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Sammanträdesdatum 2018-11-22 
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………………………………… 
Underskrift  

 
 

Tid och plats torsdag den 22 november 2018 kl. 18:00- 22:35, i Kommunfullmäktiges 
sessionssal, Stadshuset 
Sammanträdet ajourneras för fika mellan 20:10-20:35. 

  
Paragrafer 192-216 

  
Ledamöter Margareta Juliusson M Ålderspresident mötesordförande 

Mattias Josefsson S  
Mikael Levander NU  
Roland Karlsson C  
Lars Holmin M  
Niclas Sunding SD  
Inga-Kersti Skarland S §§ 192-198,201-216 
Tobias Torsborn NU  
Mikael Dahl C  
Wiktor Öberg M  
Mattias Bengtsson SD  
Celso Silva Goncalves S  
Jan-Olof Sundh V  
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Mats Bogren NU  
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Evelina Karlsson V  
Elisabeth Stålbrand NU  
Klas Redin S  
Roland Eriksson L  
Cristina Bernevång KD  
Peter Nilsson SD  
Bella Cotter NU  
Liselotte Andersson C  
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Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

Per Gustafsson S  
Eva Grönbäck M  
Armel Hombessa NU  
Elisabeth Nilsson SD  
Mattias Remar S  
Ann Stockzelius C  
Sören Johansson M  
Teresa Benkarcik NU  
Ingemar Basth MP  

  
Tjänstgörande  

ersättare 
Victor Sund C  
Birgit Andersson L  
Richard Hallifax M  
Tommy Mårtensson S  
Per-Ola Johansson S §§ 199-200  

ers. Inga-Kersti Skarland 
Mattias Green-Andersson S §§ 199-200 

ers. Emma Magnusson 
  

Ersättare Börje Eckerlid C  
Bengt Leander C  
Ziad Makrous C  
Frida Edberg KD  
Per-Ove Ståhlbrand KD  
Mikael Odhage MP  
Ingvar Ideström M  
Eduard Piper M §§ 192-202 
Nils-Werner Claesson NU  
Per-Ola Johansson S §§ 192-198,201-216 
Mattias Green-Andersson S §§ 192-198,201-216 
Jan Forsman S  
Bengt Bogren SD  
Dan Ljung V  

Övriga Petra Grönhaug  Kommunsekreterare 
   

Justerare 
 

Leif Dahl (S) och Mikael Dahl (C)   
Ers: Aira Eriksson (S) och Roland Eriksson (L) 

Tid och plats för 
justering 

Stadshuset 27 november kl. 18.00: 

 
Underskrifter  

 
Sekreterare ________________________ 

  Petra Grönhaug 
 

 
Ordförande 

 
________________________ 

  Margareta Juliusson 
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________________________ 

  Mikael Dahl 
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§ 204/2018 
 

Budget 2019 och ekonomisk plan 2020-2021 
Dnr 2018/587 
 
 
Sammanfattning 
Budgetarbetet i budgetutskottet inför färdigställandet av förvaltningens förslag till budget 
2019 och ekonomisk plan 2020-2021 avslutades med budgetutskottets möte 2018-09-28. 
Förvaltningens förslag ligger nu till grund för den vidare politiska hanteringen. 
 
Förvaltningens förslag bygger på bedömningar avseende de ekonomiska förutsättningarna – 
skatteunderlag, befolkningsutveckling med mera. Förvaltningens förslag bygger också på 
prognoser och bedömningar om behoven i kommunens verksamhet. Förvaltningen har inte 
kunnat beakta regeringens budgetproposition för 2019. Regeringens budgetproposition ska 
presenteras senast i mitten av november 2018. Det finns möjlighet att hantera 
konsekvenserna av statsbudgeten genom en eventuell tilläggsbudget. Förvaltningen kan 
förbereda ett underlag för beslut om tilläggsbudget så snart det finns möjlighet att bedöma 
hur statens budget kan komma att påverka Ulricehamns kommun. 
 
Som bilaga i budgetdokumentet redovisas den lokalförsörjningsplan som har utarbetats i 
förvaltningen och som förvaltningen använder som underlag för den långsiktiga planeringen 
för att försörja verksamheterna med ändamålsenliga lokaler. Lokalförsörjningsplanen är inte 
beslutad på politisk nivå. 
 
Beslutsunderlag 
1 Budget 2019 och ekonomisk plan 2020-2021 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Förslag till budget 2019 och ekonomisk plan 2020-2021 antas. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Roland Karlsson (C) yrkar på att ärendet bordläggs till kommande sammanträde. 
 
Celso Silva Gonçalves (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ett tilläggsyrkande 
att samtliga partier ges möjlighet att inkomma med en tilläggsbudget. Tilläggsbudgetar kan 
endast hanteras/antas när stadsbudgeten är antagen och tilldelad kommunerna. 
 
Lars Holmin (M) yrkar bifall till Roland Karlsson (C) yrkande. 
 
Beslutsutgång 
Ordförande (M) konstaterar att det finns två förslag, bordläggning och kommunstyrelsens 
förslag med ett tilläggsyrkande. Hon frågar om ärendet ska avgöras i dag eller bordläggas och 
finner att ärendet bordläggs. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
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Ja-röst för bordläggning av ärendet 
Nej-röst för att avgöra ärendet idag 
 
Vid upprop avges 35 ja-röster och 14 nej-röster. (Bilaga 1 § 204)    
 
Kommunfullmäktige har beslutat att bordlägga ärendet. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Ärendet bordläggs till nästa sammanträde. 
 
Beslut lämnas till 
Kommunchef 
Ekonomichef 
Sektorchefer  
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

2018-12-03 

Tjänsteskrivelse Budget 2019 och ekonomisk plan 
2020-2021 
Diarienummer 2018/587, löpnummer 4530/2018 

Sammanfattning 
Budgetarbetet i budgetutskottet inför färdigställandet av förvaltningens förslag till budget 
2019 och ekonomisk plan 2020-2021 avslutades med budgetutskottets möte 2018-09-28. 
Förvaltningens förslag ligger nu till grund för den vidare politiska hanteringen. 

Förvaltningens förslag bygger på bedömningar avseende de ekonomiska förutsättningarna – 
skatteunderlag, befolkningsutveckling med mera. Förvaltningens förslag bygger också på 
prognoser och bedömningar om behoven i kommunens verksamhet. Förvaltningen har inte 
kunnat beakta regeringens budgetproposition för 2019. Regeringens budgetproposition ska 
presenteras senast i mitten av november 2018. Det finns möjlighet att hantera 
konsekvenserna av statsbudgeten genom en eventuell tilläggsbudget. Förvaltningen kan 
förbereda ett underlag för beslut om tilläggsbudget så snart det finns möjlighet att bedöma 
hur statens budget kan komma att påverka Ulricehamns kommun. 

Som bilaga i budgetdokumentet redovisas den lokalförsörjningsplan som har utarbetats i 
förvaltningen och som förvaltningen använder som underlag för den långsiktiga planeringen 
för att försörja verksamheterna med ändamålsenliga lokaler. Lokalförsörjningsplanen är inte 
beslutad på politisk nivå. 

Ärendet bordlades vid sammanträdet 2018-11-22. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Förslag till budget 2019 och ekonomisk plan 2020-2021 överlämnas för vidare politisk 
hantering. 

Ärendet 
Budgetarbetet i budgetutskottet inför färdigställandet av förvaltningens förslag till budget 
2019 och ekonomisk plan 2020-2021 avslutades med budgetutskottets möte 2018-09-28.  
Förvaltningens förslag ligger nu till grund för den vidare politiska hanteringen. 

Förvaltningens förslag innebär ett budgeterat resultat 2019 på 27,5 mnkr, vilket motsvarar 
1,9 % av intäkterna från skatter och utjämning. Denna resultatnivå innebär att det tillförs 
cirka 94 mnkr från den löpande verksamheten som kan användas för att finansiera 
investeringar. Den föreslagna investeringsbudgeten för 2019 summerar till cirka 161 mnkr. 
Samtidigt beräknas det bli aktuellt att ombudgetera 152 mnkr från investeringsbudgeten 
2018.  

Förvaltningens förslag bygger på bedömningar avseende de ekonomiska förutsättningarna – 
skatteunderlag, befolkningsutveckling med mera. Förvaltningens förslag bygger också på 
prognoser och bedömningar om behoven i kommunens verksamhet. Det finns alltid 
osäkerhet om hur behoven utvecklas även om ambitionen är att ha så stor säkerhet som 
möjligt i underlaget. Förvaltningen har inte kunnat beakta regeringens budgetproposition för 
2019. Regeringens budgetproposition ska presenteras senast i mitten av november 2018. Det 
finns möjlighet att hantera konsekvenserna av statsbudgeten genom en eventuell 
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tilläggsbudget. Förvaltningen kan förbereda ett underlag för beslut om tilläggsbudget så snart 
det finns möjlighet att bedöma hur statens budget kan komma att påverka Ulricehamns 
kommun. 
 
Förvaltningens förslag till justeringar av de ekonomiska ramarna bygger också på de 
underlag avseende behov och åtgärder som har kommunicerats i budgetutskottet under 
budgetarbetets gång. 
 
Beslutsunderlag 
1 Budget 2019 och ekonomisk plan 2020-2021 

 
 
Beslut lämnas till 
Kommunchef 
Ekonomichef   
Sektorchefer 
 
 
 

Håkan Sandahl Niklas Anemo 
Kommunchef Ekonomichef 
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Omvärldsanalys och ekonomiska förutsättningar 

 
Sammanfattande omvärldsanalys 
Under åren 2015 – 2017 har befolkningsökningen varit den största i Ulricehamns kommuns 
historia. Under denna tid har kommunens attraktionskraft som boendeort kunnat mötas upp 
av en omfattande bostadsbyggnation. Invandringen har också bidragit till ökningen. De 
kommande tio åren bedöms kommunens invånarantal fortsätta stiga, men i något 
långsammare takt mot slutet av perioden.  

Folkökningen innebär såväl ökade skatteintäkter som ökade investeringsbehov. För 
Ulricehamns del kommer kostnaderna öka snabbare än intäkterna, vilket gör att de 
ekonomiska förutsättningarna inte kommer att vara lika gynnsamma framöver som de varit 
under de senaste åren. Det finns dock en osäkerhet i vilka statliga satsningar som framöver 
påverkar den kommunala ekonomin.  

Barnfamiljer är den befolkningsgrupp som är mest benägen att flytta till Ulricehamn. I 
kombination med att stora kullar födda kring 1990 kommer upp i familjebildande ålder, ökar 
behovet av platser i förskola och skola. Den nationella lärarbristen I kombination med stora 
pensionsavgångar, ställer krav på kommunen som attraktiv arbetsgivare men också andra 
lösningar som ökad grad av heltidsarbetande bland anställda, förändrade 
arbetssätt/organisation och utnyttjande av digitala verktyg. 

Stora förändringar sker då människor blir allt äldre på grund av förbättrad allmänhälsa och 
bättre medicinsk behandling. I Ulricehamn kommer de närmaste tio åren framförallt andelen 
80-84-åringar öka i befolkningen, men det finns under samma period också en betydande 
ökning vad gäller invånare 85 år eller äldre. Sannolikt sker en förskjutning mot att invånarna 
blir allt äldre innan de behöver sina första insatser från kommunen. Trenden är mer service 
och hemsjukvård i hemmet, varför en rak framskrivning av nya platser på vård- och 
omsorgsboenden inte enkelt kan göras. Att leva längre med en sjuklighet, ökar behovet av 
kommunal kompetens inom mer avancerad vård. Inom äldreomsorgen är deltider vanliga, 
varför kommunens satsning på att fler ska vilja och orka arbeta heltid bär på stor potential 
för att möta rekryteringsbehovet. Den digitala utvecklingen skapar möjligheter att frigöra 
personella resurser 

Vad gäller arbetslösheten i Ulricehamn är andelen lägre i de arbetsföra åldrarna än i riket och 
länet i övrigt. Undantaget är utrikesfödda där arbetslösheten i Ulricehamn är något högre än 
i länet. Också i privat sektor finns en obalans mellan kompetenskrav och tillgänglig 
arbetskraft. De lokala företagen har - likt i landet generellt - svårt med matchningen. Insatser 
som stödjer nyanlända till arbete och integration är en nyckel till framgång, både för 
individen som samhälle och näringsliv i stort. Ulricehamns gynnsamma logistiska läge 
fortsätter att locka etableringar. En utmaning är att upprätthålla nödvändig 
infrastrukturutbyggnad och tillgång till färdigplanerad mark.  

Klimatförändringarnas nu mer tydliga konsekvenser stärker vikten av en god kommunal 
beredskap för exempelvis extremväder. De skapar också incitament för att förebyggande 
utveckla det hållbara samhället på olika nivåer. Individens val spelar en betydande roll för en 
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hållbar framtid, men det är genom insatser på organisatorisk nivå de stora effekterna kan 
nås. 

 
Analys av kommunens ekonomi 2017 
Kommunforskning i Västsverige (KFi) gör varje år så kallade finansiella profiler på 
kommunerna i bland annat Västra Götalands län. I årets rapport, baserad på 2017 års 
bokslut, konstaterar KFi att Ulricehamns kommun under de senaste två åren har redovisat 
ett ekonomiskt resultat som överstiger de 2 % som betraktas som den generella lägstanivån 
för god ekonomisk hushållning. Detta har inneburit att Ulricehamns kommun har kunnat 
finansiera investeringarna med skattemedel. Den relativt sett höga skattefinansieringsgraden 
av investeringar avspeglas också i den positiva utvecklingen avseende soliditet och finansiella 
nettotillgångar som placerar Ulricehamn bland kommunerna med högst värden i länet. 
 
