuts är att tydliggöra de bestämmelser som finns i Skollagen 
(2010:800) och med vilka bedömningsgrunder Ulricehamns kommun berättigar elever 
skolskjuts. 
 
I de reviderade reglerna har ett antal nya avsnitt tillkommit. Avsnitt 4.2 är nytt och tydliggör 
hur skolskjuts beviljas utifrån trafikförhållandena. Avsnitt 4.5 syftar till att tydliggöra hur 
skolskjuts beviljas utifrån kortvarig funktionsnedsättning vid försäkringsärenden. Avsnitt 
4.13 beskriver hur elever i årskurs 4 – 9 ska erbjudas att frivilligt delta i undervisning i form 
av extra studietid. Vid sådan undervisning har elever rätt till skolskjuts om förutsättningarna 
är sådana att skolskjuts behövs. Det sista nytillkomna avsnittet är 6.8 som förtydligar hur 
besiktning av skolvägar och hållplatser görs. Utöver dessa revideringar har mindre 
justeringar och förtydliganden gjorts i texten. 
 
Avsnittet som beskriver skolskjuts från fritidsverksamhet till hemmet har tagits bort i de 
reviderade reglerna, då det enligt skollagen inte är skolskjuts, utan utökad service från 
kommunen. Detta kan leda till många omplaneringar av elever och att skolskjutskostnaderna 
kan öka. Ytterligare ett avsnitt som är borttaget från reglerna är målsmannaskjuts, då detta 
strider mot lagen om offentlig upphandling. Skolskjuts ska anordnas av kommunen som inte 
kan kräva att vårdnadshavare mot betalning ska köra sitt barn till skolan.  
 
De ekonomiska konsekvenserna av förslaget skulle kunna bli ökade kostnader om många 
elever väljer att delta i undervisning i form av extra studietid. Elver i dessa fall har rätt till 
skolskjuts, för kommunens del kan det innebära en ökad kostnad för utökade kilometer i 
enlighet med det avtal som finns för skolskjuts. 
 
De reviderade reglerna innebär att rätten till skolskjuts begränsas till vad som följer av 
skollagen. Barnkonventionen är inkorporerad i skollagstiftningen där utgångspunkten är att 
om du följer skollagen så följer du artiklarna i barnkonventionen.  
 
 
Ärendet 
Syftet med regler för skolskjuts är att tydliggöra de bestämmelser som finns i Skollagen 
(2010:800) och med vilka bedömningsgrunder Ulricehamns kommun berättigar elever 
skolskjuts. 
 
Begreppet skolskjuts omfattar elevers resor till och från förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola och gymnasiesärskola. Skolskjuts omfattar inte resor till och från 
fritidsverksamhet. Eleven ska vara folkbokförd i Ulricehamns kommun. 
I de revidera reglerna har ett antal nya avsnitt tillkommit i reglerna. Avsnitt 4.2 är nytt och 
tydliggör hur skolskjuts beviljas utifrån trafikförhållandena. Avsnitt 4.5 syftar till att 
tydliggöra hur skolskjuts beviljas utifrån kortvarig funktionsnedsättning vid 
försäkringsärenden. Avsnitt 4.13 beskriver hur elever i årskurs 4 – 9 ska erbjudas att frivilligt 
delta i undervisning i form av extra studietid. Vid sådan undervisning har elever rätt till 
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skolskjuts om förutsättningarna är sådana att skolskjuts behövs. Det sista nytillkomna 
avsnittet är 6.8 som förtydligar hur besiktning av skolvägar och hållplatser görs. Utöver dessa 
revideringar har mindre justeringar och förtydliganden gjorts i texten. 
 
Avsnittet som beskriver skolskjuts från fritidsverksamhet till hemmet har tagits bort i de 
revidera reglerna, då det inte är skolskjuts enligt skollagen, utan utökad service från 
kommunen. Det finns även en risk att detta står i strid med likställighetsprincipen som 
återfinns i 2 kap 3§ kommunallagen som säger att kommunen ska behandla sina medlemmar 
lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Ytterligare ett avsnitt som är borttaget 
från reglerna är målsmannaskjuts, då detta strider mot lagen om offentlig upphandling. 
Skolskjuts ska anordnas av kommunen som inte kan kräva att vårdnadshavare mot betalning 
ska köra sitt barn till skolan.  
 
Ekonomi 
De ekonomiska konsekvenserna av förslaget skulle kunna bli ökade kostnader om många 
elever väljer att delta i undervisning i form av extra studietid. Elver i dessa fall har rätt till 
skolskjuts, för kommunens del kan det innebära en ökad kostnad för utökade kilometer i 
enlighet med det avtal som finns för skolskjuts. Om de revidera reglerna inte antas och 
avsnittet gällande skolskjuts från fritidsverksamhet till hemmet finns kvar kan det innebära 
ökade kostnader för kommunen. Detta på grund av fler omplaneringar av elever och ökad 
belastning på fritids då barnantalet ökar under någon timma på eftermiddagen.  
 
I övrigt innebär de revidera reglerna inga större ekonomiska konsekvenser, men eftersom 
behov av skolskjuts varierar mellan åren finns det alltid en osäkerhet kring utfallet.  
 
Barnkonventionen 
Inför varje beslut som rör barn ska barnets bästa beaktas. I detta ärende skulle det kunna 
bedömas ligga i barnets intresse att få skolskjuts från fritidsverksamhet till hemmet men den 
utökade servicen innebär en stor kostnad för kommunen och är resurskrävande. Detta då det 
krävs en stor administrativ hantering på skolan och inom förvaltningen. Efterfrågan på att få 
skolskjuts från fritidshem har också varit låg. 
 
De reviderade reglerna innebär att rätten till skolskjuts begränsas till vad som följer av 
skollagen. Barnkonventionen är inkorporerad i skollagstiftningen där utgångspunkten är att 
om du följer skollagen så följer du artiklarna i barnkonventionen. vid varje enskilt 
skolskjutsbeslut så beaktas alltid barnets bästa. 
 
Beslutsunderlag 
1 Regler för skolskjuts 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
Författningshandbok 
 
 
 
 
 

Fredrik Linusson Linda Bygård 
Samhällsbyggnadschef Handläggare 
Miljö och samhällsbyggnad Exploateringsenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 
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1 Bakgrund 
I enlighet med Skollagen (2010:800) har elever i grundskola, grundsärskola 
och gymnasiesärskola med offentlig huvudman rätt till kostnadsfri 
skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där 
utbildningen bedrivs och tillbaka. 

2 Syfte 
Syftet med regler för skolskjuts är att tydliggöra de bestämmelser som finns 
i Skollagen (2010:800) och med vilka bedömningsgrunder Ulricehamns 
kommun berättigar elever skolskjuts. 

3 Allmänna bestämmelser 
Begreppet skolskjuts omfattar elevers resor till och från förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola. Skolskjuts omfattar inte 
resor till och från fritidsverksamhet. Eleven ska vara folkbokförd i 
Ulricehamns kommun. 

I Skollagen (2010:800) 10 kap 32 §, 11 kap 31 § och 18 kap 30 § står; 

”Elever i grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola med offentlig 
huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till 
elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan 
behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, 
funktionsnedsättning hos en elev eller någon annan särskild omständighet”. 

Rätt till skolskjuts gäller inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet 
än den där Ulricehamns kommun annars skulle ha placerat dem, eller som 
går i en annan kommuns grundskola med stöd av Skollagen 10 och 11 kap 
32 § andra stycket. I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller 
ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa 
fall. 

Skollagen preciserar inte vad som menas med färdvägens längd, 
trafikförhållanden, funktionshinder hos en elev eller någon annan särskild 
omständighet. Förutom den vägledning som kan erhållas via rättsfall och 
domstolsutslag, är det kommunen som sätter dessa riktlinjer. Sveriges 
kommuner och regioners (SKR) skolskjutshandbok ger ytterligare 
vägledning. 
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Av Skollagens 28 kap. 5 §, punkt 5 framgår att beslut om skolskjuts till 
placeringsskolan kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol, det vill 
säga förvaltningsrätt, kammarrätt, Högsta förvaltningsdomstolen. 

Beslut om skolskjuts till självvald skola eller fristående skola kan överklagas 
genom laglighetsprövning enligt Kommunallagen (1991:900). 

4 Vem har rätt till skolskjuts 

4.1 Rätt till skolskjuts på grund av 
färdvägens längd 

Med elevens hem avses den adress där eleven är folkbokförd och med 
skolan avses den skola där Ulricehamns kommun har valt att placera 
eleven. 

Samtliga avstånd avser närmaste gång-, cykel- eller bilväg som är godkända 
ur trafiksäkerhetssynpunkt. Elev i förskoleklass, grundskola, grundsärskola 
och gymnasiesärskolan är berättigad till skolskjuts i anslutning till skolans 
starttid och sluttid enligt nedanstående kriterier. 

Skolskjuts anordnas för 

 elev i förskoleklass – årskurs 3 med en skolväg som överstiger     2 km 
 elev i årskurs 4–6 med en skolväg som överstiger                            3 km 
 elev i årskurs 7–9 med en skolväg som överstiger                            4 km 

Undantag från ovanstående avstånd kan göras om trafiksäkerhetsskäl eller 
om annan särskild omständighet föreligger. 

Avstånd till hållplats 

 för elev i förskoleklass – årskurs 3                                                     1,5 km 
 för elev i årskurs 4-6                                                                             2,5 km 
 för elev i årskurs 7-9                                                                                3 km 
 

Undantag från ovanstående avstånd kan göras om trafiksäkerhetsskäl eller 
om annan särskild omständighet föreligger. 

Elev är skyldig att uppsöka anvisad skolskjutshållplats. Ulricehamns 
kommun beslutar om vad som avses med lämplig skolskjutshållplats för på- 
och avstigning. Avstånd från hemmet till skolskjutshållplats ska normalt 
inte överstiga ovanstående gränser. 
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Vägen mellan hem och skola mäts individuellt i kommunens kartsystem för 
skolskjuts som basers på information från Trafikverkets Nationella 
Vägdatabas. Där visas närmsta trafiksäkra väg för elev i respektive årskurs. 

4.2 Rätten till skolskjuts enligt 
trafikförhållandena 

Trafikmiljöer där fordon och barn vistas innebär alltid risker, men vissa 
trafikmiljöer är förbundna med större risker än andra. Riskerna i 
trafikmiljön ska därför vägas in vid beslut om skolskjuts.  

Bedömningen av trafiksäkerheten görs individuellt efter en 
sammanvägning av faktorer som barnets ålder, sikt, tillåten hastighet, 
trafikflöde, förekomst av tung trafik, förekomst av skild gång-/cykelväg, 
utformning av på- och avstigningsplatser, utformning av passager, 
förekomst av trafiksignaler vid passager och eventuellt andra 
omständigheter. 

4.3 Rätt till skolskjuts vid växelvis boende 
Vid önskemål om skolskjuts till olika adresser, exempelvis då föräldrarna 
har separerat och har gemensam vårdnad och där barnet bor lika mycket 
hos båda föräldrarna (så kallat växelvis boende), ska behovet av skolskjuts 
prövas från båda adresserna. Detta gäller oavsett om föräldrarna bor inom 
samma eller i olika upptagningsområden inom Ulricehamns kommun. 
Enligt rättspraxis ska eleven bo stadigvarande minst en tredjedel av tiden 
på den ena adressen för att situationen ska räknas som växelvis boende. 
Dock ska båda adresserna för det växelvisa boende ligga inom Ulricehamns 
kommunens gränser.   

För skolskjuts vid växelvis boende ska vårdnadshavarna ansöka om det. Till 
ansökan ska vistelseschema hos respektive vårdnadshavare skickas med. 
För att vara berättigad till skolskjuts vid växelvis boende ska det växelvisa 
boendet vara stadigvarande. Kortsiktiga scheman för en vecka eller enstaka 
justeringar från dag till dag räknas inte som stadigvarande. 

Det växelvisa boendet ska vara förordnat i dom eller genom undertecknad 
överenskommelse mellan vårdnadshavare. 
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4.4 Rätten till skolskjuts enligt elevens 
funktionsnedsättning 

Elev med funktionsnedsättning kan ha rätt till kostnadsfri skolskjuts 
oavsett avståndet mellan hem och anvisad skola. Vid funktionsnedsättning 
ska en bedömning göras om funktionsnedsättningen påverkar elevens 
möjlighet att ta sig till och från skolan på egen hand. Det är elevens och dess 
vårdnadshavares ansvar att presentera ett relevant underlag för bedömning. 

Behov av skolskjuts vid funktionsnedsättning ska styrkas med läkarintyg 
och bifogas vid ansökan. För elever inom grundsärskolan och 
gymnasiesärskolan krävs inte intyg. 

4.5 Kortvarig funktionsnedsättning - 
försäkringsärenden 

Vid kortvarig funktionsnedsättning på grund av olycka, t.ex. benbrott, 
hänvisas vårdnadshavaren till att kontakta kommunens och sitt eget 
försäkringsbolag för hantering av eventuella resor till och från skolan under 
aktuell period. 

4.6 Rätten till skolskjuts enligt annan 
särskild omständighet 

Ibland förekommer det andra särskilda omständigheter utöver de 
ovannämnda som efter individuell prövning berättigar eleven till skolskjuts. 
En särskild omständighet kan antingen vara en enskild faktor eller en 
kombination av orsaker som var för sig inte är tillräckligt skäl för skolskjuts 
men som tillsammans bildar en särskild omständighet som berättigar till 
skolskjuts. Det är elevens och dess vårdnadshavares ansvar att kontakta 
kommunen för att vid behov få stöd med framtagandet av ett relevant 
underlag för bedömning. 

