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Kallelse/Ärendelista 
 
Nr Ärende Dnr 
 Ärenden på det slutna sammanträdet  
 Kommunstyrelsens beslutsärenden  
1. Justering (i tur att justera Roger Wilhelmsson M, tisdag den 11 september, 

kl. 13.00) 
 

2. Fastställelse av ärendelista  
3. Kommunstyrelsens information  
4. Förvaltningens information  
5. Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2018-09-06 2018/10 
 Ärenden på det öppna sammanträdet  
 Beredning/yttrande – ärenden till kommunfullmäktige  
6. Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning 2019 2018/460 
7. Ansökan om investeringsmedel för projektering av nya gruppbostäder 2017/506 
8. Årsredovisning samt revisionsberättelse för Stiftelsen Adolf Molanders 

Minne 2017 
2018/478 

9. Uppdatering av lokalprogram för nytt stadsbibliotek Föredragning 2018/369 
10. Arkitekttävling för nytt stadsbibliotek, beslut om jury, juryns mandat och 

referensgrupper Föredragning 
2016/761 

11. Samverkansavtal och beslutsprocess kring Naturbruksutbildningar i Västra 
Götaland 

2018/133 

 Kommunstyrelsens beslutsärenden  
12. Avregistrering av stiftelse - Sociala samfonden 2018/483 
13. Ansökan om investeringsmedel för tillgänglighetsanpassning av lokaler 

2018 
2018/456 

14. Ansökan avseende bidrag till miljöteknisk undersökning 2018/510 
15. Granskning detaljplan för Bogesund 1:40 m.fl., Handelsträdgården i 

Ulricehamn 
2015/182 

16. Samverkansavtal om hantering av förpackningar och tidningar mellan FTI 
och Ulricehamns kommun Föredragning 

2018/482 

17. Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård Gemensam arbetsgrupp 

2018/429 

18. Förordnande av verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats 2018/461 
19. Förordnande av verksamhetschef för elevhälsans psykologiska insats 2018/462 
20. Svar på medborgarförslag om hyperloop 2017/233 
21. Informationsärenden till kommunstyrelsen 2018-09-06 2017/830 

 
Hålltider under dagen: 
Kl. 8.00  -  8.30   
- upprop, godkännande av ärendelista,  
- kommunstyrelsens information och förvaltningens information/verksamhetsrapporter 
 
Kl. 8.30 – 9.30   
Arbetsgrupp hela kommunstyrelsen gemensamt  
 
Kl. 9.30 Fika 
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Kl. 10.00 – 12.00  
Arbetsgrupper  
Lokal: 
Arbetsgrupp samhällsutveckling stora sammanträdesrummet femte våning  
Arbetsgrupp lärande/välfärd kommunfullmäktiges sessionssal  
 
Kl. 13 - 14  
Ärendeföredragning (utan debatt) 10 min/ärende 
 
Kl. 14 - 15  
Partigruppmöten (inkl. fika) 
 
Lokal: 
S + C + L     Fullmäktiges sessionssal 
M + KD    Åsunden 
NU + MP + V  Ätran 
SD             
 
Kl. 15 -  
Politisk diskussion och beslut – Öppet sammanträde 
 
 

 



Fastställelse av ärendelista

Kommunstyrelsens information

Förvaltningens information



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2018-08-30 

 Sida 1 av 5 

  
 
 
§  
 

Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2018-09-06 
Dnr 2018/10 
 
 
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. 
 

1 Juridiska ärenden 

1.1 

Nr 370/2018, 372/2018, 485/2018, 560/2018 
Utfärda fullmakt att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter 
samt vid förrättningar av skilda slag när det inte delegerats till annan 
Kommunstyrelsens ordförande 2018-05-21, 2018-06-18, 2018-07-19 

1.8 

Nr 361/2018 
Överklaga beslut samt yrkande inom inhibition 
Verksamhetschef 2018-05-18 

1.10 

Nr 336/2018 
2018/345 
Beslut att inte lämna uppgifter och allmänna handlingar enligt OSL eller att 
uppställa förbehåll för utlämnande 
Verksamhetschef 2018-05-15 

1.23 

Nr 392/2018 
Begäran om utdrag ur belastningsregistret 
Socialadministratör 2018-05-31 

1.8 

Nr 557/2018 
Överklagan av beslut samt yrkande om inhibition 
Verksamhetschef 2018-07-19 

2  Allmänna ärenden 
2.1 Nr 556/2018 

Tilldelningsbeslut för upphandlade varor och tjänster inom budget och 
ansvarsområde 
Verksamhetschef Kost 2018-07-18 

2.2 Nr 327/2018, 328/2018, 329/2018, 343/2018, 375/2018, 425/2018, 426/2018, 
431/2018, 437/2018, 498/2018, 506/2018, 510/2018, 517–518/2018 
2018/130, 2018/328, 2018/180, 2018/351, 2018/130, 2018/383, 2018/130, 
2018/421 
Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till föreningar, organisationer och institutioner 
eller motsvarande 
Enhetschef 2018-05-09, 2018-05-17, 2018-06-05, 2018-06-26 
Verksamhetschef 2018-05-09, 2018-05-04, 2018-05-18 
Gatuingenjör 2018-06-27, 2018-06-29 

2.4 Nr 428/2018, 444/2018, 446–448/2018, 517/2018 
2018/4, 2018/421 
Beslut om folkhälsoinsatser 
Folkhälsostrateg 2018-06-07 
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2.5 Nr 378/2018, 458/2018 
Beslut om utdelning ur donationsfonder i de fall särskild styrelse inte utsetts 
Donationsmedel/bidrag – Grundskolan, Gymnasieskolan, Övrigt, Bidrag till 
elever på folkhögskola 
Rektor 2018-05-23, 2018-06-13 

2.11 Nr 569/2018 
Tilldelning av betalkort 
Kommunstyrelsens ordförande 2018-08-06 

3 Ekonomiärenden 

3.5 

Nr 346/2018 
Förnya borgensåtagande vid omsättning av lån med tidigare beslut om 
kommunal borgen 
Kommunstyrelsens ordförande 2018-05-18 

3.6 

Nr 385/2018, 454/2018, 467/2018 
Utse beslutsattestanter 
Ekonomichef 2018-05-30, 2018-06-14 

3.17 

538/2018 
Besluta om och teckna handelsorder avseende värdepapper såsom aktier, fonder, 
obligationer och dylikt inom ramen fastställda riktlinjer för placering av 
pensionsmedel 
Ekonomichef 2018-07-03 

3.20 

Nr 338/2018 
Tilldelningsbeslut och undertecknande av avtal efter upphandling av entreprenad 
inom budget och eget verksamhetsområde 
Sektorchef 2018-05-15 

4 Mark- och fastighetsärenden 

4.5 

Nr 371/2018 
Rätt att utreda och teckna fastighetsdeklarationer samt administrera dessa 
Mark- och exploateringsingenjör 2018-05-24 

4.6 

Nr 345/2018, 362/2018, 430/2018 
Sälja mark inom planlagt område för service, bostäder i enlighet med 
kommunfullmäktiges fastställda markpriser. Försäljning kan även ske till 
högstbjudande (över det i enlighet med kommunfullmäktiges fastställda 
markpris) eller till markpris efter värdering 
Exploateringsingenjör 2018-05-17, 2018-06-07 

4.9 

Nr 487/2018, 536/2018 
Fatta beslut om samt godkänna/säga upp avtal om arrende, servitut, jakträtt, 
väg/vägrätt, tomträtt, ledningsrätt, parkering eller annan nyttjanderätt 
Exploateringsingenjör 2018-06-26 

4.13 

Nr 322–223/2018, 325–226/2018, 361/2018, 394/2018, 424/2018, 469/2018, 
486/2018, 536/2018, 537/2018, 539/2018 
Avge yttrande på kommunens vägnar i dess egenskap av fastighetsägare och 
granne i samband med bygglov eller motsvarande 
Mark- och exploateringsingenjör 2018-05-08, 2018-06-05, 2018-06-21, 2018-
06-26, 2018-07-03, 2018-03-22, 2018-05-31, 2018-07-06 
Exploateringsingenjör 2018-05-23, 2018-05-23, 2018-06-01 

4.16 

Nr 320/2018, 379/2018, 382/2018, 389/2018, 451/2018, 470/2018, 561/2018 
Förhandla och teckna hyreskontrakt av annan ägd fastighet 
Verksamhetschef 2018-05-07, 2018-05-28, 2018-05-31, 2018-06-05, 2018-06-
21,  
2018-07-31 

4.18 

Nr 321/2018, 330/2018, 331/2018, 357/2018, 368/2018, 376/2018, 377/2018, 
384/2018, 390/2018,393/2018, 416/2018, 427/2018, 429/2018, 438/2018, 
449/2018, 450/2018, 452/2018, 456/2018, 468/2018, 480-481/2018, 516/2018, 
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627/2018, 529/2018, 533/2018, 534/2018, 540/2018, 541/2018 
2018/196, 2018/342, 2017/314, 2018/363, 2018/286, 2018/333, 2018/355, 
2018/340, 2018/335, 2018/387, 2018/393, 2018/394, 2018/370, 2018/413, 
2018/338, 2018/285, 2018/420, 2018/410, 2018/449, 2018/313, 2018/388, 
2018/450, 2018/243, 2018/304, 2018/180, 2018/334, 2018/379, 2018/466, 
2018/562 
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats 
Exploateringsingenjör 2018-05-07, 2010-05-11, 2018-05-14, 2018-05-22, 2018-
05-25, 2018-05-31, 2018-06-01, 2018-06-05, 2018-06-07, 2018-06-07, 2018-06-
12, 2018-06-14, 2018-06-13, 2018-06-25, 2018-07-03, 2018-07-04, 2018-07-06, 
2018-08-02 

5 Fritidsärenden 

5.4 

Nr 373/2018 
2018/316 
Yttrande Beslut i ärenden om tillstånd enligt lotterilagen 
Enhetschef 2018-05-14 

6 Kulturärenden 
7 Personalärenden 

7.1 

Nr 319/2018, 333/2018, 334–335/2018, 337/2018, 339–340/2018, 344/2018, 
349/2018, 350/2018, 351/2018, 352/2018, 353/2018, 369/2018, 374/2018, 
387/2018 
380–381/2018, 383/2018, 386/2018, 391/2018, 395/2018, 406/2018, 
407/2018, 408/2018, 409/2018, 410/2018, 411/2018, 412/2018, 413/2018, 
414/2018, 415/2018, 417/2018, 432/2018, 433-434/2018, 436/2018, 439/2018, 
441-443/2018, 453/2018, 455/2018, 457/2018, 459/2018, 460/2018, 461/2018, 
462-463/2018, 464/2018, 465/2018, 466/2018, 472/2018, 473/2018, 474/2018, 
475-476/2018, 477/2018, 478/2018, 479/2018, 482/2018, 483/2018, 491/2018, 
497/2018, 500/2018, 501/2018, 504-505/2018, 507-508/2018, 509/2018, 
511/2018, 513/2018, 514/2018, 515/2018,  
519-520/2018, 521/2018, 524/2018, 530/2018, 535/2018, 543/2018, 544-
546/2018, 547/2018, 548/2018, 549/2018, 553/2018, 554/2018, 555/2018, 
558/2018, 559/2018, 563/2018, 564/2018, 565/2018, 566/2018, 567/2018, 
568/2018, 570/2018, 571/2018, 572/2018, 574/2018 
Beslut om återbesättande av tjänst, tillsvidareanställning och visstidsanställning 
inom budget 
Sektorchef 2018-04-23, 2018-04-19, 2018-05-14, 2018-05-15, 2018-05-07, 2018-
04-24, 2018-04-27, 2018-06-19, 2018-06-11, 2018-06-01, 2018-06-12, 2018-06-
14, 2018-06-11, 2018-06-11, 2018-06-14, 2018-06-25, 2018-06-26, 2018-06-14, 
2018-07-03 
Verksamhetschef 2018-05-07, 2018-05-08, 2018-04-26, 2018-05-08, 2018-05-
22,  
2018-05-09, 2018-05-22, 2018-05-22, 2018-05-08, 2018-05-16, 2018-05-17,  
2018-05-22, 2018-05-17, 2018-05-16, 2018-05-28, 2018-05-24, 2018-05-16, 
2018-05-28, 2018-06-05, 2018-06-05, 2018-06-08, 2018-05-08, 2018-05-28, 
2018-06-12,  
2018-06-18, 2018-03-27, 2018-06-12, 2018-04-27, 2018-06-14, 2018-06-20, 
2018-06-12, 2018-06-19, 2018-06-18, 2018-06-14, 2018-06-14, 2018-06-25, 
2018-06-19, 2018-06-12, 2018-05-28, 2018-06-16, 2018-08-06, 2018-08-14, 
2018-08-06, 2018-06-19,  
2018-06-26, 2018-07-02, 2018-07-03, 2018-07-12, 2018-07-02, 2018-07-04,  
2018-06-28, 2018-06-19, 2018-06-21, 2018-06-28, 2018-07-12, 2018-08-01, 
2018-06-14 
Enhetschef 2018-05-17, 2018-04-17, 2018-05-29, 2018-06-04, 2018-06-13, 
2018-06-08, 2018-06-27, 2018-07-09, 2018-07-06, 2018-08-06 
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7.19 a 

Nr 573/2018 
Tecknande av och uppsägning av kollektivavtal. 
Tf personalchef 2018-08-06 

7.2 

Nr 445/2018, 471/2018 
Förordna vikarier under längst 12 månader för kommunchef 
Kommunchef 2018-06-15 
Kommunstyrelsens ordförande 2018-06-14 

7.7 

Nr 324/2018, 332/2018, 341/2018, 342/2018, 354/2018, 355/2018, 356/2018, 
363/2018, 364/2018, 365/2018, 366/2018, 367/2018, 396/2018, 397–
399/2018, 400/2018, 401–402/2018, 403/2018, 404/2018, 405/2018, 418-
419/2018, 420/2018, 421/2018, 422-423/2018, 435/2018, 484/2018, 488/2018, 
489-491/2018, 492/2018, 493/2018, 494/2018, 495/2018, 502/2018, 503/2018, 
522-523/2018, 525/2018, 526/2018, 528/2018 
Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal, dock längst tolv 
månader 
Enhetschef 2018-05-04, 2018-05-14, 2018-05-09, 2018-05-14, 2018-05-07, 
2018-05-02, 2018-05-14, 2018-05-15, 2018-04-10, 2018-04-20, 2018-05-30, 
2018-05-31, 2018-05-29, 2018-05-23, 2018-05-18, 2018-05-17, 2018-05-23, 
2018-06-04, 2018-05-30,  
2018-06-04, 2018-05-31, 2018-06-08, 2018-06-20, 2018-06-18, 2018-06-18,  
2018-06-18 
Verksamhetschef 2018-05-09, 2018-06-18, 2018-06-21, 2018-06-18, 2018-06-
27,  
2018-06-15, 2018-07-01, 2018-01-01, 2018-08-14, 2018-07-03 

7.10 

Nr 440/2018, 551/2018 
Medge bibehållen lön under ledighet för fackligt arbete 
Personalspecialist 2018-06-13, 2018-06-04 

7.17 

Nr 388/2018, 542/2018 
Beslut om disciplinpåföljd 
Sektorchef 2018-05-31, 2018-07-09 

8 Planärenden 

8.2 

Nr 499/2018, 550/2018 
2018/261, 2018/359 
Beslut om planbesked i de fall stöd för den avsedda åtgärden finns i en aktuell 
eller aktualitetsförklarad översiktsplan, fördjupad översiktsplan, eller att 
åtgärden är av mindre betydande art 
Sektorchef 2018-06-26, 2018-07-11 

9 Naturvårdsärenden 
10 Trafikfrågor 

10.5 

Nr 552/2018 
Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade 
Trafikplanerare 2018-07-12 

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

11.3 Nr 360/2018 
Yttrande till tillsynsmyndighet 
Verksamhetschef 2018-05-21 

11.16 Nr 358/2018, 359/2018 
Anmälan om händelser som har medfört eller har kunnat medföra en allvarlig 
vårdskada (Lex Maria) 
Enhetschef 2018-05-17, 2018-05-21 

12 Anmälan till överförmyndare 
13 Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten 
14 Förskoleklassen 
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15 Grundskolan 
16 Gymnasieskolan 
17 Grundsärskolan 
18 Gymnasiesärskolan 
19 Kommunal vuxenutbildning (Komvux) 
20 Särskild utbildning för vuxna 
21 Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna 

21.2 

Nr 347–348/2018, 512/2018, 532/2018 
Interkommunal ersättning avseende placering i annan kommuns förskola, 
grundskola, friskola, särskola, specialskola, gymnasieskola eller 
gymnasiesärskola 
Verksamhetschef 2018-05-07, 2018-06-21, 2018-07-02 

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



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-08-09 

 

Tjänsteskrivelse Delegationsbeslut till 
kommunstyrelsen 2018-09-06 
2018/10, löpnummer 3082/2018 
 
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. 
 

1 Juridiska ärenden 

1.1 

Nr 370/2018, 372/2018, 485/2018, 560/2018 
Utfärda fullmakt att föra kommunens talan inför domstol och andra 
myndigheter samt vid förrättningar av skilda slag när det inte delegerats till 
annan 
Kommunstyrelsens ordförande 2018-05-21, 2018-06-18, 2018-07-19 

1.8 

Nr 361/2018 
Överklaga beslut samt yrkande inom inhibition 
Verksamhetschef 2018-05-18 

1.10 

Nr 336/2018 
2018/345 
Beslut att inte lämna uppgifter och allmänna handlingar enligt OSL eller att 
uppställa förbehåll för utlämnande 
Verksamhetschef 2018-05-15 

1.23 

Nr 392/2018 
Begäran om utdrag ur belastningsregistret 
Socialadministratör 2018-05-31 

1.8 

Nr 557/2018 
Överklagan av beslut samt yrkande om inhibition 
Verksamhetschef 2018-07-19 

2
  Allmänna ärenden 
2.1 Nr 556/2018 

Tilldelningsbeslut för upphandlade varor och tjänster inom budget och 
ansvarsområde 
Verksamhetschef Kost 2018-07-18 

2.2 Nr 327/2018, 328/2018, 329/2018, 343/2018, 375/2018, 425/2018, 
426/2018, 431/2018, 437/2018, 498/2018, 506/2018, 510/2018, 517–
518/2018 
2018/130, 2018/328, 2018/180, 2018/351, 2018/130, 2018/383, 2018/130, 
2018/421 
Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till föreningar, organisationer och 
institutioner eller motsvarande 
Enhetschef 2018-05-09, 2018-05-17, 2018-06-05, 2018-06-26 
Verksamhetschef 2018-05-09, 2018-05-04, 2018-05-18 
Gatuingenjör 2018-06-27, 2018-06-29 
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2.4 Nr 428/2018, 444/2018, 446–448/2018, 517/2018 
2018/4, 2018/421 
Beslut om folkhälsoinsatser 
Folkhälsostrateg 2018-06-07 

2.5 Nr 378/2018, 458/2018 
Beslut om utdelning ur donationsfonder i de fall särskild styrelse inte utsetts 
Donationsmedel/bidrag – Grundskolan, Gymnasieskolan, Övrigt, Bidrag till 
elever på folkhögskola 
Rektor 2018-05-23, 2018-06-13 

2.11 Nr 569/2018 
Tilldelning av betalkort 
Kommunstyrelsens ordförande 2018-08-06 

3 Ekonomiärenden 

3.5 

Nr 346/2018 
Förnya borgensåtagande vid omsättning av lån med tidigare beslut om 
kommunal borgen 
Kommunstyrelsens ordförande 2018-05-18 

3.6 

Nr 385/2018, 454/2018, 467/2018 
Utse beslutsattestanter 
Ekonomichef 2018-05-30, 2018-06-14 

3.17 

538/2018 
Besluta om och teckna handelsorder avseende värdepapper såsom aktier, 
fonder, obligationer och dylikt inom ramen fastställda riktlinjer för placering 
av pensionsmedel 
Ekonomichef 2018-07-03 

3.20 

Nr 338/2018 
Tilldelningsbeslut och undertecknande av avtal efter upphandling av 
entreprenad inom budget och eget verksamhetsområde 
Sektorchef 2018-05-15 

4 Mark- och fastighetsärenden 

4.5 

Nr 371/2018 
Rätt att utreda och teckna fastighetsdeklarationer samt administrera dessa 
Mark- och exploateringsingenjör 2018-05-24 

4.6 

Nr 345/2018, 362/2018, 430/2018 
Sälja mark inom planlagt område för service, bostäder i enlighet med 
kommunfullmäktiges fastställda markpriser. Försäljning kan även ske till 
högstbjudande (över det i enlighet med kommunfullmäktiges fastställda 
markpris) eller till markpris efter värdering 
Exploateringsingenjör 2018-05-17, 2018-06-07 

4.9 

Nr 487/2018, 536/2018 
Fatta beslut om samt godkänna/säga upp avtal om arrende, servitut, 
jakträtt, väg/vägrätt, tomträtt, ledningsrätt, parkering eller annan 
nyttjanderätt 
Exploateringsingenjör 2018-06-26 

4.13 

Nr 322–223/2018, 325–226/2018, 361/2018, 394/2018, 424/2018, 
469/2018, 486/2018, 536/2018, 537/2018, 539/2018 
Avge yttrande på kommunens vägnar i dess egenskap av fastighetsägare och 
granne i samband med bygglov eller motsvarande 
Mark- och exploateringsingenjör 2018-05-08, 2018-06-05, 2018-06-21, 
2018-06-26, 2018-07-03, 2018-03-22, 2018-05-31, 2018-07-06 
Exploateringsingenjör 2018-05-23, 2018-05-23, 2018-06-01 

4.16 

Nr 320/2018, 379/2018, 382/2018, 389/2018, 451/2018, 470/2018, 
561/2018 
Förhandla och teckna hyreskontrakt av annan ägd fastighet 
Verksamhetschef 2018-05-07, 2018-05-28, 2018-05-31, 2018-06-05, 2018-
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06-21,  
2018-07-31 

4.18 

Nr 321/2018, 330/2018, 331/2018, 357/2018, 368/2018, 376/2018, 
377/2018, 384/2018, 390/2018,393/2018, 416/2018, 427/2018, 429/2018, 
438/2018, 449/2018, 450/2018, 452/2018, 456/2018, 468/2018, 480-
481/2018, 516/2018, 627/2018, 529/2018, 533/2018, 534/2018, 540/2018, 
541/2018 
2018/196, 2018/342, 2017/314, 2018/363, 2018/286, 2018/333, 2018/355, 
2018/340, 2018/335, 2018/387, 2018/393, 2018/394, 2018/370, 2018/413, 
2018/338, 2018/285, 2018/420, 2018/410, 2018/449, 2018/313, 2018/388, 
2018/450, 2018/243, 2018/304, 2018/180, 2018/334, 2018/379, 2018/466, 
2018/562 
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats 
Exploateringsingenjör 2018-05-07, 2010-05-11, 2018-05-14, 2018-05-22, 
2018-05-25, 2018-05-31, 2018-06-01, 2018-06-05, 2018-06-07, 2018-06-
07, 2018-06-12, 2018-06-14, 2018-06-13, 2018-06-25, 2018-07-03, 2018-
07-04, 2018-07-06, 2018-08-02 

5 Fritidsärenden 

5.4 

Nr 373/2018 
2018/316 
Yttrande Beslut i ärenden om tillstånd enligt lotterilagen 
Enhetschef 2018-05-14 

6 Kulturärenden 
7 Personalärenden 

7.1 

Nr 319/2018, 333/2018, 334–335/2018, 337/2018, 339–340/2018, 
344/2018, 349/2018, 350/2018, 351/2018, 352/2018, 353/2018, 369/2018, 
374/2018, 387/2018 
380–381/2018, 383/2018, 386/2018, 391/2018, 395/2018, 406/2018, 
407/2018, 408/2018, 409/2018, 410/2018, 411/2018, 412/2018, 413/2018, 
414/2018, 415/2018, 417/2018, 432/2018, 433-434/2018, 436/2018, 
439/2018, 441-443/2018, 453/2018, 455/2018, 457/2018, 459/2018, 
460/2018, 461/2018, 462-463/2018, 464/2018, 465/2018, 466/2018, 
472/2018, 473/2018, 474/2018, 475-476/2018, 477/2018, 478/2018, 
479/2018, 482/2018, 483/2018, 491/2018, 497/2018, 500/2018, 501/2018, 
504-505/2018, 507-508/2018, 509/2018, 511/2018, 513/2018, 514/2018, 
515/2018,  
519-520/2018, 521/2018, 524/2018, 530/2018, 535/2018, 543/2018, 544-
546/2018, 547/2018, 548/2018, 549/2018, 553/2018, 554/2018, 555/2018, 
558/2018, 559/2018, 563/2018, 564/2018, 565/2018, 566/2018, 567/2018, 
568/2018, 570/2018, 571/2018, 572/2018, 574/2018 
Beslut om återbesättande av tjänst, tillsvidareanställning och 
visstidsanställning inom budget 
Sektorchef 2018-04-23, 2018-04-19, 2018-05-14, 2018-05-15, 2018-05-07, 
2018-04-24, 2018-04-27, 2018-06-19, 2018-06-11, 2018-06-01, 2018-06-12, 
2018-06-14, 2018-06-11, 2018-06-11, 2018-06-14, 2018-06-25, 2018-06-26, 
2018-06-14, 2018-07-03 
Verksamhetschef 2018-05-07, 2018-05-08, 2018-04-26, 2018-05-08, 2018-
05-22,  
2018-05-09, 2018-05-22, 2018-05-22, 2018-05-08, 2018-05-16, 2018-05-
17,  
2018-05-22, 2018-05-17, 2018-05-16, 2018-05-28, 2018-05-24, 2018-05-16, 
2018-05-28, 2018-06-05, 2018-06-05, 2018-06-08, 2018-05-08, 2018-05-
28, 2018-06-12,  
2018-06-18, 2018-03-27, 2018-06-12, 2018-04-27, 2018-06-14, 2018-06-
20, 2018-06-12, 2018-06-19, 2018-06-18, 2018-06-14, 2018-06-14, 2018-
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06-25, 2018-06-19, 2018-06-12, 2018-05-28, 2018-06-16, 2018-08-06, 
2018-08-14, 2018-08-06, 2018-06-19,  
2018-06-26, 2018-07-02, 2018-07-03, 2018-07-12, 2018-07-02, 2018-07-
04,  
2018-06-28, 2018-06-19, 2018-06-21, 2018-06-28, 2018-07-12, 2018-08-
01, 2018-06-14 
Enhetschef 2018-05-17, 2018-04-17, 2018-05-29, 2018-06-04, 2018-06-13, 
2018-06-08, 2018-06-27, 2018-07-09, 2018-07-06, 2018-08-06 

7.19 a 

Nr 573/2018 
Tecknande av och uppsägning av kollektivavtal. 
Tf personalchef 2018-08-06 

7.2 

Nr 445/2018, 471/2018 
Förordna vikarier under längst 12 månader för kommunchef 
Kommunchef 2018-06-15 
Kommunstyrelsens ordförande 2018-06-14 

7.7 

Nr 324/2018, 332/2018, 341/2018, 342/2018, 354/2018, 355/2018, 
356/2018, 363/2018, 364/2018, 365/2018, 366/2018, 367/2018, 396/2018, 
397–399/2018, 400/2018, 401–402/2018, 403/2018, 404/2018, 405/2018, 
418-419/2018, 420/2018, 421/2018, 422-423/2018, 435/2018, 484/2018, 
488/2018, 489-491/2018, 492/2018, 493/2018, 494/2018, 495/2018, 
502/2018, 503/2018, 522-523/2018, 525/2018, 526/2018, 528/2018 
Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal, dock längst tolv 
månader 
Enhetschef 2018-05-04, 2018-05-14, 2018-05-09, 2018-05-14, 2018-05-07, 
2018-05-02, 2018-05-14, 2018-05-15, 2018-04-10, 2018-04-20, 2018-05-
30, 2018-05-31, 2018-05-29, 2018-05-23, 2018-05-18, 2018-05-17, 2018-
05-23, 2018-06-04, 2018-05-30,  
2018-06-04, 2018-05-31, 2018-06-08, 2018-06-20, 2018-06-18, 2018-06-
18,  
2018-06-18 
Verksamhetschef 2018-05-09, 2018-06-18, 2018-06-21, 2018-06-18, 2018-
06-27,  
2018-06-15, 2018-07-01, 2018-01-01, 2018-08-14, 2018-07-03 

7.10 

Nr 440/2018, 551/2018 
Medge bibehållen lön under ledighet för fackligt arbete 
Personalspecialist 2018-06-13, 2018-06-04 

7.17 

Nr 388/2018, 542/2018 
Beslut om disciplinpåföljd 
Sektorchef 2018-05-31, 2018-07-09 

8 Planärenden 

8.2 

Nr 499/2018, 550/2018 
2018/261, 2018/359 
Beslut om planbesked i de fall stöd för den avsedda åtgärden finns i en 
aktuell eller aktualitetsförklarad översiktsplan, fördjupad översiktsplan, eller 
att åtgärden är av mindre betydande art 
Sektorchef 2018-06-26, 2018-07-11 

9 Naturvårdsärenden 
10 Trafikfrågor 

10.5 

Nr 552/2018 
Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade 
Trafikplanerare 2018-07-12 

11 Yttranden, anmälningar m.m. inom verksamheterna individ- och 
familjeomsorg, funktionsnedsättning och äldreomsorg 
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11.3 Nr 360/2018 
Yttrande till tillsynsmyndighet 
Verksamhetschef 2018-05-21 

11.16 Nr 358/2018, 359/2018 
Anmälan om händelser som har medfört eller har kunnat medföra en 
allvarlig vårdskada (Lex Maria) 
Enhetschef 2018-05-17, 2018-05-21 

12 Anmälan till överförmyndare 
13 Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten 
14 Förskoleklassen 
15 Grundskolan 
16 Gymnasieskolan 
17 Grundsärskolan 
18 Gymnasiesärskolan 
19 Kommunal vuxenutbildning (Komvux) 
20 Särskild utbildning för vuxna 
21 Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna 

21.2 

Nr 347–348/2018, 512/2018, 532/2018 
Interkommunal ersättning avseende placering i annan kommuns förskola, 
grundskola, friskola, särskola, specialskola, gymnasieskola eller 
gymnasiesärskola 
Verksamhetschef 2018-05-07, 2018-06-21, 2018-07-02 

 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
 
 
 
 

Susanne Borg 
Registrator 
Kanslifunktionen 
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§  
 

Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning 
2019 
Dnr 2018/460 
 
 
Sammanfattning 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har lämnat in ett protokollsutdrag från Direktionen 
2018-06-08 § 20. Direktionen beslutade vid mötet att föreslå medlemskommunerna att 
fastställa taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning år 2019 enligt bilaga. Den nya 
taxan börjar gälla från 2019-01-01. 
 
Enligt svensk lag kan beslut om taxa för myndighetsutövning inte överlämnas till ett 
kommunalförbund utan måste beslutas av medlemskommunerna.  
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-07-24 från kanslichef 
2 Protokoll och underlag gällande taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning 2019 

 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning fastställs gällande timtaxa till 1 767 
kr/timme och grundavgiften till 1 767 kr. 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-07-24 

Tjänsteskrivelse Taxor för räddningstjänstens 
myndighetsutövning 2019 
Diarienummer 2018/460, löpnummer 3028/2018 
 
Sammanfattning 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har lämnat in ett protokollsutdrag från Direktionen 
2018-06-08 § 20. Direktionen beslutade vid mötet att föreslå medlemskommunerna att 
fastställa taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning år 2019 enligt bilaga. Den nya 
taxan börjar gälla från 2019-01-01. 
 