KFi konstaterar i sin rapport att det blir extra viktigt för många kommuner att upprätthålla 
en god resultatnivå under de närmaste åren då de kommer möta stora investeringsbehov och 
ökade kostnader på grund av befolkningsförändringar. KFi konstaterar att Ulricehamns 
kommun har ett stabilt och kontrollerat ekonomiskt läge. Nivån på det ekonomiska resultatet 
bör ligga runt 3 % i förhållande till verksamhetens bruttokostnader för att möta förväntade 
framtida utmaningar. Detta kommer ge utrymme för att skattefinansiera framtida 
investeringar och på så sätt slippa en alltför ökad skuldsättning.  
 
 
Ekonomisk prognos 2018 
Kommunens ekonomiska resultat för 2018 prognostiseras uppgå till 34,9 mnkr. Den 
ekonomiska prognosen för 2018 är 4,2 mnkr bättre än budget. 

Verksamheternas samlade ekonomiska utfall prognostiseras bli något lägre än budgeterat. 
Avvikelsen totalt uppgår till -0,7 mnkr. Utfallet för finansförvaltningen bedöms bli 4,9 mnkr 
bättre än budgeterat.   
 
Årets nettoinvesteringar beräknas uppgå till cirka 105 mnkr. Den budgeterade 
investeringsvolymen för 2018 uppgår till cirka 252 mnkr. Investeringarna under årets åtta första 
månader uppgår till 41,5 mnkr. 
 
 
Förvaltningens förslag – budget 2019 
Förvaltningens förslag innebär ett budgeterat resultat 2019 på 27,5 mnkr, vilket motsvarar 
1,9 % av intäkterna från skatter och utjämning. Denna resultatnivå innebär att det tillförs 
cirka 94 mnkr från den löpande verksamheten som kan användas för att finansiera 
investeringar. Den föreslagna investeringsbudgeten för 2019 summerar till cirka 161 mnkr. 
Samtidigt beräknas det bli aktuellt att ombudgetera 152 mnkr från investeringsbudgeten 
2018.  
 

Förvaltningens förslag bygger på bedömningar avseende de ekonomiska förutsättningarna – 
skatteunderlag, befolkningsutveckling med mera. Förvaltningens förslag bygger också på 
prognoser och bedömningar om behoven i kommunens verksamhet. Det finns alltid 
osäkerhet om hur behoven utvecklas även om ambitionen är att ha så stor säkerhet som 
möjligt i underlaget. Förvaltningen har inte kunnat beakta regeringens budgetproposition för 
2019. Regeringens budgetproposition ska presenteras senast i mitten av november 2018. 
 

Förvaltningens förslag till justeringar av de ekonomiska ramarna bygger också på de 
underlag avseende behov och åtgärder som har kommunicerats i budgetutskottet under 
budgetarbetets gång.  
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Mål för god ekonomisk hushållning 2019 

Nedan anges mål och målvärden för god ekonomisk hushållning 2019 samt målvärden 2022. För respektive mål 
anges också utfallen för 2017 samt målvärden för 2018.  
 

Finansiella mål för god ekonomisk hushållning 

Mål Mått/mätetal 
Utfall 
2017 

Målvärde 
2018 

Målvärde 
2019 

Målvärde 
2022 

Det ekonomiska resultatet 
exklusive jämförelsestörande 
poster ska uppgå till minst 1,9 
procent av intäkterna från 
skatteintäkter och kommunal 
utjämning 

Det ekonomiska resultatet 
exklusive jämförelsestörande 
poster i procent av intäkterna 
från skatteintäkter och 
kommunal utjämning 

6,1 % 2,4 % 1,9 % 2,4 % 

Kommunens verksamheter ska 
sammantaget uppnå ett 
ekonomiskt resultat minst i nivå 
med budget 

Skillnaden mellan faktiskt 
resultat och budgeterat resultat. 

29,7 
mnkr 

0 mnkr 0 mnkr 0 mnkr 

Egen finansiering av 
investeringar. Kommunens 
nyupplåning för finansiering av 
investeringar ska inte överstiga 
målvärdet. 

Nyupplåning de senaste fem 
åren, mkr 0 mnkr 0 mnkr 219 mnkr 850 mnkr 

 

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning 
Kommunen som arbetsgivare 

I ett framtidsperspektiv är en stark och tydlig personalpolitik som lyfter fram och stärker de olika 
personalgrupperna i kommunen av största vikt. En målsättning är att hålla den totala sjukfrånvaron på en låg 
nivå. För att åstadkomma detta är det nödvändigt att arbeta för att sänka långtidssjukfrånvaron. 

Mål Mått/mätetal 
Utfall 
2017 

Målvärde 
2018 

Målvärde 
2019 

Målvärde 
2022 

Den totala sjukfrånvaron för 
kommunalt anställda ska minska 

Sjukfrånvaro kommunalt 
anställda totalt, (%) 6,2 % 6,2 % 6,1 % 5,6 % 

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

Antalet medarbetare i 
genomsnitt med 
långtidssjukfrånvaro (mer än 59 
dagar)  

102,5 st 75 st 90 st 70 st 

 
 
Kommunen som samhällsbyggare 

Kommunen har en viktig roll att fungera som katalysator för att olika verksamheter i den geografiska kommunen 
ska fungera tillsammans och därigenom skapa attraktivitet, tillväxt och en hållbar utveckling. 

Mål Mått/mätetal 
Utfall 
2017 

Målvärde 
2018 

Målvärde 
2019 

Målvärde 
2022 

Ulricehamns kommun ska ha 
minst 27 000 invånare 2025.  

Antal invånare i Ulricehamns 
kommun 

24 296 
invånare 

 
24 550 
Invånare 
 

 
24 800 
invånare 
 

25 900 
invånare  

I Ulricehamns kommun ska det 
under året finnas tillgängliga 
tomter färdiga för försäljning. I 
centralorten ska antalet inte 
understiga målvärdet. 

Antal kommunägda 
småhustomter färdiga för 
försäljning i centralorten 

0 st 20 st 20 st 20 st 

Industrimark färdig för 
försäljning i centralorten ska 
under året inte understiga 
målvärdet.  

Antal kvadratmeter industrimark 
färdig för försäljning 

250 000 
kvm  

200 000 
kvm 

150 000 
kvm 

100 000 
kvm 
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Resultat och effektivitet 

Målen under denna rubrik berör framförallt det arbete som sker inom förvaltningsorganisationen avseende 
verksamheternas resultat, effektivitet och kvalitet.  

Mål Mått/mätetal 
Utfall 
2017 

Målvärde 
2018 

Målvärde 
2019 

Målvärde 
2022 

Andelen elever i årskurs 6, i 
kommunen, med godkända betyg 
ska öka. 

Andelen elever i årskurs 6, i 
kommunen, som har godkända 
betyg (%) 

84,2 % 100 % 100 % 100 % 

Andel behöriga elever till något 
program på gymnasiet ska öka. 

Andel behöriga elever i årskurs 9 
till något program på gymnasiet 
(%) 

76,9 % 100 % 100 % 100 % 

Andel gymnasieelever från 
Tingsholmsgymnasiets 
högskoleförberedande program, 
med grundläggande behörighet 
till universitet och högskola inom 
3 år ska öka. 

Gymnasieelever från 
Tingsholmsgymnasiets 
högskoleförberedande program, 
med grundläggande behörighet 
till universitet och högskola inom 
3 år, andel (%), 

78,6 %  100 % 100 % 100 % 

Andel gymnasieelever från 
Tingsholmsgymnasiets 
yrkesprogram med examen inom 
3 år ska öka. 

Gymnasieelever från 
Tingsholmsgymnasiets 
yrkesprogram med examen inom 
3 år, andel (%), 

61,8 %  100 % 100 % 100 % 

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

Verkställighetstid i antal dagar 
från beslut till insats avseende 
boende enl. LSS § 9.9, 
medelvärde 

89 dagar 80 dagar 78 dagar 76 dagar 

Antal personer som en 
hemtjänsttagare möter ska inte 
överstiga målvärdet. 

Personer som en hemtjänsttagare 
möter, antal/14 dagar 
(medelvärde) 

12 st 12 st 12 st 12 st 

Andel brukare som är 
ganska/mycket nöjda med sitt 
särskilda boende ska inte 
understiga målvärdet. 

Andel brukare som är 
ganska/mycket nöjda med sitt 
särskilda boende 

87 % 90 % 90 % 90 % 

Andel brukare som är 
ganska/mycket nöjda med sin 
hemtjänst ska inte understiga 
målvärdet. 

Andel brukare som är 
ganska/mycket nöjda med sin 
hemtjänst 

94 % 95 % 95 % 95 % 

Andelen deltagare vid 
kommunens 
arbetsmarknadsverksamhet som 
vid avslut börjat arbeta eller 
studera ska inte understiga 
målvärdet. 

Resultat vid avslut i kommunens 
arbetsmarknads-verksamhet, 
deltagare som börjat arbeta eller 
studera (%) 

40 % 
Nytt som 
mål 2019 

40 % 40 % 

Andelen ej återaktualiserade 
personer med försörjningsstöd 
ett år efter avslutat 
försörjningsstöd ska inte 
understiga målvärdet. 

Ej återaktualiserade personer 
med försörjningsstöd ett år efter 
avslutat försörjningsstöd, andel 
(%) 

93 % 93 % 93 % 93 % 

Andelen ekologiska livsmedel i 
kommunens verksamhet ska inte 
understiga målvärdet 

Ekologiska livsmedel i 
kommunens verksamhet, andel 
(%) 

42 % 40 % 45 % 52 % 

Antal utlån på biblioteket per 
kommuninvånare och år ska 
överstiga rikssnittet. 

Totalt antal lån i kommunen 
dividerat med antal invånare den 
31/12. 

7,2 lån 6,4 lån 6,1 lån 6,1 lån 
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Brukarfokus, tillgänglighet och bemötande 

Med ”brukarorientering” avses att kommunen ska ha ett gemensamt förhållningssätt till sina brukare/kunder och 

alltid sätta dem i centrum. Hög tillgänglighet och ett gott bemötande är viktiga delar i ett sådant förhållningssätt.  

Mål Mått/mätetal 
Utfall 
2017 

Målvärde 
2018 

Målvärde 
2019 

Målvärde 
2022 

Andelen barn som får plats på 
förskola på önskat 
placeringsdatum ska bibehållas. 

Plats på förskola på önskat 
placeringsdatum, andel barn (%) 100 % 100 % 100 % 100 % 

Simhallens öppethållande utöver 
08 - 17 på vardagar, 
timmar/vecka ska inte understiga 
målvärdet.  

Simhallens öppethållande utöver 
08 - 17 på vardagar, 
timmar/vecka 

28 
h/vecka 

25 
h/vecka 

25 
h/vecka 

25 
h/vecka 

Huvudbibliotekets öppethållande 
utöver 08 - 17 på vardagar, 
timmar/vecka ska inte understiga 
målvärdet. 

Huvudbibliotekets öppethållande 
utöver 08 - 17 på vardagar, 
timmar/vecka 

13 
h/vecka 

13 
h/vecka 

13 
h/vecka 

13 
h/vecka 
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Uppdrag budget 2019     

Nedan återfinns de uppdrag som föreslås ingå i budget 2019. Uppdragen är hämtade från 
åtgärds- och handlingsplaner. Uppdragen är också ansvarssatta. Till en del av uppdragen 
finns även mätetal och åtgärder/insatser angivna.  

Det som tillkommer är de kvarvarande uppdragen efter årsuppföljningen 2018 gällande 
budgetuppdrag för 2015, 2016, 2017 och 2018. Dessutom tillkommer de nya 
budgetuppdragen för 2019 samt eventuellt nya uppdrag i beslutade planer under 2019. 

Uppdrag från intern kontrollplan 2019 kommer att läggas till under 2019, efter att 
kommunstyrelsen fastställt denna. 

Biblioteksplan 

 Bibliotekets verksamhet ska vara tillgänglig oavsett funktionsnedsättning, det gäller 
dels det fysiska biblioteket, dels det digitala. 

 Biblioteket ska bedriva uppsökande verksamhet till dessa grupper för att vidga 
deltagandet. 

 Biblioteket ska ligga över genomsnittet i riket vad gäller barnbokslån. 
 Folk- och skolbiblioteken ska medverka till att öka medborgarnas/elevernas medie- 

och informationskompetens. 
 Antal ”Boken kommer” låntagare ska öka. 
 Det nya stadsbiblioteket ska fungera som en demokratisk och kulturell mötesplats för 

alla. 
 Stor vikt läggas vid det vidgade deltagandet och tillgänglighet. 

Handlingsplan för ANDT (alkohol, narkotika, dopning och tobak)-förebyggande arbete 

 Hur implementering av denna handlingsplan ska gå till överenskommes i det 
brottsförebyggande rådet för sektoröverskridande samverkan där verksamheterna 
lärande, välfärd och service samt kommunledningsstab finns representerade. Med 
fördel finns även polis och föreningsliv representerade. 

 Barn och unga i riskgrupper eller med riskbeteenden ska fångas upp i tidigt skede och 
erbjudas stöd. För att säkerställa detta ska alla verksamheter, som kommer i kontakt 
med barn och unga under 18 år, ha rutiner för intervention. 

 Genomföra EFFEKT – strukturerade, kunskapshöjande insatser gentemot föräldrar 
och andra vuxna som dagligen möter barn och unga, för att öka kunskap och 
medvetenhet om skadliga effekter av ANDT. 

 Införandet av rökfri arbetstid ses som ett första steg mot att tillskapa fler ANDT-fria 
miljöer. Alla arenor där barn och unga vistas ska vara ANDT-fria och krav på detta 
ska ställas vid arrangemang och på externa aktörer som samverkar med kommunen. 

 Aktivt arbeta för dopningsfri träning på alla gym och idrottsanläggningar i 
kommunen. 