4.7 Kompisåkning  
Kompisåkning i är tillåtet under förutsättning att ledig plats finns. 
Ulricehamns kommun lämnar inga garantier för att kompisåkning kan ske. 

Kompisåkning ska ansökas på Ulricehamns kommuns hemsida senast 
dagen innan kompisåkningen ska ske. Ulricehamns kommun vill vara 
försäkrad om vilka elever som befinner sig på de fordon som används i 
skolskjutstrafiken. 
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4.8 Skolskjuts i mån av plats 
I Ulricehamns kommun tillåts inte skjuts i mån av plats. Skolskjuts är en 
resa mellan hemmet och skolan och anordnas för de elever som är 
skolskjutsberättigade. Ulricehamns kommun vill vara försäkrad om och ha 
kontroll över vilka elever som befinner sig på de fordon som används i 
skolskjutstrafiken. 

4.9 Skjuts från fritidsverksamhet till skola 
I Ulricehamns kommun anordnas en utökad service i form av lokalskjuts 
mellan ett antal skolor och den fritidsverksamhet som bedrivs på annan plats 
än skolan, där avstånd eller andra omständigheter kräver det. I de fallen har 
eleven möjlighet att resa till sin anvisade skola från fritidshemmet innan 
skoldagens början. 

4.10 Skjuts från fritidsverksamhet till 
hemmet 

I Ulricehamns kommun anordnas en utökad service i form av lokalskjuts 
mellan fritidsverksamhet och hemmet. Servicen innebär att det ges 
möjlighet till att åka med en senare buss och vara kvar på fritids istället för 
att åka med en tidigare buss. Detta är endast möjligt under förutsättning 
att: 

 Det finns lediga platser i befintliga bussar 

 Eleven har en beviljad fritidshemsplats 

Vårdnadshavare ska i dessa fall skicka in önskemål om att resa med senare 
buss för eleven. Ett meddelande om detta skickas till skolskjutsportalen sju 
(7) dagar före läsårets början.  

Om flera elever ansöker om att resa med en senare buss, tilldelas platserna i 
den ordning meddelandena inkommit. Om plats behöver tas i anspråk av 
skolskjutsberättigad elev, återkallas beviljade resor i mån av plats i omvänd 
ordning (sist in först ut). 

4.11 Målsmannaskjuts 
I de fall hämtning av enskild elev inte kan ordnas till en rimlig kostnad för 
elev i förskoleklass eller grundskola finns möjligheter för målsman att, mot 
ersättning motsvarande den kommunala bilersättningen, åta sig att svara 
för skjuts. För att vara berättigad denna ersättning ska beslut fattas av 
Ulricehamns kommun. 
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4.12 Modersmålsundervisning 
Modersmålsundervisning kan ibland anordnas utanför den garanterade 
undervisningstiden. Vid sådana situationer har elever med 
modersmålsundervisning rätt till skolskjuts om förutsättningarna är sådana 
att skolskjuts behövs. Förutsättningarna ska prövas individuellt i varje 
enskilt fall. 

4.13 Mer tid till lärande – extra studietid 
och utökad lovskola 

 
Elever i årskurs 4 – 9 ska erbjudas att frivilligt delta i undervisning i form 
av extra studietid. Erbjudandet ska omfatta minst två timmar per vecka. 
Undervisningen ska anordnas under eller i direkt anslutning till skoldagen 
vid den skolenhet eleven tillhör. 

Vid sådan undervisning har elever rätt till skolskjuts om förutsättningarna 
är sådana att skolskjuts behövs. Förutsättningarna ska prövas individuellt i 
varje enskilt fall. 

Om förändring behöver göras av skolskjutstiderna på grund av extra 
studietid ska vårdnadshavarna skicka in en ett meddelande via 
skolskjutsportalen. 

Om förändring behöver göras av skolskjutstiderna på grund av 
modersmålsundervisning ska vårdnadshavarna skicka in en ett meddelande 
via skolskjutsportalen. 
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5 Ansvar 
Kommunen, Trafikverket, polis, transportör/entreprenör, vårdnadshavare 
och elever har alla del i ansvaret under resan mellan hemmet och skolan. 
Eftersom många parter berörs i skolskjutsverksamheten kan det vara svårt 
att dra några exakta gränser för var och ens ansvar. Allmänt gäller att 
vårdnadshavare förutsätts svara för att barnet/eleven förbereds och tränas 
på att klara sin skolväg på ett så säkert sätt som möjligt. Det kan innebära 
att barnet måste följas till skola eller skolskjutshållplats under så lång tid 
som behövs för att barnet ska klara att gå till skolan/skolskjutshållplatsen 
själv. 

Vårdnadshavare ansvarar för 

 elevens säkerhet mellan hemmet och skolskjutshållplatsen samt under 
den tid eleven uppehåller sig där 

 att eleven kommer till skolskjutshållplatsen i god tid 

 att elev som missat skolskjutsen transporteras till skolan 

 att eleven går anvisad väg 

 att eleven följer gällande ordningsregler 

 eleven till dess att eleven kommer på bussen 

 
Entreprenören ansvarar för 

 elevens påstigning 

 att hållplatstider efterföljs 

 att släppa av eleven på tilldelad hållplats, andra platser är inte tillåtet. 

 att gällande ordningsregler och trafikbestämmelser följs 

 eleven under transporten 

 elevens avstigning 

 att problem som uppstår under bussfärd hanteras och att berörda 
parter kontaktas 

Kommunen ansvarar för 

 när eleven kommer till skolan. 

 när eleven väntar på fordonet hem 

 att eleven kommer med fordonet hem och till skolan 

 att problem som uppstår under bussfärd hanteras och att berörda 
parter kontaktas 
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6 Generella krav och regler 

6.1 Ansökan 
Alla elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och 
gymnasiesärskolan i Ulricehamns kommun ska ansöka om skolskjuts inför 
varje läsår. Ansökan görs primärt via e-tjänst på kommunens hemsida. 
Information kring tider med mera angående ansökan kommuniceras via 
kommunens hemsida och övriga informationskanaler. Om ansökan inte 
inkommit under anvisad tid kan inte beslut om skolskjuts garanteras före 
skolstart. 

6.2 Vänte- och resetider 
Skolskjuts anordnas i anslutning till skoldagens början och slut. För varje 
årskurs och skola upprättas start och sluttider och utifrån detta bestäms 
tiderna för skolskjuts. Väntetid är den tid som räknas från skolskjutsens 
ankomst till skolan till lektionens början samt från lektionernas slut till 
avfärd från skolan. Väntetiderna avser skolans start- och sluttid och inte 
varje enskild elevs start- och sluttid. Ulricehamns kommun eftersträvar att 
minimera väntetiderna. Restiden är tiden från att bussen avgår från 
hållplatsen till att bussen ankommer till skolan. Det finns inte några 
riktvärden för restider. Ulricehamns kommun eftersträvar att elevens restid 
inte ska överstiga 60 minuter per tillfälle. Undantag kan tillåtas vid exempel 
skolskjuts från sekundäradress. 

Anslutningstid: 
10 minuter innan skoldagens början samt 10 minuter efter skoldagens slut 
räknas som anslutningstid då eleven har möjlighet att ta av/på ytterkläder 
etc. Anslutningstiden räknas inte in i elevens restid och väntetid.  

6.3 Färdsätt 
Ulricehamns kommun har följande prioritering gällande färdsätt 

Förskoleklass-åk 3: I första hand sker skolskjuts med skolbuss och i andra 
hand sker skolskjuts med ett mindre fordon, skoltaxi. 

Åk 4-6: I första hand sker skolskjuts med skolbuss, i andra hand med 
linjetrafik och i tredje hand med ett mindre fordon, skoltaxi. 

Åk 7-9: I första hand sker skolskjuts med linjetrafik, i andra hand med 
skolbuss och i tredje hand med ett mindre fordon, skoltaxi. 
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6.4 Skolkort 
Skolkort delas ut till elev som är berättigad till skolskjuts och som är 
hänvisad till att använda linjetrafiken. 

Genom att kommunen delat ut skolkort till eleverna så anses kommunen ha 
fullgjort sina skyldigheter, att enligt lag anordna kostnadsfri skolskjuts. Om 
elev blir av med sitt kort kan ett nytt skolkort lösas ut mot en fastställd 
subventionerad avgift. Avgiften är den samma oavsett var i kommunen 
eleven bor. Subventionerad avgift för nytt skolkort utgår vid maximalt ett 
tillfälle per läsår, elev får därefter själv betala full avgift för ett nytt skolkort. 

Elev som inte längre är berättigad till skolskjuts på grund av byte av adress, 
studieavbrott eller dylikt, ska senast inom 14 dagar återlämna färdbeviset. 
Om detta inte sker kan vårdnadshavaren debiteras den kostnad som 
kommunen har för den tid då färdbeviset kan användas.  

6.5 Val av annan skola inom kommunen 
Rätt till skolskjuts gäller inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet 
än den där Ulricehamns kommun annars skulle ha placerat dem, eller som 
går i en annan kommuns grundskola med stöd av Skollagen 10 och 11 kap 
32 § andra stycket. I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller 
ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts. 

Om Ulricehamns kommun beslutar att en elev ska gå i en annan skola än i 
det upptagningsområde som eleven tillhör, får eleven rätt till skolskjuts. 

6.6 Byte av adress inom kommunen 
Elev som flyttar till annan folkbokföringsadress har rätt att gå kvar läsåret 
ut på den skola där eleven gått. Om eleven väljer att gå kvar innebär detta 
ingen rätt till skolskjuts. 

Elev som byter folkbokföringsadress och upptagningsområde under 
pågående läsår har rätt att gå kvar i den skola där eleven är placerad men 
har inte rätt till kostnadsfri skolskjuts från den nya adressen. Eleven har 
möjlighet att ansöka om skolskjuts till vald skola, som då prövas mot 
ekonomiska och organisatoriska svårigheter. 
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6.7 Trafiksäkerhet och färdväg 
Om skolskjutsen inte kan genomföras på ett trafiksäkert sätt på grund av 
väderlek, vägens skick med mera ställs skolskjutsen in. Ersättningsskjuts 
anordnas inte. 

Skolskjuts körs endast på enskild väg om den är godtagbar ur 
trafiksäkerhetssynpunkt, exempelvis plogad och sandad. Vägen ska vara av 
godtagbar kvalitet så att risk för skador inte uppkommer. Om 
vägunderhållet är väsentligen eftersatt ställs skolskjutsen in och ansvaret 
för skoltransporten övergår till vårdnadshavaren. 

Vid omlastningsplatser ska största möjliga trafiksäkerhet eftersträvas. 

Vårdnadshavare kan inte ändra färdväg, tider eller platser för på- och 
avstigning. Sådana ändringar avgörs och bestäms av Ulricehamns kommun. 

6.8 Besiktning av skolvägar och hållplatser  
Besiktning av skolvägar och hållplatser avseende trafiksäkerheten görs 
löpande under läsåret och när synpunkter kommer in.  

7 Avstängning från skolskjuts 
Om en elev äventyrar säkerheten på något vis, genom att bete sig illa eller 
inte lyssna till tillsägelse, hota förare och andra passagerare och/eller 
vandalisera och förstöra fordonet, kommer eleven att bli varnad. Om det 
trots varning inte sker någon förbättring kommer elevens stängas av och 
rätten till skolskjuts blir tillfälligt indragen under omplanering till annat 
fordon. Skyldigheten att ta sig till och från skolan blir då vårdnadshavarens 
ansvar. Vårdnadshavaren är alltid ekonomiskt ersättningsskyldig för utförd 
skadegörelse. 



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
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 Sida 1 av 1 

  
 
 
§  
 

Ansökan om investeringsmedel för anläggande av 
parkmiljö vid Teslastationen 
Dnr 2022/720 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för att iordningställa en trivsam grön yttre miljö runt Teslastationen i Vist 
med 2,0 tkr kan finansieras via avsatta medel för ändamålet i investeringsbudgeten för 2023. 
 
Driftanslag för skötsel vid Teslastationen är 35 tkr/år beaktas i budgeten 2024. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för att iordningställa en trivsam grön yttre 
miljö runt Teslastationen i Vist.  
  
I budget för 2023 har det avsatts 2,0 mkr för investering till yttre miljön runt Teslastationen. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2023. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-11-28 från servicechef 
2 investeringskalkyl parkmiljö vid Teslastationen 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för att iordningställa en trivsam grön yttre miljö runt Teslastationen i Vist 
med 2,0 tkr kan finansieras via avsatta medel för ändamålet i investeringsbudgeten för 2023. 
 
Driftanslag för skötsel vid Teslastationen är 35 tkr/år beaktas i budgeten 2024. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-11-28 

Tjänsteskrivelse Ansökan om investeringsmedel för 
anläggande av parkmiljö vid Teslastationen 
Diarienummer 2022/720, löpnummer 4618/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för att iordningställa en trivsam grön yttre miljö runt Teslastationen i Vist 
med 2,0 tkr kan finansieras via avsatta medel för ändamålet i investeringsbudgeten för 2023. 
 
Driftanslag för skötsel vid Teslastationen är 35 tkr/år beaktas i budgeten 2024. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för att iordningställa en trivsam grön yttre 
miljö runt Teslastationen i Vist.  
  
I budget för 2023 har det avsatts 2,0 mkr för investering till yttre miljön runt Teslastationen. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2023. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
 
Ärendet 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för att iordningställa en trivsam grön yttre 
miljö runt Tesla stationen i Vist.  
 