Enligt svensk lag kan beslut om taxa för myndighetsutövning inte överlämnas till ett 
kommunalförbund utan måste beslutas av medlemskommunerna.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning fastställs gällande timtaxa till 1 767 
kr/timme och grundavgiften till 1 767 kr. 
 
 
Ärendet 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har lämnat in ett protokollsutdrag från Direktionen 
2018-06-08 § 20. Direktionen beslutade vid mötet att föreslå medlemskommunerna att 
fastställa taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning år 2019 enligt bilaga. Den nya 
taxan börjar gälla från 2019-01-01. 
 
Enligt svensk lag kan beslut om taxa för myndighetsutövning inte överlämnas till ett 
kommunalförbund utan måste beslutas av medlemskommunerna.  
 
Direktionen beslöt 2016-09-29 att de ökning måste göras av taxorna för att få 
kostnadstäckning samt att höjningen ska fördelas över tre år. 2019 är detta genomfört 
inklusive föreslagen höjning med 3 % samt jämkning av timtaxan till samma belopp som 
grundavgiften.  
 
Beslutsunderlag 

1 Protokoll och underlag gällande taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning 2019 
 
Beslut lämnas till 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund   
 
 
 
 

Lena Brännmar Petra Grönhaug 
Kanslichef Kommunsekreterare 
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§  
 

Ansökan om investeringsmedel för projektering för 
nya gruppbostäder 
Dnr 2017/506 
 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för ombyggnad av gruppbostäder, 2,0 mnkr. 
Investeringen möjliggör projektering inför ombyggnad av två gruppbostäder. 
Förstudien visar så här långt att två av de befintliga gruppbostäderna bör kunna byggas om 
för att uppfylla dagens krav på gruppbostäder och fullvärdiga krav på boende. Dessa föreslås 
att projekteras för ombyggnad. Förstudie kopplat till de två andra gruppbostäderna fortsätter 
parallellt med att projekteringen av de första två pågår. 
 
Medel för ombyggnation finns avsatt i investeringsplanen – 6 mnkr 2019, samt 6 mnkr 2020. 
Dock finns inga medel avsatta i investeringsplanen 2018. Förvaltningen avser dock att föreslå 
att nuvarande investeringsplan justeras utifrån att förstudie och evakueringslösning pekar på 
möjligheten att hantera två gruppbostäder åt gången. Uppskattad investeringsutgift kommer 
att ses över inom ramen för budgetarbetet inför 2019. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen, men mot bakgrund 
av det inte finns anslag i investeringsplanen 2018 bör beslut om investeringen fattas av 
kommunfullmäktige. Finansiering av investeringen kan ske genom att anslaget i 
investeringsplanen 2018 avseende ombyggnad för musikskola, 12,0 mnkr, kan utgå. I nuläget 
bedöms det inte bli aktuellt att genomföra denna investering, varför anslaget i 
investeringsplanen inte behövs och därför kan strykas. 
 
Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering 
av budget för kapitalkostnader. 
 
Inga övriga driftkostnader förväntas till följd av projekteringen. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-06-25 från servicechef 
 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för ombyggnad av gruppbostäder, 2,0 mnkr, anslås i investeringsbudgeten 
för 2018. 
 
Finansiering av investeringen sker genom att anslaget i investeringsplanen 2018 avseende 
ombyggnad för musikskola, 12,0 mnkr, utgår. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-06-25 

Tjänsteskrivelse Ansökan om investeringsmedel för 
projektering för nya gruppbostäder 
Diarienummer 2017/506, löpnummer 2249/2018 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för ombyggnad av gruppbostäder, 2,0 mnkr. 
Investeringen möjliggör projektering inför ombyggnad av två gruppbostäder. 
Förstudien visar så här långt att två av de befintliga gruppbostäderna bör kunna byggas om 
för att uppfylla dagens krav på gruppbostäder och fullvärdiga krav på boende. Dessa föreslås 
att projekteras för ombyggnad. Förstudie kopplat till de två andra gruppbostäderna fortsätter 
parallellt med att projekteringen av de första två pågår. 
 
Medel för ombyggnation finns avsatt i investeringsplanen – 6 mnkr 2019, samt 6 mnkr 2020. 
Dock finns inga medel avsatta i investeringsplanen 2018. Förvaltningen avser dock att föreslå 
att nuvarande investeringsplan justeras utifrån att förstudie och evakueringslösning pekar på 
möjligheten att hantera två gruppbostäder åt gången. Uppskattad investeringsutgift kommer 
att ses över inom ramen för budgetarbetet inför 2019. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen, men mot bakgrund 
av det inte finns anslag i investeringsplanen 2018 bör beslut om investeringen fattas av 
kommunfullmäktige. Finansiering av investeringen kan ske genom att anslaget i 
investeringsplanen 2018 avseende ombyggnad för musikskola, 12,0 mnkr, kan utgå. I nuläget 
bedöms det inte bli aktuellt att genomföra denna investering, varför anslaget i 
investeringsplanen inte behövs och därför kan strykas. 
 
Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering 
av budget för kapitalkostnader. 
 
Inga övriga driftkostnader förväntas till följd av projekteringen. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för ombyggnad av gruppbostäder, 2,0 mnkr, anslås i investeringsbudgeten 
för 2018. 
 
Finansiering av investeringen sker genom att anslaget i investeringsplanen 2018 avseende 
ombyggnad för musikskola, 12,0 mnkr, utgår. 
 
 
Ärendet 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för ombyggnad av gruppbostäder, 2,0 mnkr. 
Investeringen möjliggör projektering inför ombyggnad av två gruppbostäder. 
 
Förvaltningen arbetar med en förstudie gällande hur fyra av kommunens gruppbostäder kan 
omvandlas för att uppfylla dagens krav på gruppbostäder och fullvärdiga krav på boende.  
Förvaltningens inriktning är att bygga om och till befintliga gruppbostäder där det är möjligt. 
Jämförelsekalkyler i samband med projektering väntas klargöra om utgifterna för om- och 
tillbyggnad är fördelaktig jämfört med att bygga nytt. 
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Förstudien visar så här långt att två av de befintliga gruppbostäderna bör kunna byggas om 
för att uppfylla dagens krav på gruppbostäder och fullvärdiga krav på boende. Dessa föreslås 
att projekteras för ombyggnad. Förstudie kopplat till de två andra gruppbostäderna fortsätter 
parallellt med att projekteringen av de första två pågår. 
 
Investeringen kan finansieras genom att medel anslås i investeringsbudgeten för 2018. 
Investeringskalkyl upprättas när medel för byggnation söks. Projekteringen i sig innebär inga 
driftkonsekvenser utöver kapitalkostnader. 
 
Ekonomichefens yttrande 
Medel för ombyggnation finns avsatt i investeringsplanen – 6 mnkr 2019, samt 6 mnkr 2020. 
Dock finns inga medel avsatta i investeringsplanen 2018. Förvaltningen avser dock att föreslå 
att nuvarande investeringsplan justeras utifrån att förstudie och evakueringslösning pekar på 
möjligheten att hantera två gruppbostäder åt gången. Uppskattad investeringsutgift kommer 
att ses över inom ramen för budgetarbetet inför 2019. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen, men mot bakgrund 
av det inte finns anslag i investeringsplanen 2018 bör beslut om investeringen fattas av 
kommunfullmäktige. Finansiering av investeringen kan ske genom att anslaget i 
investeringsplanen 2018 avseende ombyggnad för musikskola, 12,0 mnkr, kan utgå. I nuläget 
bedöms det inte bli aktuellt att genomföra denna investering, varför anslaget i 
investeringsplanen inte behövs och därför kan strykas. 
 
Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering 
av budget för kapitalkostnader. 
 
Inga övriga driftkostnader förväntas till följd av projekteringen. 
 
Beslutsunderlag 
 
 
Beslut lämnas till 
Sektorchef 
Ekonomichef  
 
 
 
 

Isabelle Wikström Niklas Anemo 
Servicechef Ekonomichef 
  
  
Crister Dahlgren 
Verksamhetschef 
Sektor service 
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§  
 

Årsredovisning samt revisionsberättelse för Stiftelsen 
Adolf Molanders Minne 2017 
Dnr 2018/478 
 
 
Sammanfattning 
Styrelsen för Stiftelsen Adolf Molanders Minne har lämnat årsredovisning för verksamheten 
2017. Till årsredovisningen finns också en revisionsberättelse bifogad. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-07-24 från kanslichef  
2 Årsredovisning samt revisionsberättelse för Stiftelsen Adolf Molanders Minne 2017 

 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Årsredovisning 2017 för Stiftelsen Adolf Molanders Minne godkänns och stiftelsens styrelse 
beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under 2017. 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-07-24 

Tjänsteskrivelse Årsredovisning samt 
revisionsberättelse för Stiftelsen Adolf Molanders 
Minne 2017 
Diarienummer 2018/478, löpnummer 3027/2018 
 
Sammanfattning 
Styrelsen för Stiftelsen Adolf Molanders Minne har lämnat årsredovisning för verksamheten 
2017. Till årsredovisningen finns också en revisionsberättelse bifogad. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Årsredovisning 2017 för Stiftelsen Adolf Molanders Minne godkänns och stiftelsens styrelse 
beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under 2017. 
 
 
Ärendet 
Se sammanfattning. 
 
Beslutsunderlag 

1 Årsredovisning samt revisionsberättelse för Stiftelsen Adolf Molanders Minne 2017 
 
Beslut lämnas till 
Stiftelsen Adolf Molanders Minne   
 
 
 
 
 

Lena Brännmar Petra Grönhaug 
Kanslichef Kommunsekreterare 
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Org.nr 865500-2619

Styrelsen för Stiftelsen Adolf Molanders Minne får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2017.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Stiftelsen Adolf Molanders Minne är en avkastningsstiftelse.

Fondens medel förvaltas av en styrelse, bestående av fem ledamöter, alla boende och mantalskrivna i

Timmele. Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Ulricehamns' Kommun.

Styrelsen har haft 2 protokollförda möten.

Stiftelsen har sitt säte i Timmele.

Främjande av ändamålet

Stiftelsen som har sitt ändamål att inom Timmele socken främja kulturella och sociala intressen såsom

hembygdsvård, yrkes- och annan utbildning, anordnande av läsecirklar, föredrag och

biblioteksverksamhet, främjande av ungdomens fysiska fostran genom anordnande av bad- och

frilufsplaster, lämna stöd till ideellt ungdomsarbete inom idrottslig och kyrklig verksamhet, scoutrörelse

och dylikt.

Stiftelsen bedöms efter de allmänna beskattningsregler som tillämpas för ideella föreningar med flera. l

de fall stiftelsen har kvalificerat allmännyttigt ändamål kan verksamheten vara skattebefriad. Styrelsens

bedömning är att stiftelsen uppfyller kraven för skattefrihet och anser att stiftelsen är skattebefriad för

sina inkomster från kapitalförvaltningen.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

På grund av att det föregående år beviljades anslag överstigande det fria egna kapitalet har det under

2017 inte delats ut några nya anslag till ideellt ungdomsarbete enligt ändamålen nämnda ovan. Styrelsen

verkar för att, så fort det är möjligt, återställa kapitalet och några nya anslag beiljas inte innan så är skett.

Stiftelsens kapital består av bankmedel samt l 696 535 kr placerade i Robur Fonder AB- Ethica

Stiftelsen.

Fondens marknadsvärde vid årets ingång var l 639 986 kr och är vid årets utgång l 61 l 018 kr. Eftersom

marknadsvärdet vid årets utgång är längre än anskaffningsvärdet har en nedskrivning av tillgången

däremed gjorts med  28  968 kr.
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Flerårsöversikt (tkr) 2017 2016 2015 2014 2013
Huvudintäkt  -  utdelning fond 85 594 86 468 92  145 89 088 9l 708

Resultat efter finansiella poster 25 -2 62 54 62

Soliditet (%) 98,9 99,0 99,1 99,1 99,0

Eget kapital l 7ll l  686 l  756 l  75l l  766

Stiftelsens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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Resultaträkning

Stiftelsens intäkter

Utdelningar i

Summa stiftelsens intäkter

Stiftelsens kostnader

Övriga externa kostnader

Personalkostnader

Summa stiftelsens kostnader

Rörelseresultat

Finansiella poster

Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar

och kortfristiga placeringar

Summa finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Resultat före skatt

Årets resultat

Not

l

2

2017-01-01
-2017-12-31

85 595

85 595

-23 l6l

-8736

-31  897

53 698

-28 967

-28 967

24  731

24 731

24  731

3 (s)

2016-01-01
-2016-12-31

86 468

86 468

-23 280

-8736

-32 016

54  452

-56 547

-56 547

-2  095

-2  095

-2 095
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Balansräkning

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella mzliiggrzingstillgiingar

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Summa  finansiella anläggningstillgångar

Summa  anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar

Summa  kortfristiga fordringar

Kassa  och  bank

Kassa och bank

Summa kassa och bank

Summa  omsättningstillgångar

SUMMA  TILLGÅNGAR

Not

3

2017-12-31

1611018

1611018

1611018

207

207

117910

117 910

118 117

1 729 135

4 (8)

2016-12-31

l 639 987

1 639 987

1 639 987

206

206

63 332

63 332

63 538

1 703 525
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Balansräkning

EGET  KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet  eget kapital

Bundet fondkapital

Bundet eget kapital vid räkenskapsårets slut

Fritt eget kapital

Fritt fondkapital

Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder

Övriga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

SUMMA  EGET  KAPITAL OCH SKULDER

4

2017-12-31

l 746 631

1 746 631

-35 961

-35 961

1 710 670

2 465

16  000

18 465

1  729  135

5 (8)

2016-12-31

1744131

1744131

-58 191

-58 191

1 685 940

2 585

l5  000

17 585

1 703 525
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Noter

Not  1  Red0visnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR
2016:10) om årsredovisning i mindre företag, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan
räkenskapsåret och det närmast föregående räkenskapsåret.

Nyckeltalsdefinitioner
Huvudintäkt -utdelning fonder
Årets utdelning från fond.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Eget kapital
Företagets nettotillgångar, dvs skillnaden mellan tillgångar och skulder.
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Not 2 Medelantalet anställda

Medelantalet anställda

Not  3  Andra långfristiga värdepappersinnehav

Ingående anskaffningsvärden

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående ack. nedskrivningar' till marknadsvärde

Årets nedskrivningar till marknadsvärde

Utgående ackumulerade nedskrivningar

Utgående redovisat värde

Not  4  Eget kapital

Bundet eget

kapital kapital

Belopp vid
räkenskapsårets början 1 744 131 -58 191

Årets resultat 24 730

Omfört till/från bundet
eget kapital
Kapitalisering 2 500 -2 500

Belopp vid
räkenskapsårets slut 1 746 631 -35 961

Fritt eget

2017

0

2017-12-31

1  696  535

1 696 535

-56 548

-28 969

-85 517

1 611 018

Totalt

1 685 940

24 730

0

1 710 670

7 (s)

2016

0

2016-12-31

1 696 535

1 696 535

-56 548

-56 548

1  639 987
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Revisionsberättelse

Till styrelsen i Stiftelsen Adolf Molanders Minne

Orgnr 865500-2619

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Adolf Molanders Minne för räkenskapsåret

201 7.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla

väsentliga avseenden rättvisande bild av Stiftelsens finansiella ställning per den 2017-12-31 och av dess

finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med

årsredovisningens övriga delar.

Grund  för zzttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.

Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i

förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar

enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina

uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen Lipprättas och att den ger en rättvisande bild enligt

årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att

upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på

oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av Stiftelsens förmåga att fortsätta

verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta

verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte

om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller

några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en

revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen

garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka

en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och

anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut

som användare fattar med grund i årsredovisningen.

REVISIONSBYRÅN BM JOHANSSON AB Dalgatan 6 tel: 0321-68 35 80 org. m.- 556373-5116
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Som del av en revision enligt ISA använderjag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Dessutom: '

-identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina Littalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig
felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning,
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

-skaffar jag mig en förståelse av den del av stiftelsens interna kontroll som har betydelse för min revision
för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att
uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

-utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

-drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet
av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till
betydande tvivel om Stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fasta uppmärksamheten på upplysningarna i
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga,
modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram
till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en stiftelse inte
längre kan fortsätta verksamheten.

-utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett
sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalande

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för
Stiftelsen Adolf Molanders Minne för räkenskapsåret  2017.

Enligt min uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet
eller årsredovisningslagen.

Grund för  uttalamle

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i
avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och
har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa ltrav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt
uttalande.

REVISIONSBYRÃN BM JOHANSSON AB Dalgatan 6 tel: 0321-68 85 80 arg nr: 556373-5116
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Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande  revisionen av  förvaltningen, och därmed mitt uttalande, är att inhämta revisionsbevis

för att med en rimlig grad  av  säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

-företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda

ersättningsskyldighet mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande, eller

-på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad  av  säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god

revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda

ersättningsskyldighet mot stiftelsen.

Som en del  av  en revision enligt god revisionssed i Sverige använder-jag professionellt omdöme och har en

professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst

på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min

professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar

granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där

avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för Stiftelsens situation. Jag går igenom och prövar

fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt Littalande.  _

Ulricehamn den 18 juni 2018

rensa.,
Mikael J ohairsson

Godkänd revisor
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Till

Stiftelsen Adolf Molanders minne och

Kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun

Revisionsberättelse för år  2017  avseende stiftelsen Adolf Molanders minne.

Vi har granskat om urkunden följts samt om sammanställningen av räkenskapema för 2017

upprättats i enlighet med Stiftelselagens (1994:  1220) bestämmelser. Granskningen har utförts

i enlighet med god revisionssed.

Vi har inte funnit skäl till anmärkning.

Vi tillstyrker att stiftelsens styrelse beviljas ansvarsfrihet.

Ulricehamn den 18 juni 2018

‘La?/Vp N  ,

Anders Neuman Ingrid Isaksson
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Uppdatering av lokalprogram för nytt stadsbibliotek 
Dnr 2018/369 
 
 
Sammanfattning 
Sedan tidigare har lokalprogram för nytt stadsbibliotek antagits av kommunfullmäktige (KF 
2013-06-24 § 114). Då lokalprogrammet är fem år gammalt har dokumentet uppdaterats 
inför arkitekttävling och byggnation. 
I uppdateringen har funktionerna för stadsbiblioteket inte förändrats och utgångpunkten har 
varit det redan antagna lokalprogrammet. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-06-25 från servicechef 
2 Lokalprogram för Ulricehamns nya stadsbibliotek reviderat 180131 

 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Uppdatering av lokalprogram för nytt stadsbibliotek antas. 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-06-25 

Tjänsteskrivelse Uppdatering av lokalprogram för 
nytt stadsbibliotek 
Diarienummer 2018/369, löpnummer 2256/2018 
 
Sammanfattning 
Sedan tidigare har lokalprogram för nytt stadsbibliotek antagits av kommunfullmäktige (KF 
2013-06-24 § 114). Då lokalprogrammet är fem år gammalt har dokumentet uppdaterats 
inför arkitekttävling och byggnation. 
I uppdateringen har funktionerna för stadsbiblioteket inte förändrats och utgångpunkten har 
varit det redan antagna lokalprogrammet. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Uppdatering av lokalprogram för nytt stadsbibliotek antas. 
 
 
Ärendet 
Sedan tidigare har lokalprogram för nytt stadsbibliotek antagits av kommunfullmäktige (KF 
2013-06-24 § 114). Då lokalprogrammet är fem år gammalt har dokumentet uppdaterats 
inför arkitekttävling och byggnation. 
 
I uppdateringen har funktionerna för stadsbiblioteket inte förändrats och utgångpunkten har 
varit det redan antagna lokalprogrammet. Följande ändringar har gjorts: 
 

- Lokalprogrammet har reviderats vad gäller layout och text. 
- Under åren 2013–2018 har utveckling och förändring skett både inom 

biblioteksområdet och i den kommunala organisationen, detta finns med i 
uppdateringen.    

-  En alltför specificerad rum- och funktionsbeskrivning i 2013 års lokalprogram har 
gjorts om till en specifikation som ger mer frihet vid utformningen av byggnaden och 
dess lokaler. 

 
Beslutsunderlag 

1 Lokalprogram för Ulricehamns nya stadsbibliotek reviderat 180131 
 
Beslut lämnas till 
Servicechef 
Kultur- och fritidschef   
Fastighetschef 
 
 

Isabelle Wikström Lena Moritz 
Servicechef Verksamhetschef kultur och fritid 
 Kultur och fritid 
 Sektor service 
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Anna-Lena Johansson 
Enhetschef bibliotek och allmänkultur 
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1. Sammanfattning 
Ett nytt stadsbibliotek skall byggas i Ulricehamn. Visionen för Ulricehamns nya 
stadsbibliotek är att det ska vara ett nav i kommunens vardagsliv, en upplevelsebaserad 
mötesplats där medborgaren stärks i en digital informationsålder. 
 
Vid projekteringen av ett nytt bibliotek måste man beakta att man bygger bibliotek som kan 
anpassas till en föränderlig värld. Antalet böcker minskar och mer yta för program och 
aktiviteter skapas och utrymmen för skapande verkstäder, digitala lärmiljöer och rum som 
användarna själva får påverka innehållet i anläggs. Biblioteket är en plats dit man går för att 
läsa, förkovra sig samt bredda sina perspektiv. Här inhämtar man kunskap och information i 
en lugn, kravlös och öppen miljö tillgänglig för alla.  Biblioteket är inbjudande och har låga 
trösklar.  
 
Biblioteket med mediesamling, utställningar, verkstäder, samhällsinformation och café i 
direkt kontakt med sjön Åsunden och centrumhandeln blir den naturliga mötesplatsen för 
invånare och besökare. 

2. Vision 
Ulricehamns nya stadsbibliotek är ett nav i kommunens vardagsliv - en upplevelsebaserad 
mötesplats där medborgaren stärks i en digital informationsålder. I detta arbete står 
biblioteket på fyra grundpelare: 
 

 Uppleva 
 Upptäcka 
 Skapa 
 Deltaga 

 

 
Modell med inspiration av Dorte Skot-Hansen, Henrik Jochumsen, Casper Hvengaard- Rasmussen, 
2009. 
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Det nya stadsbiblioteket är informations- och kulturbärande och skall med sin placering bli 
den naturliga mötesplatsen för invånare och besökare i Ulricehamn. Det är en modern plats 
för kreativa möten – ett allaktivitetshus för det livslånga lärandet där det egna skapandet 
stimuleras. Den moderna besökaren är en aktiv medproducent i det nya biblioteket. Med ny 
teknik, funktionella lokaler, samverkan och effektiv logistik tillgängliggörs biblioteket och 
dess resurser och service.  
 

3. Bakgrund 
I kommunalpolitiska handlingsprogram har det övergripande målet för kulturen fastställts 
till att arbetet för ett centralt beläget stadsbibliotek ska fortsätta (Kommunalpolitiskt 
handlingsprogram 2017 - 2018). I november 2012 fattade kommunstyrelsen ett 
inriktningsbeslut för nytt stadsbibliotek och etablering av handel vid Ubbarp. I samband med 
ICA:s planerade etablering vid Ubbarp öppnades möjligheten för etablering av nytt 
stadsbibliotek på den fastighet, kvarteret Chile, där nuvarande ICA ligger idag. En mindre 
butik ska finnas kvar i fastigheten. Verksamhetschef för kultur fick i uppdrag att tillsammans 
med ICA, stadsarkitekten och enhetschef bibliotek ta fram underlag för beslut i form av ett 
lokalprogram för det nya stadsbiblioteket. Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24 
juni 2013 godkändes lokalprogrammet tillsammans med ett program-PM och det ramavtal 
mellan kommunen och ICA som ska möjliggöra byggnationen av ett nytt bibliotek.  
Lokalprogrammet har reviderats av en arbetsgrupp under 2017.  
Detaljplan för kv. Chile 2 m.fl. ”Bibliotek” i Ulricehamns stad var ute på samråd under tiden 
20 mars – 17 april 2014 och granskning under tiden 15 juni – 13 juli 2015. Detaljplan för kv. 
Chile 2 m.fl. ”Bibliotek” har antagits av kommunfullmäktige den 8 september 2016 § 
225/2016. 
Detaljplanen för Vist 10:25 m fl och Ubbarp 8:20 m fl antogs av Kommunfullmäktige 2015-
09-24. Efter ett antal överklaganden som avslogs vann detaljplanerna laga kraft 2016-04-30.   
 

4. Framtidens bibliotek 
Biblioteken har i vårt samhälle fått en alltmer utpräglad roll som mötesplats och social 
träffpunkt. Det är en av få platser i samhället som är gratis och öppet för alla – ett samhällets 
vardagsrum. Det traditionella biblioteket med bokhyllor dit invånarna enbart går för att låna 
böcker och läsa tidningar har förändrats till en verksamhet som också förväntas vara 
informations- och kulturförmedlare i bred mening. Bibliotekslagen betonar bibliotekens 
betydelse för det demokratiska samhällets utveckling och den grundläggande roll de spelar 
för kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Att alla har tillgång till information och 
kunskap är en viktig förutsättning för delaktighet i samhällslivet. Flexibilitet och 
förvandlingsförmåga är ett ord som återkommer när man beskriver framtidens 
bibliotekslokal. 
 
Vi kan se några tydliga tendenser inom bibliotekens värld: mindre antal böcker och mer yta 
för program och aktiviteter och möten, utrymme för skapande verkstäder, digitala lärmiljöer 
och rum som användarna själva får påverka vad de ska innehålla. Det traditionella tysta 
läsrummet existerar samtidigt som biblioteket också blir en livfull mötesplats för samtal och 
aktiva verksamheter. Läsplatser ger plats åt besökare som vill ha lugn och ro. Grupprum 
behövs för att ge besökarna möjlighet att samtala och mötas utan att störa och bli störda. 
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Biblioteken utvecklar nya digitala tjänster utifrån användarnas behov. Det digitala biblioteket 
är ett av kommunens bibliotek i morgondagens samhälle. I takt med att allt mer material och 
tjänster enbart finns på internet har den digitala klyftan i samhället ökat. Här gör biblioteken 
insatser för att överbrygga den digitala kunskapsklyftan så att alla invånare ska kunna vara 
demokratiskt delaktiga. 
 
I tidigare enkätundersökningar bland kommunens invånare framkommer flera genomgående 
behov och önskemål. En placering av stadsbiblioteket vid sjön är av stort värde. Kunnig och 
serviceinriktad personal värdesätts också högt. Det man saknar i dagens bibliotek är sköna 
sittplatser som ligger lite avskilt i lokalen. Ett trivsamt bibliotek med sköna möbler att sitta 
och läsa och samtala i är ett stort behov enligt besökarna. Stora ljusa lokaler med ett brett 
utbud av medier och programverksamhet, generösa öppettider, ett café där man kan sitta och 
läsa och samtala är andra önskemål. En tidigare genomförd enkät riktad till handlarna i 
centrum visade att över 60 % tyckte att ett nytt stadsbibliotek i centrum är ett stöd för 
handeln.  
 

5. Verksamhetsbeskrivning 
Folkbiblioteket ska som lokalt kunskapscentrum göra all sorts kunskap och information lätt 
tillgänglig för sina användare (Unescos folkbiblioteksmanifest). 
 
Biblioteket skall fungera och upplevas som ett kreativt kluster för kultur, ett kulturhus. Det 
skall vara en kulturverksamhet som tar plats, syns och engagerar. Vidgat deltagande är fokus 
och syftar till att engagera invånarna i kulturverksamheten, inte bara som besökare utan som 
aktiva deltagare.  
 
Upplevelsen och aktiva möten, eget skapande samt gemenskap mellan människor stimuleras. 
Flexibilitet, liv och rörelse är en del av verksamheten. 
Biblioteket är en komplex institution med mångsidig verksamhet. Till biblioteket går man 
med ett bestämt mål eller spontant, oavsett vilket kan man  låna och läsa böcker, 
dagstidningar, tidskrifter eller andra medier, använda datorer eller trådlöst nätverk, studera 
tillsammans med andra eller på egen hand, söka information av allehanda slag, släktforska,  
kopiera, scanna, titta på en föreläsning, teaterföreställning eller utställning, delta i läsecirkel, 
sångstund eller pysselverkstad eller bara vara, fördriva tiden, inspireras  och botanisera i 
lugn och ro.  
 
Biblioteken idag arbetar också med uppsökande verksamhet i syfte att nå nya grupper, 
stimulera till läsning och öka tillgängligheten till bibliotekets tjänster och utbud. 
Läsfrämjande åtgärder i skolor, besök på servicehus och andra institutioner, Boken kommer-
verksamhet, deltagande i event är exempel på detta. 
 

6. Lokalbeskrivning 
Det nya stadsbiblioteket kommer att få en central placering i centrum, med utsikt mot sjön 
och närhet till gågata, busstation och rekreationsområde. I styrdokumentet “Riktlinjer för 
stadsbyggnad i Ulricehamns stad” tas särskilt fasta på värdet av att staden utvecklas utifrån 
ett helhetsperspektiv med hänsyn till angränsande områden och bebyggelse. All bebyggelse 
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ska gestaltas omsorgsfullt för att förstärka stadens attraktivitet. Landskaps- och 
byggnadsarkitektur ska hålla hög kvalitet. Belysning, ljussättning och offentlig konst ska 
användas för att skapa attraktiva och trygga miljöer och mötesplatser. 
Biblioteket kommer att på bottenvåningen dela entré med ICA Supermarket. 
För att öka service och tillgänglighet kan man förbereda för att göra stadsbiblioteket till ett 
meröppet bibliotek. Det innebär att besökare kan få tillgång till vissa delar av lokalerna och 
samlingarna utanför bibliotekets bemannade öppettider genom ett passagesystem och RFID-
teknik.  
 
Bibliotekets entréer ska vara välkomnande, fysiskt tillgängliga och locka till spontanbesök. 
De måste vara tydligt markerade och inbjudande. En tydlig och enhetlig skyltning gör det 
möjligt att snabbt orientera sig i lokalerna. En trappa och hiss i närheten av expeditionerna 
binder samman övre planet med det nedre och ett öppet ljusschakt skapar genomsikt mot 
nästa våning. 
 
I expeditionerna skapas förutsättningar för det personliga mötet med besökarna. Här 
tjänstgör bibliotekspersonal för att ge besökarna vägledning. Expeditionerna fungerar som 
tydliga informationspunkter och inbjuder till frågor och samtal. Eftersom lokalerna är 
fördelade på två plan med två entréer måste biblioteket ha två likvärdiga expeditioner med 
god överblick över lokalerna och entréer samt kontakt med varandra. 
 
Självbetjäning genom RFID-teknik används och det måste finnas tydliga platser för 
självbetjäningsautomater och återlämningsvagnar på varje våning. 
 
Publika datorer kopplade till skrivare och sökdatorer finns utplacerade på lämpliga platser i 
biblioteket. Tillgång till snabbt trådlöst nätverk i lokalerna är nödvändigt, liksom 
arbetsplatser för de som har egna datorer m m med sig. 
I det nya stadsbiblioteket ska kultur- och fritidsverksamhetens administrativa personal sitta 
tillsammans med bibliotekets personal. Kultur- och fritidskontoret får dagligen besök både 
inom och utom bibliotekets bemannade öppettider.  
Biblioteket ska vara tillgängligt för alla och säkrat vad det gäller fysiska tillgänglighet för 
personer med funktionsnedsättningar/funktionsvariationer (se länk "Riktlinjer tillgängliga 
och användbara miljöer" /VGR) 
 

6.1 Avdelningar 
Det finns många avdelningar på stadsbiblioteket idag som även behöver finnas med i det nya 
stadsbiblioteket. Dessutom ser vi att förväntade förändringar av bibliotekets roll i 
lokalsamhället gör att nya avdelningar tillkommer. Program och utställningar ska fungera i 
hela biblioteket. För detta är det viktigt att ha vissa hyllor och montrar på hjul, eluttag och 
annan teknik som gör det möjligt att lätt kunna uppmärksamma dagsaktuella ämnen samt att 
lyfta fram och exponera beståndet.  Digitala skärmar och gott om exponeringsmöbler ska 
finnas för information av olika slag och för att inspirera, väcka nyfikenhet och ge oväntade 
upplevelser.  
 