Plan mot våld i nära relationer 

 Samtliga anställda och förtroendevalda har kunskap om våld i nära relationer och 
känner till att det finns stöd och hjälp att få av socialtjänsten. 
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Handlingsplan för vuxenutbildningen 

 Vuxenutbildningen ska marknadsföra sig tydligare gentemot medborgarna och ska 
snabbt erbjuda en professionell och individuellt anpassad vägledning mot studier, 
kompetensutveckling och arbete. Uppsökande verksamhet ska riktas till dem som 
saknar grundskolekompetens eller fullständig gymnasieutbildning. 

 Vuxenutbildningen ska utveckla samverkan med bland annat övriga kommunala 
verksamheter, Arbetsförmedling och näringsliv i syfte att erbjuda 
utbildningsalternativ som efterfrågas på arbetsmarknaden, både som nyanställningar 
och som fortbildning av redan anställda. 

Handlingsplan för jämställdhet 

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

 Biståndsansökningar enligt Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS) granskas och analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv. 
Exempelvis antal och längd på insats för kvinnor respektive män. 

Handlingsplan för krisberedskap 2015–2018 

 Risk/sårbarhet Oklara informations-delningsrutiner mellan bolag, räddningstjänst 
och kommun. Förståelse för informationsbehov behöver förbättras. Uppdrag 
Initiera samarbete som ökar samverkan och kännedomen om varandras behov vid 
samhällsstörningar och extraordinära händelser. 

 Risk/sårbarhet Personalens geografiska placering är sårbar om de inte kommer åt 
kommunikationssystem. Uppdrag Inventera vilka som finns, samt hur dessa kan 
komma till användning vid kris. 

 Risk/sårbarhet Personalens viktigaste verktyg är sårbara om ström inte finns att 
tillgå. Uppdrag Införskaffa powerbanks, solcellsladdade eller 12-voltsladdare. 

 Risk/sårbarhet Sektorsspecifika krisplaner finns inte idag. Uppdrag Skapa 
krisplan enligt bilaga i kommunens övergripande plan. 

 Risk/sårbarhet Elbortfall leder till att samhällsviktiga verksamheter drabbas hårt. I 
vissa fastigheter drabbas flera dessutom samtidigt. Uppdrag Utred vilken 
prioriteringsordning som behövs för drift av fastigheter och kartlägg vilka 
reservkraftsresurser som krävs för att tillgodose driften. 

 Risk/sårbarhet Oklart vilka resurser som finns att tillgå vid en kris, samt vilka som 
har möjlighet att använda dessa. Uppdrag Inventera vilka resurser i form av 
maskiner, teknik, verktyg etcetera som finns att tillgå vid en krissituation. 

 Risk/sårbarhet Uppsamlingsplatser vid evakuering vid oönskad händelse finns 
idag inte, något som kan leda till förvirring och stora konsekvenser vid bland annat 
storm. Uppdrag Upprätta en plan för vilken/vilka platser som lämpar sig bäst som 
uppsamlingsplats och hur många som kan inrymmas vid en oönskad händelse. 
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Äldreomsorgsplan 2016–2019 

 Upprätta kommunikationsplan med syfte att stärka kundens fokus och skapa 
förutsättningar för en mer informerad grupp äldre. 

 Öka äldres medskapande i vård och omsorg genom implementering av individens 
behov i centrum (IBIC)/äldres behov i centrum (ÄBIC). 

 Ta fram måltidsrutin som inkluderar kost, nutrition och att vård- och 
omsorgsboendenas matsalar/restauranger används ändamålsenligt. 

 Säkra tillgång till rätt sorts vård- och omsorgsplatser med hjälp av riktlinjer vid om- 
och nybyggnation utifrån verksamhetens behov. 

 Delta i samverkansforum för att lyfta in förebyggande och social dimension i 
kommunens samhällsplanering. 

 Ta fram plan för kommunens långsiktiga satsning inom e-hälsa. 
 Införa kompetensmodell för en strategisk kompetensförsörjning och kvalitetshöjning 

inom äldreomsorgen. 

Handlingsplan för ökad måluppfyllelse i grundskolan 2015–2018 

 Grundskolans fyra mål. 
 Rektors pedagogiska ledarskap, förutsättningar. 
 Rektors pedagogiska ledarskap, likvärdighet och skolstrukturer. 
 Ledarskapet i klassrummet, nyanlända.  
 Ledarskapet i klassrummet, rekrytering. 
 Ledarskapet i klassrummet, kollegialt lärande. 
 Elever i behov av särskilt stöd, förutsättningar.  

Åtgärdsplan - framtidens grundskola 

 Den interaktiva lärmiljön för både elever och lärare är av hög kvalitet. 
 Lärarna erbjuds en forskningsbaserad kompetensutveckling både i sina 

undervisningsämnen och i hur elevernas kunskapsinhämtning förändras med IT och 
hur undervisningen bör förändras för att på bästa sätt utnyttja IT. 

 Övergången mellan förskolan – grundskolans olika stadier – gymnasiet 
uppmärksammas både när det gäller kunskapskraven i olika ämnen och 
förväntningarna på enskilda elever. 

Åtgärdsplan - program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 

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

 Allas arbetsförmåga ska tas tillvara. 
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Verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet 2017 mellan Södra hälso- och 

sjukvårdsnämnden och Ulricehamns kommun 

 Fullföljd grundskola och gymnasieutbildning. 
 Erbjuda föräldrastöd till alla med barn upp till 18 år. 
 Ökad skolnärvaro. 
 Ökad psykisk hälsa. 
 Minska bruket av alkohol, narkotika, dopning och tobak. 
 Utveckla volontärverksamhet för att minska utanförskap för nyanlända. 
 Ökad jämställdhet och trygghet. 
 Främja goda levnadsvanor, ökad fysisk aktivitet och främja goda matvanor. 
 Säkerställa medel som frivilligorganisationer och föreningar kan söka för 

folkhälsoinsatser. 

Handlingsplan för att motverka hemlöshet 

 Framtagande av modell för att motverka hemlöshet i Ulricehamns kommun. 

Handlingsplan för barn i ekonomiskt utsatta hushåll. 

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

Stärkt skydd för barn och unga 

 Implementera ett arbetssätt som stödjer mentorskap/handledning för handläggare 
och enhetschef. 

 Implementera rutiner med samverkan tillsammans med förskola, skola, elevhälsan 
och hälso- och sjukvården med målet att minska antalet orosanmälningar och istället 
öka antalet förebyggande/serviceinsatser 

Riktlinjer för Ulricehamns kommuns bostadsförsörjning 

 Underlätta färdigställandet av bostäder i enlighet med kommunens översiktsplan 
samt fortsatt arbete med att ta fram vägledande kommunala stadsbyggnadsprinciper. 

 Utökat stations- och kollektivtrafiknära byggande. 
 Förtätning av kommunens tätorter. 
 Utökat byggande av bostäder i varierande storlekar och upplåtelseform. 
 Se över möjligheten till att skapa en mer samlad bild över fastighetsägarnas 

lägenheter som finns tillgängliga för uthyrning. 
 Erbjuda attraktiva bostäder för unga vuxna. 
 Erbjuda attraktiva och tillgängliga bostäder för särskilda målgrupper. 
 Skapa förutsättningar för att hela Ulricehamns kommun ska ha möjlighet att 

utvecklas. 
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Jämställdhetsplan för Ulricehamns kommun 

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

 Fler ska uppge att de känner till policy och handlingsplan vid sexuella trakasserier 
senast under 2018. 

 Färre ska uppge att osynliggörande vid möten förekommer. Uppföljning av detta ska 
ske senast under 2018. 

 Fler än vid den undersökning som ligger till grund för denna jämställdhetsplan ska 
uppge att de fått kompetensutvecklingssamtal det senaste året. Uppföljning senast 
under 2018. 

 Kvinnor och män ska vara överens om att lika lön för lika- och likvärdigt arbete råder 
samt att eventuella löneförmåner är rättvist fördelade mellan kvinnor och män vid en 
uppföljning senast 2018. 
 

Plan mot våldsbejakande extremism 

 Identifiera samverkansaktörer och få kontaktpersoner hos dessa. 
 Kommunens verksamheter ska veta hur arbetet med våldsbejakande extremism är 

organiserat utifrån ansvar och roller. 
 Utse funktioner som ska sitta med i arbetsgruppen organiserad brottslighet. 
 Bjud in externa aktörer så som polisen. 
 Inom ramen för arbetsgruppen påbörjar arbetet med att ta fram lägesbilder, 

orsaksanalyser samt förslag till åtgärder. 
 Identifiera viktiga delar i civilsamhället. 
 Bygga upp samverkansstrukturer och nätverk utifrån behov. 
 Bygga samverkansstrukturer utifrån redan existerande nätverksgrupper. 
 Se över vilka verksamheter som kan bli mottagare av frågor kring våldsbejakande 

extremism. 
 Sprida information till kommunens invånare om var de kan vända sig med frågor 

kring våldsbejakande extremism. 
 Utveckla metoder för att öka anhörigas delaktighet i arbetet mot våldsbejakande 

extremism. 
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Ofinansierade uppdrag 

Handlingsplan för vuxenutbildningen 

 Särvux ska till den aktuella målgruppen kunna erbjuda fler individanpassade kurser 
och kompetensutveckling för att utveckla förmågorna hos varje individ att delta i 
samhälls- och arbetslivet samt främja den personliga utvecklingen. (75 % tjänst, extra 
medel utöver ram krävs.) 

Åtgärdsplan - utvecklingsplan för sjön Åsunden 

 Handikappbryggor vid de kommunala badplatserna. (Sturebadet var klart 2013. Om 
alla ska göras kostar det 200 tkr per handikappanpassad brygga.) 
 

 Bryggor för strandhugg. (Klart vid Åsastugan sommaren 2015. Kostnad 75 tkr 
inklusive röjning, bänkar, bord med mera, årlig drift 20 tkr. Resterande möjliga 
bryggor ligger på privat mark.) 

Åtgärdsplan - framtidens grundskola 

 Aktuella och objektiva läromedel och faktaböcker finns tillgängliga på varje skolenhet. 
(2 000 tkr) 

Äldreomsorgsplan 2016-2019 

 Strategiskt arbeta med kommunens volontär- och öppenverksamheter för att 
säkerställa en jämn spridning av nyttan och dra fördelar av samlokalisering och 
planering. (Tjänst behövs 2017, cirka 500 tkr 
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Driftbudget  

Förvaltningens förslag innebär ett budgeterat resultat 2019 på 27,5 mnkr, vilket motsvarar 
cirka 1,9 % av intäkterna från skatter och utjämning. Denna resultatnivå innebär att det 
tillförs cirka 94 mnkr från den löpande verksamheten som kan användas för att finansiera 
investeringar. Den föreslagna investeringsbudgeten för 2019 summeras till cirka 161 mnkr. 
Samtidigt beräknas det bli aktuellt att ombudgetera cirka 152 mnkr från 
investeringsbudgeten 2018. 

 

Förvaltningens förslag bygger på bedömningar avseende de ekonomiska förutsättningarna – 
skatteunderlag, befolkningsutveckling med mera. Förvaltningens förslag bygger också på 
prognoser och bedömningar om behoven i kommunens verksamhet. Förvaltningens förslag 
till justeringar av de ekonomiska ramarna bygger också på de underlag avseende behov och 
åtgärder som har kommunicerats i budgetutskottet under budgetarbetets gång. 

 

Uppräkning av de ekonomiska ramarna  
I budget 2019 kompenseras verksamheterna för ökade arbetskraftskostnader och ökade 
kostnader för ”övrig förbrukning”. Uppräkningen baseras på det prisindex för kommunal 

verksamhet som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) redovisar. 
Arbetskraftskostnaderna beräknas öka med 2,9 % medan kostnaderna för övrig förbrukning 
beräknas öka med 2,3 %.  

Ulricehamns kommun har i grunden en relativt stark ekonomisk ställning. Kommunen 
befinner sig också i ett läge där verksamheterna totalt sett har en budget i balans med de 
ekonomiska ramarna. 2018 prognostiserar verksamheterna med ett samlat underskott mot 
budget med cirka 0,7 mnkr. Den ekonomiska situationen innebär relativt stabila 
förutsättningar för verksamheten och gör det möjligt att kompensera i hög grad för 
förväntade kostnadsökningar. 

Samtidigt är det viktigt att kommunens verksamheter hela tiden anpassas för att möta 
förändrade behov och nya förutsättningar. Det behöver hela tiden bedrivas 
verksamhetsutveckling och effektiviseringsarbete i den löpande verksamheten. Effekten av de 
ständiga förbättringar som görs hanteras på en övergripande nivå i budgeten. För att kunna 
ställa om för att genomföra de satsningar som krävs för att möta befolkningstillväxten i 
kommunen, stärka attraktiviteten som arbetsgivare, höja skolresultaten med mera så krävs 
en viss omfördelning av resurser inom det ekonomiska utrymme som gäller för 2019. Därför 
sänks de ekonomiska ramarna motsvarande cirka 0,5 procent av omsättningen. 

Sammantaget kompenseras verksamheterna därmed med 37,9 mnkr för 
nettokostnadsökningar i budget 2019. Utöver detta kompenseras verksamheterna även med 
10,1 mnkr för volymökningar till följd av demografiska förändringar (se avsnitt Konsekvenser 

av tidigare beslut, demografi med mera). 
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Beskrivning   
Effekt 

2019 
(mnkr) 

Kompensation till 
verksamheterna för 
kostnadsökningar 

 37,9 

 

Prioriterade områden 

Inför budget 2019 har det varit angeläget att fortsätta med att framförallt prioritera följande 
områden och verksamheter: 
 

 Tillväxtkommunen Ulricehamn 
Staden växer och kommunens befolkning ökar. Tillväxten ställer krav på 

verksamheten på flera olika sätt, inte minst gäller detta den fysiska planeringen. 

För att möta tillväxten behövs mer tomtmark för bostäder, industri och handel. 

 
 Attraktiv arbetsgivare 

Kommunens olika verksamheter är alla mycket personalintensiva. Att behålla och 

rekrytera chefer och medarbetare är därför en strategiskt viktig fråga. 