I budget för 2023 har det avsatts 2,0 mkr för investering att iordningställa en trivsam grön 
yttre miljö runt Tesla stationen i Vist. 
 
Barnkonventionen 
Ärendet har ingen negativ påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 
 
Ekonomichefens yttrande 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2023. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Beslutsunderlag 
1 investeringskalkyl parkmiljö vid Teslastationen 

 
Beslut lämnas till 
Sektorchef 
Ekonomichef  
Verksamhetschef kommunservice  
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Anna-Lena Johansson Ulrica Fagerson 
Sektorchef Ekonomichef 
Sektor service Kommunledningsstaben 
  

 

Ulf Meijer 
Verksamhetschef kommunservice 
Verksamhet kommunservice 
Sektor service 

 



Ansökan om investeringsmedel  Projektnr:

Uppgiftslämnare Verksamhet

Ulf Meijer Kommunservice

Investeringen tas i bruk år: 2023
Beräknad avskrivningstid: 40 (Ange 3,  5, 10, 15,  20,  33 eller 50 år)

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

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

Parkmiljö vid Teslastationen 2 000
Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

2 000 0 0 0 0 0 2 000
./. Statsbidrag 0
Investeringsutgift, netto 2 000 0 0 0 0 0 2 000

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

7
Summa

Personalkostnader 0
Övriga kostnader 0
Avskrivningar 50 50 50 50 50 50 300
Internränta 20 20 19 19 18 18 113
Summa kapitalkostnader 70 70 69 69 68 68 413
Summa kostnader 70 70 69 69 68 68 413
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 70 70 69 69 68 68 413

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

Driftskostnader beräknas uppgå till 35 tkr per år

Länk till guiden: Tjänsteskrivelse för investeringsansökan

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


Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2023-01-24 
Sida 1 av 1 

§ 

Ansökan om investeringsmedel för parker och 
lekplatser 2023 
Dnr 2022/722 

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  

Investeringsmedel för investeringar i parker och lekplatser 2023, 1,2 mkr, kan finansieras via 
avsatta medel för ändamålet i investeringsbudgeten för 2023. 

Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för verksamhet kommunservice, 1,2 mkr. 

Investeringen möjliggör upprustning och utveckling av parker, lekplatser och parkutrustning 
för att skapa ett tryggt, säkert och attraktivt Ulricehamn. 

Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas i kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten 2023. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelsen 2022-11-28 från servicechef 
2 investeringskalkyl parker och lekplatser 2023 

Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas. 

Investeringsmedel för investeringar i parker och lekplatser 2023, 1,2 mkr, kan finansieras via 
avsatta medel för ändamålet i investeringsbudgeten för 2023. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

2022-11-28 

Tjänsteskrivelse Ansökan om investeringsmedel för 
parker och lekplatser 2023 
Diarienummer 2022/722, löpnummer 4623/2022 

Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas. 

Investeringsmedel för investeringar i parker och lekplatser 2023, 1,2 mkr, kan finansieras via 
avsatta medel för ändamålet i investeringsbudgeten för 2023. 

Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för verksamhet kommunservice, 1,2 mkr. 

Investeringen möjliggör upprustning och utveckling av parker, lekplatser och parkutrustning 
för att skapa ett tryggt, säkert och attraktivt Ulricehamn. 

Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas i kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten 2023. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 

Ärendet 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för att upprusta och utveckla parker, lekplatser 
och parkutrustning. 

I budget för 2023 har det avsatts 1,2 mkr för investering i parker och lekplatser.  
Investeringen möjliggör upprustning/utveckling av parker, parkutrustning och lekplatser för 
att skapa ett tryggt, säkert och attraktivt Ulricehamn. 

Sedan 2001 har kommunen utöver centralortens offentliga lekplatser även åtagit sig att, utan 
krav på ersättning utföra eller bekosta underhåll av lekplatser (lekplatsunderhåll och 
fallskyddsmaterial) som ingår i väg- och samhällsföreningarnas huvudmannaskap. Park och 
skog ansvarar för underhållet på 59 lekplatser.  

Fel och brister på lekplatserna utifrån den årliga säkerhetsbesiktningen kommer att åtgärdas 
av dessa budgetmedel. Investeringsanslaget ska även omfatta upprustning och inköp av 
parkmöbler och annan parkutrustning som tjänat ut eller behöver renoveras samt 
kompletteringar och utbyte av växtmaterial och renovering av grusade parkvägar. 

Barnkonventionen 
Ärendet har en positiv påverkan, utifrån ett barnperspektiv, genom att skapa trygga och 
säkra lekplatser och parker för barnen.  

Ekonomichefens yttrande 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2023. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 

Inga övriga driftkostnadskonsekvenser förväntas. 
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Beslutsunderlag 
1 investeringskalkyl parker och lekplatser 2023 

 
Beslut lämnas till 
Sektorchef 
Ekonomichef  
Verksamhetschef kommunservice  
 
 
 
 
 

Anna-Lena Johansson Ulrica Fagerson 
Sektorchef Ekonomichef 
Sektor service Kommunledningsstaben 
  

 

Ulf Meijer 
Verksamhetschef kommunservice 
Verksamhet kommunservice 
Sektor service 

 



Ansökan om investeringsmedel  Projektnr:

Uppgiftslämnare Verksamhet

Peter Kinde, Parkchef Kommunservice

Investeringen tas i bruk år: 2023
Beräknad avskrivningstid: 10 (Ange 3,  5, 10, 15,  20,  33 eller 50 år)

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

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

Parker och lekplatser 1 200
Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

1 200 0 0 0 0 0 1 200
./. Statsbidrag 0
Investeringsutgift, netto 1 200 0 0 0 0 0 1 200

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

7
Summa

Personalkostnader 0
Övriga kostnader 0
Avskrivningar 120 120 120 120 120 120 720
Internränta 12 11 10 8 7 6 54
Summa kapitalkostnader 132 131 130 128 127 126 774
Summa kostnader 132 131 130 128 127 126 774
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 132 131 130 128 127 126 774

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

Länk till guiden: Tjänsteskrivelse för investeringsansökan

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


Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen  
2023-01-24 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§  
 

Ansökan om investeringsmedel för renovering av 
utegym vid Ulrikaparken/Sturebadet 
Dnr 2022/724 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för renovering av utegymmet vid Ulrikaparken/Sturebadet, 600 tkr, kan 
finansieras via avsatta medel för ändamålet i investeringsbudgeten för 2023.  
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för renovering av utegymmet vid 
Ulrikaparken/Sturebadet.  
 
I budget för 2023 har det avsatts 600 tkr för investering till renoveringen. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2023. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Beslutsunderlag 

 
 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för renovering av utegymmet vid Ulrikaparken/Sturebadet, 600 tkr, kan 
finansieras via avsatta medel för ändamålet i investeringsbudgeten för 2023.  

1 Tjänsteskrivelse 2022-11-28 från servicechef 
2 investeringskalkyl utegym vid Ulrikaparken Sturebadet 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-11-28 

Tjänsteskrivelse Ansökan om investeringsmedel för 
renovering av utegymmet vid 
Ulrikaparken/Sturebadet 
Diarienummer 2022/724, löpnummer 4626/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för renovering av utegymmet vid Ulrikaparken/Sturebadet, 600 tkr, kan 
finansieras via avsatta medel för ändamålet i investeringsbudgeten för 2023. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för renovering av utegymmet vid 
Ulrikaparken/Sturebadet.  
 
I budget för 2023 har det avsatts 600 tkr för investering till renoveringen. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2023. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
 
Ärendet 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel, 600 tkr, för renovering av utegymmet i 
Ulrikaparken/Sturebadet. 
 
Det befintliga utegymmet i Ulrikaparken byggdes 2014. Slitaget har gjort att flertalet 
maskiner har behövts repareras och i några fall plockats bort för att minimera risken för 
skador. Det finns inte längre reservdelar att köpa in till utrustningen. Utegymmet är ett 
uppskattat inslag i Ulrikaparken, barnen leker och de vuxna kan träna. 
 
Investeringen kan finansieras via avsatta medel i investeringsbudgeten för 2023.  
 
Barnkonventionen 
Ärendet har en positiv påverkan utifrån ett barnperspektiv. Detta genom att skapa trygga och 
säkra platser/parker där barn vistas och leker.  
 
Ekonomichefens yttrande 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2023. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Inga övriga driftkostnadskonsekvenser förväntas. 
 
Beslutsunderlag 
1 investeringskalkyl utegym vid Ulrikaparken Sturebadet 

 
Beslut lämnas till 
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Sektorchef 
Ekonomichef  
Verksamhetschef kommunservice  
 
 
 
 
 

Anna-Lena Johansson Ulrica Fagerson 
Sektorchef Ekonomichef 
Sektor service Kommunledningsstaben 
  

 

Ulf Meijer 
Verksamhetschef kommunservice 
Verksamhet kommunservice 
Sektor service 

 



Ansökan om investeringsmedel Projektnr:

Uppgiftslämnare Verksamhet

Ulf Meijer Kommunservice

Investeringen tas i bruk år: 2023
Beräknad avskrivningstid: 40 (Ange 3,  5, 10, 15,  20,  33 eller 50 år)

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

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

Utegym vid Ulrikaparken sturebadet 600
Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

600 0 0 0 0 0 600
./. Statsbidrag 0
Investeringsutgift, netto 600 0 0 0 0 0 600

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

7
Summa

Personalkostnader 0
Övriga kostnader 0
Avskrivningar 15 15 15 15 15 15 90
Internränta 6 6 6 6 5 5 34
Summa kapitalkostnader 21 21 21 21 20 20 124
Summa kostnader 21 21 21 21 20 20 124
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 21 21 21 21 20 20 124

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

Länk till guiden: Tjänsteskrivelse för investeringsansökan

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


Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen  
2023-01-24 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§  
 

Ansökan om investeringsmedel för lekplatsrenovering 
Dnr 2022/724 
 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för lekplatsrenovering 2023, 3,8 mnkr, kan finansieras via avsatta medel 
för ändamålet i investeringsbudgeten för 2023. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för verksamhet kommunservice, 3,8 mnkr. 
Investeringen möjliggör totalrenovering av tre lekplatser lokaliserade i Dalum, Marbäck och 
Ulricehamn. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2023. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-12-05 från servicechef 
2 investeringskalkyl lekplatsrenoveringar 2023 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för lekplatsrenovering 2023, 3,8 mnkr, kan finansieras via avsatta medel 
för ändamålet i investeringsbudgeten för 2023. 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-12-05 

Tjänsteskrivelse Ansökan om investeringsmedel för 
lekplatsrenovering 
Diarienummer 2022/719, löpnummer 4616/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för lekplatsrenovering 2023, 3,8 mnkr, kan finansieras via avsatta medel 
för ändamålet i investeringsbudgeten för 2023. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för verksamhet kommunservice, 3,8 mnkr. 
Investeringen möjliggör totalrenovering av tre lekplatser lokaliserade i Dalum, Marbäck och 
Ulricehamn. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2023. 
 
 
Ärendet 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för renovering av tre lekplatser, 3,8 mnkr. 
Investeringen möjliggör totalrenovering av tre lekplatser för att skapa ett tryggt och attraktivt 
Ulricehamn för våra yngre kommuninvånare.  
 
Enheten park och skog ansvarar för underhållet på 59 lekplatser. En plan, utifrån slitage och 
besiktningsprotokoll, har tagits fram av en arbetsgrupp inom park och skog. Av den framgår 
vad som behöver renoveras och bytas ut. De planerade renoveringarna 2023 är lokaliserade 
till Dalum, Marbäck och Ulricehamn. 
 
Barnkonventionen 
Förvaltningen har tagit hänsyn utifrån ett barnperspektiv för att skapa en trygg och säker 
lekplats för barnen. Barnen kommer även att få komma till tals genom att få tillfälle att få 
tycka till. En förfrågan, om vad barnen önskar ska finnas med på dessa lekplatser, kommer 
skickas ut till närliggande förskolor.  
 