Följande funktioner och avdelningar är viktiga i det framtida Stadsbiblioteket: 
Det klassiska biblioteket med fokus på att stimulera till läsning och livslångt lärande har 
en viktig roll även i framtiden. Här är skön- och facklitteraturen en viktig hörnsten, både på 
svenska och andra språk.  
 
Avdelningen Läsa på många sätt syftar till att tillgodose de behov som människor med 
funktionsvariationer har. Avdelningen bör ligga nära en expedition, synas väl från ingången 
och vara tydligt skyltad.  
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En avdelning för mötes- och studieplatser bör bestå av några enskilda rum i olika 
storlekar, där man kan sitta enskilt eller i grupp, med exempelvis flyttbara väggar. På 
avdelningen ska även finnas ”tysta” platser för enskilt arbete. Läsplatser med sköna möbler 
bör placeras på olika ställen i biblioteket så att besökarna kan välja var de vill sitta. 
 
Ulricehamnsbygdens forskarrum är benämningen på den lokala boksamlingen med en 
kulturhistorisk avdelning. Forskarrummet ska tillhandahålla västgötalitteratur och datorer 
med databaser för släktforskning och sökning av digitaliserade foton, dokument och 
museiföremål från kommunens samling.  
 
En viss del av bibliotekets böcker och äldre årgångar av tidskrifter förvaras i kompakthyllor i 
ett magasin. I ett öppet magasin kan besökare själva leta i samlingarna.  
 
Barnens avdelning utformas efter alla barns behov, med och utan funktionsvariationer. 
En lekfull och fysisk plats som stimulerar kreativitet och läslust, vid sidan om en lugn zon för 
tyst lek och läsning. Toalett med skötbord och plats för barnvagnar bör finnas vid 
barnavdelningen. Ett utrymme i barnavdelningen kan avsättas till en flexibel sagoscen för 
mindre arrangemang och samlingar. 
 
Avdelningen Läsvärld för tonåringar och unga vuxna placeras på ett sätt så att den känns 
öppen och välkomnande för en mycket viktig målgrupp. Visionen är en naturlig mötesplats 
för de unga med sköna sittplatser, medier och teknik. 
 
Bibliotekets café bidrar till att utveckla biblioteket till en attraktiv och inbjudande 
mötesplats i staden. I närheten kan tidningsavdelningen finnas samt ett mindre pentry där 
det ges möjlighet för bibliotekets besökare att värma mat. Caféet ska drivas av extern aktör 
och det kan eventuellt finnas möjlighet till en mindre uteservering. Caféet bör ha entré både 
inifrån biblioteket och en entré som kan används även om biblioteket är stängt. Detta för att 
öka attraktiviteten att driva café i byggnaden. Det får inte vara helt avhängigt av bibliotekets 
öppettider.  
 
Avdelningen för dagstidningar och tidskrifter - här ska finnas sköna läsplatser med 
god belysning och lätthanterliga hyllor med plats för skyltning och förvaring av tidskrifter 
och dagstidningar. 
 
En utställningshall utformas som ett eget rum. Placering av eventuella fönster är viktigt att 
tänka på, så att inte besvärande solljus kommer in. En vägg kan med fördel vara i glas för att 
tillgängliggöra konsten även när biblioteket är obemannat under eventuell meröppettid. Det 
är viktigt att det är högt i tak, att materialet i väggar och tak är anpassade för utställningar 
och att väggarna är lätta att flytta. Mobila utställningsmoduler behövs för att lätt skapa rum i 
rummet och omväxling. Det behöver finnas ett lättillgängligt förråd med allehanda material. 
All teknik för t ex digitala utställningar finns tillgängligt i lokalen. 
 
En samlingssal av typen ”black box” för program och möten som även den är flexibel, med 
väggar som kan anpassas till större eller mindre antal besökare och olika sorters program och 
möten.  Ljus, ljud – all teknik finns tillgängligt i lokalen och är lätt att använda och låsa in. 
Smartboard och utrustning för digitalt lärande ska finnas. Golvet i lokalen skall vara anpassat 
för dans och dansföreställningar. Det behöver vara högt i tak och ljudisolerat för att möta 
behoven från teatergrupper, etc. I anslutning till salen bör finnas någon form av loge med 
dusch för omklädning. 
Det ska finnas en kreativ verkstad för eget skapande för alla åldrar. Ett flexibelt rymligt 
rum med oömma material, tillgång till vatten och avlopp, ljusinsläpp samt tillgång till 
materialförråd.  
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6.2 Övrigt 
Kommunens historiska bildarkiv placeras i ett brandsäkert utrymme i det nya biblioteket.  
Ulricehamns hembygdsförening kommer att söka medel för att göra en rekonstruktion av 
Bredgårdsmannen (ett 10 000 år gammalt skelettfynd som gjordes i Marbäck utanför 
Ulricehamn 1994). Stadsbiblioteket är en lämplig plats att visa mannen i en monter med 
tillhörande mindre utställning. 
 

7.  Samverkansmöjligheter 
Det nya stadsbiblioteket öppnar upp för samarbete med andra verksamheter både internt i 
kommunen och med externa aktörer. Samlokaliseringen med ICA:s butik gör det möjligt att 
samutnyttja utrymmen såsom lastkaj, sophantering mm. ICA anlitar vaktbolag för kontroll 
och larmning av lokalerna vilket även biblioteket skulle kunna använda för att öka 
säkerheten. 
 
Utvecklingen av biblioteken idag går mot en form av kommuncenter – allaktivitetshus. 
Biblioteket kan fungera som ett skyltfönster för kommunen där turistinformation, 
samhällsinformation och utställningar av nya detaljplaner presenteras. Det stämmer väl 
överens med bibliotekens roll som demokratisk plattform. Viktiga samarbetspartner är lokala 
företag, studieförbund och föreningar. Studieförbunden anmälde tidigt att man vill utveckla 
samarbetet med program, kurser mm. Bibliotekets lokaler kan även hyras ut till föreningar, 
organisationer och privatpersoner som vill arrangera egna aktiviteter.  
 
Idag passerar ca 20 000 personer ICA varje vecka. Stadsbiblioteket besöks av ca 80 000 
personer per år vilket ger ca 1 500 besökare/vecka. Jämförelser med andra nybyggda 
bibliotek pekar på att antalet fysiska besökare ökar markant vid nybyggnationer, en trend 
som brukar hålla i sig. Samlokaliseringen med ICA förstärker det nya stadsbibliotekets roll 
som samhällets vardagsrum, plattform för aktivt medborgarskap. Samtidigt kräver 
samlokaliseringen att man använder sig av hållbara material och goda tekniska lösningar 
som tål många besökare och aktiviteter 
Parkeringsytorna är ytterligare en konkret funktion att samarbeta kring och en bra service för 
besökarna. 
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8. Fördelning av verksamheter i lokalerna 

8.1 Personalytor 
● Väl avgränsade arbetsplatser    ca 20 st. 
● Arbetsplatser chefer        3–4 st. 
● Samtalsrum     
● Mötesrum med plats för ca 15 personer 
● Mindre mötesrum med plats för ca 5–8 personer 
● Kombinerat post-, kopierings- och materielrum med en datorarbetsplats. Gott om 

arbetsytor och förvaringsmöjligheter för bokvagnar och material. 
● Förråd 
● Toaletter, kapprum med låsbara skåp, dusch och vilorum. Personalentré. 
● Arkiv 
● Katalogavdelningen kräver större yta eftersom stora mängder media och material 

hanteras. 
● Lunchrum dimensionerat för ca 25 personer. 
● Återvinningsrum 

8.2 Publika ytor     
(Bestånd 2017 inom parentes.) 

 Fack- och skönlitteratur vuxen   (700 hyllmeter) 
 Läsa på annat sätt (storstil, talböcker, lättläst)  (50 hyllmeter) 
 Ljudböcker, DVD     (ca 50 hyllmeter) 
 Tidskriftsavdelning med sittplatser   (130 prenumerationer) 
 Tidningsmagasin 
 Entré och expedition med självbetjäningsautomater  2 st. 
 Ulricehamnsbygdens forskarrum  (35 hyllmeter) 
 Studie- och grupprum   3-4 st. 
 Skrivare, kopiator, scanner 
 Arbetsplatser för publika datorer   
 Arbetsplatser med eluttag     
 Öppet bokmagasin med kompakthyllor  (200 hyllmeter) 
 Lokalvård 
 WC och handikapp-WC på varje plan, skötbord 
 Barnavdelning med sagorum   (220 hyllmeter) 
 Kreativ verkstad med förvaringsmöjligheter  
 Läsvärld (tonår och unga vuxna)   (50 hyllmeter) 
 Utställningsyta 
 Samlingssal, black box 
 Förråd programverksamhet, loge 
 Mötesrum med möjlighet att dela av till 2 st 
 Kapprum med plats för barnvagnar m m 
 Pentry 
 Café och kök, uteservering 
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9. Viktiga styrdokument 
 

Viktiga styrdokument för biblioteks- och kulturverksamhet: 
 
 
Bibliotekslagen 
I Bibliotekslagen fastställs att biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det 
demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri 
åsiktsbildning. Biblioteken ska även främja litteraturens ställning och intresset för bildning, 
upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. 
Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla. 
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/bibliotekslag-2013801_sfs-2013-801 
 
Unescos folkbiblioteksmanifest 
https://www.ifla.org/archive/VII/s8/unesco/swed.pdf 
 
Västra Götalands kulturstrategi 
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesS
tore/bde98ab2-1758-4055-81c6-
1fa38ce80b1c/En%20m%c3%b6tesplats%20i%20v%c3%a4rlden%20-
%20V%c3%a4stra%20G%c3%b6talands%20kulturstrategi.pdf?a=false&guest=true 
 
Västra Götalands regionala kulturplan 2016-2019 
http://kulturplanen.se/utveckling-kultur-och-samhalle 
 
Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2016-2019 
http://www.borasregionen.se/bdh_filearea/Kulturplan_Borasregionen_2016-2019 
 
Biblioteksplan Ulricehamns kommun 
https://www.ulricehamn.se/innehall/2015/03/biblioteksplan.pdf 
 
Riktlinjer för stadsbyggnad i Ulricehamns stad 
https://www.ulricehamn.se/innehall/2015/03/Stadsbyggnad-i-Ulricehamns-stad.pdf 
 
Västra Götalandsregionen: Tillgängliga och användbara miljöer 
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesS
tore/105f83a0-d764-461b-9a0b-
8abea5fc5cb6/Tillg%c3%a4ngliga%20och%20anv%c3%a4ndbara%20milj%c3%b6er%20-
%20Riktlinjer%20och%20standarder%20f%c3%b6r%20fysisk%20tillg%c3%a4nglighet%20
Version%203%202015%20(6).pdf?a=false&guest=true 

 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/bibliotekslag-2013801_sfs-2013-801
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/bibliotekslag-2013801_sfs-2013-801
https://www.ifla.org/archive/VII/s8/unesco/swed.pdf
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/bde98ab2-1758-4055-81c6-1fa38ce80b1c/En%20m%C3%B6tesplats%20i%20v%C3%A4rlden%20-%20V%C3%A4stra%20G%C3%B6talands%20kulturstrategi.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/bde98ab2-1758-4055-81c6-1fa38ce80b1c/En%20m%C3%B6tesplats%20i%20v%C3%A4rlden%20-%20V%C3%A4stra%20G%C3%B6talands%20kulturstrategi.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/bde98ab2-1758-4055-81c6-1fa38ce80b1c/En%20m%C3%B6tesplats%20i%20v%C3%A4rlden%20-%20V%C3%A4stra%20G%C3%B6talands%20kulturstrategi.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/bde98ab2-1758-4055-81c6-1fa38ce80b1c/En%20m%C3%B6tesplats%20i%20v%C3%A4rlden%20-%20V%C3%A4stra%20G%C3%B6talands%20kulturstrategi.pdf?a=false&guest=true
http://kulturplanen.se/utveckling-kultur-och-samhalle
http://www.borasregionen.se/bdh_filearea/Kulturplan_Borasregionen_2016-2019
https://www.ulricehamn.se/innehall/2015/03/biblioteksplan.pdf
https://www.ulricehamn.se/innehall/2015/03/Stadsbyggnad-i-Ulricehamns-stad.pdf
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/105f83a0-d764-461b-9a0b-8abea5fc5cb6/Tillg%C3%A4ngliga%20och%20anv%C3%A4ndbara%20milj%C3%B6er%20-%20Riktlinjer%20och%20standarder%20f%C3%B6r%20fysisk%20tillg%C3%A4nglighet%20Version%203%202015%20(6).pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/105f83a0-d764-461b-9a0b-8abea5fc5cb6/Tillg%C3%A4ngliga%20och%20anv%C3%A4ndbara%20milj%C3%B6er%20-%20Riktlinjer%20och%20standarder%20f%C3%B6r%20fysisk%20tillg%C3%A4nglighet%20Version%203%202015%20(6).pdf?a=false&guest=true
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§  
 

Arkitekttävling för nytt stadsbibliotek, beslut om 
jury, juryns mandat och referensgrupper 
Dnr 2016/761 
 
 
Sammanfattning 
Det nya biblioteket är en viktig byggnad för Ulricehamns kommun och en del i utvecklingen 
av stadskärnan. Kommunfullmäktige beslutade i februari (2018-02-22 § 23) att bevilja medel 
till en arkitekttävling. För att säkerställa att arkitekttävlingen är förenlig med Lagen om 
offentlig upphandling kommer den att genomföras i samarbete med Sveriges Arkitekter och 
följa deras modell.  
 
Enligt modellen ska en jury utses. Juryn föreslås bestå av sju personer med följande 
sammansättning: 

- Stadsarkitekt (ordförande) 
- Enhetschef bibliotek och allmänkultur 
- Verksamhetschef fastighet 
- Servicechef 
- VD Näringsliv Ulricehamn AB 
- Två arkitekter utsedda av Sveriges Arkitekter 

 
Juryns mandat handlar enligt modellen bland annat om att besluta om tävlingsprogram och 
vinnare. För att säkerställa politisk förankring föreslås följande gälla juryns mandat vid 
denna tävling: 

- Juryn beslutar om inbjudan och tävlingsprogram efter avstämning med politisk grupp 
bestående av kommunstyrelsens presidium samt en representant från varje parti med 
mandat i kommunfullmäktige. 

- Juryn beslutar om vinnare och informerar politisk grupp bestående av 
kommunstyrelsens presidium samt en representant från varje parti med mandat i 
kommunfullmäktige innan vinnaren tillkännages. 

- Juryn utser referensgrupper och deras fokusområden. En av referensgrupperna 
kommer att bestå av politiker. 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2018-07-11 från servicechef 

 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Juryns sammansättning och mandat godkänns. Sammansättning av politisk grupp 
(kommunstyrelsens presidium samt en representant från varje parti med mandat i 
kommunfullmäktige) godkänns. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-07-11 

Tjänsteskrivelse Arkitekttävling för nytt 
stadsbibliotek, beslut om jury, juryns mandat och 
referensgrupper 
Diarienummer 2016/761, löpnummer 2250/2018 
 
Sammanfattning 
Det nya biblioteket är en viktig byggnad för Ulricehamns kommun och en del i utvecklingen 
av stadskärnan. Kommunfullmäktige beslutade i februari (2018-02-22 § 23) att bevilja medel 
till en arkitekttävling. För att säkerställa att arkitekttävlingen är förenlig med Lagen om 
offentlig upphandling kommer den att genomföras i samarbete med Sveriges Arkitekter och 
följa deras modell.  
 
Enligt modellen ska en jury utses. Juryn föreslås bestå av sju personer med följande 
sammansättning: 

- Stadsarkitekt (ordförande) 
- Enhetschef bibliotek och allmänkultur 
- Verksamhetschef fastighet 
- Servicechef 
- VD Näringsliv Ulricehamn AB 
- Två arkitekter utsedda av Sveriges Arkitekter 

 
Juryns mandat handlar enligt modellen bland annat om att besluta om tävlingsprogram och 
vinnare. För att säkerställa politisk förankring föreslås följande gälla juryns mandat vid 
denna tävling: 

- Juryn beslutar om inbjudan och tävlingsprogram efter avstämning med politisk grupp 
bestående av kommunstyrelsens presidium samt en representant från varje parti med 
mandat i kommunfullmäktige. 

- Juryn beslutar om vinnare och informerar politisk grupp bestående av 
kommunstyrelsens presidium samt en representant från varje parti med mandat i 
kommunfullmäktige innan vinnaren tillkännages. 

- Juryn utser referensgrupper och deras fokusområden. En av referensgrupperna 
kommer att bestå av politiker. 

 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Juryns sammansättning och mandat godkänns. Sammansättning av politisk grupp 
(kommunstyrelsens presidium samt en representant från varje parti med mandat i 
kommunfullmäktige) godkänns. 
 
Ärendet 
Det nya biblioteket är en viktig byggnad för Ulricehamns kommun och en del i utvecklingen 
av stadskärnan. Kommunfullmäktige beslutade i februari (2018-02-22 § 23) att bevilja medel 
till en arkitekttävling. Syftet med en arkitekttävling är att få fram en väl gestaltad byggnad 
som utgår från platsens förutsättningar och tävlingsformen säkerställer att flera förslag kan 
vägas mot varandra. Det möjliggör en belysning från flera olika aspekter och att kommunen 
slutligen kan välja det alternativ som bäst överensstämmer med plats och funktion.  
Efter beslut om vinnande alternativ kan förvaltningen gå rakt in i projekteringen med den 
vinnande arkitekten utan att göra en ny upphandling.  
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För att säkerställa att arkitekttävlingen är förenlig med Lagen om offentlig upphandling 
kommer den att genomföras i samarbete med Sveriges Arkitekter och följa deras modell.  
 
Enligt modellen ska en jury utses. Juryn föreslås bestå av sju personer med följande 
sammansättning: 

- Stadsarkitekt (ordförande) 
- Enhetschef bibliotek och allmänkultur 
- Verksamhetschef fastighet 
- Servicechef 
- VD Näringsliv Ulricehamn AB 
- Två arkitekter utsedda av Sveriges Arkitekter 

 
 
Juryns mandat handlar enligt modellen bland annat om att besluta om tävlingsprogram och 
vinnare. För att säkerställa politisk förankring föreslås följande gälla juryns mandat vid 
denna tävling: 

- Juryn beslutar om inbjudan och tävlingsprogram efter avstämning med politisk grupp 
bestående av kommunstyrelsens presidium samt en representant från varje parti med 
mandat i kommunfullmäktige. 

- Juryn beslutar om vinnare och informerar politisk grupp bestående av 
kommunstyrelsens presidium samt en representant från varje parti med mandat i 
kommunfullmäktige innan vinnaren tillkännages. 

- Juryn utser referensgrupper och deras fokusområden. En av referensgrupperna 
kommer att bestå av politiker. 

 
 
Beslutsunderlag 
 
 
Beslut lämnas till 
Servicechef 
Verksamhetschef fastighet  
 
 
 
 
 

Isabelle Wikström Crister Dahlgren  
Servicechef Verksamhetschef  
 Fastighet  
 Sektor service  
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§  
 

Samverkansavtal och beslutsprocess kring 
Naturbruksutbildningar i Västra Götaland 
Dnr 2018/133 
 
 
Sammanfattning 
Under hösten 2017 hölls överläggningar mellan Västra Götalandsregionen och VästKom, 
vilka företrädde samtliga kommuner inom regionen. Överläggningarna resulterade i ett 
förslag på nytt samverkansavtal. 

Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund rekommenderar 
medlemskommunerna att säga upp det nuvarande samverkansavtalet, samt att träffa ett nytt 
samverkansavtal avseende Naturbruksutbildning inom Västra Götalandsregionen enligt 
bilagt förslag. 

Sektor lärande föreslår att det nuvarande samverkansavtalet sägs upp, samt att ett nytt 
samverkansavtal träffas avseende Naturbruksutbildning inom Västra Götalandsregionen 
enligt bilagt förslag. 

 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-08-13 från barn- och utbildningschef 
2 Förslag nytt Samverkansavtal Naturbruksutbildningar 
3 Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 10 april 2018 - 

Samverkansavtal för naturbruksutbildningar 2019-2022 mellan Västra 
Götalandsregionen och de 49 kommunerna i regionen 

 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Det nuvarande samverkansavtalet sägs upp och ett nytt samverkansavtal träffas avseende 
Naturbruksutbildning inom Västra Götalandsregionen enligt bilagt förslag. 

 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-08-13 

Tjänsteskrivelse Samverkansavtal och beslutsprocess 
kring Naturbruksutbildningar i Västra Götaland 
Diarienummer 2018/133, löpnummer 3094/2018 
 
Sammanfattning 
Under hösten 2017 hölls överläggningar mellan Västra Götalandsregionen och VästKom, 
vilka företrädde samtliga kommuner inom regionen. Överläggningarna resulterade i ett 
förslag på nytt samverkansavtal. 

Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund rekommenderar 
medlemskommunerna att säga upp det nuvarande samverkansavtalet, samt att träffa ett nytt 
samverkansavtal avseende Naturbruksutbildning inom Västra Götalandsregionen enligt 
bilagt förslag. 

Sektor lärande föreslår att det nuvarande samverkansavtalet sägs upp, samt att ett nytt 
samverkansavtal träffas avseende Naturbruksutbildning inom Västra Götalandsregionen 
enligt bilagt förslag. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Det nuvarande samverkansavtalet sägs upp och ett nytt samverkansavtal träffas avseende 
Naturbruksutbildning inom Västra Götalandsregionen enligt bilagt förslag. 

 
 
Ärendet 
Västra Götalandsregionen har sedan 1999 haft ett samverkansavtal med samtliga kommuner 
inom regionen avseende Naturbruksutbildningar. Avtalet som löper ut den 31 december 2018 
har i huvudsak reglerat den gymnasiala utbildningen inom Naturbruksprogrammet, men 
även vuxenutbildning och gymnasiesärskola. 

Under hösten 2017 hölls överläggningar mellan Västra Götalandsregionen och VästKom, 
vilka företrädde samtliga kommuner inom regionen. Överläggningarna resulterade i ett 
förslag på nytt samverkansavtal. 

Grunderna i det nya avtalet bygger på samma principer som nuvarande avtal. Det nya avtalet 
gäller från och med den 1 januari 2019 till och med den 31 december 2022. 

Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund rekommenderar 
medlemskommunerna att säga upp det nuvarande samverkansavtalet, samt att träffa ett nytt 
samverkansavtal avseende Naturbruksutbildning inom Västra Götalandsregionen enligt 
bilagt förslag. 

Sektor lärande föreslår att det nuvarande samverkansavtalet sägs upp, samt att ett nytt 
samverkansavtal träffas avseende Naturbruksutbildning inom Västra Götalandsregionen 
enligt bilagt förslag. 
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Beslutsunderlag 
1 Förslag nytt Samverkansavtal Naturbruksutbildningar 
2 Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 10 april 2018 - 

Samverkansavtal för naturbruksutbildningar 2019-2022 mellan Västra 
Götalandsregionen och de 49 kommunerna i regionen 

 
Beslut lämnas till 
Västra Götalandsregionen 
Västkom 
Boråsregionen 
Barn- och utbildningschef 
Verksamhetschef Tingsholm   
 
 

Gülsen Özdenkos Thony Kankare 
Barn- och utbildningschef Verksamhetschef Tingsholm 
  

 

Gunnar Scorénius 
Utredare 
Sektor lärande 



 
 

  ÄRENDE 16 
   
Handläggare Magnus Haggren Utfärdat: 2018-02-09 
Telefon  0733-060446  
ePost  Magnus.haggren@borasregionen.se  

 

 

Samverkansavtal och beslutsprocess kring Naturbruksutbildningar i Västra 
Götaland 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

Direktionen beslutar 
 
att rekommendera medlemskommunerna att senast den 30 april säga upp nuvarande 
samverkansavtal Naturbruksutbildning som då upphör att gälla den 31 december 2018. 
 
att rekommendera medlemskommunerna att senast den 30 april träffa samverkansavtal 
avseende Naturbruksutbildning med Västra Götalandsregionen enligt bilagt förslag. Avtalet 
gäller från och med 2019-01-01 till och med 2022-12-31. 
 

 

Sammanfattning av ärendet  
Sedan 1999 har det funnits ett samverkansavtal mellan Västra Götalandsregionen och 
samtliga 49 kommuner rörande Naturbruksutbildningar. Avtalet har i huvudsak reglerat den 
gymnasiala utbildningen inom Naturbruksprogrammet men även vuxenutbildning och 
gymnasiesärskola. Nuvarande avtal löper ut 2018-12-31.  
 
I syfte att underlätta samt skapa ett nödvändigt tidsutrymme för beslutsprocessen har Västra 
Götalandsregionen beslutat om en förkortad uppsägningstid av avtalet så att uppsägning kan 
ske senast 2018-04-30. Skälet till beslutet om en förkortad uppsägningstid är i första hand att 
möjliggöra   en behandling av både uppsägning av nuvarande samverkansavtal och 
godkännande av ett nytt avtal vid ett och samma tillfälle, dock senast 2018-04-30.  
 
Överläggningar om ett nytt avtal mellan parterna har pågått under hösten. 
Kommunkollektivet har i dessa förhandlingar företrätts av VästKom.  
 
Vid sammanträde 2017-11-14 beslutade VästKom:s styrelse att ställa sig bakom grunderna i 
ett nytt förslag till samverkansavtal med Västra Götalandsregionen som skall gälla från och 
med 2019-01-01.  
 
Grunderna i det nya avtalet bygger på samma grundprinciper som nuvarande avtal. I det nya 
avtalet finns följande hörnstenar: 
 
 
 



 
 
 
 

• Kommunen uppdrar till VGR att driva Naturbruksprogrammet 
• Kommunen får full frihet att anordna Naturbruksprogrammet själv eller i samverkan 

med andra kommuner och/eller huvudmän 
• Kommunen och VGR ska gemensamt finansiera utbildningen enligt 50/50 principen 

såsom den ursprungliga tanken i var i befintligt avtal. Kommunen betalar via 
interkommunala ersättningar (IKE) och VGR genom ägarbidrag/regionskatt 

• Kostnaden skall beräknas som självkostnad för en effektiv och modern utbildning 
med hög kvalitet. Regleras i bilaga 2. 

• För elever som går Naturbruksprogrammet hos andra huvudmän utanför Västra 
Götaland betalar hemkommunen samma IKE som om eleven gått i VGR-skola. 
Eventuellt överskjutande kostnad svarar VGR för. Ovanstående är samma princip 
som i nuvarande avtal. 

• Kommunen får full frihet att anordna Naturbruksprogrammet själv eller i samverkan 
med andra kommuner och/eller huvudmän. 

• Verksamheten skall bedrivas som egen resultatenhet inom VGR med öppna och 
transparenta räkenskaper. 

• Ledning och styrning av verksamheten ska ske gemensamt genom en partsgemensam 
politisk styrgrupp samt ett partsgemensamt ledningsråd med tjänstemän.  

 
I samband med antagande av grunderna i det nya samverkansavtalet uppdrog VästKoms 
styrelse till kansli och förbundsdirektörerna att utarbeta de slutliga detaljerna i 
samverkansavtalet bland annat rörande ekonomimodell och verksamhetens finansiering samt 
modell för gemensam ledning och styrning vilka bifogas detta ärende. 
 
Mot bakgrund av ovanstående information rekommenderas kommunerna att planera inför en 
beslutsprocess mellan februari – april, dock senast 30 april 2018  
 

 

Ärendets gång 
2017-11-14 VästKoms styrelse 
2018-02-22 Samrådsorganet 
 
Bilagor   
Tjänsteutlåtande från VästKom med förslag till samverkansavtal för 
Naturbruksutbildningarna 

 

 

 

 

 

  



ì

VästKom

Tjänsteutlåta nde

Samverkansavtal och beslutsprocess kring
Naturbruksutbildningar i VG.

Förslag till beslut:

Under förutsättning att Samrådsorganet beslutar att rekommendera huvudmännen

nedanstående beslutar VästKoms styrelse att rekommendera kommunalförbunden

besluta att rekommendera sina medlemskommuner besluta

attträffa Samverkansavtal Naturbruksutbildning med Västra Götalandsregionen

enligt bilagda förslag till avtal med bilagor att gälla från och med zorg-o1-o1och till

och med 2o22-t2-3tt

att säga upp nuvarande Samverkansavtal Naturbruksutbildning till att upphöra från

den rjanuari zorg som då ersätts av ovanstående avtal,

Styrelse noterar att VGR och VästKom har kommit överens om en förkortad
uppsägningstid av nuvarande samverkansavtal. Uppsägningstiden har minskats från

tolv till åtta månader innebärande att nuvarande avtal måste sägas upp senast 3o

april zor8.

Styrelsen noterar också att det nya förslaget till Samverkansavtal med bilagor

bygger på att alla 49 kommuner i Västra Götaland fattar beslut om att träffa avtal

enligt förslaget.

Fördjupad beskrivning av ärendet
Styrelsen har vid ett flertal tillfällen fört diskussioner kring de överläggningar som

arbetsutskottet har haft med VGR. Vid mötet den r-4 november zorT beslutade

styrelsen att inriktningen i de fortsatta överläggningarna med VGR ska vara attträffa
ett nytt samarbetsavtal som bygger på nuvarande gemensamma finansieringsmodell

samt attförbättringar inom områden som transparent och öppen ekonomi med egen

resultatenhet samt att en modell för kommunernas medverkan i samråd kring

styrning och ledning av verksamheten ska finnas med. Kommunen ska också ha egen

möjlighet att anordna NB-programmet själv eller i samverkan med annan

kommun/huvudman,



VästKom

Tjä nsteutlåtande

Förnyade överläggningar med VGR resulterade i ett avtalsförslag som bygger på att

alla kommuner träffar ett nytt samverkansavtal med VGR. Förslaget bygger på

samma grundprinciper som nuvarande avtal. I det nya avtalet finns följande

hörnstenar:

o Kommunen uppdrartillVGR att driva NB-programmet.
o Kommunen får också full frihet att anordna NB-programmet själv eller i

samverkan med andra kommuner och/eller huvudmän.

o Kommunen och VGR ska gemensamt finansiera utbildningen enligt 5o/5o
principen såsom den ursprungliga tanken var. Kommunen betalar via

inte rkommu na la ersättn i n gar(l KE) och VG R genom ägarbid ragireg ionskatt.

o Kostnaden för utbildningen ska beräknas som självkostnad för en effektiv och

modern utbildning med hög kvalitet. Regleras i bilaga z'

o För elever som går Naturbruksprogrammet hos andra huvudmän utanför

Västra Götalands län betalar hemkommunen samma IKE som om eleven gått i

en VGR-skola. Överskjutande kostnad svarar VGR för. Detta är samma princip

som i nuvarande avtal.
o Ledning och styrning av verksamheten ska ske i samråd mellan parterna

genom ett partsgemensam politisk samråd samt ett partsgemensamt

ledningsråd med tjänstemän. Regleras i bilaga r'
o Verksamheten ska bedrivas som egen resultatenhet inom VGR med öppna och

transparenta räkenskaper som ger insyn och bra beslutsunderlag.

Om styrelsen beslutar enligt förslaget, med villkoret att Samrådsorganet också gör

det, kan ärendet behandlas omgående av kommunalförbunden och kommunerna'

Samrådsorganet sammanträder den zz februari zor8.

Göteborg den 6 februari zorS

Thomas Jungbeck
Direktör



SAMVERKANSAVTAL NATU RBRU KSUTBI LDN I NG

Mellan Västra Götalandsregionen, nedan kallad VGR, och kommun,
nedan kallad kommunen, träffas följande Samverkansavtal om Naturbruksutbildning.