Verksamheten har ibland problem med att rekrytera vissa funktioner och det är 

angeläget att kommunen är, och framstår som, en attraktiv arbetsgivare. 

 
 Grundskolan 

Det har skett stora tillskott av ekonomiska resurser till sektor lärande under flera 

år, både via lokala politiska beslut i kommunstyrelse och fullmäktige samt via 

riktade bidrag från staten.  

 

Utöver ovanstående prioriterade områden finns det anledning att särskilt peka på två andra 
strategiska frågor som är prioriterade inför 2019: 

 Integration 

Framgångsrik integration av nyanlända kommuninvånare är en avgörande fråga för 
lokalsamhällets utveckling. 
 

 Digitalisering 

Ökad användning av ny teknik är viktigt för att öka verksamhetens effektivitet och 
kvalitet i servicen till brukare/kunder. 

 

Under 2018 har fattats beslut om bland annat investeringar med mera som innebär 
ekonomiska konsekvenser från och med 2018 och framåt. I de ekonomiska ramarna från 
och med 2019 finns finansiering av de beräknade ekonomiska effekterna – konsekvenser 

av tidigare beslut med mera. 
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Tillväxtkommunen Ulricehamn 
Staden växer och kommunens befolkning ökar. Det är en stor invandring till Sverige och 
Ulricehamns kommun behöver stärka arbetet för att erbjuda nyanlända trygga och 
ändamålsenliga bostäder. Fler bostäder är en viktig förutsättning för en lyckad integration av 
nya invånare i Ulricehamns kommun. Ulricehamns kommun är attraktiv även för industri 
och handel, vilket innebär att ytterligare områden för etableringar av sådan verksamhet 
behöver förberedas och planläggas.  

 

Attraktiv arbetsgivare 
Kommunens olika verksamheter är alla mycket personalintensiva. Att behålla och rekrytera 
chefer och medarbetare är därför en strategiskt viktig fråga. I prognoserna för de kommande 
åren ligger bland annat fler förskoleplatser och fler elever i grundskolan. Antalet äldre och 
antalet barn i kommunen ökar. 

I kommunen genomförs projektet heltid som norm under 2018. Idag arbetar många anställda i 
Ulricehamns kommun deltid. Genom projektet strävar Ulricehamns kommun efter att 
förbättra sina förutsättningar att både attrahera, rekrytera och behålla medarbetare. Om fler 
medarbetare skulle arbeta heltid skulle rekryteringsbehoven minska. Målet med projektet är 
att ge alla tillsvidareanställda medarbetare heltidsanställning i grunden. Varje medarbetare 
ska ha rättighet till att arbeta heltid, med möjlighet att arbeta deltid. Det kommande året 
förändras organisationen och en ny funktion inrättas i kommunledningsstaben. Den nya 
planeringsfunktionen ska fungera som ett stöd för strategisk kompetenshöjning, bemanning 
och schemaläggning.  

Det finns mycket som kommunen kan göra för att stärka sin attraktivitet som arbetsgivare. 
Och mycket görs. De kommande åren vill kommunen genom olika åtgärder ytterligare stärka 
kommunens attraktionskraft som arbetsgivare. I detta arbete är chefer på olika nivåer en 
viktig resurs. Varje år genomförs ett utvecklingsprogram för ett tiotal av kommunens chefer. 
För att stärka ledning och helhetssyn genomförs också en årlig chefskonferens. 
 

Grundskolan 
Det långsiktiga arbetet med att stärka resultaten framför allt i årskurserna 7–9 fortsätter.  

Via de medel som tillförs via kompensationen för demografiska förändringar stärks 
förutsättningarna för verksamheten inför 2019. 

Utöver de medel som tillskjuts till verksamheten genom utökade anslag i kommunens budget 
2019 tillkommer även betydande statliga satsningar. Med utgångspunkt från regeringens mål 
om en jämlik kunskapsskola utökades statsbidragen ytterligare från och med 2019.  
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Konsekvenser av tidigare beslut, demografi med mera 

Beskrivning   
Effekt 

2019 
(mnkr) 

Effekt 
helår 

(mnkr) 

    

Demografi Kompensation till verksamheterna för 
demografiska förändringar 10,1 10,1 

Kompensation ökade 
driftskostnader 

Kostnader till följd av investeringar i 
välfärdsteknik med mera 0,7 0,7 

Summa   10,8 10,8 

    

Vissa förändringar mellan 2018 och 2019 års ekonomiska 
ramar 
 

  

Projekt heltid som norm Projektanställning avslutas 2018 -0,8 -0,8 

En inkluderande kommun Tillfälligt anslag 2018 -0,1 -0,1 

Skolutveckling för en jämlik skola Tillfälligt anslag 2018 (kommunstyrelsen 
oförutsett) -0,7 -0,7 

Riktat statsbidrag utökad 
bemanning äldreomsorg upphör Statlig satsning upphör 3,8 3,8 

Habiliteringsersättning SoL Habiliteringsersättning även till brukare enligt 
Socialtjänstlagen (SoL) 0,5 0,5 

Driftbidrag inomhushall hundar Utökning av bidraget har skett 2018 0,1 0,1 

Kvarboende ensamkommande 
ungdomar över 18 år Tillfälligt statsbidrag 2018 -1,5 -1,5 

Avtal Ulricehamn Ski Event AB Bedömda intäkter med utgångspunkt från 
avtalet med bolaget -0,5 -0,5 

Summa   0,8 0,8 

 

Verksamheterna kompenseras för demografiska förändringar. Sektor lärande får ett tillskott 
på 7,9 mnkr och sektor välfärd får ett tillskott på 2,2 mnkr. Verksamheten erhåller även 
kompensation för beräknade kostnadseffekter till följd av investeringar. Övriga justeringar av 
de ekonomiska ramarna sker med utgångspunkt från tidigare beslut i budget 2018. 
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Utökade anslag 2019 

Beskrivning   
Effekt 

2019 
(mnkr) 

Effekt 
helår 

(mnkr) 

Ökad vårdtyngd 
hemtjänst/hemsjukvård Mer omfattande behov hos brukarna 2,3 2,3 

Stöd till elever med särskilt 
behov inom grundskola Antalet elever med särskilda behov ökar 1,0 1,0 

Mobilt spädbarnsteam Kommunen finansierar 30 % av den totala 
kostnaden 

0,2 0,2 

Ökade kostnader skolskjuts Antalet elever ökar, fler elever har delat 
boende 1,3 1,3 

Ny funktion organisation 
planering och bemanning 

En gemensam funktion för bemanning, 
kompetensförsörjning och schemaläggning  2,6 2,6 

Volymökning grundsärskola Antalet elever i grundsärskola ökar 0,8 0,8 

Lokalvård Fler avdelningar förskolor, Lassalyckan 0,3 0,3 

Subvention kollektivtrafik För högskolestuderande 0,2 0,2 

Ny miljö- och byggnämnd Nämndens arbete finansieras helt och hållet 
av Ulricehamns kommun från 2019 0,3 0,3 

Framtagande av översiktsplan Arbete med ny översiktsplan beräknas pågå 
2019-2021 0,5 0,5 

Ökade driftskostnader 
Lassalyckan 

Driftkostnaderna ökar till följd av att 
anläggningen byggts ut 0,3 0,3 

Evakueringskostnader 
ombyggnation förskola Tre 
Rosor 

Kostnader för hyrd lokal med mera 0,6 0,6 

Evakueringskostnader 
ombyggnation gruppbostäder 
LSS 

Kostnader för hyrd lokal med mera 1,5 1,5 

Avveckling samverkan miljö och 
bygg Tranemo kommun 

Den avvecklade samverkan med Tranemo 
kommun beräknas innebära högre 
kostnadsnivåer, åtminstone i ett kortsiktigt 
perspektiv 

4,0 4,0 

Summa   15,9 15,9 

 

Mot bakgrund av ovanstående utökas de ekonomiska ramarna från och med 2019. 
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Åtgärder som finansieras utan extra resurstillskott 
Av de medel som sektor lärande erhåller på grund av demografiska förändringar avsätts 3,5 
mnkr till resurstillskott i särskolan. De senaste åren har antalet elever ökat från 24 till 38 
stycken. 

Av de medel som sektor välfärd erhåller på grund av demografiska förändringar avsätts 0,6 
mnkr till att omvandla en somatisk avdelning på Parkgården till en demensavdelning, för att 
möta behovet av ytterligare demensplatser.  
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Övriga anpassningar 
Kommunens olika verksamheter behöver hela tiden anpassas för att möta förändrade behov 
och nya förutsättningar. Det behöver hela tiden bedrivas verksamhetsutveckling och 
effektiviseringsarbete i den löpande verksamheten. Effekten av de ständiga förbättringar som 
görs hanteras på en övergripande nivå i budgeten. För att kunna ställa om för att genomföra 
de satsningar som krävs för att möta befolkningstillväxten i kommunen, stärka 
attraktiviteten som arbetsgivare, höja skolresultaten med mera krävs en viss omfördelning av 
resurser inom det ekonomiska utrymme som gäller för 2019. Därför sänks de ekonomiska 
ramarna motsvarande cirka 0,5 procent av omsättningen, vilket motsvarar 7,4 mnkr. 

De ekonomiska ramarna justeras även med anledning av olika specifika åtgärder som 
genomförs för att täcka ökade kostnader inom delar av verksamheten.  

 

Beskrivning   
Effekt 

2019 
(mnkr) 

Effekt 
helår 

(mnkr) 

    

Översyn av externa placeringar Satsning på hemmaplanslösningar -0,9 -0,9 

Effektivisering gymnasiet 
Nya program från och med hösten 2018. Fler 
elever bedöms inrymmas i befintliga 
undervisningsgrupper. 

-1,4 -1,4 

Minskat anslag Individens behov i 
centrum (IBIC) Metoden är nu implementerad i verksamheten -0,3 -0,3 

Effektivisering samtliga 
verksamheter 

Verksamhetsutveckling och 
effektiviseringsarbete i den löpande 
verksamheten 

-7,4 -7,4 

Summa   -10,0 -10,0 
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Driftbudget 2019 per anslagsbindningsområde 
 

Belopp i mnkr  

  

Kommunstyrelsen -1 389,9 

Revision -1,5 

Gemensam IT nämnd med Tranemo kommun 0,0 

Gemensam samverkansnämnd med Tranemo 
och Svenljunga kommuner 0,0 

Finansförvaltning/övrigt (intäkt) 1 418,9 

Årets resultat 27,5 

 

Ekonomisk plan 2020-2021 

 
Beräknade kostnadsökningar 2020–2021 

I den ekonomiska planen för åren 2020 och 2021 har en uppräkning skett för beräknade 
kostnadsökningar med utgångspunkt från Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) 
antaganden om löne- och kostnadsutvecklingen de aktuella åren. I den ekonomiska 
planeringen ingår också kostnader för förväntad helårseffekt av prioriteringar enligt ovan. 

Kostnadsökningarna beräknas uppgå till cirka 46 - 48 mnkr per år under 2020 och 2021 
(belopp i mnkr): 

 2020 2021 

Lönekostnadsökningar 36,8 38,1 
Prisökningar och indexeringar 9,1 9,7 
Demografiska förändringar (preliminärt) 7,0 7,0 
Summa 52,9 54,8 

 

Finansförvaltningen 2020–2021  

Den ekonomiska planen för åren 2020 och 2021 bygger på en beräkning av skatter och 
utjämning baserad på SKL:s senaste skatteunderlagsprognos (SKL cirkulär 18:27, 2018-08-
16). Beräkningarna är baserade på antagandet att kommunens invånarantal ökar med cirka 
200 invånare per år 2019–2021.   

Finansnettot de närmast kommande åren beräknas bli oförändrat åren trots en hög förväntad 
investeringstakt. På några års sikt bör räntenivån stiga och det kommer påverka negativt. 
Hög investeringstakt innebär att avskrivningskostnaderna beräknas öka. Totalt sett förväntas 
utfallet för finansförvaltningen i stort sett balansera mot förväntade kostnadsökningar. 
Nettointäkterna inom finansförvaltningen ökar med cirka 39-40 mnkr per år under 2019 och 
2020 (belopp i mnkr): 

 2020 2021 

Ökade nettointäkter, finansförvaltning 39,9 38,8 
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Statsbidrag 

Nedan redovisas förändringar i allmänna statsbidrag, till 2019, som regeringen föreslog i 
budgetpropositionen för 2018 samt en sammanställning av vissa riktade statsbidrag som 
kommuner kan söka. 
 
Förändringarna i de allmänna statsbidragen görs bland annat med utgångspunkt från den så 
kallade finansieringsprincipen – om staten gör förändringar som påverkar kommunerna 
ekonomiskt så regleras den beräknade effekten via de generella statsbidragen. De 
ekonomiska ramarna för berörda verksamheter bör justeras motsvarande effekten av de 
justeringar som görs. 
 
De förändringar i statsbidragen som regeringen föreslog för 2018 och framåt handlar 
framförallt om justeringar av riktade statsbidrag, det vill säga statsbidrag som de respektive 
verksamheterna kan söka med utgångspunkt från olika kriterier. För många av de riktade 
statsbidragen har en uppskattning gjorts av förväntade ekonomiska effekter, med 
utgångpunkt från Ulricehamns kommuns andel av Sveriges totala befolkning. Som framgår 
finns det viss osäkerhet om hur det totala utfallet blir. Vad det ekonomiska utfallet sedan blir 
kan följaktligen avvika från den redovisning som lämnas här. 
 
När det gäller flera av de riktade statsbidragen kommer det vara andra kriterier än antalet 
invånare, elever etcetera som utgör grund för hur bidragen ska fördelas. I underlaget nedan 
finns dessa bidrag redovisade men det finns inte någon uppskattning avseende hur mycket 
medel som kan sökas av Ulricehamns kommun. 
 
 

Förändringar i de allmänna statsbidragen 
Justeringarna av de allmänna/generella statsbidragen 2019 som påverkar verksamheternas 
kostnader framgår nedan. 
 