Ekonomichefens yttrande 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2023. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 
Beslutsunderlag 
1 investeringskalkyl lekplatsrenoveringar 2023 

 
Beslut lämnas till 
Sektorchef 
Ekonomichef  
Verksamhetschef kommunservice  
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Anna-Lena Johansson Ulrica Fagerson 
Sektorchef Ekonomichef 
Sektor service Kommunledningsstaben 
  

 

Ulf Meijer 
Verksamhetschef kommunservice 
Verksamhet kommunservice 
Sektor service 

 



Ansökan om investeringsmedel  Projektnr:

Uppgiftslämnare Verksamhet

Peter Kinde, Parkchef Kommunservice

Investeringen tas i bruk år: 2023
Beräknad avskrivningstid: 10 (Ange 3,  5, 10, 15,  20,  33 eller 50 år)

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

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

Lekplatsrenovering 2023 3 800
Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

3 800 0 0 0 0 0 3 800
./. Statsbidrag 0
Investeringsutgift, netto 3 800 0 0 0 0 0 3 800

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

7
Summa

Personalkostnader 0
Övriga kostnader 0
Avskrivningar 380 380 380 380 380 380 2 280
Internränta 38 34 30 27 23 19 171
Summa kapitalkostnader 418 414 410 407 403 399 2 451
Summa kostnader 418 414 410 407 403 399 2 451
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 418 414 410 407 403 399 2 451

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

Länk till guiden: Tjänsteskrivelse för investeringsansökan

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

Ansökan om investeringsmedel till planerat underhåll 
2023 
Dnr 2022/797 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för planerat underhåll 2023, 20,0 mnkr, kan finansieras via avsatta medel 
för Reinvesteringar fastigheter - utbyte av komponenter i investeringsbudgeten för 2023. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för planerat underhåll 2023, 20 mnkr.  
Investeringen möjliggör att genomföra planerat underhåll i av kommunen ägda fastigheter  
samt inhyrda lokaler. Inom ramen för det planerade underhållet finns 20 mnkr avsatt i 
investeringsbudgeten 2023 för reinvesteringar i fastigheter, det vill säga utbyte av 
komponenter som ingår i underhållsplanen. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2023. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-12-19 från servicechef 
2 Bilaga investeringskalkyl tjänsteskrivelse ansökan om investeringsmedel för planerat 

underhåll 2023 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för planerat underhåll 2023, 20,0 mnkr, kan finansieras via avsatta medel 
för Reinvesteringar fastigheter - utbyte av komponenter i investeringsbudgeten för 2023. 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-12-19 

Tjänsteskrivelse Ansökan om investeringsmedel till 
planerat underhåll 2023 
Diarienummer 2022/797, löpnummer 4965/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för planerat underhåll 2023, 20,0 mnkr, kan finansieras via avsatta medel 
för Reinvesteringar fastigheter - utbyte av komponenter i investeringsbudgeten för 2023. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för planerat underhåll 2023, 20 mnkr.  
Investeringen möjliggör att genomföra planerat underhåll i av kommunen ägda fastigheter  
samt inhyrda lokaler. Inom ramen för det planerade underhållet finns 20 mnkr avsatt i 
investeringsbudgeten 2023 för reinvesteringar i fastigheter, det vill säga utbyte av 
komponenter som ingår i underhållsplanen. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2023. 
 
 
Ärendet 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för planerat underhåll 2023, 20 mnkr.  
Investeringen möjliggör att genomföra planerat underhåll i av kommunen ägda fastigheter  
samt inhyrda lokaler.  
 
Inom ramen för det planerade underhållet finns 20 mnkr avsatt i investeringsbudgeten 2023 
för reinvesteringar i fastigheter, det vill säga utbyte av komponenter som ingår i 
underhållsplanen. Medlen planeras att fördelas enligt följande: 
(Tingsholm är exklusive extra medel om 3 mnkr):  

Tingsholm 12% Grundskolor 51% Förskolor 10%

Förvaltning 11% Gruppboenden 1% Älderomsorg 2%

Lassalyckan 8% Övrigt 4%
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Planerat underhåll som inte redovisas som reinvesteringar/utbyte av komponenter om 0,8 
mnkr ligger i driftbudgeten. Merparten av det avser löpande målningsunderhåll, konsultation 
underhåll och underhåll av mark. 
 
Investeringen kan finansieras via avsatta medel för Reinvesteringar fastigheter - utbyte av 
komponenter i investeringsbudgeten för 2023.  
 
Ekonomichefens yttrande 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2023. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 
Beslutsunderlag 
1 Bilaga investeringskalkyl tjänsteskrivelse ansökan om investeringsmedel för planerat 

underhåll 2023 
 
Beslut lämnas till 
Sektorchef service 
Ekonomichef  
Verksamhetschef fastighet 
 
 
 
 
 

Anna-Lena Johansson Ulrica Fagerson 
Sektorchef service Ekonomichef 
 Kommunledningsstaben 
  

 

Crister Dahlgren 
Verksamhetschef fastighet 
Verksamhet fastighet 
Sektor service 

 



Ansökan om investeringsmedel  Projektnr: 48 520

Uppgiftslämnare Verksamhet

Crister Dahlgren Fastighet

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

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

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

Komponenter planerat uh 2023 20 000
Objektnummer:

Flera

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

20 000 20 000
./. Statsbidrag 0
Investeringsutgift, netto 20 000 0 0 0 0 0 20 000

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

7
Summa

Personalkostnader 0
Övriga kostnader 0
Avskrivningar 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 6 000
Internränta 200 190 180 170 160 150 1 050
Summa kapitalkostnader 1 200 1 190 1 180 1 170 1 160 1 150 7 050
Summa kostnader 1 200 1 190 1 180 1 170 1 160 1 150 7 050
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 1 200 1 190 1 180 1 170 1 160 1 150 7 050

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:

Ärendegången



1) Ansökan upprättas i samarbete med ekonomen för respektive verksamhet, godkännande av verksamhetschef
2) Ansökan mailas till ekonomiadministration@ulricehamn.se, där ansvarig ekonom initierar ärendet. 
3) Ansökan vidarebefordras till KS
4) KS beslutar
5) Konsult och support tilldelar investeringen ett projektnummer vid positivt beslut
Beslut: Tillstyrks Eventuellt centralt tillskott av kapitalkostnadsmedel,

Avslås T SEK / ÅR:

Beskrivning av objektet, prestation, kvalitetsmässiga förändringar etc samt övriga kommentarer. Beskriv
eventuella delinvesteringar till följd av investeringen:
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§  
 

Ansökan om investeringsmedel till 
sprinkleranlnäggning på Ekero 
Dnr 2022/796 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för installation av sprinkleranläggning på Ekero, 6,0 mnkr, kan 
finansieras via avsatta medel för Ekero brandskyddsåtgärder i investeringsbudgeten för 
2023. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för installation av sprinkleranläggning på 
Ekero, 6,0 mnkr. Investeringen möjliggör ombyggnad av brandfunktioner, 
ventilationssystem samt ny boendesprinklerinstallation enligt föreläggande från SÄRF 
(Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund) daterad 2019-06-05. Det är nödvändigt att bygga 
om ventilationsfunktioner och brandlarm i samband med installation av boendesprinkler. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-12-19 från servicechef 
2 Bilaga till Ansökan om investeringsmedel för installation av sprinkleranläggning på 

Ekero 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för installation av sprinkleranläggning på Ekero, 6,0 mnkr, kan 
finansieras via avsatta medel för Ekero brandskyddsåtgärder i investeringsbudgeten för 
2023. 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-12-19 

Tjänsteskrivelse Ansökan om investeringsmedel till 
sprinkleranläggning på Ekero 
Diarienummer 2022/796, löpnummer 4966/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för installation av sprinkleranläggning på Ekero, 6,0 mnkr, kan 
finansieras via avsatta medel för Ekero brandskyddsåtgärder i investeringsbudgeten för 
2023. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för installation av sprinkleranläggning på 
Ekero, 6,0 mnkr. Investeringen möjliggör ombyggnad av brandfunktioner, 
ventilationssystem samt ny boendesprinklerinstallation enligt föreläggande från SÄRF 
(Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund) daterad 2019-06-05. Det är nödvändigt att bygga 
om ventilationsfunktioner och brandlarm i samband med installation av boendesprinkler. 
 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen.  
 
Ärendet 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för installation av sprinkleranläggning på 
Ekero, 6,0 mnkr. Investeringen möjliggör ombyggnad av brandfunktioner, 
ventilationssystem samt ny boendesprinklerinstallation enligt föreläggande från SÄRF 
daterad 2019-06-05. Det är nödvändigt att bygga om ventilationsfunktioner och brandlarm i 
samband med installation av boendesprinkler. 
 
Kommunen har haft dispens från kravet på boendesprinkler i minst 10 år. Innan dess var 
kommunens plan att renovera och bygga om Ekero och i samband med det installera 
boendesprinkler. Beslutet att bygga om har efter det ändrats till att bygga nytt och ersätta 
Ekero. Det nya boendet har dragits med förseningar länge och det finns ingen tidsplan för 
färdigställande. SÄRF har gett kommunen anstånd med föreläggandet till senast 
2023-06-30. För att hinna installera boendesprinkler på Ekero pågår en projektering. 
Därefter upphandling och påbörjande av installation första halvåret 2023. 
 
SÄRF står fast vid föreläggandet om Boendesprinkler typ 3, de godkänner inte mobila 
sprinklers. Kommunen kan överklaga SÄRFs beslut till Länsstyrelsen som avgör skäligheten. 
Det är en sämre lösning med mobila sprinklers och ger inte ett lika omfattande skydd som 
fast installerade sprinklers. Kommunen bör därför satsa på den lösning som denna ansökan 
avser. 
 
Investeringen kan finansieras via avsatta medel för Ekero brandskyddsåtgärder i 
investeringsbudgeten för 2023.  
 
Ekonomichefens yttrande 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2023. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
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Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 
Beslutsunderlag 
1 Bilaga till Ansökan om investeringsmedel för installation av sprinkleranläggning på 

Ekero 
 
Beslut lämnas till 
Sektorchef service 
Ekonomichef  
Verksamhetschef fastighet 
 
 
 
 
 

Anna-Lena Johansson Ulrica Fagerson 
Sektorchef service Ekonomichef 
 Kommunledningsstaben 
  

 

Crister Dahlgren 
Verksamhetschef fastighet 
Verksamhet fastighet 
Sektor service 

 



Ansökan om investeringsmedel  Projektnr: 48 478

Uppgiftslämnare Verksamhet

Crister Dahlgren Fastighet

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

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

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

Sprinkleranläggning på Ekero 6 000
Objektnummer:

5 712

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

6 000 6 000
./. Statsbidrag 0
Investeringsutgift, netto 6 000 0 0 0 0 0 6 000

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

7
Summa

Personalkostnader 0
Övriga kostnader 0
Avskrivningar 600 600 600 600 600 600 3 600
Internränta 60 54 48 42 36 30 270
Summa kapitalkostnader 660 654 648 642 636 630 3 870
Summa kostnader 660 654 648 642 636 630 3 870
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 660 654 648 642 636 630 3 870

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:

Ärendegången

Kortare avskrivningstid då Ekero skall avvecklas.



1) Ansökan upprättas i samarbete med ekonomen för respektive verksamhet, godkännande av verksamhetschef
2) Ansökan mailas till ekonomiadministration@ulricehamn.se, där ansvarig ekonom initierar ärendet. 
3) Ansökan vidarebefordras till KS
4) KS beslutar
5) Konsult och support tilldelar investeringen ett projektnummer vid positivt beslut
Beslut: Tillstyrks Eventuellt centralt tillskott av kapitalkostnadsmedel,

Avslås T SEK / ÅR:

Beskrivning av objektet, prestation, kvalitetsmässiga förändringar etc samt övriga kommentarer. Beskriv
eventuella delinvesteringar till följd av investeringen:
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§  
 

Ansökan om investeringsmedel för belysning av A- 
plan 
Dnr 2022/794 
 
 
Beredande utskottets beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för att byta belysning på Lassalyckans fotbollsplaner, 1,6 mnkr, kan 
finansieras via avsatta medel för belysning A-plan i investeringsbudgeten för 2023. 
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas.  
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för att byta belysning på Lassalyckans 
fotbollsplaner, 1,6 mnkr. Investeringen möjliggör en bättre och driftsäkrare planbelysning. 
Nuvarande planbelysning är inte tillfredställande då det är mörka partier i hörnorna på 
planen. Investeringen innebär att man kompletterar nuvarande fyra stolpar med ytterligare 
två och byter ut ljuskällan från 2000 w halogen till led. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2023. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-12-16 från servicechef 
2 Investeringskalkyl Belysning A-plan 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för att byta belysning på Lassalyckans fotbollsplaner, 1,6 mnkr, kan 
finansieras via avsatta medel för belysning A-plan i investeringsbudgeten för 2023. 
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas.  



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-12-16 

Tjänsteskrivelse Ansökan om investeringsmedel för 
belysning av A- plan 
Diarienummer 2022/794, löpnummer 4961/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för att byta belysning på Lassalyckans fotbollsplaner, 1,6 mnkr, kan 
finansieras via avsatta medel för belysning A-plan i investeringsbudgeten för 2023. 
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för att byta belysning på Lassalyckans 
fotbollsplaner, 1,6 mnkr. Investeringen möjliggör en bättre och driftsäkrare planbelysning. 
Nuvarande planbelysning är inte tillfredställande då det är mörka partier i hörnorna på 
planen. Investeringen innebär att man kompletterar nuvarande fyra stolpar med ytterligare 
två och byter ut ljuskällan från 2000 w halogen till led. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2023. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 
 
Ärendet 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för byte av belysning till Lassalyckans 
fotbollsplaner, 1,6 mnkr. Investeringen möjliggör en bättre och driftsäkrare planbelysning. 
Nuvarande planbelysning är inte tillfredställande då det är mörka partier i hörnorna på 
planen. Investeringen innebär att man kompletterar nuvarande fyra stolpar med ytterligare 
två och byter ut ljuskällan från 2000 w halogen till led.  
 
I vanliga fall när man bygger en fotbollsplan med planbelysning så sätter man ljuskällor på 
sex stolpar. På Lassalyckan finns det fyra stolpar med ljuskällor som innebär att det inte blir 
tillfredställande belysning på planens hörnor. 
 