Utgångspunkt

De gröna näringarna är en mycket viktig del av näringslivet i Västra Götaland. Parterna

känner stoft ansvar för näringens tillväxt och utveckling, En modern och attraktiv
gymnasieutbildning är av stor vikt så att sysselsättning och kompetensförsörjning kan

upprätthål las och utvecklas.

Parterna konstaterar att det är primärkommunen som har ansvaret för gymnasieutbildning.

Parterna noterar också att det har tillkommit flera fristående skolor i länet som erbjuder
naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan.

VGR har sedan det första samverkansavtalet upprättades 1999 med de 49 kommunerna
varit huvudman för naturbruksutbildningarna i Västra Götaland. De tidigare avtalen och det
här aktuella samverkansavtalet grundas på Skollagens (zoro:8oo) bestämmelser om att ett
landsting/region får anordna utbildningar inom naturbruk. VGR har därmed stöd i samma
lagrum för sin verksamhet som en kommun.

Det är parternas avsikt att med förtroende, transparens och tillit gemensamt arbeta för en

fortsatt positiv utveckling av samarbetet med gymnasieskolans naturbruksprogram.
Verksamheten ska kännetecknas avframtidsinriktade och uppdaterade utbildningar där

digitalteknik, modern pedagogik och entreprenörsskap ges stort utrymme.

Omfattning

Samverkansavtalet innebär att kommunen uppdrar till VGR att vara skolhuvudman i

skollagens mening med ansvar för naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan,

gymnasiesärskolan och kommunal vuxenutbildning. Avtalet avser elever som är

fol kbokförda i kommunen.

Samverkansavtalet omfattar naturbruksprogram inom gymnasieskola, gymnasiesärskola
och kommunal vuxenutbildning inom naturbruksområdet. lnom gymnasieskolan omfattar
avtalet även programinriktat individuellt val, yrkesintroduktion samt lärlingsutbildning
inom naturbruk,

Kommunen förbinder sig att t¡ll VGR samt till den gemensamma samverkansorganisationen
redovisa om man kommer att anordna naturbruksutbildning i egen regi ellerteckna
samverkansavtal om sådan utbildning med annan kommun eller landsting/region

Antagning

Kommunen ansvararför att grundläggande information om de utbildningar som

samverkansavtalet omfattar lämnas till såväl grund- och grundsärskolans elever som

kommunens övriga invånare. Kommunen ska erbjuda naturbruksgymnasierna möjlighet att
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delta i kommunens olika informations- och marknadsaktiviteter inför gymnasievalet på

samma villkor som övriga anordnare av gymnasieutbildningar'

VGR ansvarar för antagning av elever/studerande till de utbildningar som omfattas av

avtalet. Parterna är överens om att utveckla ett integrerat och synkroniserat
antagningssystem i syfte att underlätta för sökande och administration, utan att detta avtal
behöver omförhandlas.

För ungdomselever som skall börja i VGRs naturbruksutbildningar förbinder sig kommunen

att, om sekretess inte hindrar detta, överlämna information om de elever som har haft

behov av extra stödinsatser och om de elever som har haft dokumenterad hög frånvaro.

Verksa m hetens fi na nsierin g

Naturbruksprogrammet på ungdomsgymnasiet samt programinriktat individuellt val (IMPRO),

yrkesi ntrodu kti o n ( t MY R K) och lärli n g s utb i ldn i n g i n o m n atu rb ru k.

Kommunen förbinder sig att till VGR erlägga interkommunal ersättning (lKE) för de elever
från kommunen som finns i utbildning i något av VGR:s naturbruksprogram
avstämningsdagarna det aktuella läsåret. Datum för avstämning är den 15 september för
höstterminìn och den r5 februari för vårterminen. Elever som börjar efter
avstämningsdatum har avstämningsdag den femte undervisningsdagen och kommunen
debiteras vid nästkommande månadskifte.

VGR förbinder sig att inom r4 dagar lämna rapport om elevs avbrutna studier. Kommunen

förbinder sig att erlägga ersättning för hela terminen för elev som avbryter utbildningen

efter avstämningsdagen om rapport om detta har lämnats i överenskommen ordning. I

annat fall erläggs ersättning för faktisk tid i utbildningen. För elever som avbryter sina

studier mellan den r5 september och den r.5 oktober samt mellan den r5 februari och 15

mars betalar kommunen endast halva terminskostnaden,

Kommunens betalningsansvar för elever i påbörjade utbildningar och för i utbildning
antagna elever kvarstår till dess eleven fullföljt sin utbildning om detta avtal upphör att
gälla.

Ersättningen betalas terminsvis efter faktura från VGR. Betalningsvillkor qr 3o dagar efter
mottageñfaktura. VGR förbehåller sig rätten att ta ut dröjsmålsränta vid försenad
betalning.

Kommunen svarar för kostnaden för resor mellan bostad och skola belägen inom Västra
Götaland för de gymnasieelever som är under zo år i de fall inackorderingstillägg inte utgår.
Med skola avseshär den plats där undervisning eller arbetsplatsförlagd utbildning
genomförs,

För elever som ärfolkbokförda i kommunen och som genonrgår naturbruksutbildning i

annat län svarar kommunen för den del av kostnaden som motsvarar den kostnad

kommunen skulle ha haft om eleven gått på någon av VGR:s naturbruksgymnasier. VGR

erlägger resterande del av kostnaden till kommunen efterfaktura som skallvara VGR

tillhanda senast 3o dagar efter det att kommunen betalat interkommunal ersättning till
anordnande skolhuvudman.

2



Utgångspunkten för den interkommunala ersättningen (lKE) som kommunen betalartill
VGR ä¡ ett självkostnadsbaserat pris, beräknat enligt bilaga 2, som årligen beslutas av

Naturbruksstyrelsen efter samråd mellan VGR och kommunerna i den gemensamma
samverkansorganisationen. Kommunen ska svara för 5oo/o av kostnaden och VGR ska svara
för 5oo/o av kostnaden.

Självkostnadspriset för naturbruksprogrammet justeras årligen och ska avse ett pris för
varje av naturbruksprogrammets olika inriktningar. Den gemensamma samverkans-

organisationen ska fastställa när priset ska överenskommas så att parterna kan budgetera

sin verksamhet.

Ersättningen till VGR ska beräknas utifrån det självkostnadspris, baserat på en effektiv och

rationell organisation med hög kvalitet och god ekonomisk hushållning, som VGR harför
verksamheten. För att uppnå transparens och tydlighet ska verksamheten bedrivas som en

egen resultatenhet med egen resultaträkning. Gymnasieverksamheten ska redovisa eget

kapital där eventuella över- och underskott balanseras mellan verksamhetsåren.

VGR ska varje år senast den r mars till den gemesamma samverkansorganisationen, i ett
bokslut med resultaträkning redovisa de ekonomiska förhållandena för verksamheten.

Gy m n asiesärs ko Ia i n o m n atu rb ru k

Kommunen betalar en enhetlig ersättning för alla elever i gymnasiesärskolan och harfullt
ansvar för alla kostnader på samma sätt som gäller för beräkning av självkostnadspriset för
naturbruksprogrammet i gymnasieskolan.

Utbildning på gymnasiesärskolans individuella program med inriktning mot naturbruk kan

erbjudas efter särskild överenskommelse. Kommunen svarar för alla kostnader för resor och

boende. Vid behov av extraordinära stödinsatser träffas överenskommelse i varje enskilt

fall.

Vuxenutbildning

VGR förbinder sig att erbjuda vuxenutbildning inom de gröna näringarna, Förslag på

utbildningar ska presenterastill den gemesamma samverkansorganisationen och vara

geografiskt fördelad över hela Västra Götaland.
Naturbruksgymnasierna kan lämna anbud på Yrkesvuxutbildningartill kommunerna.

Kommunen betalar ersättning för elever i vuxenutbildningen och har fullt betalningsansvar

för alla kostnader på samma sätt som gäller för beräkning av självkostnadspriset för
naturbruksprogrammet i gymnasieskolan.

VGR beslutar om sin organisation för vuxenutbildningen och kan för denna verksamhet

til lföra ett ägarbidrag,

lnnan studerande antas till utbildning ska VGR till hemkommunen redovisa kostnaderna för
utbildningen och det är hemkommunen som beslutar om ersättning för kostnaderna ska

utgå.
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Ledning och styrning

Detta avtalförutsätter en gemensam ledning och styrning av verksamheten och som ska

kännetecknas av öppenhet, transparens och ett gemensamt ansvarstagande, utan att
VGR:s ansvar som skolhuvudman begränsas. Regionutvecklingsnämnden är beställarnämnd

til I naturbruksstyrelsen.

Gemensam ledning och styrning ska ske på följande sätt:

1. Ett partsgemensamt Politiskt Samråd Naturbruk etableras där kommunerna har fem

representanter och VGR har fem representanter. Samrådets uppgift är att svara för
övergripande avtalsuppföljning samt diskussion om årsredovisning och budget för
verksamheten. Samrådet kan besluta om eventuella ändringar och tillägg i avtalets

bilagor utan att detta huvudavtal måste omförhandlas. Samrådet träffas två gånger

per år.

2. Ett partsgemensamt Ledningsråd Naturbruk skapas där kommunerna har fem

representanter och VGR har fem representanter. Ledningsrådet uppgifter är löpande

arbete med frågor som planering, dimensionering, kvalitet och uppföljning av

resultat. Ledningsrådet ska bereda ärenden till styrgruppen. Ledningsrådet träffas

en gång per kvartal. Ledningsrådet kan tillsätta särskilda arbetsgrupper för olika

sakområden som behöver utredas.

VGR svarar för administrativt stöd till de båda ledningsorganen

Gemensamt utvecklingsarbete

Parterna är överens om att utveckla rutiner för hur olika utvecklingsfrågor ska hanteras. Det

kan gälla etablering av nya utbildningar, förändring av utbudspunkter m.m.

Tvister
Tvist i anledning av detta avtal löses iförsta hand genom lokala förhandlingar. Om pafterna

inte kommer överens, ska medling ske i BHU-presidiet mellan VGR och VästKom.

Avtalstid
Pafterna vill pröva ovanstående avtalsmodell med ett tidsbegränsat avtal men intentionen
ska vara ett långsiktigt samarbetsavtal som kan gälla tillsvidare.

Detta avtal gäller under perioden r januari zorg till och med 3r december 2022.

En utvärderfng av avtalet och samverkansformen ska ske efter två år och parterna ska

senast 2o2!-t-2-3t bestämma om ett nytt tillsvidareavtal ska träffas när detta avtal löper ut.

Om det under avtalstiden fattas beslut på nationell nivå som väsentligt ändrar
förutsättningarna för detta avtal skall parterna uppta förhandlingar.
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201X-

För Västra Götalandsregionen

Johnny Magnusson

Reg ionstyrelsens ordförande

Ann-SofiLodin

Regiondirektör

201X-

För kommunen

Namnförtydligande

Namnförtydligande
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Bilaga r till samverkansavtal naturbruk.

Styrning och ledning

Parterna är överens om att dessa former för samarbete behöver utvecklas under arbetets gång och

förbinder sig att bidra till detta i en konstruktiv dialog.

Politiskt Samråd Naturbruk
Syftet med gruppen politiskt samråd naturbruk är att på övergripande och strategisk nivå samordna

insatser för naturbruksutbildning och kompetensförsörjning för de gröna näringarna. Till detta

kommer att övervaka, följa upp och vårda samverkansavtalet mellan Västra Götalandsregionen och

de 49 kommunerna kring naturbruksutbildning samt kunna diskutera resurssättning av

verksa mheten.

Gruppen skallvara en arena för ett gemensamt ansvarstagande för naturbruks-utbildningarnas

utveckling på strategisk nivå, utan att inkräkta på skollagens krav på huvudmannaskap som bärs av

Västra Götalandsregionen.

Politiskt Samråd Naturbruk

Uppdrag: Pol¡tiskt samråd naturbruk skall

o Främja samverkan mellan Västra Götalandsregionen och länets kommuner inom området.
o Lämna rekommendationertill Regionutvecklingsnämnden och kommunerna kring

strateg isk i n ri ktn ing för berörda verksa m heter.
o Lämna rekommendationertill Regionutvecklingsnämnden kring den självkostnad som

ligger till grund för budget och interkommunal ersättning. Samråd kring

naturbruksprogrammets ekonomi ska alltså ske innan Regionutvecklingsnämnden

fastställer bud getra marna til I Naturbru ksstyrelsen.
o Lämna rekommendationer rörande budget, resultat och andra ekonomiska förhållanden.
o Ansvara för regelbunden uppföljning av samverkansavtalet'

Arbetsordning
o Gruppen består av 5 + 5 ledamöter från vardera Västra Götalandsregionen och

kommunerna. Västra Götalandsregionen är ordförande och sammankallar till möten.

o Gruppen möts i regeltvå gånger per år isamband med budget och verksamhetsplanering

samt årsredovisning och uppföljning.
o Västra Götalandsregionen bistår gruppen med administrativt stöd.
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Ledningsrådet för naturbruk
Syftet med ledningsrådet är att bistå det politiska samrådet samt att utgöra ett forum för

diskussioner kring länsgemensamma verksamhetsfrågor rörande naturbruksutbildning och

kom petensförsörj n ing för de g röna nä ri nga rna.

Ledningsrådets uppdrag
o Ledningsrådet bereder frågor till politiskt samråd naturbruk,
o Ledningsrådet utgör ett forum för diskussioner om samverkan och verksamhetsutveckling

till gagn för elever, naturbruksförvaltningen och kommunerna, till exempel

marknadsföringsfrågor, digitalisering, antagning med mera.

Arbetsordning
o Ledningsrådet för naturbruk består av 5 + 5 ledamöter från vardera Västra

Götalandsregionen och kommunerna. Västra Götalandsregionen är ordförande och

sammankallar till möten.
. Gruppen möts i regel fyra gånger per år, en gång per kvartal.
¡ Västra Götalandsregionen bistår gruppen med administrativt stöd.

o Ledningsrådet kan vid behov skapa olika arbetsgrupper för att lösa uppgifter. Parterna

förutsätts delta i dessa.

Noteringar
o Det noteras att det kan finnøs behov av samordning, t ex på delregional eller annan nivã, som

inte hanteras i ovan beskrivna strukturer'
c Det noteras att bãda parters representanter har ett ansvarförförankring och äterkoppling i de

eg n a o rg an isati on e rn a.
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Bilaga z till Samverkansavtal naturbruksutbildning rörande
verksam hetens fina nsiering.

Denna bilaga gäller Naturbruksprogrammet på ungdomsgymnasiet samt
programinriktat individuel lt val (l M PRO), yrkesintroduktion (l MYRK) och
lärlingsutbildning inom naturbruk.

Parterna är överens om att dessa former för samarbete behöver utvecklas under arbetets gång och

förbinder sig att bidra till det ien konstruktiv dialog.

Berä kn ing av självkostnadspris

Naturbruksförvaltningen beräknar grundpriset för respektive inriktning enligt de regler

gymnasieförordningen förskriver enligt r3 kap. I 3 $ gymnasieförordningen ingår följande

kostnadsslag i grundbeloppet.

r. Undervisning: kostnader för skolans rektor och andra anställda med ledningsuppgifter, skolans

undervisande personal, stödåtgärdertill elever, arbetslivsorientering, kompetensutveckling av

personalen och liknande kostnader.
z. Lärverktyg: kostnader för läroböcker, litteratur, datorer, maskiner som används i undervisningen,

skolbibliotek, studiebesök och liknande kostnader.

3. Elevhälsa: kostnader för sådan elevhälsa som avser medicinska, psykologiska eller psykosociala

i nsatser.

4. Måltider: kostnader för livsmedel, personal, transporter och därmed sam-manhängande

administration och liknande kostnader,

5. Administration: administrativa kostnader ska beräknas till självkostnad.

6. Lokalkostnader:kostnaderförhyra, drift, inventariersom inte ärlärverktyg och kapitaliform av

ränta på lån och liknande, dock inte kostnaderför amortering.

Beräkningen genomförs årligen i samband med att budgeten är fastställd för kommande

verksamhetsår.
o Naturbruksförvaltningen bedriver utöver gymnasium även vuxenutbildning och

kompetenscentrum för de gröna näringarna. Det innebär att de olika verksamheterna delar

på gemensamma kostnader. Kostnaderna fördelas med hjälp av bland annat respektive

verksa m hets elevveckor och fa ktisk förbru kn i ng.

o Kostnader för internat ingår inte i beräkningen av självkostnadspris. Utan faktureras

se pa rat.
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Ekonomisk uppföljning

Naturbruksförvaltningen lämnar ekonomiska rapporter för uppföljning samt för att ge en

rättvisande bild hur verksamheten utvecklas. De tidpunkter där dessa följs upp.

Aktiv¡tet lan Feb Mar Anr Mãi lun lul Aus Seo okt Nov Dec

Arsra ppo rt/bo ksl ut
föresående år X

Delårsrapport och

budsetindiketor X

Naturbruksstyrelsen

samma nträden X X X X X

Politisk stvrsruoo X X

Ledninssråd X X X X

Hantering av gymnasieverksamhetens över- och underskott

Naturbruksförvaltningen lämnar en ekonomisk rapport senast den r mars för föregående år.

Ledningsrådet (enligt bilaga r) förbereder en rekommendation till Naturbruksstyrelsen hur ett
överskott eller underskott ska hanteras baserat på de behov verksamheten ser framåt.

Gymnasieverksamhetens resultat balanseras över åren och särredovisas under
Naturbruksförvaltningens egna kapital, detta förutsätter ett beslut om undantag från VGR:s

regelverk för hantering av eget kapital.
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Protokoll från regionfullmäktige, 2018-04-10 

Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar: 

 

28 (97) 

§ 64 

Samverkansavtal för naturbruksutbildningar 2019-2022 
mellan Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna i 
regionen 

Diarienummer RS 2018-00938 

Beslut 

1. Regionfullmäktige godkänner samverkansavtalet för 
naturbruksutbildningar mellan Västra Götalandsregionen och de 49 
kommunerna inklusive bilagorna 1 och 2 enligt upprättat förslag. 

2. Regionfullmäktige godkänner att undantag från Västra 
Götalandsregionens regelverk för eget kapital ska gälla för 
naturbruksstyrelsen avseende ”Samverkansavtal naturbruksutbildning” för 

den del av samverkansavtalet som avser Naturbruksprogrammet på 
ungdomsgymnasiet samt programinriktat individuellt val (IMPRO), 
yrkesintroduktion (IMYRK) och lärlingsutbildning inom naturbruk. 

3. Regionfullmäktige beslutar för sin del att säga upp nuvarande 
samverkansavtal att upphöra från den 1 januari 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett nytt avtalsförslag om samverkan mellan Västra Götalandsregionen 
och de 49 kommunerna avseende naturbruksutbildningar finns upprättat vid 
överläggningar mellan VGR och VästKom. Avtalet bygger på samma 
grundprinciper som det tidigare avtalet.  
 
Undantaget vad gäller eget kapital innebär att kravet på att regionstyrelsen ska 
godkänna nyttjandet av eget kapitel upphävs, liksom att det egna kapitalet endast 
får vara 2 % av regionbidrag/bruttokostnader. 

Beslutsunderlag 

 Regionstyrelsen beslut 2018-03-06 § 52 

 Tjänsteutlåtande daterat 2018-02-20 

 Förslag till avtal med bilagor: 

o 1: Ledning och styrning 

o 2: Samverkansavtal naturbruk 

 Protokoll förhandlingsdelegationen 

Beredning 

 Regionstyrelsen har behandlat ärendet den 6 mars 2018. 



  
 
 
Protokoll från regionfullmäktige, 2018-04-10 

Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar: 

 

29 (97) 

Yrkanden på sammanträdet 

Alex Bergström (S) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag. 

Skickas till 

 De 49 kommunerna i Västra Götaland 
 Regionutvecklingsnämnden 
 Naturbruksstyrelsen 

 



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2018-08-30 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§  
 

Avregistrering av stiftelse - Sociala samfonden 
Dnr 2018/483 
 
 
Sammanfattning 
Stiftelsen Ulricehamns kommuns sociala samfond, (865501-0141), har hos Kammarkollegiet 
yrkat att få upphäva de föreskrifter som begränsar användningen av kapitalet. Yrkandet har 
godkänts och stiftelsen har delat ut kapitalet i enlighet med stiftelsens ändamål varför 
stiftelsen nu ska begära att avregistreras hos Länsstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsens ordförande har i delegationsbeslut 2017-11-03 beslutat om utdelning av 
kvarvarande kapital. Medel har gått till ändamål som är i överensstämmande med stiftelsens 
föreskrifter. Stiftelsen saknar idag tillgångar och skulder. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-07-06 från ekonomichef 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Stiftelsen begär att bli avregistrerad hos Länsstyrelsen i Västra Götalands Län. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-07-06 

Tjänsteskrivelse Avregistrering av stiftelse -  
Sociala samfonden 
Diarienummer 2018/483, löpnummer 2969/2018 
 
Sammanfattning 
Stiftelsen Ulricehamns kommuns sociala samfond, (865501-0141), har hos Kammarkollegiet 
yrkat att få upphäva de föreskrifter som begränsar användningen av kapitalet. Yrkandet har 
godkänts och stiftelsen har delat ut kapitalet i enlighet med stiftelsens ändamål varför 
stiftelsen nu ska begära att avregistreras hos Länsstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsens ordförande har i delegationsbeslut 2017-11-03 beslutat om utdelning av 
kvarvarande kapital. Medel har gått till ändamål som är i överensstämmande med stiftelsens 
föreskrifter. Stiftelsen saknar idag tillgångar och skulder. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Stiftelsen begär att bli avregistrerad hos Länsstyrelsen i Västra Götalands Län. 
 
 
Ärendet 
Se sammanfattning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslut lämnas till 
Ekonomichef   
 
 
 
 
 

Niklas Anemo  
Ekonomichef  
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§  
 

Ansökan om investeringsmedel för 
tillgänglighetsanpassning av lokaler 2018 
Dnr 2018/456 
 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för tillgänglighetsanpassningar vid 
Lassalyckan, Ulricehamns resurscenter, Ryttershov, Höjdgatan och Stadshuset 1,2 mnkr.  
Investeringen möjliggör att kunna leva upp till diskrimineringslagen som innebär att 
bristande tillgänglighet är en form av diskriminering. Investeringen innebär också att 
Boverkets föreskrifter och allmänna råd om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i 
lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser kommer att uppfyllas på ett 
bättre sätt, samt att lokalerna i nästan samtliga delar når upp till grön nivå enligt VGR’s 
riktlinjer och standarder för fysisk tillgänglighet. Undantaget är där det inte är möjligt eller 
där det inte är rimligt att genomföra. Där uppfylls gul nivå som anger miniminivå på 
tillgänglighet och användbarhet. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2018. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
Inga övriga driftkostnadskonsekvenser förväntas.  
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-06-26 från servicechef 
2 Investeringskalkyl Tillgänglighetsanpassning Lassalyckan 
3 Investeringskalkyl Tillgänglighetsanpassning URC 
4 Investeringskalkyl Tillgänglighetsanpassning Ryttershov 
5 Investeringskalkyl Tillgänglighetsanpassning Höjdgatan 
6 Investeringskalkyl Tillgänglighetsanpassning Stadshuset 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Tillgänglighetsanpassningar av lokaler 2018, 1,2 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för 
Energieffektiviseringar och tillgänglighetsanpassningar i investeringsbudgeten för 2018. 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-06-26 

Ansökan om investeringsmedel för 
tillgänglighetsanpassning av lokaler 2018 
Diarienummer 2018/456, löpnummer 2740/2018 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för tillgänglighetsanpassningar vid 
Lassalyckan, Ulricehamns resurscenter, Ryttershov, Höjdgatan och Stadshuset 1,2 mnkr.  
Investeringen möjliggör att kunna leva upp till diskrimineringslagen som innebär att 
bristande tillgänglighet är en form av diskriminering. Investeringen innebär också att 
Boverkets föreskrifter och allmänna råd om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i 
lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser kommer att uppfyllas på ett 
bättre sätt, samt att lokalerna i nästan samtliga delar når upp till grön nivå enligt VGR’s 
riktlinjer och standarder för fysisk tillgänglighet. Undantaget är där det inte är möjligt eller 
där det inte är rimligt att genomföra. Där uppfylls gul nivå som anger miniminivå på 
tillgänglighet och användbarhet. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2018. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
Inga övriga driftkostnadskonsekvenser förväntas.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Tillgänglighetsanpassningar av lokaler 2018, 1,2 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för 
Energieffektiviseringar och tillgänglighetsanpassningar i investeringsbudgeten för 2018. 
 
 
Ärendet 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för tillgänglighetsanpassningar vid 
Lassalyckan, Ulricehamns resurscenter, Ryttershov, Höjdgatan och Stadshuset – totalt 
1,2 mnkr.  
 
Investeringen möjliggör att kunna leva upp till diskrimineringslagen som innebär att 
bristande tillgänglighet är en form av diskriminering. Investeringen innebär också att 
Boverkets föreskrifter och allmänna råd om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i 
lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser kommer att uppfyllas på ett 
bättre sätt, samt att lokalerna i nästan samtliga delar når upp till grön nivå enligt VGR’s 
riktlinjer och standarder för fysisk tillgänglighet. Undantaget är där det inte är möjligt eller 
där det inte är rimligt att genomföra. Där uppfylls gul nivå som anger miniminivå på 
tillgänglighet och användbarhet. 
 
I programmet för delaktighet för personer med funktionsnedsättning anges att alla ska kunna 
förflytta sig, vistas i, och använda Ulricehamns kommuns inne- och utemiljöer.  
I syfte att förbättra den fysiska tillgängligheten i kommunens inne- och utemiljöer samt 
förbättra informationen om tillgängligheten till kommunens lokaler arbetar förvaltningen 
med kommunens fastigheter i regionens tillgänglighetsdatabas. Eventuella brister åtgärdas 
efter hand och arbetet kommer att pågå kontinuerligt under flera år.  
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Åtgärder som återkommer ofta är ny/ombyggnation av för liten RWC (Rullstol Water Closet), 
ändring av inredning i befintliga toaletter, dörrautomatik med armbågskontakter och 
säkerhetssensorer samt åtgärder för bristande kontraster och taktil skyltning. 
 
Kalkyler för att åtgärda bristerna finns upprättade. Fördelning per insats beräknas till: 
Ny/ombyggnation av RWC: 650 tkr, inredning i toaletter: 175 tkr, dörrautomatik: 225 tkr, 
bristande kontraster och skyltning: 150 tkr. Fördelning per objekt: Lassalyckan 300 tkr, URC 
200 tkr, Ryttershov 200 tkr, Höjdgatan 250 tkr, Stadshuset 250 tkr. 
 
Investeringen kan finansieras via avsatta medel för Energieffektiviseringar och 
tillgänglighetsanpassningar i investeringsbudgeten för 2018.  
 
Ekonomichefens yttrande 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2018. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
Inga övriga driftkostnadskonsekvenser förväntas.  
 
Beslutsunderlag 

1 Investeringskalkyl Tillgänglighetsanpassning Lassalyckan 
2 Investeringskalkyl Tillgänglighetsanpassning URC 
3 Investeringskalkyl Tillgänglighetsanpassning Ryttershov 
4 Investeringskalkyl Tillgänglighetsanpassning Höjdgatan 
5 Investeringskalkyl Tillgänglighetsanpassning Stadshuset 

 
Beslut lämnas till 
Servicechef 
Ekonomichef  
 
 
 
 

Isabelle Wikström Niklas Anemo 
Servicechef Ekonomichef 
  
  

 

Crister Dahlgren 
Verksamhetschef fastighet 
Sektor service 

 



Ansökan om investeringsmedel Projektnr:

Uppgiftslämnare Verksamhet

Crister Dahlgren Fastighet

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

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

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

Tillgänglighetsanpassning Lassalyckan 300
Objektnummer:

8201,8205,8206

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

300 300
./. Statsbidrag 0
Investeringsutgift, netto 300 0 0 0 0 0 300

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 20 20 20 20 20 20 120
Internränta 5 5 4 4 4 3 26
Summa kapitalkostnader 25 25 24 24 24 23 146
Summa kostnader 25 25 24 24 24 23 146
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 25 25 24 24 24 23 146

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:



Ansökan om investeringsmedel  Projektnr:

Uppgiftslämnare Verksamhet

Crister Dahlgren Fastighet

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

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

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

Tillgänglighetsanpassning URC 200
Objektnummer:

5 716

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

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

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 13 13 13 13 13 13 80
Internränta 3 3 3 3 2 2 17
Summa kapitalkostnader 17 17 16 16 16 16 97
Summa kostnader 17 17 16 16 16 16 97
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 17 17 16 16 16 16 97

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:



Ansökan om investeringsmedel  Projektnr:

Uppgiftslämnare Verksamhet

Crister Dahlgren Fastighet

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

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

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

Tillgänglighetsanpassning Ryttershov 200
Objektnummer:

5 710

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

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

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 13 13 13 13 13 13 80
Internränta 3 3 3 3 2 2 17
Summa kapitalkostnader 17 17 16 16 16 16 97
Summa kostnader 17 17 16 16 16 16 97
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 17 17 16 16 16 16 97

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:



Ansökan om investeringsmedel  Projektnr:

Uppgiftslämnare Verksamhet

Crister Dahlgren Fastighet

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

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

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

Tillgänglighetsanpassning Höjdgatan 250
Objektnummer:

5 102

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

250 250
./. Statsbidrag 0
Investeringsutgift, netto 250 0 0 0 0 0 250

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 17 17 17 17 17 17 100
Internränta 4 4 4 3 3 3 21
Summa kapitalkostnader 21 21 20 20 20 20 121
Summa kostnader 21 21 20 20 20 20 121
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 21 21 20 20 20 20 121

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:



Ansökan om investeringsmedel  Projektnr:

Uppgiftslämnare Verksamhet

Crister Dahlgren Fastighet

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

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

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

Tillgänglighetsanpassning Stadshuset 250
Objektnummer:

5 001

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

250 250
./. Statsbidrag 0
Investeringsutgift, netto 250 0 0 0 0 0 250

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 17 17 17 17 17 17 100
Internränta 4 4 4 3 3 3 21
Summa kapitalkostnader 21 21 20 20 20 20 121
Summa kostnader 21 21 20 20 20 20 121
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 21 21 20 20 20 20 121

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:



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2018-08-30 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§  
 

Ansökan avseende bidrag till miljöteknisk 
undersökning 
Dnr 2018/510 
 
 
Sammanfattning 
Länsstyrelsen, genom Naturvårdsverket, har beviljat Ulricehamns kommun ett bidrag 
avseende en miljöteknisk undersökning för att utreda föroreningssituationen på fastigheten 
Pjukarp 4:1 i Älmestad, vilken Ulricehamns kommun äger. 
 
För att erhålla bidraget formellt måste Ulricehamns kommun ansöka om medlen hos 
Länsstyrelsen samt gå in som huvudman för den miljötekniska undersökningen. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-08-14 från samhällsbyggnadschef 
2 Karta 1 Pjukarp 4.1 
3 Karta 2 Pjukarp 4.1 ortofoto 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ulricehamns kommun tar på sig huvudmannaskapet för miljöteknisk undersökning på 
fastigheten Pjukarp 4:1 samt ger förvaltningen i uppdrag att ansöka om bidragsmedlen hos 
Länsstyrelsen. 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-08-14 

Tjänsteskrivelse ansökan avseende bidrag till 
miljöteknisk undersökning på fastigheten Pjukarp 4:1 
Diarienummer 2018/510, löpnummer 3084/2018 
 
Sammanfattning 
Länsstyrelsen, genom Naturvårdsverket, har beviljat Ulricehamns kommun ett bidrag 
avseende en miljöteknisk undersökning för att utreda föroreningssituationen på fastigheten 
Pjukarp 4:1 i Älmestad, vilken Ulricehamns kommun äger. 
 