 

Allmänna statsbidrag 
Förändringar 
2019, totalt 

Beräknad 
effekt för 
Ulricehamn 
(mnkr) 

Skolstart vid 6 års ålder 75 
                

0,2     

Nyanlända elever i grundskolan 35 
                

0,1     

Förslag från skolkostnadsutredningen 8 
                

0,0     

Offentlighetsprincipen -12,5 
              

0,0     

Försöksverksamhet med branschskolor 2 
                

0,0     

Prao i åk 8 och 9 23 
                

0,1     

SUMMA 130,5 
                

0,3     

 

Skolstart vid sex års ålder 
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Riksdagen har beslutat att det ska bli obligatoriskt med skolstart vid sex års ålder och att 
skolplikten inleds i förskoleklassen. För att ersätta kommunerna för detta utökade åtagande 
ökas anslaget med 75 mnkr 2019. 

Nyanlända elever i grundskolan 
Utredningen om elever som kommer till Sverige under grundskolans senare årskurser har 
lämnat förslag som syftar till att öka nyanlända elevers möjligheter att nå behörighet till 
gymnasieskolans nationella program. För att kompensera kommunerna för utökade 
kostnader med anledning av genomförandet av utredningens förslag ökas anslaget med 35 
mnkr 2019. 
 
Förslag från skolkostnadsutredningen 
Regeringen har för avsikt att lämna förslag utifrån skolkostnadsutredningens förslag om hur 
öppen redovisning av kostnader och intäkter på skolenhetsnivå kan införas. För att ersätta 
kommunerna för ett utökat åtagande vid ett införande ökas anslaget med 8 mnkr 2019. 
 
Offentlighetsprincipen 
Regeringen införde ett engångsanslag inför 2018 för att ersätta kommunerna för ett utökat 
åtagande vid ett införande av offentlighetsprincipen i fristående/privat anordnad utbildning. 
Anslaget på 12,5 mnkr stryks till 2019.  
 
Försöksverksamhet med branschskolor 
Riksdagen har beslutat om ett försök med branschskolor för att öka attraktiviteten och 
förbättra tillgången till yrkesutbildning inom små yrkesområden. För att kompensera 
kommunerna i samband medförsöksverksamheten ökas anslaget med 2 mnkr 2019. 
 
Prao i åk 8 och 9 
För att ersätta kommunerna för ett utökat åtagande vid införande av prao för elever från och 
med åk 8 i grundskolan och åk 9 i specialskolan ökas anslaget med 23 mnkr till 2019.  
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Riktade statsbidrag, del 1 
För ett antal av de riktade statsbidragen har det gjorts en uppskattning av förväntade 
ekonomiska effekter, med utgångspunkt från Ulricehamns andel av Sveriges totala 
befolkning per 31 juli 2018. 

Riktade statsbidrag, del 1 

Riktade 
statsbidrag 
2019, 
totalt 
(mnkr) 

Beräknad 
effekt för 
Ulricehamn 
(mnkr) 

Likvärdighet, kunskapsutveckling och jämlikhetspeng    3 500,0     
                

8,4     

Läslyftet 
            

120,0     
                

0,3     

Ökad kvalitet i gymnasieskolans introduktionsprogram 
            

300,0     
                

0,7     
   
Åtgärder för att bekämpa hedersrelaterat våld och 
förtryck 

            
57,0     

                
0,1     

Öka utbud och tillgängligheten till biblioteksverksamheten 
            

225,0     
                

0,5     

Gratis simskola och lovsimskola 
            

314,0     
                

0,8     

Stimulansmedel för daglig verksamhet 
            

350,0     
                

0,8     
 
Kompetensutveckling för tillfälligt anställda inom 
välfärden 

            
200,0     

                
0,5     

 
Bidrag till psykiatri, inkl ungdomsmottagningar avser 
kommuner 

            
780,0     

                
1,9     

Idrottssatsning 
              

14,0     
                

0,0     

Sommarlovsstöd för åldersgruppen 6-15 år 
            

450,0     
                

1,1     

Riktat statsbidrag för lärarlöner 3 000,0     
                

7,2     

Förstärkt personaltäthet i fritidshem 
            

500,0     
                

1,2     

Förstärkt personaltäthet i skolbibliotek 
              

30,0     
                

0,1     

Läxhjälp 
            

369,0     
                

0,9     

Förlängt matematiklyft 
                

5,0     
                

0,0     

Insatser för fler SFI-lärare och kompetensutveckling 
            

100,0     
                

0,2     

Stabilisera och stärka barn- och ungdomsvården 
            

500,0     
                

1,2     

Lågstadielyftet 1 971,0     
                

4,7     

Mindre barngrupper i förskolan 
            

830,0     
                

2,0     

Lärarlyft II för SFI 
            

386,0     
                

0,9     
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Nationellt skolutvecklingsprogram 
            

140,0     
                

0,3     

Fortbildning för lärare och förskolans personal 
            

200,0     
                

0,5     

Fortbildning rektorer och förskolechefer 
              

20,0     
                

0,0     

Fler platser på komvux/yrkesvux 
            

475,0     
                

1,1     

Omsorg på kvällar, nätter och helger 
              

80,0     
                

0,2     

Förstärkning elevhälsan 
            

150,0     
                

0,4     

Skapande skola-satsning, inklusive förskola 
            

184,0     
                

0,4     

Entreprenörskap i skolan 
              

20,0     
                

0,0     

Statsbidrag till extratjänster för långtidsarbetslösa 
            

425,0     
                

1,0     

Summa 15 695,0     
             

37,7     
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Likvärdighet, kunskapsutveckling och jämlikhetspeng 
Regeringens satsning på en förstärkning av den statliga finansieringen av skolan i enlighet 
med Skolkommissionens förslag fortsätter. Statsbidraget ökar till 3, 5 miljarder kronor 2019 
och 6 miljarder kronor 2019. Stödet ska vara villkorat så att de tillförda medlen leder till 
ökade insatser för jämlikhet, kunskapsutveckling och kvalitet i verksamheten. 
 
Stödet ska fördelas så att resurserna viktas med hänsyn till socioekonomiska faktorer. 
Tillskottet kan exempelvis användas till mindre klasser, högre lärartäthet, högre lärarlöner, 
utökad tid för lärarnas kompetensutveckling, ökad personaltäthet eller kompetensutveckling 
inom elevhälsan. Stödet ska gå till ökade och därmed inte pågående insatser. 
 
Läslyftet 
Satsningen på Läslyftet för att stärka lärares kompetens i läs- och skrivutveckling fortsätter 
och utökas. För 2019 finns det 120 mnkr avsatt. 
 
Ökad kvalitet i gymnasieskolans introduktionsprogram 
Regeringen avsätter 300 mnkr i en samlad satsning på ökad kvalitet på 
gymnasieskolans introduktionsprogram. Satsningen kan bland annat gå till att förbättra 
eleverna på introduktionsprograms möjligheter att bli behöriga till nationellt program. 
 
Åtgärder för att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck 
Hedersrelaterat våld och förtryck måste aktivt förebyggas och bekämpas genom breda 
insatser och i samverkan mellan flera aktörer. 57 mnkr avsätts årligen för att bekämpa 
hedersrelaterat våld och förtryck. 
 
Öka utbud och tillgängligheten i biblioteksverksamheten 
225 mnkr avsätts årligen under 2019–2020, för att öka utbudet och tillgängligheten till 
biblioteksverksamhet i hela landet. En del av satsningen, 25 mnkr per år, tillförs 
kultursamverkansmodellen där bland annat medel till bibliotek, läs-och litteraturfrämjande 
fördelas. Kulturrådet har i uppdrag att genomföra satsningen och fördela pengarna. 
 
Gratis simskola och lovsimskola 
300 mnkr per år avsätts för gratis simskola under perioden 2019–2020. Även lovsimskola för 
elever i årskurs 6–9 har införts. Det har avsätts 14 mnkr årligen för den satsningen 2019-
2020. 
 
Stimulansmedel för daglig verksamhet 
350 mnkr avsätts per år 2019-2020 till funktionshinderområdet för att öka motivationen att 
delta i daglig verksamhet samt uppmuntra fler kommuner att införa habiliteringsersättning. 
 
Kompetensutbildning för tidsbegränsat anställda inom välfärden 
2017 införde regeringen en satsning på 10 000 utbildningsplatser till kompetensutbildning 
för tidsbegränsat anställda inom äldreomsorgen och hälso- och sjukvården. Satsningen 
uppgår till 200 mnkr 2019 och 50 mnkr år 2020. 
 
Bidrag till psykiatri 
Satsningen om 780 mnkr på statsbidrag till psykiatrin inom kommunsektorn kvarstår 2019. 
Både landsting och kommuner kommer att kunna ta del av dessa medel. För 2017 och 2018-
års medel nåddes en överenskommelse mellan staten och SKL för hur pengarna skulle 
fördelas, troligtvis blir upplägget detsamma för 2019. 
 
Idrottssatsning på nyanlända 
För idrottssatsning på nyanlända avsätts 2019 14 mnkr. 2019 är sista året med denna 
satsning. 
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Sommarlovsstöd för åldersgruppen 6–15 år 
Regeringens tanke med det statliga sommarlovsstödet på 450 mnkr är att ge barn i 
åldersgruppen 6 till 15 år en möjlighet till sommarlovsaktiviteter. Kommunen ska med det 
statliga stödet erbjuda aktiviteter som ger stimulans och personlig utveckling. Programmen 
ska stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya 
kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund. Pengarna betalas ut till kommuner som 
erbjuder avgiftsfria aktiviteter under sommarlovet. 
 
Riktat statsbidrag för lärarlöner 
3 miljarder kronor avsätts 2019 för att höja lärarnas löner. Det genomsnittliga påslaget utgör 
3 000 kr per månad och ska gälla inom alla delar av skolan. 

Förstärkt personaltäthet i fritidshem 
500 mnkr avsätts 2019 för höjd personaltäthet inom fritidshemmen. Satsningen föreslås 
bestå i huvudsak av ett statsbidrag för att höja personaltätheten, men även till viss del av 
insatser för att på andra sätt höja kvaliteten på undervisningen. 

Förstärkt personaltäthet i skolbibliotek 
Sedan 2016 finns ett riktat statsbidrag för personalförstärkningar i skolbiblioteken som 
uppgår till 30 mnkr år 2019. 
 
Läxhjälp 
Tidigare fanns det 390 mnkr avsatta för obligatorisk läxhjälp i anslaget 
Kommunalekonomisk utjämning. Från och med 2016 togs detta bort från 
utjämningsanslaget och kan istället sökas som ett riktat statsbidrag för frivilligt anordnande 
av läxhjälp. För 2019 handlar det om 369 mnkr.  
 
Förlängt matematiklyft 
Från och med 2019 beräknas 5 mnkr årligen för att underhålla och utveckla det didaktiska 
stödmaterial som tagits fram inom ramen för satsningen och för att ge huvudmännen 
möjlighet att fortsätta med matematiklyftet även på längre sikt. 
 
Insatser för fler SFI-lärare och kompetensutveckling 
Regeringen har tidigare aviserat ett SFI-paket som innehåller tre delar: kompetensutveckling 
i svenska som andraspråk, insatser för att fler ska vilja bli SFI-lärare samt stöd till SFI-lärare 
för att undervisa elever som är illitterata/analfabeter eller som har ett modersmål med ett 
annat alfabet än det latinska. Från och med år 2016 föreslår regeringen att 100 mnkr per år 
avsätts för dessa satsningar. 
 
Stabilisera och stärka barn- och ungdomsvården 
Stärkt bemanning inom barn- och ungdomsvården fortsätter. Detta innebär att för år 2019 
fördelas 500 mnkr och för år 2020 fördelas 250 mnkr. Bemanningssatsningen handlar om 
att öka antalet socialsekreterare, arbetsledare och administratörer för att frigöra tid för 
socialsekreterare eller arbetsledare i deras arbete med myndighetsutövning. Det handlar 
också om insatser för att främja kompetens och stabilitet samt insatser för kvalitetsutveckling 
och kvalitetssäkring inom området, bland annat finansiering av den nationella samordnarens 
uppdrag. 
 
Lågstadielyftet 
Det finns ett riktat statsbidrag för att öka antalet anställda och minska klasserna i lågstadiet. 
2019 avsätts cirka 2 miljarder kronor. 
 
Minskade barngrupper i förskolan  
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Regeringen vill minska barngrupperna och öka personaltätheten i förskolan. 2019 avsätts 
830 mnkr för detta ändamål. 
 
Lärarlyft II för SFI 
Lärarlyftet II har sedan tidigare förlängts och regeringen avsätter 386 mnkr för detta 2019. 
 
Nationella skolutvecklingsprogram  
Regeringen har inrättat nationella skolutvecklingsprogram. Insatserna avser olika 
kompetens- och stödinsatser när det till exempel gäller undervisning i ämnen eller 
ämnesövergripande arbete, statistik och uppföljning, arbete med elever i behov av särskilt 
stöd, hur administrationen kan minskas och arbetsprocesser göras mer effektiva. Regeringen 
avsätter 140 mnkr 2019 till detta ändamål. 
 
Fortbildning för lärare och förskolans personal  
Regeringen har av avsatt medel för fortbildningsinsatser för lärare och förskolans personal. 
2019 beräknas satsningarna uppgå till totalt 200 mnkr. 
 
Fortbildning rektorer och förskolechefer 
Regeringens satsning på att fortbilda rektorer och förskolechefer fortsätter 2019 med 20 
mnkr. 
 
Fler platser på komvux/yrkesvux  
Det finns ett riktat statsbidrag på 475 mnkr år 2019 för att öka volymen av utbildningsplatser 
i Komvux och satsning på yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning. Kommunerna tilldelas 
ytterligare medel för sådan utbildning. Satsningen bedöms motsvara cirka 10 000 
utbildningsplatser från och med 2018. 
 