Investeringen kan finansieras via avsatta medel för belysning A-plan i investeringsbudgeten 
för 2023. Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 
Ekonomichefens yttrande 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2023. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
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Beslutsunderlag 
1 Investeringskalkyl Belysning A-plan 

 
Beslut lämnas till 
Sektorchef 
Ekonomichef  
Verksamhetschef kultur och fritid 
Enhetschef fritid  
 
 
 
 
 

Anna-Lena Johansson Ulrica Fagerson 
Servicechef Ekonomichef 
Sektor service Kommunledningsstaben 
  
  
Tomas Dahl 
Fritidsintendent 
Verksamhet kultur och fritid 
Sektor service 
 
 
Lena Moritz 
Verksamhet kultur och fritid 
Sektor service 

 



Ansökan om investeringsmedel  Projektnr:

Uppgiftslämnare Verksamhet

Tomas Dahl Fritid

Investeringen tas i bruk år: 2023
Beräknad avskrivningstid: 15 (Ange 3,  5, 10, 15,  20,  33 eller 50 år)

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

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

Belysning A-plan 1 600
Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

1 600 0 0 0 0 0 1 600
./. Statsbidrag 0
Investeringsutgift, netto 1 600 0 0 0 0 0 1 600

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

7
Summa

Personalkostnader 0
Övriga kostnader 0
Avskrivningar 107 107 107 107 107 107 640
Internränta 16 15 14 13 12 11 80
Summa kapitalkostnader 123 122 121 119 118 117 720
Summa kostnader 123 122 121 119 118 117 720
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 123 122 121 119 118 117 720

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

Länk till guiden: Tjänsteskrivelse för investeringsansökan

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


Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2023-01-24 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§  
 

Ansökan om investeringsmedel för Lastmaskin 
Lassalyckan 
Dnr 2022/795 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för inköp av en lastmaskin till Lassalyckan, 700 tkr, kan finansieras via 
avsatta medel för Lastmaskin Lassalyckan i investeringsbudgeten för 2023. 
 
Tillkommande mindre driftkostnader, bedöms kunna hanteras inom befintlig driftbudget. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för inköp av en lastmaskin till Lassalyckan, 700 
tkr. Investeringen möjliggör bättre och effektivare skötsel av både ishallarna, 
fotbollsplanerna samt Lassalyckans spår och leder. Investeringen innebär också att den 
traktor som finns på Lassalyckan kommer att minska i slitage. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2023. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Tillkommande mindre driftkostnader bedöms kunna hanteras inom befintlig driftbudget. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-12-16 från servicechef 
2 Investeringskalkyl Lastmaskin Lassalyckan_ 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för inköp av en lastmaskin till Lassalyckan, 700 tkr, kan finansieras via 
avsatta medel för Lastmaskin Lassalyckan i investeringsbudgeten för 2023. 
 
Tillkommande mindre driftkostnader, bedöms kunna hanteras inom befintlig driftbudget. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-12-16 

Tjänsteskrivelse Ansökan om investeringsmedel för 
Lastmaskin Lassalyckan 
Diarienummer 2022/795, löpnummer 4962/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för inköp av en lastmaskin till Lassalyckan, 700 tkr, kan finansieras via 
avsatta medel för Lastmaskin Lassalyckan i investeringsbudgeten för 2023. 
 
Tillkommande mindre driftkostnader, bedöms kunna hanteras inom befintlig driftbudget. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för inköp av en lastmaskin till Lassalyckan, 700 
tkr. Investeringen möjliggör bättre och effektivare skötsel av både ishallarna, 
fotbollsplanerna samt Lassalyckans spår och leder. Investeringen innebär också att den 
traktor som finns på Lassalyckan kommer att minska i slitage. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2023. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Tillkommande mindre driftkostnader bedöms kunna hanteras inom befintlig driftbudget. 
 
 
Ärendet 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för inköp av en lastmaskin till Lassalyckan, 700 
tkr. Investeringen möjliggör bättre och effektivare skötsel av ishallarna där snöskrapet från 
ismaskinen idag skottas bort flera dagar i veckan. Men även till fotbollsplanerna där det 
tillfälligt hyrs in en lastmaskin för underhållsåtgärder, bortforsling av snö och övriga tunga 
lyft. Lastmaskinen kommer också att underlätta skötsel och underhåll på Lassalyckans spår 
och leder, framförallt med utkörning av grus på MTB lederna. Investeringen innebär också 
att den traktor som finns på Lassalyckan kommer att minska i slitage. 
 
Investeringen kan finansieras via avsatta medel för Lastmaskin Lassalyckan i 
investeringsbudgeten för 2023. Tillkommande mindre driftkostnader, bedöms kunna 
hanteras inom befintlig driftbudget. 
 
Ekonomichefens yttrande 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2023. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Tillkommande mindre driftkostnader, bedöms kunna hanteras inom befintlig driftbudget. 
 
Beslutsunderlag 
1 Investeringskalkyl Lastmaskin Lassalyckan_ 

 
Beslut lämnas till 
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Sektorchef service  
Ekonomichef  
Verksamhetschef kultur och fritid 
 
 
 
 
 

Anna–Lena Johansson Ulrica Fagerson 
Sektorchef Ekonomichef 
Sektor service Kommunledningsstaben 
  

 

Tomas Dahl Lena Moritz 
Fritidsintendent Verksamhetschef kultur och fritid 
Verksamhet kultur och fritid Sektor service 
Sektor service  

 



Ansökan om investeringsmedel Projektnr:

Uppgiftslämnare Verksamhet

Tomas Dahl Fritid

Investeringen tas i bruk år: 2023
Beräknad avskrivningstid: 10 (Ange 3,  5, 10, 15,  20,  33 eller 50 år)

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

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

Lastmaskin Lassalyckan 700
Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

700 0 0 0 0 0 700
./. Statsbidrag 0
Investeringsutgift, netto 700 0 0 0 0 0 700

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

7
Summa

Personalkostnader 0
Övriga kostnader 0
Avskrivningar 70 70 70 70 70 70 420
Internränta 7 6 6 5 4 4 32
Summa kapitalkostnader 77 76 76 75 74 74 452
Summa kostnader 77 76 76 75 74 74 452
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 77 76 76 75 74 74 452

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

Länk till guiden: Tjänsteskrivelse för investeringsansökan

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

Ansökan om investeringsmedel för utveckling av 
kommunala fritidsanläggningar 2023 
Dnr 2022/793 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för utveckling av kommunala fritidsanläggningar, 1,0 mnkr, kan 
finansieras via avsatta medel för utveckling av kommunala fritidsanläggningar i 
investeringsbudgeten för 2023. 
 
Tillkommande mindre driftkostnader, bedöms kunna hanteras inom befintlig driftbudget. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel, för utveckling av kommunala 
fritidsanläggningar, 1,0 mnkr. Investeringen möjliggör en kontinuerlig utveckling samt 
underhålls -och underlättande åtgärder vid idrotts- och fritidsanläggningarna i kommunen. 
Detta är en framgångsfaktor för att långsiktigt bibehålla och öka dess livslängd, attraktivitet, 
tillgänglighet och hållbarhet ur olika perspektiv. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2023. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
Tillkommande mindre driftkostnader, bedöms kunna hanteras inom befintlig driftbudget. 
 
Investeringen är uppdelad i tre olika delinvesteringar: 

- Byta traktor på Lassalyckan. (500 t.kr) 
- Utveckling och komplettering av vandringsleder utanför centralorten. (300 t.kr) 
- Byta ut redskap och förbättra lekplatser på de kommunala badplatserna. (200 t.kr) 

 
Förvaltningens ambition är att sprida investeringarna i hela kommunen. Detta trots 
svårigheten med att merparten av kommunens större fritidsanläggningar är lokaliserade till 
Lassalyckans område. Spridningen av investeringarna skiljer sig även år från år, beroende på 
behovet av nödvändiga reinvesteringar, för att säkerställa driften av befintliga anläggningar. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-12-16 från servicechef 
2 Investeringskalkyl Utveckling av kommunala fritidsanläggningar 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för utveckling av kommunala fritidsanläggningar, 1,0 mnkr, kan 
finansieras via avsatta medel för utveckling av kommunala fritidsanläggningar i 
investeringsbudgeten för 2023. 
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Tillkommande mindre driftkostnader, bedöms kunna hanteras inom befintlig driftbudget. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-12-16 

Tjänsteskrivelse Ansökan om investeringsmedel för 
utveckling av kommunala fritidsanläggningar 2023 
Diarienummer 2022/793, löpnummer 4960/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för utveckling av kommunala fritidsanläggningar, 1,0 mnkr, kan 
finansieras via avsatta medel för utveckling av kommunala fritidsanläggningar i 
investeringsbudgeten för 2023. 
 
Tillkommande mindre driftkostnader, bedöms kunna hanteras inom befintlig driftbudget. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel, för utveckling av kommunala 
fritidsanläggningar, 1,0 mnkr. Investeringen möjliggör en kontinuerlig utveckling samt 
underhålls -och underlättande åtgärder vid idrotts- och fritidsanläggningarna i kommunen. 
Detta är en framgångsfaktor för att långsiktigt bibehålla och öka dess livslängd, attraktivitet, 
tillgänglighet och hållbarhet ur olika perspektiv. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2023. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
Tillkommande mindre driftkostnader, bedöms kunna hanteras inom befintlig driftbudget. 
 
Investeringen är uppdelad i tre olika delinvesteringar: 

- Byta traktor på Lassalyckan. (500 t.kr) 
- Utveckling och komplettering av vandringsleder utanför centralorten. (300 t.kr) 
- Byta ut redskap och förbättra lekplatser på de kommunala badplatserna. (200 t.kr) 

 
Förvaltningens ambition är att sprida investeringarna i hela kommunen. Detta trots 
svårigheten med att merparten av kommunens större fritidsanläggningar är lokaliserade till 
Lassalyckans område. Spridningen av investeringarna skiljer sig även år från år, beroende på 
behovet av nödvändiga reinvesteringar, för att säkerställa driften av befintliga anläggningar. 
 
 
Ärendet 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för, utveckling av kommunala 
fritidsanläggningar, 1,0 mnkr. Investeringen möjliggör en kontinuerlig utveckling samt 
underhålls -och underlättande åtgärder i idrotts- och fritidsanläggningarna i hela 
kommunen. Detta är en framgångsfaktor för att långsiktigt bibehålla och öka dess livslängd, 
attraktivitet, tillgänglighet och hållbarhet ur olika perspektiv.  
 
Förvaltningens ambition är att sprida investeringarna i hela kommunen. Detta trots 
svårigheten med att merparten av kommunens större fritidsanläggningar är lokaliserade till 
Lassalyckans område. Spridningen av investeringarna skiljer sig även år från år, beroende på 
behovet av nödvändiga reinvesteringar, för att säkerställa driften av befintliga anläggningar. 
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Investeringen kan finansieras via avsatta medel för, Utveckling av kommunala 
fritidsanläggningar, i investeringsbudgeten för 2023. Tillkommande mindre driftkostnader 
bedöms kunna hanteras inom befintlig driftbudget.  
 
Delinvesteringarna beskrivs enligt följande; 
 
Byte av traktor på Lassalyckan 
Den befintliga traktorn som är fem år har börjat få slitage i framvagnen. Detta på grund av 
mycket skottande av planerna. 
 
Utveckling och komplettering vandringsleder utanför centralorten 
Förvaltningen har märkt ett ökat tryck på vandringslederna. För att underlätta och utveckla 
lederna för vandrarna så kommer de kompletteras med vindskydd och säkra grillplatser. 
 
Byta ut redskap och förbättra lekplatser på de kommunala badplatserna  
Arbetet görs för att skapa än mer attraktiva kommunala badplatser. Arbetet kommer ske i 
sammabete med de föreningar som sköter badplatserna. 
 
Ekonomichefens yttrande 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2023. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Tillkommande mindre driftkostnader bedöms kunna hanteras inom befintlig driftbudget. 
 
Beslutsunderlag 
1 Investeringskalkyl Utveckling av kommunala fritidsanläggningar 

 
Beslut lämnas till 
Sektorchef 
Ekonomichef  
Verksamhetschef kultur och fritid 
 
 
 
 
 

Anna – Lena Johansson Ulrica Fagerson 
Sektors chef Ekonomichef 
Sektor service Kommunledningsstaben 
  

 

Tomas Dahl 
Fritidsintendent 
Verksamhet kultur och fritid 
Sektor service 

 
Lena Moritz 
Verksamhetschef kultur och fritid 
Sektor service



Ansökan om investeringsmedel  Projektnr:

Uppgiftslämnare Verksamhet

Tomas Dahl Fritid

Investeringen tas i bruk år: 2023
Beräknad avskrivningstid: 15 (Ange 3,  5, 10, 15,  20,  33 eller 50 år)

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

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

Utveckling av kommunala fritidsanläggningar 1 000
Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

1 000 0 0 0 0 0 1 000
./. Statsbidrag 0
Investeringsutgift, netto 1 000 0 0 0 0 0 1 000

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

7
Summa

Personalkostnader 0
Övriga kostnader 0
Avskrivningar 67 67 67 67 67 67 400
Internränta 10 9 9 8 7 7 50
Summa kapitalkostnader 77 76 75 75 74 73 450
Summa kostnader 77 76 75 75 74 73 450
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 77 76 75 75 74 73 450

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

Avser:
1) Byte av traktor Lassalyckan 500 tkr
2) utveckling och komplettering vandringsleder utanför centralorten 300 tkr
3) Byta ut redskap och förbättre lekplatser på de kommunala badplatserna 200 tkr

Länk till guiden: Tjänsteskrivelse för investeringsansökan

https://guider.ulricehamn.se/2662.guide
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Svar på medborgarförslag om stoppdatum på 
försäljning av nya fossildrivna produkter 
Dnr 2022/471 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
 Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det ligger utanför den kommunala 
kompetensen att meddela ett sådant beslut. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Kjell Arvidsson att ett stoppdatum på 
försäljning av nya fossildrivna produkter införs. 
 