För att erhålla bidraget formellt måste Ulricehamns kommun ansöka om medlen hos 
Länsstyrelsen samt gå in som huvudman för den miljötekniska undersökningen. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ulricehamns kommun tar på sig huvudmannaskapet för miljöteknisk undersökning på 
fastigheten Pjukarp 4:1 samt ger förvaltningen i uppdrag att ansöka om bidragsmedlen hos 
Länsstyrelsen. 
 
 
Ärendet 
Länsstyrelsen, genom Naturvårdsverket, har beviljat Ulricehamns kommun ett bidrag 
avseende en miljöteknisk undersökning för att utreda föroreningssituationen på fastigheten 
Pjukarp 4:1, vilken Ulricehamns kommun äger. Fastigheten är belägen i Älmestad ca 100 
meter från Älmestadskola. Syftet med undersökningen är i första hand att utreda om 
fastigheten är förorenad eller inte. Bidraget omfattar inte en eventuell efterbehandling/ 
sanering. Bidraget omfattar medel om totalt 300 tkr.  
 
Pjukarp 4:1 har tilldelats klass 1 enligt Länsstyrelsens inventering av potentiellt förorenade 
områden. Riskklass 1 innebär den högsta klassningen vilket betyder stor risk för förorening. 
De huvudsakliga föroreningarna som kan finnas inom fastigheten är dioxin och PCP till följd 
av tidigare sågverksamhet med doppning. Enligt miljökvalitetsmål, giftfri miljö, ska 
markområden med klass 1 och 2 vara sanerade senast år 2050.  
 
Länsstyrelsen har genomfört en utredning avseende ansvarsfrågan för föroreningen. Någon 
ansvarig verksamhetsutövare har inte hittats, vilket är en förutsättning för att medlen ska 
kunna sökas. 
 
För att erhålla bidraget formellt måste Ulricehamns kommun ansöka om medlen hos 
Länsstyrelsen samt gå in som huvudman för den miljötekniska undersökningen. 
 
Beslutsunderlag 

1 Karta 1 Pjukarp 4.1 
2 Karta 2 Pjukarp 4.1 ortofoto 

 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef   
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Sebastian Olofsson Andreas Ekman 
Samhällsbyggnadschef 
Sektor miljö- och samhällsbyggnad 

Enhetschef Exploateringsenheten 
Exploateringsenheten 

 Sektor miljö- och samhällsbyggnad 
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Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2018-08-30 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§  
 

Granskning detaljplan för Bogesund 1:40 m.fl., 
Handelsträdgården i Ulricehamn 
Dnr 2015/182 
 
 
Sammanfattning 
Planens syfte är att möjliggöra nybyggnation av bostäder inom planområdet. Området är idag 
obebyggt sedan handelsträdgårdens avveckling. Lokaliseringen i ett redan etablerat 
bostadsområde lämpar sig för ytterligare bostäder. Kapellkyrkogården finns också inom 
planområdet och syftet med detta är att planlägga den efter dess användning då området inte 
är planlagt i dagsläget.  
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-08-13 från samhällsbyggnadschef 
2 Planbeskrivning granskning detaljplan för Bogesund 1 40 m.fl., Handelsträdgården i 

Ulricehamn 
3 Plankarta granskning detaljplan för Bogesund 1 40 m.fl., Handelsträdgården i 

Ulricehamn 
4 Samrådsredogörelse detaljplan för Bogesund 1 40 m.fl., Handelsträdgården i 

Ulricehamn 
5 Ekonomisk kalkyl granskning detaljplan för Bogesund 1 40 m.fl., Handelsträdgården i 

Ulricehamn 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Detaljplanen för Bogesund 1:40 m.fl. skickas ut för granskning.  
 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-08-13 

Tjänsteskrivelse Granskning detaljplan för Bogesund 
1:40 m.fl., Handelsträdgården i Ulricehamn 
Diarienummer 2015/182, löpnummer 3058/2018 
 
Sammanfattning 
Planens syfte är att möjliggöra nybyggnation av bostäder inom planområdet. Området är idag 
obebyggt sedan handelsträdgårdens avveckling. Lokaliseringen i ett redan etablerat 
bostadsområde lämpar sig för ytterligare bostäder. Kapellkyrkogården finns också inom 
planområdet och syftet med detta är att planlägga den efter dess användning då området inte 
är planlagt i dagsläget.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Detaljplanen för Bogesund 1:40 m.fl. skickas ut för granskning.  
 
 
Ärendet 
En ny detaljplan behövs för området för att möjliggöra bostadsbyggnation i form av både 
villor och parhus/radhus/kedjehus. Ungefär 16 villatomter samt två större tomter möjliggörs 
med den nya detaljplanen. Detaljplanen strider inte mot kommunens översiktsplan och kan 
ses om en förtätning av befintligt bostadsområde. I stort sett all mark inom området är redan 
ianspråkstaget vilket innebär god hushållning på naturresurser. Kapellkyrkogården finns 
också inom planområdet och syftet med detta är att planlägga den efter dess användning då 
området inte är planlagt i dagsläget.  
 
Beslutsunderlag 

1 Planbeskrivning granskning detaljplan för Bogesund 1 40 m.fl., Handelsträdgården i 
Ulricehamn 

2 Plankarta granskning detaljplan för Bogesund 1 40 m.fl., Handelsträdgården i 
Ulricehamn 

3 Samrådsredogörelse detaljplan för Bogesund 1 40 m.fl., Handelsträdgården i 
Ulricehamn 

4 Ekonomisk kalkyl granskning detaljplan för Bogesund 1 40 m.fl., Handelsträdgården i 
Ulricehamn 

 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef  
 
 
 
 

Sebastian Olofsson Robin Enqvist 
Samhällsbyggnadschef Planarkitekt 
 Planenheten 
 Sektor miljö- och samhällsbyggnad 
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VAD ÄR EN DETALJPLAN? 
En detaljplan regleras i Plan- och bygglagen (PBL) och omfattar ett större kvarter, några 
eller enstaka fastigheter. Detaljplanen är ett juridiskt bindande dokument och syftet är att 
göra avvägningar mellan olika intressen och ta ställning till hur ett område ska användas. 
Detaljplanen reglerar till exempel om marken ska användas till bostäder, industri, handel, 
park eller kontor. Den reglerar också var gator ska anläggas, hur höga byggnaderna får 
vara och hur mycket av fastigheten som får användas för byggnader. Detaljplanearbetet 
tar olika lång tid från fall till fall men under 1 år eller över 2,5 år är sällsynt.  

Ett detaljplanearbete kan inledas på olika sätt. Det kan initieras från politiskt håll för att 
till exempel lösa ett behov av detaljplanerad mark för verksamheter såsom skolor, 
vårdboenden etc., för att lösa frågor gällande vägar, VA- försörjning eller för att det finns 
ett behov av bostäder. En ansökan om att en detaljplan skall upprättas eller ändras kan 
också skickas in av en exploatör eller fastighetsägare. En sådan ansökan behandlas av 
kommunen och beslut tas i frågan om att påbörja detaljplanearbete eller inte. En 
detaljplan kan upprättas med tre olika förfaranden; standardförfarande, begränsat 
förfarande eller utökat förfarande. Skillnaderna gentemot standardförfarande är att 
begränsat förfarande inte har någon granskning och vid utökat förfarande tillkommer 
underrättelse samt längre granskningstid.  

 

UNDERLAG 
Detaljplanearbetet utgår från de riktlinjer som finns i kommunens 
översiktsplan. Översiktsplanen omfattar hela kommunen och är visionen för 
den framtida användningen av mark och vatten. Kommunen kan även besluta 
om att ta fram ett planprogram, fördjupad översiktsplan eller 
gestaltningsförslag som anger övergripande mål med ett större geografiskt 
avgränsat område. Översiktsplanen, eventuella planprogram och utredningar 
ligger sedan till grund för detaljplanearbetet. Det finns även tillfällen när 
föreslagen användning i detaljplanen strider mot översiktsplanen, då genomförs 
detaljplanearbetet med ett utökat förfarande. 

PLANARBETE OCH SAMRÅD    
En detaljplan upprättas med hjälp av underlag från utredningar som kan röra 
frågor om exempelvis arkeologi, geotekniska förutsättningar och buller. När 
planhandlingarna och utredningarna är färdiga samråder kommunen med 
sakägare (till exempel grannar), statliga myndigheter, fastighetsägare, 
organisationer m.fl. Ett följebrev skickas ut till sakägarna där det meddelas hur 
länge detaljplanen är ute på samråd och var handlingarna finns tillgängliga. 
Planhandlingar, som består av plankarta, planbeskrivning och andra eventuella 
dokument, läggs upp på kommunens hemsida. I vissa fall hålls ett samrådsmöte 
och vid utökat förfarande kungörs samrådet i lokaltidningen. Syftet med 
samråd är att de som berörs av detaljplanen ska ha insyn och möjlighet att 
tycka till. De som har synpunkter skall skriftligen yttra sig under samrådstiden. 
När samrådstiden passerat sammanställs och besvaras de inkomna 

synpunkterna i en samrådsredogörelse. 
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GRANSKNING 
Efter samråd görs i regel vissa ändringar av planförslaget utifrån inkomna 
synpunkter. När förslaget omarbetats ställs planhandlingarna ut för 
granskning. Information om planhandlingarna inklusive samrådsredogörelse 
skickas återigen ut till berörda sakägare, myndigheter etc. och läggs ut på 
kommunens hemsida. Den som inte skriftligen framför sina synpunkter senast 
under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta 
detaljplanen. Efter granskningen sammanställs återigen inkomna synpunkter i 
vad som kallas granskningsutlåtande. 

ANTAGANDE OCH LAGA KRAFT 
Efter granskningstiden kan mindre ändringar göras utifrån de synpunkter som 
inkommit. Kommunstyrelsen tar i de flesta fall beslutet om att anta 
detaljplanen men vid exempelvis utökat förfarande så tas beslutet av 
kommunfullmäktige. Beslutet kan sedan överklagas av de som inte fått sina 
synpunkter tillgodosedda under samrådet eller granskningen. Om ingen 
överklagar beslutet att anta detaljplanen inom tre veckorna så vinner 
detaljplanen laga kraft. 

 

DETALJPLANEPROCESSEN FÖR STANDARDFÖRFARANDE 
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LÄSANVISNING 

Dispositionen i planbeskrivningen är till för att läsaren till en början ska få inblick i 
förslaget och därefter, vid behov, kan se på förutsättningarna som råder i planområdet. 
För att få en övergripande förståelse över planområdet inleds dokumentet med en 
introduktion som ger en inblick över platsens förutsättningar. Därefter följer förslaget på 
förändring. Efter förslaget framställs tidigare ställningstaganden rörande planområdet, 
dokumentet avslutas med en mer ingående förklaring över platsens förutsättningar. Om 
läsaren i förslagsdelen upplever något som oklart kan hen således bläddra framåt i 
dokumentet för att få mer bakgrundsinformation.  
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GRANSKNINGSHANDLING 
Detaljplan för Bogesund 1:40 m.fl. 
”Handelsträdgården”  

PLANBESKRIVNING 

HANDLINGAR 
Till detaljplanen hör följande handlingar: 
 Plankarta med bestämmelser, skala 1:1 000  
 Planbeskrivning med 

konsekvensbeskrivning och 
genomförandebeskrivning  

 Samrådsredogörelse 
 

Övriga handlingar/ utredningar:  
 Geoteknisk utredning 
 Trafikbullerutredning 
 Fastighetsförteckning 
 Arkeologisk utredning 
 

INLEDNING 
SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Planens syfte är att möjliggöra nybyggnation 
av bostäder inom planområdet. Området är 
idag obebyggt sedan handelsträdgårdens 
avveckling. Lokaliseringen i ett redan etablerat 
bostadsområde lämpar sig för ytterligare 
bostäder. Kapellkyrkogården finns också inom 
planområdet och syftet med detta är att 
planlägga den efter dess användning då 
området inte är planlagt i dagsläget.  

PROCESS 
Planprocessen för detta detaljplaneärende 
genomförs med det numera äldre 
bestämmelserna normalt planförfarande. 
Detaljplanen har varit på samråd under 
sommaren 2015. Myndigheter, fastighetsägare, 
föreningar, enskilda m fl. som har intresse av 
planen bereds tillfälle att yttra sig under 
granskningstiden.  

PLANDATA 

Läge och areal 
Planområdet avgränsas av Reflevägen och 
Vistabergsvägen i Ulricehamn, 
Kapellkyrkogården ingår i planområdet. 
Mellan Kapellkyrkogården och resterande del 
av planområdet återfinns Brunnvägen. 
Planområdets areal är cirka 5 hektar varav 
Kapellkyrkogården upptar cirka 2 hektar.  

 

Markägande 
Bogesund 1:31 (gatumark) 1:32, 1:33, 1:41 och 
1:43 är i privat ägo, Bogesund 1:36, 1:37, 1:39, 
1:40, 1:42, 1:44 och 1:281 ägs av Ulricehamns 
kommun och Bogesund 1:47 ägs av 
Ulricehamns Kyrkliga Samfällighet. 
Planområdet omfattar också samfälligheterna 
s:2, s: 11, s:13, s:14 och s:15.    

PLANENS FÖRENLIGHET MED 
MILJÖBALKEN KAPITEL 3, 4, 5 
Planen bedöms vara förenlig med 3 kap 
Miljöbalken, som rör grundläggande 
bestämmelser för hushållning med mark- och 
vattenområden. Området är redan 
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ianspråktaget vilket innebär ett effektivt 
nyttjande av markresurser. 

Miljöbalken kapitel 4 behandlar ”Särskilda 
bestämmelser för hushållning med mark och 
vatten för vissa områden i landet”. 
Planområdet berör inte något av dessa 
områden. Detaljplaneområdet omfattas 
därmed inte av kapitel 4. 

Enligt kapitel 5 i miljöbalken ska kommuner 
och myndigheter säkerställa att uppställda 
miljökvalitetsnormer iakttas.  

Området är lokaliserat i ett redan befintligt 
bostadsområde. Tidigare verksamhet i form av 
handelsträdgård har orsakat föroreningar som 
sanerats. Planförslaget innebär viss ökning av 
trafik jämfört med nuvarande användning. 
Luftkvaliteten bedöms dock att inte överskriva 
miljökvalitetsnormen. Miljökvalitetsnormerna 
för grund- och ytvatten befaras inte heller de 
att försämras nämnvärt.  
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FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING 
NATUR OCH KULTUR 

Mark, vegetation och naturvärden 
Marken i området sluttar svagt åt sydost från 
en marknivå på cirka +174 (meter över havet) i 
nordväst till nivå +173 i sydost. I den 
nordvästra delen av området finns ett 
höjdparti med nivåer kring +177. Precis norr 
om f.d. riksväg 40 (väg 1704) finns en cirka 6 
meter hög brant slänt, marken nedanför 
slänten ligger på cirka +167 meter. Mindre 
förändringar kommer att göras avseende 
marknivån i samband med tillkommande gata 
och bebyggelse för att uppnå en god 
tillgänglighet.  

I planområdets nordvästra del finns vissa träd, 
bland annat en ek. I just det området sluttar 
terrängen mer än i resterande av området som 
planeras att bebyggas med bostäder och 
området kring eken planeras till naturområde 
vilket skapar förutsättningar för att bevara 
trädet. I övrigt har stora delar tidigare varit 
bebyggda med växthus som har rivits och 
marken har sanerats.  

Kulturmiljövärden 
Kapellkyrkogården ligger inom riksintresset 
Ätrans dalgång, P49 som utgör dalgångsbygd 
med kontinuerligt landskapsutnyttjande sedan 
stenåldern.  

Kapellet är från 1910-talet och finns med i 
Ulricehamns kommuns kulturmiljö-
vårdsprogram (2002). Kapellet är uppfört i en 
för 1910-talet karaktäristisk tegelarkitektur 
med nationalromantiska drag. Arkitekten Lars 
Kellman har i byggnaden fångat upp och 
kombinerat nygotiska stildrag med ett 
nationalromantiskt formspråk, vilket ger 
byggnaden ett högt arkitektoniskt värde.  

Kapellet har i detaljplanen fått 
skyddsbestämmelser i form av rivningsförbud 
och utökad lovplikt vid ändringar. 

 

 

BEBYGGELSE 

Placering och utformning 
Närmast Brunnvägen planeras bostäder i form 
av parhus, radhus, kedjehus. Maximalt 35 % av 
tomterna får bebyggas. 

Visionen för bebyggelsen mot Brunnvägen är 
att den ska uppföras i en villalikande karaktär. 
Detta styrs inte i plankartan men möjligheten 
finns att kommunen som markägare kan ställa 
krav på utformningen i samband med 
försäljning. Marken säljs troligen genom 
markanvisning.  

I resterande delar av området där bostäder 
planeras är det planerat för friliggande villor. 
Minsta tomtstorlek för villatomterna är 800 
kvadratmeter där byggnadsarean för 
huvudbyggnaden får uppgå till 190 
kvadratmeter och fristående garage till 50 
kvadratmeter. I den nordvästra delen av 
området ska byggnaderna uppföras med 
souterrängvåning.  

Tillgänglighet 
En gång-cykelväg planeras mellan det nya 
bostadsområdets nordöstra del och 
Reflevägen. Vid Brunnvägen planläggs hela 
vägområdet som gata men syftar till att även 
innefatta gång- och cykelväg.   

Grundläggning 
Stabiliteten i exploateringsområdet norr om 
Brunnvägen är tillfredsställande och kräver 
inga särskilda restriktioner med avseende på 
grundläggningen av planerade byggnader. 

Byggnaderna kan grundläggas med platta på 
mark. Inför detaljprojektering av markarbeten 
och byggnadernas grundläggning bör dock 
detaljerade rekommendationer tas fram 
utifrån utförda undersökningar där fastställda 
marknivåer och byggnadernas utformning 
beaktas. Se geoteknisk utredning för ytterligare 
information.  
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GATOR OCH TRAFIK 

Gatunät och trafik 
Cirka 300 meter lokalgata kommer att 
anläggas inom planområdet. 

Gång- och cykelväg anläggs längsmed 
Brunnvägen, mellan Reflevägen och ny 
lokalgata. De planerade nya bostäderna 
kommer främst att trafikförsörjas från en 
infart till området från Brunnvägen. Några 
tomter kommer att anslutas mot 
Vistabergsvägen och tomten öster om 
Reflevägen ansluts mot Reflevägen.  

Utfartsförbud införs mot Brunnvägen, förutom 
där lokalgatan byggs, för att minimera antalet 
korsningar. Utfartsförbud införs också mot 
Reflevägen från Bogesund 1:40.  

Det finns utrymme att räta upp korsningen 
Brunnvägen – Reflevägen för att få bättre 
siktförhållanden. 

Parkering 
Parkering löses inom respektive fastighet 
enligt Ulricehamns kommuns parkeringsnorm. 

STÖRNINGAR 

Buller 
Området är bullerutsatt främst med anledning 
av närheten till Brunnvägen. En 
bullerutredning (Ramböll, 2017) visar att det 
framförallt är bullersituationen vid uteplatser 
som riskerar att inte klara riktvärdena i 
förordningen om trafikbuller vid 
bostadsbyggande (2015:216). Det finns 
möjlighet att uppföra uteplatser som klarar 
riktvärdena både med och utan en 
bullerskärm. Om ingen form av bullerskydd 
byggs så behöver tomterna mot Brunnvägen ha 
uteplatser mot den sidan tomten som inte är 
vänd mot Brunnvägen eller uteplatser på båda 
sidor av sina byggnader.  

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten, avlopp, el, tele, bredband och 
värme 
Vatten och avlopp, el, tele och bredband finns 
utbyggt till området. Fjärrvärme finns utbyggt 

till handelsområdet nordost om kyrkogården 
och området har förutsättningar för att 
anslutas. Plankartan innefattar två områden 
med plats för tekniska anläggningar (E- 
områden) som tillåter byggnation av 
transformatorstation. 

Dagvatten 
Det finns dagvattenledningar i anslutning till 
området men de har tidigare haft bristande 
kapacitet, troligen på grund av den tidigare 
stora byggnationen. Dagvattenledningarna 
planeras att förstärkas. Dagvatten från tak, 
gårdsplaner och uppfarter bör främst ledas ut 
på bevuxen mark för infiltration. I 
planområdet finns ingen yta utpekad för 
dagvattenhantering utan det dag- och 
dräneringsvatten från området som inte 
infiltreras ansluts till det kommunala 
dagvattennätet.  

Återvinningsstation 
Närmaste återvinningsstation finns vid 
Karlsnäsvägen, avståndet är cirka 550 meter.  

PLANBESTÄMMELSER 
Detaljplanen reglerar både allmänna platser 
och kvartersmark. Allmänna platser ägs, sköts 
och kommer att byggas ut av kommunen enligt 
bestämmelser i detaljplanen. Allmänplatsmark 
inom detaljplanen rör natur, gata och gång- 
och cykelväg. Kvartersmark får användas enligt 
detaljplanens angivna användningar och 
bebyggas i den omfattning som 
bestämmelserna anger. 

Allmänna platser 
GATA innefattar gata för fordonstrafik där 
även möjlighet för trottoar där fotgängare och 
cyklister kan färdas. Det finns befintliga gator 
inom planområdet, möjligheten till en ny gata i 
det nya bostadsområdet skapas av 
detaljplanen. 

GC-väg betyder gång- och cykelväg där 
biltrafik inte är tillåten. Tanken är att det nya 
kvarterets gata med Reflevägen och 
naturområdet öster om planområdet ska 
knytas an genom en gång- och cykelväg.  
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NATUR innebär att befintlig vegetation 
bibehålls och fortsatt hålls i kommunal ägo 
sköts av kommunen. Eventuellt kan någon 
parkbänk eller liknande uppföras på platsen. 
Det finns en gammal ek inom naturområdet 
som ska bevaras.  

Kvartersmark 
All kvartersmark inom området har någon av 
bestämmelserna M- begravning, B- bostäder 
eller E1- transformatorstation.  

Området med bestämmelsen M är 
Kapellkyrkogården som tidigare inte varit 
planlagd men nu planläggs med sin aktuella 
användning.  

Det finns två områden i planen där 
transformatorstation tillåts, dels där det idag 
återfinns en transformatorstation men också 
ett område öster om Reflevägen för att ge 
möjlighet för en eventuell flytt av 
transformatorstationen om det skulle bli 
aktuellt eller om det i framtiden behövs 
ytterligare en.  

I området finns det redan fyra villor som 
planläggs som bostäder. Utöver de befintliga så 
skapas också möjligheter för ytterligare 
bostäder i området där tidigare Henrikssons 
Blomsterproduktion huserade. Dessutom 
planläggs mark för en villatomt öster om 
Reflevägen i anslutning till befintliga bostäder.  

Egenskapsbestämmelser för 
kvartersmark 
Utformningen för bostäderna bestäms av en 
bestämmelse med bokstaven f följt av en siffra 
där 1 innebär friliggande souterrängvillor, 2 
friliggande villor och 3 
flerbostadshus/parhus/radhus.  

Omfattningen av byggnationen har en rad olika 
bestämmelser som varierar inom området men 
följande bestämmelser gäller för minst någon 
del av området. Bestämmelse för: 

 Minsta och högsta takvinkel i grader 

 Högsta nockhöjd i meter över havet 

 Minsta tomtstorlek 

 Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea 
per fastighetsarea angivet i procent 

 Största exploatering per fastighet 
angivet i kvadratmeter byggnadsarea 
där även fristående garage eller förråd 
på 50 kvadratmeter får byggas.  

En bestämmelse för placering av byggnader p1 
som anger att huvudbyggnad ska placeras 
minst 4 meter från tomtgräns och 
förråd/garage minst 2 meter från tomtgräns. 

Det finns också en bestämmelse om att källare 
inte får finnas och en bestämmelse om 
utfartsförbud från kvartersmark mot 
Brunnvägen men också delvis mot Reflevägen 
och Vistabergsvägen.  

Bestämmelsen m1 är en bestämmelse om att 
den ekvivalenta bullernivån mot fasad ej får 
överstiga 60 dBA och att bostäder ska ha minst 
en uteplats där den ekvivalenta bullernivån är 
högst 50 dBA och 70 dBA maximalnivå.  

Området som innefattar Kapellkyrkogården, 
har genom detaljplanen fått bestämmelserna r1 
och q1. r1 innebär att kapellet inte får rivas och 
q1 innebär att kapellets kulturhistoriska värden 
ska bevaras och att hänsyn kring detta skall tas 
vid ändring av byggnaden. 

Administrativa bestämmelser 
Kapellet har i detaljplanen fått förändrad 
lovplikt vilket innebär att bygglov krävs vid 
underhållsåtgärder. 

I detaljplanen återfinns en administrativ 
bestämmelse i form av u1 vilket innebär att 
marken är reserverad för underjordiska 
ledningar. 

Strandskyddet som återinträder vid 
planläggning upphävs för hela planområdet. 

Genomförandetiden för detaljplanen är 10 år 
från den dag detaljplanen vinner laga kraft. 
Rätten att bygga enligt detaljplanens 
bestämmelser gäller dock även efter 
genomförandetidens slut. 
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TIDIGARE 
STÄLLNINGSTAGANDEN 
ÖVERSIKTSPLAN 
I Ulricehamns kommuns översiktsplan är 
området utpekat som pågående planerat 
bostadsområde och befinner sig inom 
utredningsområdet för stationsläge och 
stadsutveckling. 

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN 
I den fördjupade översiktsplanen från 2008 är 
inte området särskilt utpekat för ny 
bostadsbebyggelse. Detaljplanens syfte 
överensstämmer dock med de övergripande 
målsättningarna om att förtäta staden, bygga 
bostäder i närhet till utpekat område för 
eventuellt framtida stationsläge för 
Götalandsbanan etc. 

DETALJPLAN 
Bogesund 1:40, 1:41 och 1:42 ligger inom 
detaljplan 28-02-24, inom dessa fastigheter 
tillåts bostäder och handelsträdgård. Bogesund 
1:36 ligger inom detaljplan 03-03-03, inom 
den fastigheten tillåts park.  

Bogesund 1:43 och 1:44 ligger inom detaljplan 
28-03-05, inom dessa fastigheter tillåts 
bostäder. Angränsande detaljplaner är 61-12-
05, 64-11-25, 70-07-27, 83-06-22, 64-08-27 
och 03-03-03. Det finns ingen detaljplan för 
Bogesund 1:47.  

RIKSINTRESSEN 

Riksintresse Kulturmiljövård 
Den del av planområdet där 
Kapellkyrkogården återfinns ligger inom 
riksintresset för kulturmiljövård. 

Riksintresse Kommunikationer 
Planområdet är lokaliserat inom 
Götalandsbanans korridor. Kommunen håller 
sig uppdaterad om planeringsläget för ny 
höghastighetsjärnväg.  

En utbyggnad av bostäder enligt detaljplanen 
bedöms inte försvåra avsevärt för en framtida 
utbyggnad av höghastighetsjärnvägen. Då 

exploateringen som medges i planen är en 
förtätning av befintligt bostadsområde är det 
rimligt att acceptera utbyggnaden. 

VATTENSKYDDSOMRÅDE 
Planområdet ligger inom sekundär skyddszon 
för vattentäkt. Det innebär att vissa former av 
byggnation som schaktning, pålning, 
underjordsarbete m.m. inte får ske utan 
tillstånd av miljö- och byggnämnden. 

Nyanläggning av väg samt parkeringsplats för 
mer än 20 personbilar eller motsvarande får 
inte heller ske utan tillstånd.  

STRANDSKYDD 
Enligt miljöbalken kapitel 7 råder generellt 
strandskydd 100 meter vid sjöar och 
vattendrag för att tillgodose allmänhetens 
tillgång till friluftsliv samt att bevara goda 
livsvillkor för växt och djurlivet.  

För sjön Åsunden gäller strandskydd med 300 
meter. Strandskyddet sträcker sig från 
strandlinjen både ut i vattnet och upp på land. 
I gällande detaljplanen är strandskyddet 
upphävt.  

Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 7 kap 
18g§ PBL gäller strandskyddet åter, 
om detaljplanen ersätts med en ny detaljplan.  

Hela Kapellkyrkogården och drygt halva delen 
som planeras till ett bostadsområde befinner 
sig kortare än 300 meter från Åsunden. 
Däremot tas ingen tidigare oexploaterad mark 
inom strandskyddsområde i anspråk och väg 
1704 återfinns mellan Åsunden och 
planområdet vilket gör att området saknar 
betydelse för strandskyddets syften. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR  
NATUR OCH KULTUR 

Mark och vegetation 
Planområdet utgörs av ett område som tidigare 
till största delen varit bebyggd med växthus 
som rivits och marken har sanerats. Det finns 
en måttlig sluttning mot sydost i planområdet 
med en nivåskillnad på 10–15 meter mellan 
den lägsta och högsta delen av området. 
Sluttningen är mer kraftig i området nära 
Fotåsen. Terrängen nära Brunnvägen är 
relativt flackt. Det finns en ek inom 
naturområdet som ska bevaras.  

Geoteknik  
Geotekniska utredningar har genomförts, först 
2015 (innan samråd) följt av en 
kompletterande utredning 2016 (se bilaga). 
Stabiliteten för planerat område har 
kontrollerats och visar att stabiliteten uppfyller 
erforderlig säkerhet mot brott. Inför 
detaljprojektering bör detaljerade 
rekommendationer tas fram utifrån utförda 
undersökningar där fastställda marknivåer och 
byggnadernas utformning beaktas. Se bilagda 
geotekniska utredningar för mer information. 
 

Grundvattennivåerna i närliggande område 
(Vistaholms förskola) är 2015 uppmätta till 
cirka 2,8 meter men kan periodvis uppgå till 
närmare 1,3 meter under markytan. Då 
området är lokaliserat inom 
vattenskyddsområde (sekundär skyddszon) 
krävs tillstånd och skyddsåtgärder för 
schaktarbeten. Bortledning av grundvatten är 
en tillståndspliktig verksamhet. 

Markföroreningar 
Området har tidigare till största delen utgjorts 
av en handelsträdgård. 2010 utförde Sweco en 
miljöteknisk undersökning och därefter har 
området sanerats. För kontroll har analys av 
pesticider (växtgifter) i jord utförts i 3 punkter 
i rubricerad utredning. Samtliga analyser 
avseende pesticider påvisar halter under 
laboratoriets detektionsgräns eller låga halter 
tydligt under förekommande riktvärden. 

På fastigheten Bogesund 1:36 har det funnits 
en dieselpump med tillhörande cistern. Enligt 
uppgifter utfördes 2001 en sanering. Området 
har kontrollerats och oljeanalyserna påvisar 
halter under laboratoriets detektionsgräns eller 
låga halter tydligt under förekommande 
riktvärden. 

Radon 
Området har till största delen normalriskmark 
bestående av isälvsmaterial, resterande del av 
planområdet består av lågriskmark av lera.  

Risk för höga vattenstånd 
En översvämningskartering över Åsunden, 
yttre Åsunden och Ätran togs fram 
2014/5469734 med bedömning för lägsta nivå 
för uppförande av ny bebyggelse. Lägsta nivå 
för nya bostäder kommer att uppföras på 
tillräcklig nivå och bedömningen är att 
planområdet inte riskerar påverkan av höga 
vattenstånd. 

Naturvärden 
Planområdet har i nuläget begränsade 
naturvärden. 

Kulturmiljövärden 
Kapellkyrkogården ligger inom riksintresset 
Ätrans dalgång, P49 som utgör dalgångsbygd 
med kontinuerligt landskapsutnyttjande sedan 
stenåldern.  

Fornlämningar 
På kyrkogården inom planområdet finns en 
domarring, som är ett gravmonument från 
järnåldern. En arkeologisk utredning har 
utförts av Västarvet under 2015, de fann vissa 
lösfynd av bl.a. flinta. Slutsatsen av 
undersökningen är att exploatering kan ske 
utan ytterligare antikvariska åtgärder på 
platsen (se bilaga för mer information). 