Skolbarnomsorg på kvällar, nätter och helger  
För det befintliga riktade statsbidraget till kommuner som erbjuder skolbarnomsorg på 
obekväm arbetstid avsätts 2019 80 mnkr. 
 
Förstärkning och utveckling av elevhälsan 
Regeringen bedömer att elevhälsan behöver förstärkas bland annat för att förebygga ungas 
psykiska ohälsa. 150 mnkr avsätts 2019 till detta ändamål. 
 
Skapande Skola-satsning, inklusive förskola 
Det finns ett statsbidrag för skapande skola för barn i förskola, förskoleklass, grundskola 
samt motsvarande skolformer. För 2019 finns 184 mnkr avsatt. 
 
Entreprenörskap i skolan 
Regeringen har avsatt 20 mnkr 2019, för arbetet med strategin för entreprenörskap samt 
verksamhetsstödet till organisationer som framgångsrikt arbetar med entreprenörskap i 
skolan. 
 
Statsbidrag till extratjänster för långtidsarbetslösa 
425 mnkr per år avsätts som ett stöd som riktar sig till de kommuner som satsar på 
att anställa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Alla kommuner ska kunna 
ta del av stödet beroende på hur många personer som de anställer med hjälp av extratjänster. 
Extratjänster är en anställningsform för personer som har svårt att få jobb 
även på en gynnsam arbetsmarknad. Staten betalar hela lönen för dessa personer, för 
att möjliggöra att fler får in en fot på arbetsmarknaden. 
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Riktade statsbidrag, del 2 
När det gäller flera av de riktade statsbidragen så kommer det att vara andra kriterier än 
antalet invånare, elever etcetera som utgör grund för hur bidragen ska fördelas. Det handlar 
till exempel om investeringsstöd och kommunbonus för ökat byggande. I underlaget nedan 
finns dessa bidrag redovisade men det finns inte någon uppskattning avseende hur mycket 
medel som kan sökas av Ulricehamns kommun. Totalt uppgår de angivna riktade 
statsbidragen till 9,9 miljarder kronor. Omräknat till en kommun av Ulricehamns kommuns 
storlek skulle de riktade statsbidragen i denna del kunna innebära ett tillskott i 
storleksordningen 23,7 mnkr. 

Riktade statsbidrag del 2 

Totalt 
belopp 
(mnkr) 

Lovskola på gymnasieskolans språkintroduktion 
              
56,0     

Akut hemlöshet 
              
25,0     

 
Bidrag till socioekonomiskt eftersatta kommuner 1 500,0     

Energi- och klimatrådgivning 
            
160,0     

Investeringsstöd till särskilda boenden för äldre 
            
395,0     

 
Klimatklivet 1 300,0     

Sommarskola 
              
90,0     

Samverkan för bästa skola 
            
600,0     

Yrkescollege 
                
5,0     

Skolgång för barn som vistats i landet utan papper 
              
50,0     

Karriärutvecklingsreform 
            
973,0     

Fjärde tekniskt år i gymnasieskolan 
            
116,0     

 
Kommunbonus ökat bostadsbyggande 1 300,0     
 
Maxtaxan inom barnomsorg 3 212,0     
 
Förändrade rutiner och arbetssätt vid utskrivning från 
sjukhus 12,0     

Tidiga insatser för nyanlända § 37-medel 
              
39,0     

Erbjuda insatser under föräldraledighet, 37a medel 
              
15,0     

 
§37-medel för insatser som skapar beredskap och 
kapacitet 20,0     

Förbättrat tolkstöd i arbetslivet 
              
15,0     

 
SUMMA 9 883,0     
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Lovskola på gymnasieskolans språkintroduktion 

Regeringen förstärker statsbidraget för undervisning under skollov för elever på 
språkintroduktion. 56 mnkr avsätts 2019. 

Akut hemlöshet 
25 mnkr per år under perioden 2019–2020 avsätts för att stärka kommunernas arbete 
med akut hemlöshet. Fördelas enligt en fördelningsnyckel och riktas framför allt 
till kommuner med många hemlösa. 
 
Bidrag till socioekonomiskt eftersatta kommuner 
Regeringen föreslår en långsiktig satsning på socioekonomiskt eftersatta kommuner och 
områden. Regeringen vill bland annat stärka kommunernas eget arbete för att förbättra 
förutsättningarna i områden som i dag kännetecknas av stora utmaningar när det gäller till 
exempel lågt valdeltagande, hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå och låg sysselsättningsgrad. 
Regeringen föreslår att det ska avsättas 1,5 miljarder kronor 2019 och 2, 5 miljarder kronor 
per år från och med 2020. 
 
Energi- och klimatrådgivning 
Statligt stöd till kommunala energi- och klimatrådgivningen förlängs och förstärks. 
Satsningen är 160 mnkr år 2019. 
 
Investeringsstöd till särskilda boenden för äldre 
Anslaget för att stimulera ombyggnation och nybyggnation av särskilt boende samt bostäder 
på den ordinarie bostadsmarknaden som riktar sig till personer över 65 år uppgår till 395 
mnkr 2019. 
 
Klimatklivet 
Investeringsstödet Klimatklivet uppgår till 1,3 miljarder kronor 2019 och syftar till att 
stimulera klimatinvesteringar. 
 
Sommarskola 
Det finns 90 mnkr i statsbidrag att söka för att anordna lovskola för elever som missat eller 
riskerar att missa kunskapskraven för betyg E i ett eller flera ämnen. 
 
Samverkan för bästa skola 
Statens stöd till huvudmän för skolor med låga studieresultat och svåra förutsättningar eller 
många nyanlända elever behöver enligt regeringen förstärkas och effektiviseras. Det innebär 
att 600 mnkr per år fortsätter att avsättas 2019. Skolverket kommer att få i uppdrag att träffa 
överenskommelser med de aktuella huvudmännen bland annat för att stödja dem i arbetet 
med att attrahera lärare. 
 
Yrkescollege 
Regeringen har avsatt 5 mnkr 2019, för att stimulera framväxten av yrkescollege på 
gymnasieskolans yrkesprogram. 
 
Skolgång för barn som vistas i landet utan papper 
Även 2019 finns det 50 mnkr avsatt för att kompensera kommuner som har kostnader för 
elever som inte har tillstånd att vistas i landet. Dessa barn ska ha samma rättigheter som 
andra barn att gå i skolan. 
 
Karriärutvecklingsreform 
För år 2019 finns det 973 mnkr avsatt för karriärutvecklingsreformen. Syftet med reformen 
är att premiera de bästa lärarna inom grundskolan samt gymnasiet. 
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Fjärde tekniskt år i gymnasieskolan 
Regeringen avsätter 116 mnkr år 2019 för ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan. 
 
Kommunbonus ökat bostadsbyggande 
Regeringens satsning på kommunbonus till bostadsbyggande fortsätter även 2019 med 1 300 
mnkr. 
 
Maxtaxan inom barnomsorg 
Sedan indexeringen på inkomsttaket infördes 2015 har det riktade statsbidraget för maxtaxor 
inom barnomsorgen sänkts. 2019 är beloppet totalt 3 212 mnkr. 
 
Förändrade rutiner och arbetssätt vid utskrivning från sjukhus 
Kommunerna behöver praktiskt stöd med att införa metoder och arbetssätt som främjar 
trygghet i hemmet och utökad samverkan. Från 2018 gäller lagen Samordning 
vid utskrivning från sjukhus. Inför ikraftträdandet av lagen behöver rutiner 
och arbetssätt förändras. Regeringen föreslår att 12 mnkr per år avsätts för 
insatsen under åren 2019–2020. 
 
Tidiga insatser för nyanlända § 37-medel 
Regeringen förstärker medlen för tidiga insatser med 39 mnkr 2019 och med 38 mnkr 2020 
och ser gärna att kommunerna i större utsträckning tar del av statsbidrag för tidiga insatser. 
 
Erbjuda insatser under föräldraledighet, § 37a medel 
I syfte att möjliggöra för kommuner att i större utsträckning erbjuda insatser för 
föräldralediga avsätts 15 mnkr per år 2019–2020. Insatserna ska även kunna omfatta 
asylsökande. 
 
§ 37-medel för insatser som skapar beredskap och kapacitet 
Regeringen avsätter fortsatt ytterligare 20 mnkr per år för insatser i kommunerna för att 
skapa beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet. Medlen kan sökas av kommunerna 
från länsstyrelserna. 
 
Förbättrat tolkstöd i arbetslivet 
Det är viktigt att kompetensen kan tas tillvara hos alla i arbetslivet. Det kräver en fungerande 
kommunikation mellan arbetsgivare och arbetstagare. Regeringen avser därför genomföra en 
satsning för ökade möjligheter till tolktjänst i arbetslivet med syfte att stärka 
förutsättningarna på arbetsmarknaden för kvinnor och män som är döva, dövblinda eller har 
nedsatt hörsel. Regeringen fastslog från 2018 15 mnkr per år till detta.  
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INVESTERINGSBUDGET/INVESTERINGSPLAN 2019-2021   
Projekt Budget 

2019 

Plan      
2020 

Plan      
2021 

Totalt 2019-
2021 

     

Sektor miljö och samhällsbyggnad     
Nya mätinstrument 0,3   0,3 

Åtgärd på järnvägsbroar vid Boråsvägen 2,0   2,0 

Markförvärv och exploateringsverksamhet 7,0 7,0 7,0 21,0 

Upprättande och genomförande av detaljplaner 7,5 10,0 9,0 26,5 

Gator, vägar och trafikåtgärder 7,0 7,5 6,0 20,5 

Utbyte av belysning enligt TRVs riktlinjer  5,0 5,0 10,0 

Parkeringshus vid nytt Stadsbibliotek  10,0  10,0 

Utbyggnad av bostadsområde Bergsäter  10,0  10,0 

Entré Ulricehamn   10,0 10,0 

Ombyggnad av rondeller vid Marknadsplatsen   50,0 50,0 

Utbyggnad av gång- och cykelvägar utmed statliga vägar   5,0 5,0 

Utbyggnad av industriområde Rönnåsen etapp 2   50,0 50,0 

     
Sektor Välfärd     
Välfärdsteknik 2,0   2,0 

Inventarier ny gruppbostad  0,5  0,5 

Inventarier Nya Ekero   5,0 5,0 

Inventarier ombyggnationer gruppbostäder 0,3 0,2 0,2 0,7 

     
     
Sektor Lärande     
Inventarier skolor 1,0 0,4  1,4 

Inventarier förskolor 2,6  1,4 4,0 

     
Sektor Service     
Kultur och Fritid     
Belysning Lassalyckan fotboll 1,0 

  
1,0 

Discgolf 0,3 
  

0,3 

Utveckling av kommunala fritidsanläggningar inklusive Lassalyckan 1,5 1,0 1,0 
3,5 

Utbyte bryggbestånd i småbåtshamnen och badplatser 0,4 0,4 0,4 
1,2 

Pott för offentlig gestaltning 0,6 1,8 2,4 
4,8 

Sekretariatvagn för uthyrning till föreningar 
 

0,3 
 

0,3 

Utbyte spårmaskin 3,0 
 

 
3,0 

Utbyte konstgräs A- och B-plan 
 

2,5 2,5 
5,0 

Inventarier Stadsbibliotek 
  

10,0 
10,0 
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Projekt Budget 
2019 

Plan      
2020 

Plan      
2021 

Totalt 2019-
2021 

Kommunservice 

   
 

Arbetsvagn skogen 0,4 
  

0,4 

Parker och lekplatser 1,0 1,0 1,0 
3,0 

Städmaskiner 0,3 0,3 0,3 
0,9 

 

  
  

Fastighet     
Offentlig toalett Stadsparken och ny byggnad för omklädning 
(tennis) 3,0   3,0 

Tillfällig kapacitetsökning F-6 i Ulricehamn 2,0   2,0 

Hamnbrygga Åsunden 5,0   5,0 

Ny förskola i Ulricehamn 10,0   10,0 

Förråd Lassalyckan  1,0   1,0 

Anpassning av lokal för evakuering av gruppbostäder 3,0   3,0 

Energieffektiviseringar och tillgänglighetsanpassningar 3,0 3,0 3,0 9,0 

Reinvesteringar fastigheter - utbyte av komponenter 13,5 13,5 13,5 40,5 

Samverkanshus vård- och omsorgsboende/förskola i Gällstad 6,0 50,0 80,0 136,0 

Diverse projekteringar 1,0 1,0 1,0 3,0 

Ombyggnad Sim- och sporthall 10,0 46,7 40,0 96,7 

Stadsbibliotek 10,0 36,0 36,0 82,0 

Ombyggnation gruppbostäder 22,5 25,5  48,0 

Upprustning skolgård Vegby 4,0   4,0 

Utökning förvaltningslokaler  10,0 25,0 35,0 

Ny skola F-6 i Ulricehamn  10,0 40,0 50,0 

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

Ny förskola Trädet   10,0 10,0 

     
Kost     
Diverse investeringar inom köksverksamheten 1,0 1,0 1,0 3,0 

     
IT     
Investeringar i IT-utrustning 20,5 21,0 21,5 63,0 

     
Övrigt     
Diverse verksamhetsinventarier 4,0 4,0 4,0 12,0 

Ej kända projekt 3,0 3,0 3,0 9,0 
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Projekt Budget 

2019 

Plan      

2020 

Plan      

2021 

Totalt 2019-

2021 

 

 
TOTALT INVESTERINGSBUDGET/INVESTERINGSPLAN 
2019-2021 160,7 282,6 449,2 892,5 

Prognos ombudgetering från 2018 års budget       152,0 

Prognos investeringarnas likvidpåverkan  160,7 282,6 449,2 1 044,5 

Investeringar med extern finansiering 14,4 14,6 14,7   

Varav: - Mark och exploateringsverksamhet 7,0 7,0 7,0   

            - IT-investeringar 36% som avser Tranemo kommun 7,4 7,6 7,7   
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Kommentarer 

investeringsbudget/investeringsplan 2019-2021 

 

Sektor miljö och samhällsbyggnad 

Nya mätinstrument 

För att säkerställa en bättre beredskap för detaljplaneunderlag och nybyggnadskartor krävs 
fler instrument när antalet medarbetare blir fler.   
 