I 2 kap. 1 och 2 §§ kommunallagen (2017:725) regleras den grundläggande kompetensen 
för kommuner och regioner. I bestämmelsen anges att kommuner och regioner själva får ha 
hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens 
eller regionens område eller deras medlemmar och som inte ska skötas enbart av staten, en 
annan kommun, en annan region eller någon annan. Att införa ett generellt förbud mot 
försäljning av nya fossildrivna produkter är en fråga för nationell och EU-lagstiftning och 
faller inte inom ramen för ett kommunalt beslut.   
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-11-28 från kanslichef 
2 Medborgarförslag om ett stoppdatum av försäljning av nya fossildrivna produkter 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det ligger utanför den kommunala 
kompetensen att meddela ett sådant beslut.  
 

https://juno.nj.se/b/documents/abs/SFS1991-0900_K2_P1


Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2022-11-28 

 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om 
stoppdatum på försäljning av nya fossildrivna 
produkter 
Diarienummer 2022/471, löpnummer 4445/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det ligger utanför den kommunala 
kompetensen att meddela ett sådant beslut.  
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Kjell Arvidsson att ett stoppdatum på 
försäljning av nya fossildrivna produkter införs. 
 
I 2 kap. 1 och 2 §§ kommunallagen (2017:725) regleras den grundläggande kompetensen 
för kommuner och regioner. I bestämmelsen anges att kommuner och regioner själva får ha 
hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens 
eller regionens område eller deras medlemmar och som inte ska skötas enbart av staten, en 
annan kommun, en annan region eller någon annan. Att införa ett generellt förbud mot 
försäljning av nya fossildrivna produkter är en fråga för nationell och EU-lagstiftning och 
faller inte inom ramen för ett kommunalt beslut.   
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Kjell Arvidsson att ett stoppdatum på 
försäljning av nya fossildrivna produkter införs och att en övergång till elektriska alternativ 
istället sker. 
 
I sitt förslag säger Kjell Arvidsson vidare att vindkraftverk som uppfyller de bestämmelser 
som finns inte får ställas upp i Ulricehamns kommun. Däremot är det tillåtet att köra med 
motorsågar, grästrimmer, åkgräsklippare, vanliga gräsklippare, A-traktorer, mopeder, 
vattenskotrar, motorcrosscyklar, veteranbilar, snöslungor och jordfräsar. Han föreslår därför 
att stoppförbud införs på nya fossildrivna produkter.  
 
I 2 kap. 1 och 2 §§ kommunallagen (2017:725) regleras den grundläggande kompetensen 
för kommuner och regioner. I bestämmelsen anges att kommuner och regioner själva får ha 
hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens 
eller regionens område eller deras medlemmar och som inte ska skötas enbart av staten, en 
annan kommun, en annan region eller någon annan.  
 
Möjligheterna att fasa ut de fossila drivmedlen för att bidra till nollutsläpp från inrikes 
transporter och arbetsmaskiner i Sverige är i hög grad beroende av målen och styrningen på 
internationell nivå, i första hand inom EU. Att införa ett generellt förbud mot försäljning av 
nya fossildrivna produkter är således en fråga för nationell och EU-lagstiftning och faller inte 
inom ramen för ett kommunalt beslut.  
 

https://juno.nj.se/b/documents/abs/SFS1991-0900_K2_P1
https://juno.nj.se/b/documents/abs/SFS1991-0900_K2_P1
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EU-kommissionen, parlamentet och medlemsländerna har nyligen kommit överens om ett 
förbud mot försäljning av nya fossilbilar i EU. Förslaget måste dock formellt godkännas av 
parlamentet och ministerrådet. Om förslaget godkänns innebär det att det blir ett 
försäljningsstopp på nya bilar och lätta lastbilar som drivs av bensin eller diesel från och med 
2035. Därmed kan utfasningen av fossila bränslen starta i stor skala. På lokal nivå kan dock 
kommunen redan nu vid upphandlingar arbeta för att minska beroendet av fossildrivna 
produkter och istället köpa in andra miljövänliga alternativ. 
 
Laglighet 
Beslut om förbud mot försäljning av nya fossildrivna produkter är en fråga för nationell och 
EU-lagstiftning och faller inte inom ramen för den kommunala kompetensen.   
 
Barnkonventionen 
Förslaget bedöms inte påverka barns rättigheter utifrån barnkonventionen. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om ett stoppdatum av försäljning av nya fossildrivna produkter 
 
Beslutet lämnas till 
Kjell Arvidsson 
 
 
 
 
 

Lena Brännmar Agneta Isacsson 
Kanslichef Kommunjurist 
Kommunledningsstaben  
  



Vindkraftverk som uppfyller dom bestämmelser som finns får inte ställas upp i Ulricehamn kommun.
Det är däremot helt ok att köra med motorsågar, grästrimmer, åkgräsklippare, vanliga gräsklippare.
A-traktorer, mopeder, vattenskotrar, motorcrosscyklar, veteranbilar, snöslungor, jordfräsar.
 
Minsta barn fattar att vi kan inte fortsätta att konsumera 4 jordklot.
Ulricehamns kommun har utmärkta förutsättningar att bli Sveriges första koldioxidneutrala kommun.
Vad väntar ni på ?
Föreslår ett stoppdatum på försäljning av nya fossildrivna produkter
Det finns utmärkta elektriska alternativ
 
Kjell Arvidsson  Böne
 
Skickades från E-post för Wind

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986
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Svar på medborgarförslag om lock till sandlåda på 
lekplats 
Dnr 2022/346 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås då förvaltningen inte hittat någon lösning utan att det blir en 
säkerhetsrisk som strider mot säkerhetsbestämmelserna. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Jimmy Andersson att det behövs ett 
lock på sandlådan på lekplatsen Kärrvägen i Tvärred. Anledningen är främst att områdets 
katter idag använder den som toalett. Ett lock på sandlådan, när den inte används, skulle 
förhindra detta problem och öka trivseln för de som besöker lekplatsen. 
 
Förvaltningen bedömer att det inte finns någon aktuell lösning på detta problem som inte 
strider mot säkerhetsbestämmelserna eller gör att sandlådan blir obrukbar om inte föräldrar 
är med.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-11-02 från servicechef 
2 Medborgarförslag om lock till sandlåda på lekplats 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås då förvaltningen inte hittat någon lösning utan att det blir en 
säkerhetsrisk som strider mot säkerhetsbestämmelserna. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2022-11-02 

 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om lock 
till sandlåda på lekplats 
Diarienummer 2022/346, löpnummer 4088/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås då förvaltningen inte hittat någon lösning utan att det blir en 
säkerhetsrisk som strider mot säkerhetsbestämmelserna. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Jimmy Andersson att det behövs ett 
lock på sandlådan på lekplatsen Kärrvägen i Tvärred. Anledningen är främst att områdets 
katter idag använder den som toalett. Ett lock på sandlådan, när den inte används, skulle 
förhindra detta problem och öka trivseln för de som besöker lekplatsen. 
 
Förvaltningen bedömer att det inte finns någon aktuell lösning på detta problem som inte 
strider mot säkerhetsbestämmelserna eller gör att sandlådan blir obrukbar om inte föräldrar 
är med.  
 
 
Ärendet 
Jimmy Andersson har skickat in ett medborgarförslag om att kommunen utformar någon 
form av lock till sandlådan på lekplatsen Kärrvägen i Tvärred. Anledningen är främst att 
områdets katter idag använder den som toalett. Ett lock på sandlådan, när den inte används, 
skulle förhindra detta problem och öka trivseln för de som besöker lekplatsen.  
 
Förvaltningen har varit i kontakt med lekplatsansvarig i Borås Stad för att prata om hur de 
gör vid likande problem. Borås har inte hittat någon lösning som inte strider mot 
lekplatsstandardens säkerhetsbestämmelser och gör att det blir en säkerhetsrisk. Vid stora 
problem med kattavföring i sandlådorna tar de bort sandlådan i värsta fall. 
 
Förvaltningen har även varit i kontakt med två av de företag som tillverkar och säljer 
sandlådor. De svarade att de är mycket medvetna om det problem som finns men att man 
idag inte har någon lösning. Sandlådor och andra lekredskap är produktgodkända och ändrar 
man på konstruktionen går man i från det som tillverkaren fått lekredskapet godkänt som. 
 
Förvaltningens bedömning 
Förvaltningens förslag är att medborgarförslaget avslås på grund av säkerhetsrisk och 
begränsad tillgänglighet för alla. 
 
Laglighet 
Det finns lagliga krav, gällande lekplatser på allmänna platser, som regleras bland annat i 
Boverkets författningssamling, BFS 2011:5. Där framgår delvis att lekplatser i övrigt ska 
vara så utformade att risken för personskador vid en olycka begränsas. Även att lekplatsen 
ska kunna användas av barn och föräldrar med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.  
 
Bestämmelser om säkerhet vid anläggning och ändring av lekplatser finns även i: 

- Plan- och bygglagen, PBL, 
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- Plan- och byggförordningen, PBF, och 
- Boverkets byggregler, BBR 
 

Barnkonventionen 
Förvaltningen bedömer att ärendet har en negativ påverkan utifrån ett barnperspektiv. Detta 
på grund av vilken säkerhetsrisk och begränsad tillgänglighet, som ett lock på sandlådan, 
skulle vara.  
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om lock till sandlåda på lekplats 
 
Beslutet lämnas till 
Jimmy Andersson 
Servicechef 
Verksamhetschef kommunservice 
 
 
 
 
 

Anna-Lena Johansson Peter Kinde 
Servicechef Enhetschef park och skog 
Sektor service Verksamhet kommunservice 
 Sektor service 

 

 



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 09.05.2022 18:28:44
Till: Ulricehamns Kommun[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Inkommet medborgarförslag

Det har kommit in ett medborgarförslag via webbformuläret på www.ulricehamn.se.

Medborgarförslag

Skriv ditt
medborgarförslag:

Då vi på kärrvägen i tvärred har problem med att byns katter använder sandlådan
på lekplatsen som allmän toalett skulle jag vilja lämna förslaget att utforma någon
form av lock så det går att täcka över sandlådan när den inte brukas. Detta för att
förhindra ovanstående problem och öka trivsel för de som besöker lekplatsen.

Förnamn: Jimmy
Efternamn: Andersson
E-post:
Adress:
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Svar på medborgarförslag om en kommunal lekplats i 
Brunn 
Dnr 2022/636 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det inte finns någon lämplig kommunal 
mark att bygga på i Brunn. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Olivia Ejervall att bygga en 
kommunal lekplats i Brunn, förslagsvis nära Brunn kyrka.  
 
Förvaltningen avslår förslaget på grund av att det inte finns någon kommunal mark att bygga 
lekplatsen på. Varken i närheten av Brunns kyrka eller på annan lämplig mark i Brunn. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-12-16 från servicechef 
2 Medborgarförslag om en kommunal lekplats i Brunn 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det inte finns någon kommunal mark att 
bygga på i Brunn. 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2022-12-16 

 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om en 
kommunal lekplats i Brunn 
Diarienummer 2022/636, löpnummer 4904/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det inte finns någon kommunal mark att 
bygga på i Brunn. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Olivia Ejervall att bygga en 
kommunal lekplats i Brunn, förslagsvis nära Brunn kyrka.  
 
Förvaltningen avslår förslaget på grund av att det inte finns någon kommunal mark att bygga 
lekplatsen på. Varken i närheten av Brunns kyrka eller på annan lämplig mark i Brunn. 
 
 
Ärendet 
Olivia Ejervall har skickat in ett medborgarförslag om att kommunen bygger en lekplats i 
Brunn, förslagsvis nära Brunns kyrka. Dock finns ingen kommunal mark att bygga lekplatsen 
på, varken i närheten av Brunns kyrka eller annan lämplig mark i Brunn. 
 
Barnkonventionen 
Förvaltningen vill skapa trygga och säkra lekplatser för barnen och från ett barnperspektiv är 
medborgarförslaget positivt. Dock finns ingen lösning i dagsläget då det inte finns någon 
kommunal mark att tillgå i det föreslagna området. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om en kommunal lekplats i Brunn 
 
Beslutet lämnas till 
Olivia Ejervall 
Sektorchef service  
Verksamhetschef kommunservice 
 
 
 
 
 

Anna-Lena Johansson Peter Kinde 
Sektorchef Enhetschef park och skog 
Sektor service Verksamhet kommunservice 
 Sektor service 



Det har kommit in ett medborgarförslag via webbformuläret på www.ulricehamn.se.

Medborgarförslag

Skriv ditt 
medborgarförslag:

Jag har ett förslag om att bygga en kommunal lekplats i Brunn, förslagsvis 
nära Brunn kyrka. Det bor många barn här, så intresset borde vara tillräckligt 
stort!

Förnamn: Olivia
Efternamn: Ejervall
E-post:
Adress:  
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Svar på medborgarförslag om att kommunen ska bli 
mer involverad gällande HBTQ kulturen 
Dnr 2020/270 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till kommunens pågående arbete 
med information, utbildning och aktiviteter för att stärka att stärka hbtq(i) -personers 
rättigheter. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Johanna Franzén att vi i Ulricehamn 
ska bli mer medvetna om HBTQ-kulturen. Kommunen borde förslagsvis bli mer involverade 
med information, utbildning och aktiviteter till alla i kommunen.  
 