Historik 
På 1890-talet hade Villastaden inte börjat 
byggas och staden låg ännu till stora delar 
inom det gamla medeltida stadsområdet. 
Villastaden var åkermark till Brunns by och 
här fanns också några torp och backstugor 
(markerade med B och T).  
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I Villastaden finns villabebyggelse från större 
delen av 1900-talet. I planområdet har 
verksamheterna utökats etappvis; under 1950-
talet uppfördes vad som idag är 
huvudbyggnaden på 1:42 i den centrala delen 
av området.  

I planområdet låg tidigare Henrikssons 
handelsträdgård som grundades år 1924 och 
drevs av samma släkt i tre generationer. 
På fastigheten fanns ett bostadshus (gula 
huset) och ett arbetshus samt ett antal växthus 
där det odlades snittblommor.  

 

BEBYGGELSE OCH SERVICE 

Bebyggelse 
I området finns idag fyra villor i den delen där 
ytterligare bostäder planeras samt ett kapell på 
Kapellkyrkogården.  

 

Skola, varuaffär, vård 
Närmaste livsmedelsbutik ligger knappt 1,4 
kilometer från planområdet. Avstånd till 
vårdcentral är cirka 250 meter.  

Avståndet till närmaste för- och 
lågstadieskolan, Vistaholms förskola (F-3), är 
750 meter. Till Bogesundsskolan (1–6) är det 
cirka 2 kilometer. Högstadieskolan 
Stenbocksskolan (7–9) är återfinns cirka 2,5 
kilometer bort och avståndet till 
Tingsholmsgymnasiet är ca 3,3 kilometer.  

FRIYTOR 

Rekreation 
I anslutning till planområdet ligger 
Fotåsberget som kan utforskas via den 4 km 
långa Apelskogsleden.  En längre vandringsled 
löper också genom området. Ulricehamns 
skidcenter ligger drygt 2 km från området. På 
norra sidan av Reflevägen finns en bollplan 
och sjön Åsunden finns inom gångavstånd. 

GATOR OCH TRAFIK 

Gatunät och trafik 
I nuläget trafikförsörjs området från 
Brunnvägen, Reflevägen och Vistabergsvägen. 
Bogesund 1:32, 1:33 och 1:41 har sina utfarter 
mot Reflevägen och Bogesund 1:43 har sin 
utfart mot Vistabergsvägen. Transport till 
plastindustrin nordöst om området går via 
Reflevägen.  

Det finns en trafikräkning för Brunnvägen vid 
planområdet från 2017 där årsdygnstrafiken 
uppmättes till 1927 fordon. Årsdygnstrafiken 
vid Reflevägen var 2012/2013 550 fordon.  

Gång- och cykelvägar 
Cykelvägsförbindelse till området saknas. En 
trottoar finns längs Brunnvägen.  

Kollektivtrafik 
De närmsta busshållplatserna, Kiosken 
Villastaden och Kyrkogården ligger cirka 150 
respektive 50 meter från planområdet.  
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STÖRNINGAR 

Farligt gods  
Genom staden går riksväg 40 som är belastat 
med stora mängder farligt godstrafik. Godset 
utgörs främst av petroleumprodukter. 

Efter att riksväg 40 har byggts ut i nytt läge 
påverkas området i mycket mindre 
utsträckning av farligt godstransporter då 
gamla riksväg 40 (väg 1704) enbart används 
som farligt godsled vid omledning av trafik. 
Väg 1704 är lokaliserad cirka 90 meter från 
närmsta planerade bostad vilket bedöms vara 
ett accepterat avstånd från en sekundär led för 
farligt gods. Terrängen lutar också ner från 
planområdet mot väg 1704 och höjdskillnaden 
är 6–7 meter. Vid en olycka med farliga vätskor 
utgör därför terrängen i sig ett skydd. 

BEHOVSBEDÖMNING  
BEHOVSBEDÖMNING 
En MKB (miljökonsekvensbeskrivning) enligt 
Miljöbalken har inte upprättats eftersom det 
bedömts att planen inte innebär någon 
betydande påverkan som avses i PBL 5:18 av 
miljö, hälsa, hushållning av mark och vatten 
och andra naturresurser.  

ARTSKYDDSFÖRORDNING 
Kommunen bedömer att planområdet saknar 
miljöer lämpliga för arter skyddade i 
artskyddsförordningen. Förändringen har 
därför ingen särskild betydelse för arter 
nämnda i artskyddsförordningen.  
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KONSEKVENSBESKRIVNING 
HUSHÅLLNING MED MARK OCH 
VATTEN 
Planområdet utgörs av ett område som tidigare 
till största delen varit bebyggd med växthus. 
Växthuset har rivits och området har sanerats. 
Befintlig infrastruktur i gatu- och ledningsnät 
utnyttjas.  

Förslaget innebär ett positivt tillskott av nya 
tillgängliga bostäder i ett relativt centralt läge 
som i dagsläget inte utnyttjas.  

HUSHÅLLNING MED NATURRESURSER 
Planutformningen innebär en förtätning av 
staden vilket bidrar till att det serviceutbud 
som finns i de centrala delarna av Ulricehamn 
kan utnyttjas.  

MILJÖKVALITETSNORMER FÖR LUFT 
Kommunen bedömer att planens 
genomförande innebär att gällande 
miljökvalitetsmål för luft inte kommer att 
överskridas. 

MILJÖKVALITETSNORMER FÖR 
VATTEN 
Vattenförekomst Blidsberg – Ulricehamn 
(grundvatten) (SE641898-136028) är bedömt 
som god för både den kemiska 
grundvattenstatusen och den kvantitativa 
statusen. Kvalitetskravet till 2021 är god 
kemisk grundvattenstatus och god kvantitativ 
status.  

Miljökvalitetsnormen för vattenförekomsten 
Åsunden (SE639683-134896) är god ekologisk 
status respektive god kemisk ytvattenstatus 
2021. För Åsunden är den ekologiska statusen 
bedömd som måttlig med avseende på 
näringsämnen och hydromorfologi, 
konnektivitet. Enligt SMHI:s vattenwebb står 
Urbant inkl. dagvatten för 2 % resp. 1 & av den 
totala tillförseln av fosfor resp. kväve till 
Åsunden. Planområdet omfattar inga 
vattenhinder och påverkar inte 
konnektiviteten. Bidraget av näringsämnen till 
Åsunden antas vara närmast försumbart 

utifrån planförslaget. När det gäller 
närsaltsbelastningen på Åsunden och de 
åtgärder som föreslås respektive har 
genomförts är inga av dessa aktuella inom 
planområdet.  

Genomförandet av planen medför inte några 
negativa effekter som leder till försämring, 
utan snarare en viss förbättring för 
förhållanden avseende vattenförekomsternas 
status sett till områdets tidigare användning.   

NOLLALTERNATIV 
Nollalternativet innebär ett fortsatt obebyggt 
och outnyttjat område mitt i ett redan etablerat 
bostadsområde.  

STÖRNINGAR FRÅN 
INDUSTRIVERKSAMHET 
Pågående verksamhet belägen nordost om 
området är inte av störande karaktär. 

NATURVÄRDEN 
Projektet kommer inte beröra ett område som 
bedömts ha högt regionalt eller lokalt 
naturvärde. 

KULTURMILJÖVÄRDEN 
Bostadsbebyggelsen påverkar inte värdena för 
riksintresset. 

STRANDSKYDD 
Strandskyddet upphävs. Området är redan 
ianspråktaget på ett sådant sätt att 
strandskyddets syften saknar betydelse samt 
att området är avskilt från strandlinjen genom 
att både väg 1704 och Brunnvägen återfinns 
närmare sjön. 

STADSBILD  
Planen kommer att ersätta en innehållslös och 
ostrukturerad stadsbild för allmänheten. Den 
nya bebyggelsen följer samma mönster som 
den befintliga i området och därmed förstärks 
den bebyggelsestruktur som redan finns.  

DAGVATTEN 
Dagvattenhantering sker till det kommunala 
dagvattennätet som kan behöva förstärkas.  
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TRAFIK 
Den föreslagna trafiklösningen innebär viss 
ökad trafik för grannfastigheter som ligger 
längs med Brunnvägen. Trafiken till det nya 
bostadsområdet kommer i huvudsak att matas 
från Brunnvägen vilket innebär mindre 
påverkan på trafikmängden längs de övriga 
gatorna i området. Vid en uppskattning genom 
Trafikverkets trafikalstringsverktyg beräknas 
området generera drygt 150 bilresor per dag. 

BULLER 
Området är bullerutsatt främst med anledning 
av närheten till Brunnvägen. Bullerutredning 
(Ramböll, 2017) är framtagen vilken visar att 
det är framförallt bullersituationen vid 
uteplatser som riskerar att inte klara 
förordningen om trafikbuller vid 
bostadsbyggande (2015:216). Det finns goda 
förutsättningar att uppnå en god boendemiljö 
avseende buller enligt nämnd förordning.  
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
INLEDNING 
Genomförandebeskrivningen redovisar de 
organisatoriska, fastighetsrättsliga, 
ekonomiska och tekniska åtgärder som 
behöver vidtas för att genomföra detaljplanen. 
Den skall redovisa vem som vidtar åtgärderna 
och när de skall vidtas.  

Genomförandebeskrivningen har ingen 
självständig rättsverkan. Detaljplanens 
bindande föreskrifter framgår istället av 
plankartan och planbestämmelser. 
Genomförandebeskrivningen förtydligar 
detaljplanens syfte ur genomförandesynpunkt 
och blir därigenom vägledande vid 
genomförandet av detaljplanen. 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Tidplan 
Följande översiktliga tidplan gäller för 
detaljplanen: 
Samråd  tredje kvartalet 2015 
Granskning tredje kvartalet 2018 
Antagande första kvartalet 2019 

Antagen lagakraftvunnen detaljplan beräknas 
till första kvartalet 2019 

Genomförandetid 
Planens genomförandetid är 10 år från den dag 
detaljplanen vinner laga kraft. Vald 
genomförandetid ger skälig tid för utbyggnad 
av planområdet. 

Under genomförandetiden har fastighetsägare 
rätt att efter ansökan om bygglov få bygga i 
enlighet med planen. Under 
genomförandetiden får inte detaljplanen 
ändras utan synnerliga skäl. Detaljplanen 
gäller även efter genomförandetidens utgång 
men kan då ändras eller upphävas utan att de 
rättigheter som uppkommit genom planen 
måste beaktas. 

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

 
Kommunen är huvudman för allmän plats. Det 
innebär att kommunen ansvarar för utbyggnad 
samt för framtida drift och underhåll av allmän 
plats inom planområdet.  

Ansvarsfördelning 
Ansvaret för att genomföra planen fördelas 
enligt följande: 

Ulricehamns Energi AB  
 det allmänna va-ledningsnätet 
 elförsörjning 
 eventuell utbyggnad av optofiber 
 eventuell utbyggnad av fjärrvärme 
 dagvattenledningar 
 
Kommunen  
 utbyggnad av allmän plats gata 
 utbyggnad av allmän plats gc-väg 
 iordningställande av allmän plats natur 
 
Fastighetsägare 
 egen byggrätt samt övriga anläggningar på 

kvartersmark 

Avtal m.m. 
Avtal kommer att upprättas enligt rubriken 
”Konsekvenser för fastighetsägare inom 
planområdet”. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Allmänt 
Berörda fastighetsägare, rättighetshavare och 
delägare i eventuella samfälligheter framgår av 
fastighetsförteckningen.  

De fastighetsrättsliga konsekvenserna beskrivs 
per fastighet i planområdet. Förändringarna 
framgår av figur på sida 20. De arealuppgifter 
som anges är ungefärliga och kan komma 
justeras vid lantmäteriförrättning.  

Fastighetsbildning söks hos Lantmäteriet och 
genomförs i första hand med stöd av avtal 
mellan fastighetsägarna. Detsamma gäller vid 
bildande av gemensamhetsanläggningar och 
andra rättigheter.  

Antagen detaljplan som vinner laga kraft ger 
kommunen rätt att lösa in mark som enligt 
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planen skall användas för allmänna platser 
(allmän platsmark). Berörd fastighetsägare har 
rätt att kräva att kommunen löser in marken. 

Kommunen är skyldig att betala ersättning för 
den mark som skall lösas in. 

Kommunen bedömer att det inte krävs 
fastighetsindelningsbestämmelser för att 
kunna genomföra detaljplanen. Om behov 
uppstår, kan fastighetsindelningsbestämmelser 
införas senare genom ändring av detaljplan. 

Fastighetsbildning 
Förändring av fastighetsindelning kommer att 
genomföras. De fastighetsdelar som utgör 
mark för allmän plats regleras till lämplig 
kommunalt ägd fastighet. Fastighetsbildning 
inom kvartersmark kommer behövas för att 
överensstämma med detaljplanen och delas in 
i lämpliga exploateringsfastigheter, antingen 
genom avstyckning eller fastighetsreglering. 

En del av Bogesund 1:43 befintliga 
förrådsbyggnad samt stödmur har byggts över 
den gemensamma fastighetsgränsen. Planen 
möjliggör en justering av gränsen så byggnad 
och stödmur inryms inom fastigheten. 

Detaljplanen möjliggör för ägaren av Bogesund 
1:41 att tillsammans med ägaren av Bogesund 
1:39, 1:40 och 1:42 (Ulricehamns kommun) att 
träffa överenskommelse om en gränsjustering 
där man gemensamt optimerar 
markutnyttjandet inom kvarteret. 

Ledningsrätt 
Ett u-område för allmänna ledningar på 
kvartersmark finns i plankartan på begäran av 
Ulricehamns Energi AB. Inom u-området kan 
ledningsrätt upplåtas för allmänna ledningar. 

TEKNISKA FRÅGOR 

Gator och trafik 
Lokalgata och gång- och cykelväg byggs ut med 
kommunen som huvudman. Detaljprojektering 
genomförs av kommunen. 

 
 

Vatten, avlopp och dagvatten 
Utbyggnad av vatten, avlopp och dagvatten 
behöver utredas vidare och detaljprojekteras. 
Dagvattennätet kan behöva förstärkas vilket 
Ulricehamns Energi AB ansvarar för. 

El, tele, bredband och fjärrvärme 
Detaljprojektering av el, tele, bredband och 
fjärrvärme genomförs av ansvarigt bolag.  

Tekniska utredningar 
En geoteknisk utredning har utförts och finns 
som bilaga till planhandlingarna.  

EKONOMISKA FRÅGOR 

Detaljplanekostnader 
Kommunens kostnader för planen och dess 
genomförande består av planering, utbyggnad 
av allmän plats samt fastighetsbildning. 
Kostnader kommer även uppstå i form av drift 
och underhåll av allmänna platser för 
kommunen. 

Kommunen får inkomster genom överlåtelser 
av kvartersmark, ev. exploateringsbidrag för 
utbyggnad av allmän plats, avgifter i samband 
med ansökan om bygglov (planavgift, bygglov, 
nybyggnadskarta, utsättning etc.).  

Anslutningsavgift för vatten, avlopp och 
dagvatten 
Ulricehamns Energi AB tar ut avgift för 
anslutningar till va-nätet enligt gällande taxa. 

Gatukostnader 
Ingen utdebitering av gatukostnader kommer 
att krävas av befintliga fastigheter. Eventuellt 
kommer exploateringsbidrag tas ut av 
exploatör vid markanvisning för områdena 
som medger bebyggelse i form av flerbostads-, 
rad- och parhus.  

Övriga avgifter 
Den som bygger, får i normalfallet betala 
följande kommunala avgifter: planavgift, 
bygglovsavgift, avgift för nybyggnadskarta och 
utsättningsavgift. 
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Fastighetsvisa konsekvenser av detaljplanen 

Fastighet 
Fastighetsrättsliga konsekvenser 

och Marköverföringar 
(fastighetbildning) 

Ekonomiska konsekvenser för 
fastighetsägaren 

  Kostnader Intäkter 

Bogesund 1:31 
Privatperson 

Fastigheten regleras till lämplig 
kommunal gatufastighet. 

Fastigheten är i befintlig detaljplan 
planlagd som gata. Ingen förändrad 
markanvändning enligt ny detaljplan. 

 Ersättning för inlösen av 
allmänplatsmark. 

 

Bogesund 1:32 
Privatperson 

Fastigheten planläggs som friliggande 
villa och får bestämmelser gällande 
exploatering, nockhöjd, placering, 
tomtstorlek och buller. 

Bestämmelserna medger nuvarande 
användning av fastigheten. 

  

Bogesund 1:33 
Privatperson 

Fastigheten planläggs som friliggande 
villa och får bestämmelser gällande 
exploatering, nockhöjd, placering, 
tomtstorlek och buller. 

Bestämmelserna medger nuvarande 
användning av fastigheten. 

  

Bogesund 1:36 
Kommunalt ägd 

Fastigheten var tidigare planlagd som 
park och teknisk anläggning. 

Fastigheten planläggs för bostadsändamål 
i form av friliggande villa och får 
bestämmelser gällande exploatering, 
nockhöjd, placering, tomtstorlek och 
buller. 

 Överlåtelse av 
exploateringsfastighet. 

Bogesund 1:37 (del av) 
Kommunalt ägd 

Berörd del av fastigheten var tidigare 
planlagd som park samt gång- och 
cykelväg. 

Berörd del av fastigheten planläggs som 
teknisk anläggning samt gång- och 
cykelväg. 

  

Bogesund 1:39 (delar av) 
Kommunalt ägd 

Fastigheten Bogesund 1:39 (3) används 
idag till största delen som gata och sköts 
av kommunen, marken planläggs efter 
befintlig användning. En liten del av 
fastigheten (mellan Kapellet 6 och 
Bogesund 1:36) är tidigare planlagd som 
parkmark men används inte därefter. 
Detaljplanen medger att marken används 
för bostadsändamål och möjliggör en 
eventuell framtida reglering till 
närliggande fastighet.  

 

Förrättningskostnader 

Utbyggnad av gata 

Överlåtelse av 
exploateringsfastigheter. 
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Fastigheten Bogesund 1:39 (5) planläggs 
till största del som bostäder men även 
som gata. Fastighetsbildning kommer att 
ske för att skapa lämpliga exploaterings- 
och gatufastigheter. 

Bogesund 1:40 
Kommunalt ägd 

Fastigheten planläggs till största del som 
bostäder men även som gata. 

Fastighetsbildning kommer att ske för att 
skapa lämpliga exploaterings- och 
gatufastigheter.  

Förrättningskostnader 

Utbyggnad av gata 

Överlåtelse av 
exploateringsfastigheter. 

Bogesund 1:41 
Henrikssons 
Blomsterproduktion AB 

Detaljplanen möjliggör en gränsjustering 
genom överenskommelse med 
fastighetsägaren till Bogesund 1:39, 1:40 
och 1:42 (Ulricehamns kommun). 

Fastigheten planläggs för bostadsändamål 
i form av friliggande villa och får 
bestämmelser gällande exploatering, 
nockhöjd, placering, tomtstorlek och 
buller. 

Eventuellt köp av 
kvartersmark 

Eventuella 
förrättningskostnader 

Eventuell överlåtelse av 
kvartersmark. 

 

Bogesund 1:42 
Kommunalt ägd 

Fastigheten planläggs till största del som 
bostäder men även för allmän plats i form 
av gata och natur.   

Fastighetsbildning kommer att ske för att 
skapa lämpliga exploaterings- och 
allmänna platsfastigheter. 

Förrättningskostnader 

Utbyggnad av allmän 
plats 

Överlåtelse av 
exploateringsfastigheter. 

Bogesund 1:43 
Privatperson 

Erhåller cirka 105 m² mark, från 
Bogesund 1:42. 

Fastigheten planläggs för bostadsändamål 
i form av friliggande villa och får 
bestämmelser gällande exploatering, 
nockhöjd, placering, tomtstorlek och 
buller. 

Köp av kvartersmark 

Förrättningskostnader 

 

Bogesund 1:44 
Kommunalt ägd 

Fastigheten planläggs till största del som 
bostäder men även som gata.   

Fastighetsbildning kommer att ske för att 
skapa lämpliga exploaterings- och 
gatufastigheter. 

Förrättningskostnader 

Utbyggnad av gata 

Överlåtelse av 
exploateringsfastigheter. 

Bogesund 1:47  
Ulricehamns Församling 

Fastigheten planläggs för 
begravningsändamål. Befintligt kapell 
erhåller skyddsbestämmelser genom 
rivningsförbud, att befintliga 
kulturhistoriska värden ska bevaras samt 
utökad lovplikt vid underhållsåtgärder av 
kapellet.  

Eventuell framtida 
fördyrning av åtgärder 
på kapellet 

Eventuell ersättning för 
rådighetsinskränkningar. 

Bogesund 1:281 
Kommunalt ägd 

Planläggs som gata, eventuellt regleras 
fastigheten till lämplig kommunal 
gatufastighet. 

Eventuella 
förrättningskostnader 

 

Bogesund s:2, s:11 s:13-15 Samfälligheterna regleras till lämplig 
kommunal gatufastighet. 

 Ersättning för inlösen av 
allmänplatsmark. 
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Samrådets genomförande  
Detaljplan för Bogesund 1:40 m.fl. ”Handelsträdgården” har varit föremål för samråd enligt 5 
kap. 6-37 § PBL under perioden 2015-07-13 - 2015-08-10. Samrådshandlingar har sänts till 
berörda sakägare, kommunala och statliga myndigheter och organ.  

Handlingar har varit tillgängliga för påseende under samrådstiden i stadshuset entré och på 
kommunens hemsida www.ulricehamn.se/detaljplaner. 

Under samrådstiden har 10 skrivelser inkommit. Yttrandena sammanfattas och 
kommenteras nedan.  

Handlingarna skickas till Kommunstyrelsen i Ulricehamn för granskning. 
 

Statliga verk och myndigheter 
1. Länsstyrelsen 
2. Trafikverket 
3. Lantmäteriet 
4. Statens geotekniska institut 
5. Räddningstjänsten 
6. Polismyndigheten 

Kommunala bolag, styrelser m.fl.   
7. Ulricehamns Energi AB 

Övriga 
8. Skanova 
9. Boende i närområdet (2 personer) 
10. Henrikssons Blomsterproduktion AB 

Sammanfattning och förslag till ändringar 
Statliga verk och myndigheter 

1. Länsstyrelsen 
Miljökvalitetsnormer för vatten 

 Planförslaget behöver redogöra hur planen arbetar för att minska risken för 
förorening av grundvatten och ytvatten med avseende på grundvattenförekomsten 
Blidsberg- Ulricehamn och ytvattenförekomsten Åsunden.  
Kommentar: Syftet med detaljplanen ger i sig ett bättre skydd för 
vattenförekomsterna än vad dagens detaljplan tillåter. Området är i 
dag en grusyta där infiltration sker okontrollerat medan förslaget 
innebär att stora delar av området får ett vegetationstäcke där skyddet 

http://www.ulricehamn.se/detaljplaner
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för grundvattnet är större. Dagvatten från tak, gårdsplaner och 
uppfarter bör främst ledas ut på bevuxen mark för infiltration. 
Planområdets läge medger ingen gemensam yta för 
dagvattenhantering. Dag och dräneringsvatten från området som inte 
kan hanteras enligt ovan ansluts till kommunens dagvattennät, och får 
hanteras enligt den allmänna översynen av dagvattensystemet. Det 
pågår ett arbete med en ny dagvattenpolicy där frågan hanteras.  

 Dagvattenhantering behöver beskrivas och hur den anpassas för att minska risken för 
förorening. Hänsyn behöver tas till att marken är av genomsläppligt material som ger 
risk för förorening av grundvatten om utsläpp av skadliga ämnen sker.  
Kommentar: Se svar ovan. 

 Det behöver beskrivas hur schaktarbeten ska utföras för att inte sprida föroreningar 
till grundvattnet. Risken för förorening av grundvatten behöver beskrivas och 
anpassningen av schaktarbeten och dagvattenhantering behöver ske med hänsyn till 
att området ligger på en grundvattentäkt och omfattas av vattenskyddsområde. 
Kommentar: Området är sanerat med avseende på markföroreningar, 
varför risk för förorening inte anses förhöjd. Då området ligger inom 
sekundär skyddszon krävs tillstånd från miljö- och byggnämnden där 
krav på skyddsåtgärder i samband med schaktning kommer att krävas. 
Inga omfattande schaktningar förväntas under grundvattenytan. 
Källare får inte uppföras. 

Vattenverksamhet 

 Om schakter måste länshållas behöver det utredas hur detta bäst görs för att 
minimera risker för omgivningspåverkan. Bortledning av grundvatten är en 
tillståndspliktig verksamhet om det inte är uppenbart att enskilda eller allmännas 
intressen inte skadas av påverkan av vattenförhållandena. Planhandlingarna behöver 
beskriva schakterna tillräckligt för att visa att en eventuell påverkan på vattennivåer 
och geoteknik är så pass begränsad att den går att tillåta.  
Kommentar: Se ovan. 

Kulturmiljö 

 Länsstyrelsen anser att en arkeologisk utredning behöver göras för att säkerställa att 
några idag ej kända fornlämningar berörs av exploateringen.  
Kommentar: Lödöse museum har utfört utredningen i november 2015. 
Utredningen visar att det inte förekommer några tidigare okända 
fornlämningar inom detaljplaneområdet.   

Geoteknik 

 Den geotekniska utredningen saknar en analys av stabilitetsförhållandena. En 
kompletterande utredning så att hela planområdet ingår behövs. 
Kommentar: Den geotekniska undersökningen har kompletterats.  
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Trafikfrågor 

 Bullerutredning saknas för planområdet, utredningen behöver utgå från en prognos 
för 2035. Planbestämmelse gällande riktvärden för buller saknas. 
Kommentar: En bullerutredning har tagits fram. Planbestämmelse 
gällande riktvärden för buller har lagts till.  

 I planförslaget står det att den föreslagna trafiklösningen inte kommer att innebära 
ökad trafik för grannfastigheter. Det bör framgå hur denna slutsats kommit fram. 
Kommentar: Slutsatsen har tagits bort och texten gällande trafik i 
konsekvensbeskrivningen har reviderats.  

Farligt gods 

 Planområdet ligger inom cirka 100 meter från nuvarande riksväg 40 och 
Länsstyrelsen vill därför se en bedömning av risker kopplade till farligt gods.  
Kommentar: Beaktas. 

Götalandsbanan 

 Tills den fördjupade utredningen om sträckningsalternativ för Götalandsbanan är 
avslutad är det enligt Trafikverket mycket svårt att få en uppfattning om hur 
föreslagen exploatering i området kommer att påverka eller påverkas av 
Götalandsbanan. Kommunen bör avvakta med exploatering av detta läge till dess att 
sträckningen av den nya järnvägen är klar.  
Kommentar: Se svar på Trafikverkets yttrande nedan.  

2. Trafikverket 
 Kommunen skriver att Götalandsbanan skall beaktas i planen men hur detta ska 

göras framgår inte. 
Kommentar: Noteras. 

 Innan den fördjupade utredningen om sträckningsalternativ är avslutad är det enligt 
Trafikverkets bedömning mycket svårt att få en uppfattning om hur föreslagen 
exploatering i planområdet kommer att påverka eller påverkas av Götalandsbanan. 
Likaså är det svårt att bedöma hur riksintresset för Götalandsbanan påverkas av 
planen. 
Kommentar: Kommunen håller sig uppdaterad om planeringsläget för 
Götalandsbanan. En utbyggnad av bostäder enligt detaljplanen bör inte 
försvåra avsevärt mycket för en framtida utbyggnad av 
höghastighetsjärnvägen. Då exploateringen som medges i planen är en 
förtätning av befintligt bostadsområde är det rimligt att acceptera 
utbyggnaden. 

 Om kommunen vill ha ett centrumnära läge för en eventuell station är det viktigt att 
inte denna möjlighet byggs bort. Att i nuläget planera för exploatering så nära 
kommunens egen önskade järnvägssträckning kan försvåra och fördyra denna 
lokalisering.  
Kommentar: Se föregående kommentar. 
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 Det är också viktigt att ta till vara på potentialen som finns i närområdet om det skulle 
beslutas om en station. Att då bygga villor i närområdet är inte att ta till vara på 
potentialen då det innebär ett mycket lågt utnyttjande av marken. 
Kommentar: Detaljplanen har reviderats och tillåter nu även 
radhus/parhus i vissa delar av planområdet. Utnyttjandet av marken är 
därför till viss mån högre än i samrådsförslaget. Samtidigt pågår 
planering av Bronäsområdet där exploateringsgraden planeras att bli 
högre vilket också skulle ligga i närområdet för en eventuell kommande 
järnvägsstation samt närmare stadens centrum och den service som 
finns där.  

 Om Götalandsbanan hamnar i det centrala läge kommunen önskar i sin översiktsplan 
kommer området vara utsatt för trafikbuller från den nya järnvägen.  
Kommentar: Noteras.  

 Kommunen bör ta fram en bullerutredning och komplettera plankartan med 
riktvärden för trafikbuller. I utredningen ska utgå från prognos för 2035 med hänsyn 
tagen till effekten av ny väg 40. 
Kommentar: En bullerutredning har tagits fram.  

 I planförslaget står det att den föreslagna trafiklösningen inte innebär ökad trafik för 
grannfastigheter. Trafikverket anser att det bör framgå hur denna slutsats kunnat 
dras. 
Kommentar: Slutsatsen har tagits bort och texten gällande trafik i 
konsekvensbeskrivningen har reviderats.  

 Risker med farligt gods behöver beaktas utmed vägen även efter öppnandet av den 
nya motorvägen. 
Kommentar: Beaktas.     

3. Lantmäteriet 
 Beteckning för samfälligheten Bogesund s:15, som delvis ligger inom planområdet, 

saknas på plankartan. 
Kommentar: Beaktas, samfälligheten s:15 syns nu i plankartan. 

 U-områden för rätt till utrymme för ledningar saknas på plankartan men bör finnas 
med då det underlättar bildande av ledningsrätt/avtalsservitut och gör det tydligt för 
berörda fastighetsägare var dessa ledningar ligger eller kan läggas. 
Kommentar: Beaktas, ledningar kommer främst att läggas i gatan men 
ett u-område har lagts till.  

4. Statens geotekniska institut 
 Bedömning av stabilitetsförhållanden avseende planerat planändamål har inte 

redovisats i den geotekniska utredningen ”PM Geoteknik”. Kyrkogårdsområdet 
saknas i utredningen. SGI bedömer preliminärt de geotekniska förutsättningarna med 
avseende på stabilitet som gynnsamma. Kompletterande utredning inklusive 
fältundersökningar erfordras så att hela planområdet omfattas och att effekterna av 
slänten ned mot gamla riksväg 40 och området ned mot sjön Åsunden beaktas.  
Kommentar: Den geotekniska undersökningen har kompletterats.  
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5. Räddningstjänsten 
 Avståndet från släckfordon till brandpost bör inte överstiga 75 meter. Avståndet 

mellan brandposter bör således inte överstiga 150 meter. Vattenflödet i 
brandposterna i området bör vara 600 liter/min enligt VAV P 83.  
Kommentar: Noteras och vidarebefordras till Ulricehamns Energi AB. 

6. Polismyndigheten 
 Vid anläggning av nya bostadsområden är det viktigt att beakta det brottspreventiva 

perspektivet samt oskyddade trafikanters säkerhet i området som planen omfattar. 
Detaljplanen innehåller inga områden eller förslag där polisen ser behov av att yttra 
sig specifikt, utan planen lämnas utan erinran. 
Kommentar: Noteras. 

Kommunala bolag, styrelser m.fl.   

7. Ulricehamns Energi AB 
 Under teknisk försörjning på sidan 15 är det en transformatorstation som finns inom 

området och fjärrvärme finns utbyggt till handelsområdet nordost om kyrkogården.  
Kommentar: Noteras. 