Åtgärd på järnvägsbroar vid Boråsvägen 

Medel behövs för åtgärder på de två kvarstående järnvägsbroarna. Dessa inrymdes inte i 
tidigare budget för renovering av totalt fem broar. 
 
Markförvärv och exploateringsverksamhet  

Årligen avsätts medel för markförvärv och exploateringsverksamhet. Medlen kan bland annat 
användas för utgifter för utredningar och projektering kopplat till exploatering eller 
markinköp.  

 
Upprättande och genomförande av detaljplaner  
Årligen avsätts medel för genomförande av detaljplaner. Medlen används för att genomföra 
det som åligger kommunen i genomförandebeskrivningar som tas fram vid upprättande av 
detaljplaner.  
 
Kommande områden är utbyggnad av Bergsäter, Rönnåsen, Gällstad och utvecklingen av 
Bronäsområdet. Till detta tillkommer medel för upprättande av detaljplaner kopplat till 
lokalförsörjningsplanen. 
 
Gator, vägar, trafikåtgärder  
Årligen avsätts medel för investeringar i gator, vägar och trafikåtgärder. Medel går årligen åt 
till att asfaltera gator samt för trafiksäkerhetsåtgärder där även statlig medfinansiering söks. 
Övriga medel används för specifika projekt som planeras och prioriteras i dialog med 
politiken.  
 
Medel för att asfaltera gator kommer efter en beläggningsinventering att öka de kommande 
åren för att åstadkomma en godtagbar standard på kommunens vägnät. 
 

Utbyte av belysning enligt TRV:s riktlinjer 

Enligt avtal mellan Trafikverket och SKL ska Trafikverket ta över belysning utmed det 
statliga vägnätet som uppfyller vissa kriterier. Medel kommer krävas för att överlämna 
belysningsanläggningar till Trafikverket. 
 
Parkeringshus vid nytt Stadsbibliotek 

Ett ökat behov finns av centrumnära parkeringsplatser. Detaljplanen för Chile 2 medger en 
utbyggnad. Medel behövs för att tillskapa mellan 30- 60 nya parkeringsplatser, beroende på 
utformning och ambitionsnivå. 
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Utbyggnad av bostadsområde Bergsäter 
Medel behövs för att bygga ut kommunala anläggningar såsom gator, vägar och gc- vägar. 
 
Entré Ulricehamn 
Projektering och utbyggnad av entré Ulricehamn. Projektet är avhängt hur ombyggnationen 
av rondellerna vid Marknadsplatsen utförs.  
 
Ombyggnad av rondeller vid Marknadsplatsen 
Med ledning av de utredningar som genomförts som påvisar att nuvarande trafiklösning inte 
kommer tillgodose framtidens trafikströmningar så kommer rondellerna vid 
Marknadsplatsen behöva byggas om för att klara mer kapacitet. För att kommunen ska klara 
av en kraftig tillväxt är en uppgradering av trafiklösningen nödvändig. Kostnaden kommer 
närmare kunna specificeras efter projektering.  
 
Utbyggnad av gång och cykelvägar utmed statliga vägar 
Förslaget är att avvakta tills vi kan ansöka om medfinansiering igen 2020 med genomförande 
2021. 
 

Utbyggnad av industriområde Rönnåsen etapp 2 

Medel behövs för att bygga ut kommunala anläggningar såsom gator, vägar och gc- vägar 
samt övrig allmän platsmark och gestaltningsåtgärder i det nya industriområdet.  
 
 
 

Sektor välfärd 

Välfärdsteknik 
Investeringen möjliggör fortsatt god vård och omsorg med tillfredställande säkerhet och 
mobilitet.  

Inventarier LSS 
Inventarier ny gruppbostad LSS samt vissa inventarier till ombyggnationer av 
gruppbostäder.  

Inventarier till Nya Ekero 
Inventarier till nytt vård- och omsorgboende i Gällstad.  

 

Sektor lärande 

Inventarier skolor 
Inventarier till 2 moduler på Ulrikaskolan samt inventarier till byggprogrammet på 
Tingsholmsgymnasiet.  

Inventarier förskolor 
Inventarier till ny förskola i Ulricehamn och Gällstad samt till fler avdelningar på förskolan 
Tre Rosor, förskolan i Hössna, Hökerum och Trädet.   
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Sektor service 

 

Kultur och fritid 

Belysning Lassalyckan fotboll 
Byta ut nuvarande belysning till led-armaturer runt fotbollsplaner samt el-arbeten.  
 
Discgolf 
Avser anläggning av discgolfbana med 18 hål i Stadsparken. 
 
Utveckling av kommunala fritidsanläggningar inklusive Lassalyckan 
I utvecklingen ingår kommunens fritidsanläggningar och Lassalyckan, vilket inbegriper hela 
området. Medlen omfattar bland annat maskiner för att klara arbeten på fotbollsplaner, 
ishallar med mera. 
 
Utbyte bryggbestånd i småbåtshamnen och badplatser 
Som en del i säkerhetsarbetet på badplatserna behövs en kontinuerlig uppdatering av 
bryggbeståndet på badplatserna. Detsamma gäller även båtbryggorna. 
 
Pott för offentlig gestaltning 
Avser medel för offentlig gestaltning utifrån beslutade riktlinjer. 
 
Sekretariatvagn för uthyrning till föreningar 
Inköp av ny sekretariatvagn för uthyrning och utlåning till föreningslivet. Den vagn som idag 
finns är renoverad och lagad flera gånger men kan inte renoveras mer. 
 

Utbyte spårmaskin 
Nuvarande spårmaskin togs i bruk till säsongen 2013/2014. Mot bakgrund av tidigare 
erfarenheter av livslängd och stora reparationskostnader är ett utbyte aktuellt runt 2020. 
Inköp av ny spårmaskin behöver göras under 2019 då förväntad leveranstid är lång. 
Med utökade spårområden och världscuptävlingarna är det avgörande att maskinen är i gott 
skick. Den belastas också hårdare med fler ytor att preparera efter spårutbyggnaden. 
Nuvarande maskin är avskriven 2023. 
 
Utbyte konstgräs A- och B-plan 
Planerna togs i bruk 2011 och belastas hårt då de också skottas vintertid. Redan nu ses att 
planerna börjar bli slitna, och på en sliten plan är även skaderisken högre.  
Tester genomfördes våren 2018 och visar på bra skötsel av planerna. Det finns dock 
förslitningar främst på A- och B-planerna och ett utbyte är aktuellt 2020–2021. Kostnaden 
bedöms till cirka 2,5 mnkr per plan inklusive anläggnings- och dräneringsarbeten. 
 
Inventarier stadsbibliotek 
När det nya stadsbiblioteket står klart finns behov av medel till inventarier. 
 
 

Kommunservice 

Arbetsvagn skogen 
Inköp av en ny arbetsvagn för att säkerställa en god arbetsmiljö för skogslagets medarbetare 
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då nuvarande vagn är utsliten. Då förvaltningen arbetar aktivt för att minska leasing är det 
istället endast aktuellt att köpa in en vagn. 

Parker och lekplatser 
Årliga medel för utbyten av redskap och utveckling av parker och lekplatser. 
Höjning med 200 tkr på grund av behovet att kunna upprätthålla en bra nivå i parkerna samt 
att trycket från väg- och samhällsföreningarna ökar gällande att ha samma nivå som 
centralorten. 

Städmaskiner 

Det pågår ett aktivt arbete med övergång från leasing till egen maskinpark. Utbytet beräknas 
ske under några år. Serviceavtal ska kopplas till inköpen vid upphandling. 

 

Fastighet 

Offentlig toalett Stadsparken och ny byggnad för omklädning (tennis) 
Tennisklubbens lokaler är utdömda på grund av mögelangripet bottenbjälklag. Byggnaden är 
från 60-talet och inte värd att renovera. Kommunen hyr varje sommarhalvår en 
handikappanpassad toalett typ ”BajaMaja”. Investeringen avser en ny byggnad för 
omklädning och en offentlig tillgänglighetsanpassad toalett. 
 
Tillfällig kapacitetsökning F-6 i Ulricehamn 
En ny grundskola behövs i Ulricehamn. Fram till den står klar behövs tillfälliga lokaler för att 
öka kapaciteten på platser i grundskolan. Tanken är att hyra modulbyggda lokaler, med 
placering vid Ulrikaskolan. Investeringen avser etablering av lokalerna. Medel har avsatts för 
genomförande i etapper. Hyran för lokalerna hanteras med driftmedel. 
 

Hamnbrygga Åsunden 
Bryggan söder om hamnbryggan har ersatts med en ny konstruktion som är estetiskt 
tilltalande och hållbar. Tanken är att ersätta bryggan i hamnen med något liknande, men 
anpassad så att båtar kan lägga till.  
 

Ny förskola i Ulricehamn 
Enligt prognoser kommer det att behövas minst femton nya avdelningar den närmaste 
tioårsperioden i Ulricehamns tätort. Byggs nytt är det lämpligt att bygga sex avdelningar per 
fastighet. Anvisning av mark för ett flertal förskolor behöver ske skyndsamt. Investeringen 
avser en ny förskola vid Ryttershov eller Wallenqvistgatan där detaljplanen tillåter det. Båda 
alternativen projekteras inledningsvis. Det projekteras för en färdigprojekterad byggnad för 
att korta ned tidsåtgången och för att hålla ned utgiften för byggnaden. 
 
Förråd Lassalyckan 
Stort behov av att kunna husera utrustning som används för skötsel och större arrangemang, 
Det gäller tävlingsmaterial, maskiner och annan utrustning som används vid skötsel av 
området.  Som det nu ser ut ligger mycket materiel utomhus, vilket gör att utrustningens 
livslängd förkortas. 
 
Anpassning av lokal för evakuering av gruppbostäder 
Kommunen hyr lokal på Riddargatan 7 till och med 2021. Den står tom och är lämplig att 
använda för evakuering under ombyggnaden av våra gamla gruppbostäder. Anpassningar i 
brand och utrymning är nödvändiga, ytskikten i bostäder är slitna och behöver åtgärdas. 
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Energieffektiviseringar och tillgänglighetsanpassningar 
Energieffektiviserande åtgärder i byggnader som förväntas medföra energibesparingar under 
lång tid och samtidigt höja den tekniska statusen i kommunens byggnader. Hit hör 
investeringar i ny ventilation med hög återvinningsgrad, värmepump, injustering 
värmesystem, led-belysning och tilläggsisolering. 
Tillgänglighetsanpassningar utifrån beredningen för delaktighet. Inventering av kommunens 
fastigheter är genomförd. Lagändringen som trädde i kraft 2015 innebär att bristande 
tillgänglighet är en form av diskriminering. Brister framgår av inventeringen och måste 
åtgärdas. Tanken är att genomförandet av åtgärderna skall pågå under några år. Kalkyler 
kommer att tas fram för att kunna bedöma omfattningen och därigenom kunna avgöra hur 
mycket medel som behöver avsättas. 
 
Reinvesteringar fastigheter - utbyte av komponenter 
Komponentavskrivning tillämpas av Ulricehamns kommun från och med räkenskapsåret 
2015. Om en fastighets/byggnads betydande delar har väsentligt olika nyttjandeperioder 
måste en fastighet/byggnad delas upp i komponenter. 
Tillkommande komponenter och utbyte av komponenter ska läggas till anskaffningsvärdet. 
Eventuellt återstående restvärde på en ersatt komponent ska då skrivas ned. Löpande 
underhåll ska kostnadsföras. 
Planerat underhåll, som inte redovisas som komponent, avser i första hand 
målningsunderhåll, markarbeten och underhåll av tekniska installationer. 
 
Samverkanshus vård- och omsorgsboende/förskola i Gällstad 
Kommunen behöver bättre lokaler för vård- och omsorgsboende och förskola i Gällstad. 
Förbättrad boendestandard, lärmiljö och arbetsmiljö i kan tillgodoses i en byggnation av ett 
samverkanshus. Ett nytt vård- och omsorgsboende ger en långsiktig och kostnadseffektiv 
lösning jämfört med att bygga om det gamla äldreboendet som föreslås avyttras. En förskola i 
samma byggnad som boendet ger samverkansfördelar.  
 

Diverse projekteringar 
Hos verksamhet fastighet finns numera två projektledare som skall finansieras med de medel 
som beviljas för byggprojekten. Det förekommer ofta andra arbetsuppgifter med utredningar 
som kanske inte blir något byggprojekt. Det behövs medel för att finansiera den tid som åtgår 
till det. 
 
Ombyggnad Sim- och sporthall 
Bassängens betongkonstruktion är ej tät. Utöver renovering av bassäng behöver något göras 
åt tak, fasad, entré, kök och cafeteria, fönster, ytter- o innerdörrar. Teknik och ventilation 
sedan 1983. Utredning av betongkonstruktion genomförd. Utredning av övriga 
byggnadsdelar behöver utföras eftersom de varit hårt utsatta för fukt inifrån.  
 
Stadsbibliotek 
Nuvarande stadsbibliotek ligger i före detta Nämndhuset som är en byggnad i dåligt skick och 
en avvecklingsfastighet. Under 2017 har fastighet köpts in av ICA fastigheter. Om- och 
tillbyggnad kommer att genomföras i en så kallad 3D-fastighet. Arkitekttävling påbörjas 
hösten 2018. Planerad projektering hösten 2019. 
 
Ombyggnation gruppbostäder 
Ombyggnation av fyra äldre gruppbostäder utifrån genomförd förprojektering. Syftet är att 
göra dem attraktiva och ändamålsenliga enligt dagens krav på bostäder enligt LSS. 
 