Ulricehamns kommun har aktivt arbetat med att stärka hbtq(i) -personers rättigheter under 
flera års tid. Bland har utbildning i normmedvetenhet och hbtq(i) genomförts. Kommunen 
deltar också aktivt i genomförande av Pride. En digital utbildning i normmedvetenhet som 
alla medarbetare ska kunna ta del av kommer att lanseras under 2023.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-12-30 från kanslichef 
2 Medborgarförslag om att kommunen ska bli mer involverad gällande HBTQ kulturen 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till kommunens pågående arbete 
med information, utbildning och aktiviteter för att stärka att stärka hbtq(i) -personers 
rättigheter. 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-12-30 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om att 
kommunen ska bli mer involverad gällande HBTQ 
kulturen 
Diarienummer 2020/270, löpnummer 4402/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till kommunens pågående arbete 
med information, utbildning och aktiviteter för att stärka att stärka hbtq(i) -personers 
rättigheter. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Johanna Franzén att vi i Ulricehamn 
ska bli mer medvetna om HBTQ-kulturen. Kommunen borde förslagsvis bli mer involverade 
med information, utbildning och aktiviteter till alla i kommunen.  
 
Ulricehamns kommun har aktivt arbetat med att stärka hbtq(i) -personers rättigheter under 
flera års tid. Bland har utbildning i normmedvetenhet och hbtq(i) genomförts. Kommunen 
deltar också aktivt i genomförande av Pride. En digital utbildning i normmedvetenhet som 
alla medarbetare ska kunna ta del av kommer att lanseras under 2023.  
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Johanna Franzén att vi i Ulricehamn 
ska bli mer medvetna om HBTQ-kulturen. Kommunen borde förslagsvis bli mer involverade 
med information, utbildning och aktiviteter till alla i kommunen.  
  
Ulricehamns kommun har aktivt arbetat med att stärka hbtqi-personers rättigheter under 
flera års tid. Under februari 2018 fick alla dåvarande chefer en heldagsutbildning i hbtq och 
normkritik och sedan starten av Ulricehamns Pride 2019 har kommunen 

 beviljat ekonomiskt stöd för dess genomförande, 
 deltagit med och i programpunkter,  
 genomfört utbildningar för personal och förtroendevalda i normmedvetenhet och 

hbtq(i), 
 flaggat med regnbågsflaggan på kommunala flaggstänger i Ulricehamns tätort,  
 talat inför starten av paraden,  
 köpt in bordsflaggor, nyckelband, kavajslag, och annat material i regnbågsfärger 

kontinuerligt under åren, 
 initierat en digital utbildning i normmedvetenhet för medarbetare som planeras 

lanseras under 2023. 
 
Ulricehamns kommun har sedan 2019 gjort betydande steg framåt med inkluderingsarbetet, 
och är väl medvetna om att utmaningar kvarstår. Dessa utmaningar planerar kommunen att 
fortsätta möta och sträva efter att minska förekomsten av.  
 
Laglighet  
Riksdagen, regeringen, den regionala och kommunala verksamheten har alla ansvaret för att 
följa de mänskliga rättigheterna. I Sverige skyddas de mänskliga rättigheterna genom 
grundlag och andra lagar och förordningar. Dessutom gäller den Europeiska konventionen 
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om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna som lag i Sverige 
sedan 1995.  
 
Barnkonventionen 
Att stärka hbtqi-personers rättigheter och bemötandet av hbtqi-personer påverkar barn och 
unga då hbtqi-personer finns i alla ålderskategorier. Därav anser förvaltningen att arbetet 
också stärker barnens rättigheter i enlighet med tre av barnkonventionens fyra artiklar som 
anses utgöra dess grundprinciper. Arbetet påverkar följande grundprinciper: 

- artikel 2, alla barn har samma rättigheter och lika värde samt ska skyddas från 
diskriminering, 

- artikel 6, alla barn har rätt till liv och utveckling, 
- artikel 12, alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad. 

 
Hållbarhet, jämställdhet och mångfald 
Hållbarhet består av tre delar; ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Att arbeta med 
mänskliga rättigheter och jämställdhet genomsyrar den sociala hållbarheten och innebär ett   
mångfaldsarbete. Ett arbete för att stärka hbtqi-personers rättigheter kan vara en del av ett 
jämställdhetsarbete, men framförallt behöver ett jämställdhetsarbete ha ett intersektionellt 
perspektiv där kommunen arbetar alltid utifrån kön men inte bara kön som en 
ensamverkande variabel. Till exempel vid inhämtning av statistik där kön är av relevans, 
också erbjuda ett tredje alternativ eller klargöra om det är juridiskt kön, könsidentitet eller 
något annat som avses.  Arbetet med hbtqi-personers rättigheter påverkar 
jämställdhetsarbetet och möjliggör för alla kvinnor och flickor samt män och pojkar, oavsett 
transerfarenhet eller inte, att ha lika möjligheter. Därmed är arbete med hbtqi-personers 
rättigheter en del av att uppnå ett socialt hållbart samhälle.  
 
Ekonomi 
Då arbetet innebär att dels göra inköp av material och genomföra utbildningar med såväl 
intern som extern kompetens belastas ekonomin. Insatserna är dock av sådan karaktär att 
belastningen är liten och görs inom ramen för verksamhetens budget. Genomförandet av 
insatser för att stärka hbtqi-personers rättigheter i kommunens verksamheter bidrar till att 
ge invånarna en god service utifrån sina förutsättningar och höjer därmed kvaliteten i 
förvaltningen.  
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om att kommunen ska bli mer involverad gällande HBTQ kulturen 
 
Beslut lämnas till 
Johanna Franzén  
Kanslichef 
 
 
 
 
 

 
Lena Brännmar 

 
Felix Lekare 

Kanslichef Folkhälsostrateg 
Kommunledningsstaben Strategi- och utvecklingsenheten 
 Kommunledningsstaben 



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 07.05.2020 07:55:00
Till: kommun@ulricehamn.se[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Inkommet medborgarförslag

Det har kommit in ett medborgarförslag via webbformuläret på www.ulricehamn.se.

Medborgarförslag

Skriv ditt
medborgarförslag:

Hej.

Jag har en önskan om att vi i Ulricehamn ska bli mer medvetna om HBTQ kulturen,
utbildning och aktiviteter inom detta område har visat sig vara bra enligt
Pridefestival som anordnades förra året.
Många vet inte hur man bemöter HBTQ-personer, det ligger främmande i munnen
samtidigt så tror jag att folk är nyfikna. RFSL och Pridefestival i Ulricehamn tror jag
är fortsatt viktigt, för visa att det och vi finns och det är okej.
Kommunen borde förslagsvis bli mer involverade med information, utbildning och
aktiviteter till alla i kommun, exempelvis så är barnen både nyfikna och duktiga på
dels ställa frågor och måla, utställningar och vuxna behöver också få ställa frågor,
bjuda in till föredrag/föreläsning.

Mitt namn är Johanna Franzén, jag är 38 år, jag bor i Ulricehamn, jag har ett arbete
så jag är en helt vanlig person som råkar vara homosexuell men jag välkomnar
frågor.

Vänliga Hälsningar från Johanna Franzén
Förnamn: Johanna
Efternamn: Franzén
E-post:
Adress:
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Svar på medborgarförslag om hastighetssänkande 
åtgärder på Brunnvägen 
Dnr 2022/497 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
 Medborgarförslaget avslås med hänvisning till god trafiksäkerhetsstandard och 
hastighetsefterlevnad av trafiken på Brunnvägen. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Catarina Coutinho Axelsson att 
utifrån den angivna hastighetsgränsen 40 km/h på Brunnvägen i Villastaden önskas 
hastighetssänkande åtgärder snaras. Flertalet fordon färdas i alldeles för hög hastighet på 
sträckan mellan Kapellkyrkogården och bron som går över gamla riksväg 40. 
Det gäller bilar, trimmade epatraktorer och mopeder. Människors och djurs liv och säkerhet 
äventyras dagligen och det är bara en tidsfråga innan någon blir allvarligt skadad. 
Förslagsvis sätts upp en fartkamera på sträckan, alternativt digitala hastighetsvarnare, 
skyltbågar, vägkuddar, blomlådor, platågupp eller liknande. 
 
I mars 2020 antog kommunfullmäktige hastighetsplan för Ulricehamns kommun 2020. 
Planen verkställdes för Ulricehamns tätort i april 2021 och förvaltningen har därefter haft en 
löpande uppföljning av hastighetsefterlevnaden. 
 
Av tillgänglig olycksstatistik har inte någon skadats på Brunnvägen. Förvaltningen finner 
stöd att vägen har en god trafiksäkerhetsstandard med en gång- och cykelväg för oskyddade 
trafikanter. 
 
Vid kontroll av hastighetsefterlevnaden var det en mycket liten del som körde snabbare än 60 
km/h. Även om endast en tredjedel följde hastighetsgränsen, körde 4 av 5 under 50 km/h. 
 
Ulricehamns kommun kan inte föra upp fartkameror (sk. ATK-kamera). Att uppföra 
skyltbågar, vägkuddar, blomlådor, platågupp eller liknande är ingen kostnadskrävande 
åtgärd. Men förvaltningen vill att Brunnvägen är en attraktiv väg i Ulricehamns stomvägnät, 
och bedömer att fler åtgärder kan krävas på andra platser om trafiken börjar gena på andra 
mindre lokalgator. Risk finns att trafiksäkerheten blir lidande på villagatorna med högre 
trafikmängder, något som kan bli kostnadskrävande att åtgärda på flera platser. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2022-10-20 från samhällsbyggnadschef 
2 Tjänsteskrivelse Svar medborgarförslag om hastighetssänkande åtgärder på 

Brunnvägen 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till god trafiksäkerhetsstandard och 
hastighetsefterlevnad av trafiken på Brunnvägen. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2022-10-20 

 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om 
hastighetssänkande åtgärder på Brunnvägen 
Diarienummer 2022/497, löpnummer 4050/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till god trafiksäkerhetsstandard och 
hastighetsefterlevnad av trafiken på Brunnvägen. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Catarina Coutinho Axelsson att 
utifrån den angivna hastighetsgränsen 40 km/h på Brunnvägen i Villastaden önskas 
hastighetssänkande åtgärder snaras. Flertalet fordon färdas i alldeles för hög hastighet på 
sträckan mellan Kapellkyrkogården och bron som går över gamla riksväg 40. 
Det gäller bilar, trimmade epatraktorer och mopeder. Människors och djurs liv och säkerhet 
äventyras dagligen och det är bara en tidsfråga innan någon blir allvarligt skadad. 
Förslagsvis sätts upp en fartkamera på sträckan, alternativt digitala hastighetsvarnare, 
skyltbågar, vägkuddar, blomlådor, platågupp eller liknande. 
 
I mars 2020 antog kommunfullmäktige hastighetsplan för Ulricehamns kommun 2020. 
Planen verkställdes för Ulricehamns tätort i april 2021 och förvaltningen har därefter haft en 
löpande uppföljning av hastighetsefterlevnaden. 
 
Av tillgänglig olycksstatistik har inte någon skadats på Brunnvägen. Förvaltningen finner 
stöd att vägen har en god trafiksäkerhetsstandard med en gång- och cykelväg för oskyddade 
trafikanter. 
 
Vid kontroll av hastighetsefterlevnaden var det en mycket liten del som körde snabbare än 60 
km/h. Även om endast en tredjedel följde hastighetsgränsen, körde 4 av 5 under 50 km/h. 
 
Ulricehamns kommun kan inte föra upp fartkameror (sk. ATK-kamera). Att uppföra 
skyltbågar, vägkuddar, blomlådor, platågupp eller liknande är ingen kostnadskrävande 
åtgärd. Men förvaltningen vill att Brunnvägen är en attraktiv väg i Ulricehamns stomvägnät, 
och bedömer att fler åtgärder kan krävas på andra platser om trafiken börjar gena på andra 
mindre lokalgator. Risk finns att trafiksäkerheten blir lidande på villagatorna med högre 
trafikmängder, något som kan bli kostnadskrävande att åtgärda på flera platser. 
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Catarina Coutinho Axelsson att 
utifrån den angivna hastighetsgränsen 40 km/h på Brunnvägen i Villastaden önskas 
hastighetssänkande åtgärder snaras. Flertalet fordon färdas i alldeles för hög hastighet på 
sträckan mellan Kapellkyrkogården och bron som går över gamla riksväg 40. 
Det gäller bilar, trimmade epatraktorer och mopeder. Människors och djurs liv och säkerhet 
äventyras dagligen och det är bara en tidsfråga innan någon blir allvarligt skadad. 
Förslagsvis sätts upp en fartkamera på sträckan, alternativt digitala hastighetsvarnare, 
skyltbågar, vägkuddar, blomlådor, platågupp eller liknande. 
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Hastighetsplan Ulricehamns kommun 
I mars 2020 antog kommunfullmäktige hastighetsplan för Ulricehamns kommun 2020. 
Planen verkställdes för Ulricehamns tätort i april 2021 och förvaltningen har därefter haft en 
löpande uppföljning av hastighetsefterlevnaden. 
 
Störst avvikelser från hastighetsgränsen observeras inom stomvägnätet i Ulricehamn 
(Marbäcksvägen/Strandgatan, Tre Rosors väg, Jönköpingsvägen, Boråsvägen/Brunnvägen) 
som knyter samman de olika målpunkterna i transportvägnätet.  
 
Bäst efterlevnad av hastighetsgränsen är inom villakvarterbebyggelse där även flest 
oskyddade trafikanter behöver samsas med fordonstrafiken. 
 
Inom stomvägnätet finns även Ulricehamns gång- och cykelvägnät med undantag från vissa 
delar utmed Marbäcksvägen och Brunnvägen. Dessa har etablerats för att oskyddade 
trafikanter ska separeras från fordonstrafiken och att vägnätet ska vara säkert och attraktivt 
att nyttja för alla trafikanter. 
 