 Under dagvatten har ledningarna haft bristande kapacitet, vilket kan skrivas. Detta 
troligen på grund av den tidigare nu rivna stora byggnationen på f.d. växthusområdet. 
Kommentar: Noteras.  

 För siffrorna på grundvattennivån bör det kanske noteras ett datum för mätning då 
nivån varierar under året. 
Kommentar: Noteras. 

 På sida 17 under teknisk försörjning gäller att fjärrvärme kan dras fram till området 
och att dagvattenledningar planeras förstärkas. 
Kommentar: Noteras. 

 På sidan 24 under dagvatten räcker det att skriva att dagvattnet behöver utredas 
vidare. Detta eftersom ny exploateringsgrad av avrinning behöver jämföras med 
tidigare då problem fanns. 
Kommentar: Noteras. 

  En justering av plangräns måste ske på grund av VA-ledningar, optobrunn och 
optofiber längs med Reflevägen och Brunnvägen. 
Kommentar: Beaktas.  

 Utmed Brunnvägen ska gångvägen breddas in på tomtmark och belysningsstolpar 
flyttas. Det ligger en signalkabel 4 meter in från nuvarande kantsten och i samband 
med de nämnda arbetena bör den kunna flyttas ut i ny gc-väg.  
Kommentar: Noteras. 

 Erhållen plankarta verkar vara i format A0 men det står att det är A1. 
Kommentar: Noteras. 
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 En illustration på sidan 18 och text på sidan 15 talar om att 23 friliggande villor 
planeras. Tomtavgränsningarna bör då kunna visas i plankartan för att infrastruktur 
gällande ledningar ska kunna säkerställas och byggas ut och inga tveksamheter ska 
råda om vad och hur vi ska dra fram ledningarna.  
Kommentar: Exakt utformning av tomterna kommer att avgöras i 
senare skeden. Dialog mellan Ulricehamn Energi AB och kommunens 
exploateringsavdelning är därför nödvändig.  

Övriga 

8. Skanova AB 
 Skanovas anläggning inom och intill aktuellt område är markerade på bifogad karta 

nedan.  

 

 Kabelstråket längs Brunnvägen består av blykablar, vilka kräver speciell behandling 
om de kommer i konflikt med föreslaget bullerplank och måste flyttas. För diskussion 
om eventuell undanflytt alternativt skyddande av Skanovas anläggningar i samband 
med byggnation, skall kontakt tas med Skanova i god tid. 
Kommentar: Noteras. 

9. Boende i närområdet (2 personer) 
 Kommunen ska planera för en minskad mängd av fordon istället för att kalkylera med 

en ökning. Trafikmängden vid punkt 2 är 2400 ÅDT och planen kalkylerar för 3000 
fordon.  
Kommentar: Bullerutredningen som har genomförts efter samråd visar 
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en prognos på 3100 för år 2035 på Brunnvägen. Kommunen har ingen 
avsikt eller strävan att öka trafikmängden på Brunnvägen utan arbetar 
för att trafiken i stort minskas.  

 Led om genomfartstrafik mot 
Brunn och Tvärred till gamla R40 
istället för att passera igenom ett 
villaområde. Gör om bron i 
Villastaden över gamla R40 till 
GC-bro. 
Kommentar: Noteras men 
kan ej justeras i den här 
detaljplanen då det ligger 
utanför planområdet (se 
bild). Trafikverket är 
väghållare för gamla riksväg 
40 (väg 1704) medan 
kommunen är väghållare för 
Brunnvägen, frågan berör 
således både kommunen och 
Trafikverket.   

 Problem med hög hastighet vid sin fastighet och ser gärna trafiksänkande åtgärder på 
Brunnvägen hellre än bullerplank. 
Kommentar: Noteras, olika åtgärder på Brunnvägen skall ses över i 
samband med byggnation av GC-väg. Arbete med en ny hastighetsplan 
för kommunen pågår där Brunnvägen förväntas skyltas om till 40 
km/h. 

 

10. Henrikssons Blomsterproduktion AB 
 Hur kommer kommunen att ersätta den rivna förrådsbyggnaden på Bogesund 1:41? 

Kommentar: I det reviderade förslaget har gatans utformning setts över 
och ändrats så att den inte längre påverkar Bogesund 1:41. 

 

 

 

 

 

Sebastian Olofsson   Robin Enqvist 
Samhällsbyggnadschef   Planarkitekt  
Miljö och samhällsbyggnad  Planenheten 

Miljö och samhällsbyggnad
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TELEFON  0321 59 50 00   E-POST  kommun@ulricehamn.se 
BESÖKSADRESS  Bogesundsgatan 22   POSTADRESS  52386 Ulricehamn 
WEBB  ulricehamn.se   FACEBOOK  facebook.com/ulricehamnskommun

Miljö- och samhällsbyggnad

 
Ekonomisk beräkning av plangenomförande 
och drift för Bogesund 1:40 m.fl. 
”Handelsträdgården”   
Kostnader för miljö och samhällsbyggnad för genomförandet av detaljplan: 

 
Naturmark 510 m² 10 000 kr  
Anläggning av gata 1970 m²  1 500 000 kr  
Anläggning av GC-väg  
Terrassering 
Lantmäteriförrättning  

1371 m²  
21 906 
 

820 000 kr 
1 000 000 kr 
300 000 kr 

Beräknad kostnad   3 630 000 kr  
 
 
Den årliga kostnaden för drift och skötsel av gångväg, grönytor, mm.  

Ljuspunkter 16 st. x 760  12 160 kr  
Natur 510 m² x 3  1 530 kr  
Skötsel av gata 2 664 m² x 10  26 640 kr  
Skötsel av GC-väg 930 m² x 11  10 230 kr  

Beräknad årlig kostnad för kommunen  50 560 kr  
 
 
Markbyten  
(Markpriserna är grovt uppskattade) 

Inlösen av fastigheten Bogesund 1:31 1586 m2 30 000 
Kommunens köp av mark från Bogesund 1:41 425 m² 30 000 
Försäljning av mark till Bogesund 1:43 105 m² 9 000 

Beräknad kostnad   51 000 
  

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNAD 

 
Sebastian Olofsson                                                                         Robin Enqvist 
Samhällsbyggnadschef                                                                  Planarkitekt             
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§  
 

Samverkansavtal om hantering av förpackningar och 
tidningar mellan FTI och Ulricehamns kommun 
Dnr 2018/482 
 
 
Sammanfattning 
Förpacknings- och Tidningsinsamlingen har tagit fram ett förslag på samverkansavtal med 
tillhörande bilagor som används av drygt 80 kommuner i Sverige. Genom avtalet ansvarar 
Förpacknings- och Tidningsinsamlingen för etablering av nya återvinningsstationer samt för 
drift och underhåll av de nya samt befintliga återvinningsstationer. Kommunen ska verka för 
att tillhandahålla och anvisa platser för nyetableringar och därefter upplåta dessa 
kostnadsfritt till Förpacknings- och Tidningsinsamlingen. 
 
Samverkansavtalet berör i huvudsak Ulricehamns Energi AB som enligt ägardirektivet ska 
svara för avfallsverksamheten i kommunen. Ulricehamns Energi AB har granskat 
avtalsförslaget och framfört att man inte har något att erinra mot detsamma. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-07-09 från samhällsbyggnadschef  
2 Samverkansavtal Förpacknings- och tidningsinsamlingen 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Samverkansavtal om hantering av utsorterade förpackningar i kartong, metall, plast, glas 
samt tidningar i Ulricehamns kommun godkänns. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-07-09 

Tjänsteskrivelse Samverkansavtal om hantering av 
förpackningar och tidningar mellan FTI och 
Ulricehamns kommun 
Diarienummer 2018/482, löpnummer 2950/2018 
 
Sammanfattning 
Förpacknings- och Tidningsinsamlingen har tagit fram ett förslag på samverkansavtal med 
tillhörande bilagor som används av drygt 80 kommuner i Sverige. Genom avtalet ansvarar 
Förpacknings- och Tidningsinsamlingen för etablering av nya återvinningsstationer samt för 
drift och underhåll av de nya samt befintliga återvinningsstationer. Kommunen ska verka för 
att tillhandahålla och anvisa platser för nyetableringar och därefter upplåta dessa 
kostnadsfritt till Förpacknings- och Tidningsinsamlingen. 
 
Samverkansavtalet berör i huvudsak Ulricehamns Energi AB som enligt ägardirektivet ska 
svara för avfallsverksamheten i kommunen. Ulricehamns Energi AB har granskat 
avtalsförslaget och framfört att man inte har något att erinra mot detsamma. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Samverkansavtal om hantering av utsorterade förpackningar i kartong, metall, plast, glas 
samt tidningar i Ulricehamns kommun godkänns. 
 
 
Ärendet 
Förpackningar och tidningar är ett avfall som omfattas av regeringens förordningar om 
producentansvar. Det innebär att alla företag som tillverkar, fyller, säljer eller importerar 
förpackade varor ansvarar för att det finns ett system dit kunderna kan lämna 
förpackningarna och tidningar för återvinning. Producenterna har bildat fem materialbolag 
som är ägare till Förpacknings- och Tidningsinsamlingen som ansvarar för insamlingen av 
förpackningar och tidningar i Sverige. 
 
Förpacknings- och Tidningsinsamlingen har tagit fram ett förslag på samverkansavtal med 
tillhörande bilagor som används av drygt 80 kommuner i Sverige. Samverkansavtalet är 
kostnadsneutralt för kommunen. Genom avtalet ansvarar Förpacknings- och 
Tidningsinsamlingen för etablering av nya återvinningsstationer samt för drift och underhåll 
av de nya samt befintliga återvinningsstationer. Kommunen ska verka för att tillhandahålla 
och anvisa platser för nyetableringar och därefter upplåta dessa kostnadsfritt till 
Förpacknings- och Tidningsinsamlingen. Samverkansavtalet reglerar i huvudsak 
ansvarsfördelning och samordning mellan producenternas ansvar för insamling av 
producentmaterial och den kommunala verksamhet som har i uppgift att ombesörja 
kommunens avfallshantering. 
 
Samverkansavtalet berör således i huvudsak Ulricehamns Energi AB som enligt 
ägardirektivet ska svara för avfallsverksamheten i kommunen. Ulricehamns Energi AB har 
granskat avtalsförslaget och framfört att man inte har något att erinra mot detsamma. 
 
Samverkansavtalet ersätter alla tidigare avtal och överenskommelser i de frågor som regleras 
i samverkansavtalet.  
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Beslutsunderlag 

1 Samverkansavtal Förpacknings- och tidningsinsamlingen 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef   
 
 
 
 
 

Sebastian Olofsson Andreas Ekman 
Samhällsbyggnadschef Enhetschef Exploateringsenheten 
 Exploateringsenheten 
 Sektor miljö- och samhällsbyggnad 
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§  
 

Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård 
Dnr 2018/429 
 
 
Sammanfattning 
VästKoms styrelse har den 22 maj 2018 beslutat att rekommendera kommunalförbunden i 
Västra Götaland att i sin tur rekommendera sina respektive medlemskommuner att anta 
överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård med 
tillhörande riktlinjer samt förslag till reglering av betalningsansvar för tiden 2018-09-25 till 
2020-11-30. Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund behandlade 
ärendet den 1 juni och beslutade då att rekommendera medlemskommunerna att anta 
bifogad överenskommelse med tillhörande riktlinjer som reglerar in- och 
utskrivningsprocessen i Västra Götaland samt kommunernas betalningsansvar efter 
utskrivning.  
 
Förvaltningen har inget att invända mot överenskommelsen eller riktlinjen och förordar att 
Ulricehamns kommun antar Överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård och tillhörande riktlinje.  
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-06-21 från socialchef 
2 Överenskommelse Samverkan vid utskrivning 
3 Riktlinje Samverkan vid utskrivning VG 180504 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ulricehamns kommun antar Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård med tillhörande riktlinje som reglerar in- och utskrivningsprocessen i 
Västra Götaland samt kommunernas betalningsansvar efter utskrivning. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-06-21 

Tjänsteskrivelse Överenskommelse om samverkan 
vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
Diarienummer 2018/429, löpnummer 2703/2018 
 
Sammanfattning 
VästKoms styrelse har den 22 maj 2018 beslutat att rekommendera kommunalförbunden i 
Västra Götaland att i sin tur rekommendera sina respektive medlemskommuner att anta 
överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård med 
tillhörande riktlinjer samt förslag till reglering av betalningsansvar för tiden 2018-09-25 till 
2020-11-30. Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund behandlade 
ärendet den 1 juni och beslutade då att rekommendera medlemskommunerna att anta 
bifogad överenskommelse med tillhörande riktlinjer som reglerar in- och 
utskrivningsprocessen i Västra Götaland samt kommunernas betalningsansvar efter 
utskrivning.  
 
Förvaltningen har inget att invända mot överenskommelsen eller riktlinjen och förordar att 
Ulricehamns kommun antar Överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård och tillhörande riktlinje.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ulricehamns kommun antar Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård med tillhörande riktlinje som reglerar in- och utskrivningsprocessen i 
Västra Götaland samt kommunernas betalningsansvar efter utskrivning. 
 
 
Ärendet 
VästKoms styrelse har den 22 maj 2018 beslutat att rekommendera kommunalförbunden i 
Västra Götaland att i sin tur rekommendera sina respektive medlemskommuner att anta 
överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård med 
tillhörande riktlinjer samt förslag till reglering av betalningsansvar för tiden 2018-09-25 till 
2020-11-30. Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund behandlade 
ärendet den 1 juni och beslutade då att rekommendera medlemskommunerna att anta 
bifogad överenskommelse med tillhörande riktlinjer som reglerar in- och 
utskrivningsprocessen i Västra Götaland samt kommunernas betalningsansvar efter 
utskrivning.  
 
I Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om 
samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård framgår att samverkan vid 
utskrivning är en ny ansats för att stärka den enskildes rätt till en trygg och effektiv 
utskrivning, och stärka samordningen mellan huvudmän och verksamheter. Arbetet ska vara 
tillitsskapande och utgå ifrån den enskildes behov. 
 
Västra Götalandsregionen och länets kommuner är överens om att enskilda personer som 
inte längre har behov av slutenvårdens resurser omgående ska kunna skrivas ut därifrån, på 
ett tryggt och säkert sätt. Antalet dagar som enskilda är kvar inom slutenvården efter att de 
bedömts som utskrivningsklara ska minska, tillsammans med undvikbar slutenvård och 
oplanerade återinläggningar.  
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Riktlinjen för in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård grundar sig i 
överenskommelsen. I riktlinjen beskrivs in- och utskrivningsprocessens olika steg och gäller 
för samtliga kommuner i Västra Götaland och hälso- och sjukvårdsförvaltningarna i Västra 
Götalandsregionen samt vårdgivare som respektive parter har avtal med. Riktlinjen är 
övergripande och utgår från gällande lagar och Socialstyrelsens föreskrifter.  
 
Föreslagen överenskommelse innebär att betalningsansvaret för en kommun infaller om 
kommunen har ett genomsnittsvärde över 3,0 under en kalendermånad. En kommun betalar 
retroaktivt för mellanskillnaden mellan genomsnittligt antal kalenderdagar och 3,0 
(Mellanskillnaden  *  Antal utskrivna personer som omfattas av överenskommelsen  *     
7 100 kr). Genomsnittet summeras efter varje månad.  
 
Personer som ligger kvar inom slutenvården längre än sju kalenderdagar hanteras i särskild 
ordning och utifrån en individuell beräkning.  
 
En nedtrappning för betalningsansvaret för psykiatrin föreslås börja 2019-01-01. Förslaget 
innebär att under 2019 inträder en kommuns betalningsansvar för enskilda som vårdats 
inom sluten psykiatrisk vård och som omfattas av denna överenskommelse, 15 kalenderdagar 
efter slutenvården meddelat att den enskilde är utskrivningsklar. Från och med 2020-01-01 
till 2020-03-31 inträder en kommuns betalningsansvar efter sju dagar. Under denna 
nedtrappningstid gäller individberäkning. Från och med 2020-04-01 regleras 
betalningsansvaret på samma sätt oavsett om den enskilde vårdats i psykiatrisk eller 
somatisk vård, och samma genomsnittsmodell gäller oavsett var i slutenvården en person 
varit inskriven.  
 
Förvaltningen har inget att invända mot överenskommelsen eller riktlinjen och förordar att 
Ulricehamns kommun antar Överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård och tillhörande riktlinje.  
 
Beslutsunderlag 

1 Överenskommelse Samverkan vid utskrivning 
2 Riktlinje Samverkan vid utskrivning VG 180504 

 
Beslut lämnas till 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
Socialchef   
 
 
 
 
 

Magnus Andersson Maria Winsten 
Socialchef Utredare 
 Sektor välfärd 
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1. Inledning 
Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 

Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård grundar sig i lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och 

sjukvård (lag 2017:612), och bygger på Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra 

Götaland 2017-2020.  

Som bilaga till denna överenskommelse finns Gemensam riktlinje om in- och 

utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Västra Götaland, som beskriver 

processen och berörda verksamheters ansvar i varje processteg.  

2. Parter  
Parterna i denna överenskommelse är var och en av kommunerna i Västra 
Götaland och Västra Götalandsregionen.  

3. Gemensam målsättning 
Samverkan vid utskrivning är en ny ansats för att stärka den enskildes rätt till en 
trygg och effektiv utskrivning, och stärka samordningen mellan huvudmän och 
verksamheter. Arbetet ska vara tillitsskapande och utgå ifrån den enskildes 
behov. 
 
Västra Götalandsregionen och länets kommuner är överens om att enskilda 
personer som inte längre har behov av slutenvårdens resurser omgående ska 
kunna skrivas ut därifrån, på ett tryggt och säkert sätt. Antalet dagar som 
enskilda är kvar inom slutenvården efter att de bedömts som utskrivningsklarara 
ska minska, tillsammans med undvikbar slutenvård och oplanerade 
återinläggningar. Parterna är också överens om att det genomsnittsvärde som 
styr om och när kommunens betalansvar infaller successivt ska sänkas i Västra 
Götaland.   
 
Västra Götalandsregionen och länets kommuner är överens om målsättningen 
att betalningsansvaret ska regleras lika för somatisk och psykiatrisk vård.  

4. Giltighetstid  
Överenskommelsen gäller från och med 2018-09-25  till 2020-11-30.   

 

Inför ställningstagande om ny överenskommelse, efter 2020-11-30, ska denna 

överenskommelse utvärderas i sin helhet, både vad gäller reglering av 

betalansvaret och in- och utskrivningsprocess. Uppföljning och utvärdering ska 
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vara underlag för dialog om eventuella förändringar, och för sänkning av 

genomsnittsvärdet.  

 

Uppsägningstiden för avtalet är nio månader. Om någon part säger upp avtalet 

gäller lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning, om parterna inte kommer 

överens om något annat.  

5. Målgrupp  
Personer i alla åldrar som efter utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och 

sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna vården omfattas av denna 

överenskommelse.  

6. Parternas ansvar  
Kommunerna och Västra Götalandsregionen har i hälso- och sjukvårdsavtalet 

enats om en gemensam värdegrund för samverkan som även gäller för 

samarbetet enligt denna överenskommelse. 

Samarbetet ska kännetecknas av att: 

• Den enskildes behov, inflytande och självbestämmande alltid är utgångs-
punkt för hälso- och sjukvården 

• Utifrån den enskildes perspektiv ska vården vara lättillgänglig, effektiv 
och säker med god kvalitet och gott bemötande 

• Varje medarbetare aktivt bidrar med sin kunskap och kompetens samt 
samarbetar så att hälso- och sjukvården upplevs som en välfungerande 
helhet 
 

Parterna har ett gemensamt ansvar för att in- och utskrivning vid sluten hälso- 

och sjukvård är trygg, säker och effektiv för den enskilde. Kommunal verksamhet, 

slutenvård och landstingsfinansierad öppenvård ska alla bidra till att tiden inom 

slutenvården efter att en enskild bedömts som utskrivningsklar blir så kort som 

möjligt.  

Om genomsnittsvärdet för en kommun överskrids ska en gemensam åtgärdsplan 

på kommun- eller stadsdelsnivå tas fram. Åtgärdsplanen är ett gemensamt 

ansvar och alla berörda parter kan ta initiativ till en sådan.  

Parterna ska säkerställa att berörda verksamheter: 
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• Följer överenskommelse och riktlinje om in- och utskrivning vid sluten 

hälso- och sjukvård 

• Använder anvisade IT-system och följer gemensamma rutiner 

• Arbetar med förbättringar av in- och utskrivningsprocessen 

7. Kommuners betalningsansvar somatisk vård 
En kommuns betalningsansvar inträder när det genomsnittliga antalet dagar i 
sluten vård efter utskrivningsklar överskrider 3,0 kalenderdagar per kommun 
under en kalendermånad. Villkoren enligt Lag (2017:612) om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och den gemensamma riktlinjen ska 
vara uppfyllda.  Dessa villkor är:  
 

• Slutenvården ska ha skickat inskrivningsmeddelande 

• Slutenvården ska ha meddelat att den enskilde är utskrivningsklar 

• Om SIP ska göras ska öppenvården ha kallat till sådan   
 
Kommunens betalningsansvar ska inte inträda om den enskilde inte kan skrivas 
ut från den slutna vården på grund av att sådana insatser som den 
landstingsfinansierade öppna vården är ansvarig för inte är tillgängliga, eller det 
inte är klarlagt om sådana insatser är tillgängliga. 
 
Ekonomisk modell för att beräkna betalningsansvaret  

• Kommunens betalningsansvar inträder om man har ett genomsnitt över 

3,0 kalenderdagar under en kalendermånad.  

• En kommun betalar retroaktivt för mellanskillnaden mellan 

genomsnittligt antal kalenderdagar och 3,0. (Mellanskillnaden * Antal 

utskrivna personer som omfattas av denna överenskommelse *Fastställt 

belopp)  

• Genomsnittet summeras efter varje månad.  

• För personer som ligger kvar inom slutenvården längre än 7 
kalenderdagar efter bedömning om utskrivningsklar övergår 
genomsnittsberäkningen till individuell beräkning från dag 8. Kommunen 
betalar då för de dagar som överskriver 3 kalenderdagar, det vill säga från 
dag 4, per individ. Dessa personer ska inte räknas med i månadens 
genomsnitt.  
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Beloppet fastställs årligen av regeringen eller den myndighet som regeringen 
bestämmer, och motsvarar genomsnittskostnaden i riket för ett vårddygn i den 
slutna vården.  

8. Kommuners betalningsansvar psykiatrisk vård 
Från och med 2019-01-01 t o m 2019-12-31 inträder kommunens 

betalningsansvar för enskilda som vårdats inom sluten psykiatrisk vård och som 

omfattas av denna överenskommelse, 15 kalenderdagar efter att slutenvården 

meddelat att den enskilde är utskrivningsklar. (individberäkning) 

Från och med 2020-01-01 t o m 2020-03-31 inträder kommunens 

betalningsansvar 7 kalenderdagar efter att slutenvården meddelat att den 

enskilde är utskrivningsklar. (individberäkning) 

Från och med 2020-04-01 regleras betalningsansvaret på samma sätt oavsett om 

den enskilde vårdats i psykiatrisk eller somatisk vård.  

Villkoren för att kommunens betalansvar ska inträda är de samma som gäller för 

somatisk vård. 

9. Utvecklingsåtagande  
Parterna ska vidareutveckla planeringsprocessen för en säker, trygg och effektiv 

in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Detta innefattar att: 

• Vidareutveckla en digital lösning för utdata för gemensam uppföljning  

• Vidareutveckla gemensamt IT-stöd för att stödja in- och 

utskrivningsprocessen 

• Arbeta vidare med vad i dagens remisshantering mellan öppenvård och 
slutenvård som behöver överföras till gemensamt IT-stöd  

• Bevaka att verksamheternas anslutning till Nationell patientöversikt 
(NPÖ) fortskrider 

• Arbeta vidare med hanteringen av hur insatser som den 
landstingsfinansierade öppna vården är ansvarig för ska identifieras när 
betalningsavtalet inte ska övergå till kommunen på grund av uteblivande 
av dessa insatser.  
 

10. Uppföljning  
De delregionala vårdsamverkansgrupperna lämnar rapport årligen till 

Vårdsamverkan Västra Götaland. Rapporten ska innehålla:  
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• Följsamhet till överenskommelsen och gemensam riktlinje med förslag till 

gemensamma förbättringar 

11. Ändringar i gemensam riktlinje  
Ändringar i Gemensam riktlinje om in- och utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård i Västra Götaland får hanteras på tjänstemannanivå, så länge dessa 
ändringar ryms inom denna överenskommelse. Ändringen initieras och godkänns 
då av Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsdirektör och direktören på 
VästKom efter förankring i Vårdsamverkan Västra Götaland och sedvanlig 
förankring i respektive huvudmannaled. 

12. Avvikelser 
Avvikelser från åtagande enligt denna överenskommelse hanteras i enlighet med 
Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland 2017-2020. 

13. Tvist  
Tvist mellan parternas tolkning av överenskommelsens innebörd ska hanteras i 
enlighet med Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland 2017–2020.  
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Om riktlinjen  
Riktlinjen för in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård grundar sig i 

överenskommelsen mellan Västra Götalands kommuner och Västra 

Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård.  

I riktlinjen beskrivs in-och utskrivningsprocessens olika steg. Under varje rubrik 

specificeras öppenvårdens, slutenvårdens, kommunal hälso- och sjukvård och 

socialtjänstens ansvar i respektive processteg. 

Riktlinjen gäller för samtliga kommuner i Västra Götaland och hälso- och 

sjukvårdsförvaltningarna i Västra Götalandsregionen samt vårdgivare som 

respektive parter har avtal med. Riktlinjen är övergripande och utgår från 

gällande lagar och Socialstyrelsens föreskrifter.  

Den fastställda IT-tjänsten och Nationell Patientöversikt (NPÖ) ska användas. 

Varje vårdgivare och socialnämnd har ansvar för att verksamheten arbetar 

utifrån denna regionala riktlinje, och utifrån regional rutin. Vårdval och den 

enskildes rätt att välja vårdcentral och/eller rehabiliteringsenhet ska beaktas.  

Målgrupp 
Personer i alla åldrar som efter utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och 

sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna vården omfattas av denna 

riktlinje.  

Processen ser olika ut beroende på om den enskilde har behov av samordnade 

insatser från både region och kommun i form av hälso- och sjukvård eller 

socialtjänst efter utskrivning eller inte. 
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Processbilder 

Process med behov av samordning efter utskrivning 
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      Process vid behov av samordning efter utskrivning där SIP görs på sjukhuset 
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Process utan behov av samordning efter utskrivning 
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Process av samordning inför utskrivning till öppen psykiatrisk tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk vård  
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Samtycke 
In- och utskrivningsprocessen förutsätter samtycke från den enskilde. Om 

samtycke till samordning och utbyte av information lämnas genomförs 

utskrivningsprocessen enligt denna riktlinje. Varje verksamhet måste förvissa sig 

om att samtycke har lämnats. 

När samtycke inte lämnas ansvarar respektive verksamhet för att dokumentera 

planerade insatser inom sitt ansvarsområde. Respektive verksamhet ansvarar 

också för att dokumentera att samtycke inte lämnats. 

Om den enskilde på grund av sitt hälsotillstånd eller av andra skäl inte kan 

samtycka till att en uppgift lämnas ut tillämpas regleringen i offentlighets- och 

sekretesslagen (OSL 25 kap § 13). 

Avvikelser 
Avvikelser från åtagande enligt denna riktlinje hanteras i enlighet med Hälso- och 

sjukvårdsavtalet i Västra Götaland 2017-2020. 

Kommuners betalningsansvar 
En kommuns betalningsansvar inträder när det genomsnittliga antalet dagar i 

sluten vård efter utskrivningsklar överskrider 3,0 kalenderdagar per kommun 

under en kalendermånad.  

Villkoren för att betalningsansvaret ska inträda är att:   

• Slutenvården ska ha skickat inskrivningsmeddelande enligt denna riktlinje 

• Slutenvården ska ha meddelat att den enskilde är utskrivningsklar enligt 
riktlinjen 

• Om samordnad individuell planering ska göras ska öppenvården ha kallat 

till SIP-möte enligt denna riktlinje   
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Vårdbegäran/Remiss  
Vårdbegäran och remiss är första steget i processen.  

Öppenvårdens 
ansvar 
 
 
 
 
 

När öppenvården initierar akut eller planerad inskrivning i 
slutenvård ska en vårdbegäran/remiss medfölja, sändas eller 
vidarebefordras till slutenvården, och andra berörda 
verksamheter.  
 
Denna vårdbegäran/remiss ska innehålla: 

• kontaktuppgifter 

• vad den egentliga försämringen är 

• aktuella läkemedel, egenvård/övertaget ansvar för 
läkemedelshanteringen/dosexpedierade läkemedel 

• den enskildes funktionstillstånd 

• boendeform 

• pågående insatser 

• om fast vårdkontakt redan finns 
 
Har den enskilde åkt till sjukhuset på eget initiativ och 
slutenvården efterfrågar information ska sådan överföras.  
 

Slutenvårdens 
ansvar 

Uppmärksamma och efterfråga kompletterande information.  
 
 

Kommunala 
hälso- och 
sjukvårdens 
ansvar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om den enskilde är inskriven i kommunal hälso- och sjukvård 
och samtycke finns ska en vårdbegäran göras i IT-tjänsten. 
Detta gäller vid både akut och planerad inskrivning i 
slutenvården.   
 
Informera om: 

• kontaktuppgifter 

• vad den egentliga försämringen är 

• aktuella läkemedel, egenvård/övertaget ansvar för 
läkemedelshanteringen/dosexpedierade läkemedel 

• den enskilde funktionstillstånd 

• boendeform 

• pågående insatser 
 
Har den enskilde åkt till sjukhuset på eget initiativ och 
slutenvården efterfrågar information ska sådan överföras.  
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Socialtjänstens 
ansvar 

Vid behov bör även socialtjänsten göra en vårdbegäran i IT-
tjänsten eller komplettera med socialtjänstens insatser i 
befintlig vårdbegäran.  
 
Informera om:  

• kontaktuppgifter 

• pågående insatser 

• aktuell situation 

• annan relevant information 
 

Har den enskilde åkt till sjukhuset på eget initiativ och 
slutenvården efterfrågar information bör sådan överföras. 
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Inskrivningsmeddelande  
Steg två i processen är inskrivningsmeddelandet. Här påbörjas samordning och 

utbyte av information, via IT-tjänsten eller på annat sätt, mellan verksamheterna.  

Öppenvårdens 
ansvar 

Förvissa sig om att samtycke är lämnat från den enskilde.  
 
Påbörja samordning och utbyte av information med berörda 
verksamheter. 
 

Slutenvårdens 
ansvar 

Skicka inskrivningsmeddelande till berörda verksamheter 
inom 24 timmar efter att behandlade läkare bedömt att den 
enskilde kan ha behov av insatser efter utskrivning. Om 
bedömningen sker i ett senare skede i vårdförloppet ska ett 
inskrivningsmeddelande skickas inom 24 timmar efter att 
bedömningen gjordes. Om primärvårdsrehabilitering är vald, 
ska de också meddelas om inskrivningen.  
 
Om den enskilde samtycker ska inskrivningsorsak meddelas i 
anslutning till inskrivningsmeddelandet. Samtycke behöver 
dock inte inhämtas för att skicka ett inskrivningsmeddelande 
utan inskrivningsorsak. 
 
Inskrivningsmeddelandet ska innehålla: 

• namn och personnummer 

• i vilken kommun den enskilde är folkbokförd 

• vilken vårdcentral den enskilde är listad på och/eller 
vilken specialistmottagning den enskilde har sin 
pågående behandling vid 

• preliminärt datum för utskrivning 
 
Efterfråga samtycke för samordning och utbyte av 
information inför utskrivning och meddela det till berörda 
verksamheter. Om samtycke inte ges ska berörda 
verksamheter meddelas även om detta.  
 

Kommunala 
hälso- och 
sjukvårdens 
ansvar 

Förvissa sig om att samtycke är lämnat från den enskilde.  
 
Påbörja samordning och utbyte av information med berörda 
verksamheter. 
 
Ta emot och meddela berörda verksamheter inom 
kommunen.  
 

Socialtjänstens 
ansvar 

Förvissa sig om att samtycke är lämnat från den enskilde.  
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Påbörja samordning och utbyte av information med berörda 
verksamheter. 
 
Ta emot och meddela berörda verksamheter inom 
kommunen. 
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Fast vårdkontakt utses i öppenvård  
Öppenvårdens 
ansvar 

Verksamhetschef ansvarar för att fast vårdkontakt utses. Fast 
vårdkontakt ska vara en tydligt utpekad person. 
 
Om den enskilde redan har en fast vårdkontakt kan hen 
fortsätta att vara det. 
 
Om det finns fler än en fast vårdkontakt ska dessa samverka 
och samordna sina insatser samt bestämma vem som ska 
ansvara för att kalla till SIP-möte. 
 
Meddela den fasta vårdkontaktens kontaktuppgifter till 
berörda verksamheter. 
 
Meddela den enskilde om vem som är utsedd till fast 
vårdkontakt. 
 

Slutenvårdens 
ansvar 

 

Kommunala 
hälso- och 
sjukvårdens 
ansvar 

 

Socialtjänstens 
ansvar 
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Planering inför utskrivning  
Varje verksamhet ansvarar för sin egen planering men också för samordning och 

utbyte av information med andra berörda verksamheter samt den enskilde. 

Slutenvården har huvudansvaret för att samordning sker fram till överlämningen 

till den enskildes fasta vårdkontakt. 

Planeringen pågår från det att inskrivningsmeddelande skickats till dess att den 

enskilde är hemma. Planeringen ska säkra att den enskildes behov är 

omhändertagna fram tills den samordnade individuella planen (SIP) görs. Om den 

enskilde inte har behov av samordnade insatser efter utskrivning ska planeringen 

säkra en trygg utskrivning. Bedömningen att en SIP inte behövs ska i sådana fall 

meddelas alla berörda verksamheter.  

Den enskilde har under planeringen rätt att av socialtjänsten bli informerad om 

sin möjlighet att ansöka om insatser.  

Öppenvårdens 
ansvar 

Påbörja utredning av insatser utifrån den enskildes behov. 
Om samordnade insatser behövs, komma överens med 
slutenvården om när samordningsansvaret övergår till den 
fasta vårdkontakten.  
 
Om samordnade insatser behövs ska den fasta 
vårdkontakten komma överens med den enskilde och andra 
berörda om lämplig tidpunkt för SIP-möte. 
 
Skyldiga att samverka med samtliga berörda verksamheter. 
 

Slutenvårdens 
ansvar 

Utreda och fastställa fortsatta behov av hälso- och sjukvård. 
Om behov av rehabiliterande insatser i öppenvård finns ska 
den enskilde tillfrågas om vilken rehabiliteringsenhet hen 
väljer/har valt. Löpande informera berörda verksamheter om 
den enskildes situation.  
 
Om samordnade insatser behövs, komma överens med 
öppenvården om när samordningsansvaret övergår till den 
fasta vårdkontakten. 
 
Involvera den enskilde och/eller närstående. 
 
För enskilda som vårdas enligt lagen om psykiatrisk 
tvångsvård eller lagen om rättspsykiatrisk vård ska ansvarig 
chefsöverläkare medverka i samordning och planering med 
samtliga berörda verksamheter.  
 
Skyldiga att samverka med samtliga berörda verksamheter.  
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Kommunala 
hälso- och 
sjukvårdens 
ansvar 

Påbörja utredning av insatser utifrån den enskildes behov. 
 
Skyldiga att samverka med samtliga berörda verksamheter. 
 

Socialtjänstens 
ansvar 

Informera om socialtjänstens insatser. Ta emot eventuell 
ansökan från den enskilde, utreda och bedöma behov av 
bistånd enligt socialtjänstlagen och/eller lagen om stöd och 
service för vissa funktionshindrade. 
 
Skyldiga att samverka med samtliga berörda verksamheter. 
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Meddelande om utskrivningsklar 
Den enskilde ska kunna lämna slutenvården när hen är utskrivningsklar. Därför 

beskriver detta processteg även vilken information slutenvården ska lämna i 

samband med utskrivning. Det är en förutsättning för en snabb utskrivning att 

Meddelande om utskrivningsklar och Information vid utskrivning sker parallellt. 

Öppenvårdens 
ansvar 

 

Slutenvårdens 
ansvar 

Behandlande läkare bedömer att den enskilde är 
utskrivningsklar, det vill säga inte längre har behov av den 
slutna vårdens resurser. Därefter meddelar slutenvården 
berörda verksamheter om detta. 
 
Slutenvården säkrar att nödvändig information är överförd 
till berörda verksamheter, och att den enskilde är 
informerad.  
 
Nödvändig information som ska lämnas är: 

• epikris/slutanteckning 

• remiss där det fortsatta vårdbehovet framgår 

• läkemedelslista och läkemedelsberättelse 

• hälso- och funktionstillstånd för den enskilde vid in- 
och utskrivning 

• den enskildes upplevelse av sitt hälsotillstånd 

• riskbedömningar 

• vårdsammanfattning 

• redogörelser för komplikationer och avvikelser 
under vårdtiden 

• arbetsförmåga (om relevant) 
 
För enskilda som vårdas enligt lagen om psykiatrisk 
tvångsvård (LPT) eller lagen om rättspsykiatrisk vård 
(LRV): 
Chefsöverläkaren ansvarar för att underrätta berörd 
enhet vid landsting, kommun eller annan huvudman 
om beslut om öppen psykiatrisk tvångsvård så snart 
som möjligt (7 a § LPT), om bestämmelser om 
sekretess eller tystnadsplikt inte hindrar det. 

 

Kommunala 
hälso- och 
sjukvårdens 
ansvar 

 

Socialtjänstens 
ansvar 
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Information vid utskrivning 
Öppenvårdens 
ansvar 

Bekräfta att Nödvändig information från slutenvården 
överförts så att den enskilde får en säker hemgång.  
 
Begära kompletterande information om nödvändig 
information saknas. 

Slutenvårdens 
ansvar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Information vid utskrivning ska skickas till alla verksamheter 
som fått inskrivningsmeddelande och andra berörda 
verksamheter som har betydelse för fortsatt vård, stöd och 
omsorg. 
 
All dokumentation ska vara klar och överförd till berörda 
verksamheter innan den enskilde skrivs ut från slutenvården, 
se Meddelande om utskrivningsklar, även om inget samtycke 
till samordnad individuell plan har getts. Om den enskilde 
inte skrivits ut i samband med Meddelande om 
utskrivningsklar, ska informationen uppdateras i samband 
med utskrivning. 
 
Nödvändiga läkemedel, specifikt förbandsmaterial och 
nutritionsprodukter ska vara tillgängliga och säkrade för de 
dygn som krävs för en kontinuitet i behandlingen efter 
utskrivning. Recept ska vara utfärdade enligt gällande 
regionala medicinska riktlinjer för Västra Götalandsregionen. 
Nödvändiga hjälpmedel och medicinskteknisk utrustning ska 
vara tillgängliga och säkrade för den enskilde efter 
utskrivning. 
 
Den enskilde ska ha fått muntlig och skriftlig information och 
en genomgång av: 

• läkemedelslista och läkemedelsberättelse 

• hantering av hjälpmedel 

• en sammanfattning av den vård och behandling som 
getts under vårdtiden 

• vad den enskilde ska göra vid försämring 

• fast vårdkontakt i öppenvården 

Kommunala 
hälso- och 
sjukvårdens 
ansvar 

Bekräfta att Nödvändig information från slutenvården 
överförts så att den enskilde får en säker hemgång.  
 
Begära kompletterande information om nödvändig 
information saknas. 

Socialtjänstens 
ansvar 

Bekräfta att Nödvändig information från slutenvården 
överförts så att den enskilde får en säker hemgång.  
 
Begära kompletterande information om nödvändig 
information saknas. 
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Kallelse till SIP-möte 
Detta och följande processteg för SIP gäller då den enskilde efter utskrivning har 

behov av samordnade insatser från både landsting och kommun i form av hälso- 

och sjukvård och/eller socialtjänst. 

Tid för SIP-mötet anpassas efter den enskildes behov och kan med fördel 

bestämmas under Planering inför utskrivning. Kallelse kan skickas innan 

Meddelande om utskrivningsklar och SIP-mötet kan genomföras redan på 

sjukhuset. Det vanligaste är dock att SIP-mötet genomförs när den enskilde är 

utskriven från slutenvården. Den enskilde ska ha lämnat samtycke till att kallelse 

skickas. 

Öppenvårdens 
ansvar 

Skicka kallelse till SIP-möte till den enskilde och berörda 
verksamheter, senast tre kalenderdagar efter att 
slutenvården skickat meddelande om utskrivningsklar.  
 
Endast en fast vårdkontakt kallar till SIP-möte. 
 
Kallelsen ska ange: 

• vem planeringen gäller för 

• syfte och vilka frågor som ska tas upp 

• vem som är sammankallande 

• vilka som är kallade och inbjudna  

• tid, plats och mötesform 
 
För enskilda som behöver insatser i samband med öppen 
psykiatrisk tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk vård ska 
planeringen i stället genomföras enligt bestämmelserna om 
en samordnad vårdplan i 7 a § lagen om psykiatrisk 
tvångsvård och 12 a § lagen om rättspsykiatrisk vård. 
 

Slutenvårdens 
ansvar 

 

Kommunala 
hälso- och 
sjukvårdens 
ansvar 

 

Socialtjänstens 
ansvar 

 

 

  



2018-04-05 
 
 

 

18 
 

Upprätta eller uppdatera SIP 
Under SIP-mötet bestäms vem som fortsättningsvis är huvudansvarig för SIP, 

vem som har uppföljningsansvar för de olika insatserna och datum för 

uppföljning.  

Öppenvårdens 
ansvar 

Fast vårdkontakt ansvarar för att en SIP upprättas eller 
uppdateras.  SIP ska dokumenteras i samverkan med berörda 
verksamheter och den enskilde.  

 
Primärvårdsrehabiliteringen ska vid kallelse delta på SIP-
mötet.  
 
Fast vårdkontakt ansvarar för den enskildes delaktighet i 
upprättandet/uppdatering av SIP och för att hen har tillgång 
till den samordnade individuella planen. 
 

Slutenvårdens 
ansvar 

Slutenvården ska vid kallelse delta på SIP-mötet. 
 
För öppen psykiatrisk tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk 
vård enligt 7 § och 7 a § LPT och 12 a § LRV ska samordnad 
plan upprättas av chefsöverläkaren, om en bedömning finns 
om att den enskilde är i behov av insatser i samband med 
öppen psykiatrisk tvångsvård. Den samordnade planen ska 
utformas i samarbete mellan de verksamheter vid 
kommunen eller landstinget som svarar för insatserna. Den 
samordnade planen är upprättad när den har justerats av 
verksamheterna.  
 

Kommunala 
hälso- och 
sjukvårdens 
ansvar 

Kommunal hälso- och sjukvård ska vid kallelse delta på SIP-
mötet. 

Socialtjänstens 
ansvar 

Socialtjänsten ska vid kallelse delta på SIP-mötet. 
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Följa upp SIP 
Öppenvårdens 
ansvar 

Kan vara huvudansvarig för SIP och ansvarar då för att kalla 
till uppföljning. 
 
Delta vid uppföljning vid kallelse från annan huvudansvarig. 
 

Slutenvårdens 
ansvar 

Kan vara huvudansvarig för SIP och ansvarar då för att kalla 
till uppföljning. 
 
Delta vid uppföljning vid kallelse från annan huvudansvarig. 
 

Kommunala 
hälso- och 
sjukvårdens 
ansvar 

Kan vara huvudansvarig för SIP och ansvarar då för att kalla 
till uppföljning. 
 
Delta vid uppföljning vid kallelse från annan huvudansvarig. 
 

Socialtjänstens 
ansvar 

Kan vara huvudansvarig för SIP och ansvarar då för att kalla 
till uppföljning. 
 
Delta vid uppföljning vid kallelse från annan huvudansvarig. 
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Avsluta SIP 
En SIP avslutas när den enskildes mål är uppfyllda, när den enskilde inte längre 

har behov av samordnade insatser eller om den enskilde drar tillbaka sitt 

samtycke. Varje verksamhet ansvarar för att dokumentera avslutet. 

Öppenvårdens 
ansvar 

Dokumenterar ett avslut av SIP och anger orsak. 

Slutenvårdens 
ansvar 

Dokumenterar ett avslut av SIP och anger orsak. 

Kommunala 
hälso- och 
sjukvårdens 
ansvar 

Dokumenterar ett avslut av SIP och anger orsak. 

Socialtjänstens 
ansvar 

Dokumenterar ett avslut av SIP och anger orsak. 
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§  
 

Förordnande av verksamhetschef för elevhälsans 
medicinska insats 
Dnr 2018/461 
 
 
Sammanfattning 
I hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) 29 §, första stycket, klargörs att det inom hälso- 
och sjukvården ska finnas någon (en verksamhetschef) som svarar för verksamheten. 
Verksamhetschefen förordnas av vårdgivaren. Kommunstyrelsen i Ulricehamn utgör 
vårdgivare för elevhälsans medicinska insats i Ulricehamns kommun. 
 
Verksamhetschefens uppdrag och ansvar regleras genom tillämpbara författningar samt det 
av kommunstyrelsen antagna ledningssystemet för verksamheten. 
 
Förvaltningen föreslår att enhetschefen för skolutveckling och stöd, Ann-Christin Barsjö 
Stomberg, fullgör uppdraget som verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats i 
Ulricehamns kommun. I de fall Ann-Christin Barsjö Stomberg saknar formell, eller reell 
kompetens avseende diagnostik, vård eller behandling ska dessa delar överlåtas till annan 
befattningshavare jämlikt 30 § hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763). 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-06-26 från barn- och utbildningschef 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Enhetschefen för skolutveckling och stöd, Ann-Christin Barsjö Stomberg, fullgör uppdraget 
som verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats i Ulricehamns kommun. I de fall 
Ann-Christin Barsjö Stomberg saknar formell, eller reell kompetens avseende diagnostik, 
vård eller behandling ska dessa delar överlåtas till annan befattningshavare jämlikt 30 § 
hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763). 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-06-26 

Tjänsteskrivelse Förordnande av verksamhetschef 
för elevhälsans medicinska insats 
Diarienummer 2018/461, löpnummer 2743/2018 
 
Sammanfattning 
I hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) 29 §, första stycket, klargörs att det inom hälso- 
och sjukvården ska finnas någon (en verksamhetschef) som svarar för verksamheten. 
Verksamhetschefen förordnas av vårdgivaren. Kommunstyrelsen i Ulricehamn utgör 
vårdgivare för elevhälsans medicinska insats i Ulricehamns kommun. 
 
Verksamhetschefens uppdrag och ansvar regleras genom tillämpbara författningar samt det 
av kommunstyrelsen antagna ledningssystemet för verksamheten. 
 
Förvaltningen föreslår att enhetschefen för skolutveckling och stöd, Ann-Christin Barsjö 
Stomberg, fullgör uppdraget som verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats i 
Ulricehamns kommun. I de fall Ann-Christin Barsjö Stomberg saknar formell, eller reell 
kompetens avseende diagnostik, vård eller behandling ska dessa delar överlåtas till annan 
befattningshavare jämlikt 30 § hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763). 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Enhetschefen för skolutveckling och stöd, Ann-Christin Barsjö Stomberg, fullgör uppdraget 
som verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats i Ulricehamns kommun. I de fall 
Ann-Christin Barsjö Stomberg saknar formell, eller reell kompetens avseende diagnostik, 
vård eller behandling ska dessa delar överlåtas till annan befattningshavare jämlikt 30 § 
hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763). 
 
 
Ärendet 
I hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) 29 §, första stycket, klargörs att det inom hälso- 
och sjukvården ska finnas någon (en verksamhetschef) som svarar för verksamheten. 
Verksamhetschefen förordnas av vårdgivaren. Kommunstyrelsen i Ulricehamn utgör 
vårdgivare för elevhälsans medicinska insats i Ulricehamns kommun. 
 
Verksamhetschefens uppdrag och ansvar regleras genom tillämpbara författningar samt det 
av kommunstyrelsen antagna ledningssystemet för verksamheten. 
 
Verksamhetschefen ansvarar för 

 Verksamhetens arbete i enlighet med ledningssystemet. 
 Verksamhetens rutiner utöver ledningssystemet. 
 Verksamhetens systematiska kvalitetsarbete. 
 Verksamhetens patientsäkerhetsarbete. 
 Verksamhetens personal, lokaler och utrustning. 
 Verksamhetens inköp av tjänster. 
 Verksamhetens personuppgiftshantering. 
 Verksamhetens samverkan med vårdgrannar och andra aktörer. 
 Att anmäla verksamheten till vårdgivarregistret vid Inspektionen för vård och omsorg 

(IVO). 
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 Att utveckla målen för verksamheten och årligen föreslå kommande års 
verksamhetsmål till vårdgivaren. 

 Att utveckla ledningssystemet för verksamheten och föreslå förändringar till 
vårdgivaren. 

 Att utveckla informationssäkerhetspolicyn för verksamheten och föreslå förändringar 
till vårdgivaren. 

 Att årligen upprätta verksamhetens patientsäkerhetsberättelse. 
 Att årligen upprätta verksamhetens kvalitetsberättelse. 
 Hantering, bedömning och eventuell utredning av avvikelser inom verksamheten. 
 Anmälningar jämlikt Lex Maria i enlighet med patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659). 
 Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om legitimerad hälso- och 

sjukvårdspersonal ej bedöms kunna utöva sitt yrke tillfredsställande i enlighet med 
patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659). 

 
Verksamhetschefens återrapportering till vårdgivaren regleras av ledningssystemet. Saknas 
fastställt ledningssystem för verksamheten sker återrapportering till vårdgivaren genom 
beredande utskottet. 
 
Förvaltningen föreslår att enhetschefen för skolutveckling och stöd, Ann-Christin Barsjö 
Stomberg, fullgör uppdraget som verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats i 
Ulricehamns kommun. I de fall Ann-Christin Barsjö Stomberg saknar formell, eller reell 
kompetens avseende diagnostik, vård eller behandling ska dessa delar överlåtas till annan 
befattningshavare jämlikt 30 § hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763). 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslut lämnas till 
Barn- och utbildningschef 
Enhetschef skolutveckling och stöd 
Personalfunktionen   
 
 
 
 
 

Gülsen Özdenkos Gunnar Scorénius 
Barn- och utbildningschef Utredare 
 Sektor lärande 

 



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2018-08-30 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§  
 

Förordnande av verksamhetschef för elevhälsans 
psykologiska insats 
Dnr 2018/462 
 
 
Sammanfattning 
I hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) 29 §, första stycket, klargörs att det inom hälso- 
och sjukvården ska finnas någon (en verksamhetschef) som svarar för verksamheten. 
Verksamhetschefen förordnas av vårdgivaren. Kommunstyrelsen i Ulricehamn utgör 
vårdgivare för elevhälsans psykologiska insats i Ulricehamns kommun. 
 
Verksamhetschefens uppdrag och ansvar regleras genom tillämpbara författningar samt det 
av kommunstyrelsen antagna ledningssystemet för verksamheten. 
 
Förvaltningen föreslår att enhetschefen för skolutveckling och stöd, Ann-Christin Barsjö 
Stomberg, fullgör uppdraget som verksamhetschef för elevhälsans psykologiska insats i 
Ulricehamns kommun. I de fall Ann-Christin Barsjö Stomberg saknar formell, eller reell 
kompetens avseende diagnostik, vård eller behandling ska dessa delar överlåtas till annan 
befattningshavare jämlikt 30 § hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763). 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-06-26 från barn- och utbildningschef 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Enhetschefen för skolutveckling och stöd, Ann-Christin Barsjö Stomberg, fullgör uppdraget 
som verksamhetschef för elevhälsans psykologiska insats i Ulricehamns kommun. I de fall 
Ann-Christin Barsjö Stomberg saknar formell, eller reell kompetens avseende diagnostik, 
vård eller behandling ska dessa delar överlåtas till annan befattningshavare jämlikt 30 § 
hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763). 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-06-26 

Tjänsteskrivelse Förordnande av verksamhetschef 
för elevhälsans psykologiska insats 
Diarienummer 2018/462, löpnummer 2752/2018 
 
Sammanfattning 
I hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) 29 §, första stycket, klargörs att det inom hälso- 
och sjukvården ska finnas någon (en verksamhetschef) som svarar för verksamheten. 
Verksamhetschefen förordnas av vårdgivaren. Kommunstyrelsen i Ulricehamn utgör 
vårdgivare för elevhälsans psykologiska insats i Ulricehamns kommun. 
 
Verksamhetschefens uppdrag och ansvar regleras genom tillämpbara författningar samt det 
av kommunstyrelsen antagna ledningssystemet för verksamheten. 
 
Förvaltningen föreslår att enhetschefen för skolutveckling och stöd, Ann-Christin Barsjö 
Stomberg, fullgör uppdraget som verksamhetschef för elevhälsans psykologiska insats i 
Ulricehamns kommun. I de fall Ann-Christin Barsjö Stomberg saknar formell, eller reell 
kompetens avseende diagnostik, vård eller behandling ska dessa delar överlåtas till annan 
befattningshavare jämlikt 30 § hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763). 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Enhetschefen för skolutveckling och stöd, Ann-Christin Barsjö Stomberg, fullgör uppdraget 
som verksamhetschef för elevhälsans psykologiska insats i Ulricehamns kommun. I de fall 
Ann-Christin Barsjö Stomberg saknar formell, eller reell kompetens avseende diagnostik, 
vård eller behandling ska dessa delar överlåtas till annan befattningshavare jämlikt 30 § 
hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763). 
 
 
Ärendet 
I hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) 29 §, första stycket, klargörs att det inom hälso- 
och sjukvården ska finnas någon (en verksamhetschef) som svarar för verksamheten. 
Verksamhetschefen förordnas av vårdgivaren. Kommunstyrelsen i Ulricehamn utgör 
vårdgivare för elevhälsans psykologiska insats i Ulricehamns kommun. 
 
Verksamhetschefens uppdrag och ansvar regleras genom tillämpbara författningar samt det 
av kommunstyrelsen antagna ledningssystemet för verksamheten. 
 
Verksamhetschefen ansvarar för 

 Verksamhetens arbete i enlighet med ledningssystemet. 
 Verksamhetens rutiner utöver ledningssystemet. 
 Verksamhetens systematiska kvalitetsarbete. 
 Verksamhetens patientsäkerhetsarbete. 
 Verksamhetens personal, lokaler och utrustning. 
 Verksamhetens inköp av tjänster. 
 Verksamhetens personuppgiftshantering. 
 Verksamhetens samverkan med vårdgrannar och andra aktörer. 
 Att anmäla verksamheten till vårdgivarregistret vid Inspektionen för vård och omsorg 

(IVO). 
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 Att utveckla målen för verksamheten och årligen föreslå kommande års 
verksamhetsmål till vårdgivaren. 

 Att utveckla ledningssystemet för verksamheten och föreslå förändringar till 
vårdgivaren. 

 Att utveckla informationssäkerhetspolicyn för verksamheten och föreslå förändringar 
till vårdgivaren. 

 Att årligen upprätta verksamhetens patientsäkerhetsberättelse. 
 Att årligen upprätta verksamhetens kvalitetsberättelse. 
 Hantering, bedömning och eventuell utredning av avvikelser inom verksamheten. 
 Anmälningar jämlikt Lex Maria i enlighet med patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659). 
 Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om legitimerad hälso- och 

sjukvårdspersonal ej bedöms kunna utöva sitt yrke tillfredsställande i enlighet med 
patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659). 

 
Verksamhetschefens återrapportering till vårdgivaren regleras av ledningssystemet. Saknas 
fastställt ledningssystem för verksamheten sker återrapportering till vårdgivaren genom 
beredande utskottet. 
 
Förvaltningen föreslår att enhetschefen för skolutveckling och stöd, Ann-Christin Barsjö 
Stomberg, fullgör uppdraget som verksamhetschef för elevhälsans psykologiska insats i 
Ulricehamns kommun. I de fall Ann-Christin Barsjö Stomberg saknar formell, eller reell 
kompetens avseende diagnostik, vård eller behandling ska dessa delar överlåtas till annan 
befattningshavare jämlikt 30 § hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763). 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslut lämnas till 
Barn- och utbildningschef 
Enhetschef skolutveckling och stöd 
Personalfunktionen   
 
 
 
 
 

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

Svar på medborgarförslag om hyperloop 
Dnr 2017/233 
 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Kjell Arvidsson att kommunen 
släpper idéerna om höghastighetståg, och istället satsar på Elon Musk och hans visioner om 
hyperloop. 
 
Ulricehamns kommun ställer sig i dagsläget fortsatt positiva till ett stationsläge i Ulricehamn. 
Det konstateras i en rapport från sverigeförhandlingen att tekniken för hyperloop är i ett 
mycket tidigt skede och att det än så länge bara finns provbanor för detta färdmedel. 
Kommunen har inte mandat att besluta i frågan om vilken teknik som ska användas vid 
utbyggnaden av nya stambanor utan beslut fattas av regeringen genom den nationella 
infrastrukturplanen. Kommunen kommer i nuläget inte heller att prioritera att driva frågan 
om hyperloop eftersom tekniken befinner sig i ett väldigt tidigt skede. Däremot är det 
intressant att följa utvecklingen kring hyperloop som framtida färdmedel. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-05-08 från samhällsbyggnadschef 
2 Medborgarförslag - vision om hyperloop 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att regeringen beslutar om den nationella 
infrastrukturplanen och således vilken teknik som ska användas vid utbyggnaden av nya 
stambanor.  
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-05-08 

Tjänsteskrivelse svar på medborgarförslag om 
hyperloop 
Diarienummer 2017/233, löpnummer 2000/2018 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Kjell Arvidsson att kommunen 
släpper idéerna om höghastighetståg, och istället satsar på Elon Musk och hans visioner om 
hyperloop. 
 
Ulricehamns kommun ställer sig i dagsläget fortsatt positiva till ett stationsläge i Ulricehamn. 
Det konstateras i en rapport från sverigeförhandlingen att tekniken för hyperloop är i ett 
mycket tidigt skede och att det än så länge bara finns provbanor för detta färdmedel. 
Kommunen har inte mandat att besluta i frågan om vilken teknik som ska användas vid 
utbyggnaden av nya stambanor utan beslut fattas av regeringen genom den nationella 
infrastrukturplanen. Kommunen kommer i nuläget inte heller att prioritera att driva frågan 
om hyperloop eftersom tekniken befinner sig i ett väldigt tidigt skede. Däremot är det 
intressant att följa utvecklingen kring hyperloop som framtida färdmedel. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att regeringen beslutar om den nationella 
infrastrukturplanen och således vilken teknik som ska användas vid utbyggnaden av nya 
stambanor.  
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Kjell Arvidsson att kommunen 
släpper idéerna om höghastighetståg, och istället satsar på Elon Musk och hans visioner om 
hyperloop. 
 
Sverigeförhandlingen lämnade över sin slutrapport till regeringen december 2017. Den 
rapport kommer att fungera som underlag till en nationell infrastrukturplan, planen 
förväntas färdigställas under våren 2018. Ulricehamns kommun har lämnat synpunkter på 
den nya planen och ställer sig fortsatt positiva till ett centralt stationsläge i Ulricehamn. I 
utredningen så analyserades även andra typer av färdmedel, såsom hyperloop. Det 
konstateras i utredningen att tekniken är i ett mycket tidigt skede och att det än så länge bara 
finns provbanor. 
 
Kommunen beslutar inte om den nationella infrastrukturplanen utan det gör regeringen. 
Kommunen har därför inte mandat att besluta i frågan om vilken typ av teknik som ska 
användas när trafikverket bygger nya stambanor. Kommunen kommer i nuläget inte heller 
att prioritera att driva frågan om hyperloop eftersom tekniken befinner sig i ett väldigt tidigt 
skede. Däremot är det intressant att följa utvecklingen kring hyperloop som framtida 
färdmedel. 
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag - vision om hyperloop 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef   
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Sebastian Olofsson Sanna Andersson 
Samhällsbyggnadschef Utredare 
 Planenheten 
 Sektor miljö- och samhällsbyggnad 



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 13.03.2017 15:25:29
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:

Föreslår att kommunen släpper ideerna om höghastighetståg.
Satsa istället på Elon Musk och hans vision om hyperloop.
Snabbare, billigare och väderokänsligt.
https://hyperloop-one.com/
Bygg gärna en demoanläggning där Sveriges högskolor kunde komma och
provköra sina fordon. Det skulle bli bra PR för komunen

Förnamn: kjell
Efternamn: arvidsson
E-post: ka33021@gmail.com
Adress: tolkabro 52398 Hökerum
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§  
 

Informationsärenden till kommunstyrelsen  
2018-09-06 
Dnr 2017/830 
 
 
Sammanfattning 
1 Direktionsprotokoll 2018-06-01 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
2 Tertialuppföljning och verksamhetsuppföljning tertial 1, 2018 2018-06-05    
Samverkansnämnden miljö och bygg 
3 Protokoll från Samverkansnämnd IT 2018-05-25 
4 Budgetuppföljning efter april 2018 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund. 2018/438 
5 Meddelande från styrelsen Nr 9/2018 Sveriges Kommuner och Landsting 2018-06-15 
   Förbundsavgift år 2019 till Sveriges Kommuner och Landsting 
6 Direktionsprotokoll 2018-06-08 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
7 Budgetuppföljning januari-april 2018 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 2018/468 
8 Budget 2019 – Rambudget Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 2018/465 
9 Protokoll 2018-05-22, § 16 Beredningen för hållbar utveckling VGR, Boråsregionen 
Sjuhärads kommunalförbund 2017/699 
10 Protokoll 2018-06-18 § 151 Sammanträdestider för regionfullmäktige 2019, Västra 
Götalandsregionen 
11 Revidering av delegationsordning för samverkansnämnden miljö- och bygg 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2018-08-09 

 

Tjänsteskrivelse Informationsärenden till 
kommunstyrelsen 2018-09-06 
2017/830, löpnummer 2576/2018 
 
Sammanfattning 
1 Direktionsprotokoll 2018-06-01 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
2 Tertialuppföljning och verksamhetsuppföljning tertial 1, 2018 2018-06-05    
Samverkansnämnden miljö och bygg 
3 Protokoll från Samverkansnämnd IT 2018-05-25 
4 Budgetuppföljning efter april 2018 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund. 2018/438 
5 Meddelande från styrelsen Nr 9/2018 Sveriges Kommuner och Landsting 2018-06-15 
   Förbundsavgift år 2019 till Sveriges Kommuner och Landsting 
6 Direktionsprotokoll 2018-06-08 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
7 Budgetuppföljning januari-april 2018 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 2018/468 
8 Budget 2019 – Rambudget Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 2018/465 
9 Protokoll 2018-05-22, § 16 Beredningen för hållbar utveckling VGR, Boråsregionen 
Sjuhärads kommunalförbund 2017/699 
10 Protokoll 2018-06-18 § 151 Sammanträdestider för regionfullmäktige 2019, Västra 
Götalandsregionen 
11 Revidering av delegationsordning för samverkansnämnden miljö- och bygg 
 
Förslag till beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
Beslutsunderlag 
 
 

Petra Grönhaug 
Kommunsekreterare 
Kommunstyrelsens förvaltning 
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