Förvaltningens bedömning idag och i förarbetena är att Brunnvägen vid sträckan 
medborgarförslaget föreslår inte har några identifierade kvalitetsavvikelser ur 
trafiksäkerhetssynpunkt. En tre meter bred gång- och cykelväg finns vid sträckan där 
oskyddade trafikanter och djur kan färdas separerad från fordonstrafiken. 
 
Den busshållplats som finns vid kyrkogården är omkörnings- och hastighetsreducerande. 
Även ett övergångsställe finns på sträckan som reducerar hastigheten med en avsmalning. 
 
Statistik 
Ur Polisens och sjukvårdens rapporteringssystem STRADA (Swedish Traffic Accident Data 
Acquisition) har ingen trafikant skadats på sträckan. STRADA beräknas täcka 90% av alla 
incidenter inom trafiken, och har funnits sedan 2003. 
Förvaltningen finner inget stöd att människors och djurs liv och säkerhet äventyras utifrån 
tillgängligt underlag av 1481 rapporterade incidenter i Ulricehamns kommun. 
 
Förvaltningen har genomfört en trafikmätning under oktober 2022 för att kontrollera 
hastighetsefterlevnaden. Av cirka 13 000 registrerade fordonspassager följer 29% 
hastighetsgränsen 40 km/h. Medelhastigheten är dock 44 km/h vilket är motsvarande 
hastighetsefterlevnad som andra delar av stomvägnätet. 
 
Utbrutet i mätningen hur stor mängd förare som avsevärt bryter mot hastighetsgränsen är 
det 0,2% som kört snabbare än 70 km/h. Andel över 60 km/h är 2%. 82% kör 50 km/h eller 
lägre. 
 
Laglighet 
Ulricehamns kommun kan idag med nuvarande utredningsläge på egen hand inte anskaffa 
fartkameror (sk. ATK-kamera) och uppföra inom eget vägnät. Tidigare diskussioner har förts 
med Trafikverket om ATK-kameror i Timmele, Dalum, Blidsberg och Trädet. Men den delen 
av riksväg 46 är inte prioriterad. Att Trafikverket skulle anse att en kommunal gata utan 
några trafiksäkerhetsavvikelser skulle vara prioriterad finner förvaltningen inte troligt.  
 
Ekonomi 
Stomvägnätet ska anses attraktivt i stadens transportplan. Att uppföra skyltbågar, 
vägkuddar, blomlådor eller liknande kan innebära en oattraktivitet för stomnätet, vilket 
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innebär att trafik kan börja gena på andra lokalgator som trafiken inte är lika önskvärd att 
föras närmare villabebyggelsen.  Det kan innebära att åtgärder erfordras på fler platser vilket 
är oönskat. 
 
Trafikplaneringen i staden vill föras med givna kunskapslägen och hålla 
fordonskoncentrationen till stomvägnätet och separera oskyddade trafikanter i dessa 
trafikintensiva miljöer. Att däremot lösa flertal sporadiskt uppkomna incidenter i hela 
vägnätet blir ett reaktivt arbete och inte ett förebyggande trafiksäkerhetsarbete. 
 
Övrigt 
Ulricehamns kommun har två mobila hastighetspåminnande displayer som används 
sporadiskt inom kommunens väghållaransvar som en hastighetsreducerande åtgärd där 
efterlevnaden är bristfällig. 
 
En sådan display har nyttjats två perioder på en annan del av Brunnvägen vid tätortsgränsen 
mot Brunn. I genomsnitt sänktes medelhastigheten från 46 till 38 km/h under dessa 
perioder. Dock minskar effekten efter hand och displayen kan inte ses som en permanent 
lösning. Displayen hindrar inte de förare som inte respekterar hastighetsgränsen och kan till 
och med få en motsatt effekt.  
 
Förvaltningen kan nyttja en display vid föreslagen sträcka, men ser just nu att dessa nyttjas 
främst på andra vägpartier med sämre efterlevnad och högre trafikmängder. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse Svar medborgarförslag om hastighetssänkande åtgärder på 
Brunnvägen 

 
Beslutet lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
 
 
 
 
 

Fredrik Linusson Viktor Bodin 
Samhällsbyggnadschef trafikhandläggare 
Sektor miljö och samhällsbyggnad  Exploateringsenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 



Från: Ulricehamns kommun
Till: Ulricehamns Kommun
Ärende: Inkommet medborgarförslag
Datum: den 11 augusti 2022 15:21:58

Det har kommit in ett medborgarförslag via webbformuläret på www.ulricehamn.se.

Medborgarförslag

Skriv ditt
medborgarförslag:

Utifrån att den angivna hastighetsgränsen är 40 kilometer/timme på
Brunnvägen i Villastaden, önskas hastigetssänkande åtgärder snarast.
Flertalet fordon färdas i alldeles för hög hastighet på sträckan mellan
Kapellkyrkogården och bron som går över gamla riksväg 40.
Det gäller bilar, trimmade epatraktorer och mopeder.
På den här sträckan finns det dessutom ett övergångsställe.
Människor och djurs liv och säkerhet äventyras dagligen och det är
tyvärr bara en tidsfråga innan någon blir allvarligt skadad.
Mitt förslag är att sätta upp en fartkamera på sträckan, alternativt
digitala hastighetsvarnare, skyltbågar, vägkuddar, blomlådor,
platågupp eller liknande.
Då detta kan ta tid att få till stånd, efterfrågas inledningsvis
fartkontroller på sträckan.

Förnamn: Catarina
Efternamn: Coutinho Axelsson
E-post:
Adress:

mailto:no-reply@ulricehamn.se
mailto:kommun@ulricehamn.se
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Svar på medborgarförslag om hur sjön Tolken kan 
användas/regleras i framtiden för att undvika 
översvämningar och skador på mark och byggnader 
Dnr 2022/161 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att en enskild utredning kring Tolken inte 
förväntas ge tillräckligt bra underlag för hantering av översvämningsfrågor vid Viskan. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Karl-Johan Lennartsson att 
kommunen via experthjälp tar fram beräkningar på hur sjön Tolken på ett bättre vis än nu 
kan användas/regleras i framtiden för att minska risken för översvämningar nedströms och 
på så vis undvika stora skador på mark och byggnader. Förslagsställare skriver att 
Ulricehamns kommun har mycket bebyggelse och mark i låglänt terräng nedströms Tolken, 
och även att tappningen av Tolken till viskan utgör stor del av viskans flöde i den del av 
viskan som ligger i Ulricehamns kommun.  
 
Kommunen ska i sitt arbete ta hänsyn till översvämningsrisker i samband med 
stadsplanering. Kommunen har även som uppgift att säkra samhällsviktiga funktioner vid en 
eventuell översvämning. Det kan gälla infrastrukturfrågor och att se till så kommunala vägar 
är framkomliga för exempelvis räddningstjänst. Enligt den översvämningskartering som är 
gjort över Ulricehamns kommun är det ett mindre antal fastigheter som kan beröras vid en 
översvämning av Tolken. 
 
Mark- och miljödomstolen har ett pågående ärende gällande vattenuttag från sjön Tolken. I 
samband med processen så har den sökande ett utredningsansvar som innebär att dessa 
frågor ska hanteras utifrån de förändringar som avses. I detta ärendet så har Ulricehamns 
kommun framfört att det är viktigt att se på effekterna av uttaget och den reglering av Tolken 
som kommer att ske, samt vilken effekt uttaget kan få för andra sjöar såsom Mogden. Med 
tanke på att frågan nu kommer belysas och bedömas av mark- och miljödomstolen så anses 
en parallell enskild utredning kring sjön Tolken inte motiverad. Det anses även inte ge 
tillräckligt med underlag att endast se över hur sjön Tolken bör regleras i framtiden, då 
vattnet från Tolken endast är en del av det vatten som kan ge översvämningseffekter. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-10-28 från samhällsbyggnadschef 
2 Medborgarförslag om hur sjön Tolken kan användas regleras i framtiden för att undvika 

översvämningar och skador på mark och byggnader 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att en enskild utredning kring Tolken inte 
förväntas ge tillräckligt bra underlag för hantering av översvämningsfrågor vid Viskan. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2022-10-28 

 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om hur 
sjön Tolken kan användas/regleras i framtiden för att 
undvika översvämningar och skador på mark och 
byggnader 
Diarienummer 2022/161, löpnummer 4185/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att en enskild utredning kring Tolken inte 
förväntas ge tillräckligt bra underlag för hantering av översvämningsfrågor vid Viskan. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Karl-Johan Lennartsson att 
kommunen via experthjälp tar fram beräkningar på hur sjön Tolken på ett bättre vis än nu 
kan användas/regleras i framtiden för att minska risken för översvämningar nedströms och 
på så vis undvika stora skador på mark och byggnader. Förslagsställare skriver att 
Ulricehamns kommun har mycket bebyggelse och mark i låglänt terräng nedströms Tolken, 
och även att tappningen av Tolken till viskan utgör stor del av viskans flöde i den del av 
viskan som ligger i Ulricehamns kommun.  
 
Kommunen ska i sitt arbete ta hänsyn till översvämningsrisker i samband med 
stadsplanering. Kommunen har även som uppgift att säkra samhällsviktiga funktioner vid en 
eventuell översvämning. Det kan gälla infrastrukturfrågor och att se till så kommunala vägar 
är framkomliga för exempelvis räddningstjänst. Enligt den översvämningskartering som är 
gjort över Ulricehamns kommun är det ett mindre antal fastigheter som kan beröras vid en 
översvämning av Tolken. 
 
Mark- och miljödomstolen har ett pågående ärende gällande vattenuttag från sjön Tolken. I 
samband med processen så har den sökande ett utredningsansvar som innebär att dessa 
frågor ska hanteras utifrån de förändringar som avses. I detta ärendet så har Ulricehamns 
kommun framfört att det är viktigt att se på effekterna av uttaget och den reglering av Tolken 
som kommer att ske, samt vilken effekt uttaget kan få för andra sjöar såsom Mogden. Med 
tanke på att frågan nu kommer belysas och bedömas av mark- och miljödomstolen så anses 
en parallell enskild utredning kring sjön Tolken inte motiverad. Det anses även inte ge 
tillräckligt med underlag att endast se över hur sjön Tolken bör regleras i framtiden, då 
vattnet från Tolken endast är en del av det vatten som kan ge översvämningseffekter. 
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Karl-Johan Lennartsson att 
kommunen via experthjälp tar fram beräkningar på hur sjön Tolken på ett bättre vis än nu 
kan användas/regleras i framtiden för att minska risken för översvämningar nedströms och 
på så vis undvika stora skador på mark och byggnader. Förslagsställare skriver att 
Ulricehamns kommun har mycket bebyggelse och mark i låglänt terräng nedströms Tolken, 
och även att tappningen av Tolken till Viskan utgör stor del av Viskans flöde i den del av 
Viskan som ligger i Ulricehamns kommun.  
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Ulricehamns kommunen äger ingen mark vid Tolken och är därmed inte sakägare som 
fastighetsägare. Det är den enskilda fastighetsägaren som ansvarar för att skydda sin 
fastighet mot exempelvis översvämningar från närliggande vattendrag. Kommunen ska i sitt 
arbete ta hänsyn till översvämningsrisker i samband med stadsplanering. Kommunen har 
även som uppgift att säkra samhällsviktiga funktioner vid en eventuell översvämning. Det 
kan gälla infrastrukturfrågor och att se till så kommunala vägar är framkomliga för 
exempelvis räddningstjänst. Enligt den översvämningskartering som är gjort över 
Ulricehamns kommun är det ett mindre antal fastigheter som kan beröras vid en 
översvämning av Tolken. 
 
Mark- och miljödomstolen har ett pågående ärende gällande vattenuttag från sjön Tolken. I 
samband med processen så har den sökande ett utredningsansvar som innebär att dessa 
frågor ska hanteras utifrån de förändringar som avses. I detta ärendet så har Ulricehamns 
kommun framfört att det är viktigt att se på effekterna av uttaget och den reglering av Tolken 
som kommer att ske, samt vilken effekt uttaget kan få för andra sjöar såsom Mogden. 
 
Med tanke på att frågan nu kommer belysas och bedömas av Mark- och miljödomstolen så 
anses en parallell enskild utredning kring sjön Tolken inte motiverad. Det anses även inte ge 
tillräckligt med underlag att endast se över hur sjön Tolken bör regleras i framtiden, då 
vattnet från Tolken endast är en del av det vatten som kan ge översvämningseffekter. Tolkens 
delavrinningsområde är lite mer än hälften av det totala delavrinningsområdet utloppet 
Mogden. Detta innebär än mindre påverkan längre ned i Viskan vid till exempel Mellsjön och 
Marsjöarna där översvämningsrisker och antal bostäder är betydligt fler. En utredning skulle 
behöva omfatta hela Viskans avrinningsområde i kommunen och en sådan utredning riskerar 
att påverkan på det aktuella vattenmålet för Tolken blir liten.  
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om hur sjön Tolken kan användas regleras i framtiden för att undvika 

översvämningar och skador på mark och byggnader 
 
Beslutet lämnas till 
Karl-Johan Lennartsson 
Samhällsbyggnadschef 
 
 
 
 
 

Fredrik Linusson Sanna Andersson 
Samhällsbyggnadschef Utredare 
Sektor miljö och samhällsbyggnad Planenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 
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Informationsärenden till kommunstyrelsen 2023-02-
02 
Dnr 2022/717 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
1 Sammanträdesprotokoll direktionen Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund  
2022-12-09 
2 Sammanträdesprotokoll Miljö- och samhällsbyggnad 2022-12-14 
    § 207 Riktlinjer för lov- och lovbefriande åtgärder samt definitioner 
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