Upprustning skolgård Vegby 
Förnyelse av skolgård vid Vegby skola, behovet har funnits länge.  
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Utökning förvaltningslokaler 
Behovet av kontorsarbetsplatser ökar när kommunen växer och verksamheter förändras. 
Investeringen avser en utbyggnad vid UEAB:s kontor. Tanken är dels att ersätta 
Nämndhuset, dels att flytta ut verksamheter från Höjdgatan och Stadshuset för att avlasta 
samt skapa fler kontorsarbetsplatser i dessa byggnader. Byggs det en ny högstadieskola 
friställs Stenbockskolan och skulle kunna användas som kontor. I ett sådant läge finns inte 
behov av en utbyggnad vid UEAB. Nämndhuset kan användas under tiden till vad som 
händer med Stenbockskolan är utrett. Räcker inte Nämndhuset till eller av någon anledning 
inte skulle fungera kan lokaler hyras under en övergångsperiod.  
 
Ny skola F-6 i Ulricehamn 
En ny grundskola behövs i Ulricehamn. Fram till den står klar planeras för tillfälliga lokaler 
för att höja kapaciteten. Projektet behöver komma igång så fort markförsörjningsplanen är 
klar och pekar ut en lämplig plats. 
 

Ny skola 7–9 i Ulricehamn 
Utredning om en ny högstadieskola som ersätter Stenbocksskolan och Ätradalsskolan pågår i 
enlighet med budgetuppdrag. Start projektering 2021 om erforderliga beslut fattas. 
 
Ny förskola Trädet 
Tidsbegränsat bygglov nyligen förlängt och kan inte förlängas mer. Ny förskola behöver 
uppföras på annan plats som följer detaljplan. Måste stå klar 2021. 
 
 

Kost 

Diverse investeringar inom köksverksamheten 
Investeringsmedlen kommer att användas till att förnya eller komplettera den utrustning 
som idag finns i köken. Det kan till exempel röra sig om diskmaskiner, kombiugnar, 
kokgrytor, kyl, frys samt packmaskiner.  
 

IT 

Investeringar i IT-utrustning 
Tidigare har all IT-utrustning leasats med 3-åriga avtal. Enligt gjord utredning är det dyrare 
för kommunen att leasa utrustning än att själv äga utrustningen. Utifrån beräkningar av 
nuvarande bestånd av datautrustning, behov av ersättningar för datorer och nyinköp från 
verksamheterna bedöms inköpen av IT-utrustning uppgå till cirka 20,5 mnkr 2019. 

 

Övrigt 

 
Diverse verksamhetsinventarier 
Löpande anskaffningar till verksamheten. 
 
Ej kända projekt 
Medel för angelägna investeringar som aktualiseras under löpande budgetår. 
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Resultatbudget      

Belopp i mnkr Utfall Prognos Budget Plan Plan 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Verksamhetens intäkter 291,4 226,9 235,0 242,5 250,3 

Verksamhetens 
kostnader -1 505,5 -1 510,7 -1 570,6 -1 631,0 -1 693,6 

Avskrivningar -56,9 -61,6 -66,2 -70,0 -75,0 

       

Verksamhetens 
nettokostnader 

-1 271,0 -1 345,4 -1 401,8 -1 458,5 -1 518,3 

         
Skatteintäkter 1 007,4 1 043,8 1 085,8 1 121,7 1 165,4 

Generella statsbidrag 
och utjämning 327,4 327,7 338,5 347,3 347,4 

Finansiella intäkter 21,4 19,1 15,0 14,0 14,0 

Finansiella kostnader -9,6 -10,3 -10,0 -10,0 -10,0 

       
ÅRETS RESULTAT 75,6 34,9 27,5 14,5 -1,5 
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Finansieringsbudget 
     

Belopp i mnkr Utfall Prognos Budget Plan Plan 

 
2017 2018 2019 2020 2021 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 

  
  

  
Årets resultat 75,6 34,9 27,5 14,5 -1,5 

Ej rörelsekapitalpåverkande poster 
mm 56,9 61,6 66,2 70,0 75,0 

Summa tillförda medel 132,5 96,5 93,7 84,5 73,5 

       

INVESTERINGSVERKSAMHETEN 

  

  

  

Nettoinvesteringar mm -139,5 -103,3 -312,7 -282,6 -449,2 

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten 

-139,5 -103,3 -312,7 -282,6 -449,2 

     
  

Övrigt kassaflöde -94,2 -65,0 219,0 190,5 360,4 

     
  

ÅRETS KASSAFLÖDE -101,2 -71,8 0,0 -7,6 -15,3 
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Balansbudget      
Belopp i mnkr           

 Utfall Prognos Budget Plan Plan 

 171231 181231 191231 201231 211231 

Tillgångar      

Immateriella 
anläggningstillgångar 

7,2 5,4 5,4 3,9 2,4 

Materiella anläggningstillgångar 885,0 928,5 1 175,0 1 387,6 1 761,8 

Finansiella 
anläggningstillgångar 959,9 963,7 975,7 979,7 983,7 

Summa anläggningstillgångar 1 852,1 1 897,6 2 156,1 2 371,2 2 747,9 

Bidrag till statlig infrastruktur 1,8 3,1 2,9 2,8 2,6 

Förråd och 
exploateringsområden 7,4 9,2 11,2 11,2 11,2 

Fordringar 70,8 75,0 80,0 80,0 80,0 

Kortfristiga placeringar, kassa 
och bank 98,8 80,7 80,7 80,7 57,9 

Summa omsättningstillgångar 177,0 164,9 171,9 171,9 149,1 

Summa tillgångar 2 030,9 2 065,6 2 330,9 2 545,9 2 899,6 

Eget kapital, avsättningar 
och skulder 

          

           

Eget kapital, 1 243,2 1 278,1 1 305,6 1 320,2 1 318,7 

därav årets resultat 75,6 34,9 27,5 14,5 -1,5 

           

Avsättningar för pensioner 15,8 17,5 18,0 18,5 19,5 

Övriga avsättningar 44,7 37,8 35,1 30,6 21,8 
Summa 60,5 55,3 53,1 49,1 41,3 

           
Långfristiga skulder 490,9 490,7 709,7 900,2 1 260,6 
Kortfristiga skulder 236,3 241,5 262,5 276,5 279,0 
Summa skulder 727,2 732,2 972,2 1 176,7 1 539,6 

           
Summa eget kapital,            

avsättningar och skulder 2 030,9 2 065,6 2 330,9 2 545,9 2 899,6 
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EKONOMISTYRPRINCIPER 
Gäller från 2019-01-01 och tillsvidare.  

 

Allmänt 

Driftbudgeten upprättas för en period om tre år för kommunens verksamhet. 

I budgeten styrs ekonomi och verksamhet. Alla styrdokument och mål för verksamheten som 
kräver resurser skall vara integrerade i den planering som sker i budgetprocessen. Budgeten 
är överordnad andra styrdokument. Budgetprocessen för kommunen sker enligt särskilt 
antaget dokument. 

Omfördelningar inom internbudgeten är möjliga att utföra årsvis eller löpande. 
 

Anslagsbindningsnivåer inom driftbudgeten samt internbudgeten för den 

kommunala organisationen 

Kommunfullmäktige tilldelar nettoramar till följande anslagsbindningsområden: 

- Kommunstyrelsen 

- Revision 

- Gemensam IT-nämnd med Tranemo kommun 

- Finansförvaltningen/övrigt 

 
Nettoramen för den kommunala organisationen är fast och får inte överskridas utan 
kommunfullmäktiges godkännande.  

Lönekostnadsökningar för den kommunala organisationen hanteras inom kommunstyrelsens 
internbudgetarbete. 

 

Investeringsbudget 
Kommunala investeringar som finns upptagna i investeringsbudgeten/investeringsplanen 
beslutas efter särskild begäran hos kommunstyrelsen. Objekt understigande 5 mnkr och som 
finns upptagna i investeringsbudgeten/investeringsplanen beslutas av kommunstyrelsen. 
Objekt överstigande 5 mnkr eller som saknas i investeringsbudgeten/investeringsplanen ska 
behandlas av kommunfullmäktige. Objekt som finns upptagna i 
investeringsbudgeten/investeringsplanen kan upp till 0,5 mnkr beslutas av beredande 
utskott.  

Samtliga investeringar inom den kommunala organisationen överstigande o,5 mnkr skall 
beredas genom åtföljande investeringskalkyl, projektbeskrivning samt yttrande ifrån 
ekonomichefen. 

Investeringar som beräknas omfatta flera år beslutas för hela perioden vid det första 
beslutstillfället. 
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Överföring av eventuella ej förbrukade investeringsanslag över årsskiftet sker genom begäran 
om ombudgetering per projekt i samband med att bokslutet behandlas.  

 

Åtgärder vid avvikelse i driftbudget samt omdisponeringar 

Så snart negativ avvikelse befaras inom kommunstyrelsens budget eller har konstaterats, är 
kommunstyrelsen skyldig att vidta åtgärder inom ramen för sina befogenheter, så att 
nettoramen kan hållas. Vid betydande negativ avvikelse skall särskilda uppföljningsåtgärder 
vidtas. 

Omdisponeringar i den kommunala internbudgeten som innebär en väsentlig förändring av 
inriktningen, områden i budgeten, beslutas av kommunstyrelsen. Omdisponeringar mellan 
enskilda anslag och inom respektive chefs ansvarsområde beslutas av chefen för området. 
Omdisponeringar som inte är i linje med de av fullmäktige fastställda prioriteringarna skall 
godkännas av kommunstyrelsen. 

Omdisponeringar inom finansförvaltningen beslutas av ekonomichefen. 

Resultatöverföringar inom den kommunala verksamheten i driftsredovisningen görs inte. 

Inriktningen skall vara att budgeten endast förändras undantagsvis. 

 

Åtgärder vid avvikelse i investeringsbudget 

Kommunstyrelsen skall fortlöpande följa de enskilda kommunala projektens ekonomiska 
utveckling. 

Om ett enskilt kommunalt objekt avviker negativt eller befaras avvika med mer än 10 %, dock 
lägst o,5 mnkr skall ärendet behandlas av kommunstyrelsen. 

 

Resultatuppföljningar 

Den kommunala organisationen och samtliga bolag inom kommunkoncernen skall lämna en 
ekonomisk uppföljning samt uppföljning av verksamhet, för april, augusti och december. 
Augusti månads uppföljning utgör delårsbokslut och december månads uppföljning utgör 
årsbokslut. Dessa tre uppföljningar redovisas till kommunfullmäktige.   

Översiktliga ekonomiska uppföljningar, utan uppföljning av verksamhet, för hela den 
kommunala organisationen utarbetas av ekonomifunktionen per februari samt oktober. 
Dessa uppföljningar redovisas till kommunstyrelsen. Redovisning av/beredning av 
resultatuppföljningar sker direkt till kommunstyrelsen.  

 

Bolagen 

All ekonomisk planering relaterat till den kommunala organisationen styrs och samordnas 
via Ulricehamns Stadshus AB. 
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Koncernbudget 

Avkastningskrav på bolagen med mera 

I ägardirektiven för bolagen anges att avkastning, utdelning, justeringar för marknadsmässig 
ränta med mera ska fastställas i samband med budget. För budgetåret 2019 fastställs dessa 
enligt följande: 
 
 

STUBO AB 
 
Avkastning 
Bolaget ska generera god totalavkastning dels genom att stärka det årliga ekonomiska 
resultatet, dels genom att förvalta bolagets fastigheter så att det sker en tillväxt av 
marknadsvärdet på fastighetsbeståndet. 
 
Bolaget skall över tid generera en avkastning om 5 % på fastighetsinnehavets marknadsvärde. 
 
Med avkastning på fastighetsinnehavets marknadsvärde avses årets resultat, exklusive 
räntekostnader och avskrivnings-/nedskrivningskostnader, i relation till det genomsnittliga 
marknadsvärdet under perioden. 
 
Utdelning 
Det stalls inte något krav på utdelning. Avkastning enligt punkten ovan balanseras i bolaget. 
 
Avgift för marknadsmässig ränta samt borgensavgift 
Fastställs till 0,4 % på lån som upptagits av bolaget genom kommunens internbank eller 
genom annan part. Kreditbeloppet per den 1/1 respektive år ligger till grund för det årets 
avgift. 
 
Övrigt 
Övriga centrala kostnader debiteras efter faktiskt nedlagd tid. 
 
 
ULRICEHAMNS ENERGI AB 
 
Avkastning 

Marknadsmässigt avkastningskrav fastställs baserat på 5 % av totalt eget kapital enligt 2017 
års bokslut. Omräknat för latent skatteskuld innebär detta att bolagets totala egna kapital 
uppgick till cirka 349 mnkr. Detta innebär att bolagets resultat före bokslutsdispositioner och 
skatt ska uppgå till lägst 17,4 mnkr år 2019. 
 
Utdelning och koncernbidrag 
Fastställs till att koncernbidrag lämnas med 10,0 mnkr. (2018: 9,5 mnkr). Resterande 
avkastning balanseras i bolaget. 
 
Avgift för marknadsmässig ränta samt borgensavgift 
Fastställs till 0,2 % på lån som upptagits av bolaget genom kommunens internbank eller 
genom annan part. Kreditbeloppet per den 1/1 respektive år ligger till grund för det årets 
avgift. 
 
Övrigt 
Övriga centrala kostnader debiteras efter faktiskt nedlagd tid. 
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NÄRINGSLIV ULRICEHAMN AB 
 
Avkastning 
Det ställs inte något avkastningskrav på bolaget. 
Eget kapital uppgår i bokslut 2017 till cirka 23,8 mnkr. 
 
Utdelning 
Det ställs inte något utdelningskrav på bolaget. 
 
Avgift för marknadsmässig ränta samt borgensavgift 
Fastställs till 0,2 % på lån som upptagits av bolaget genom kommunens internbank eller 
genom annan part. Kreditbeloppet per den 1/1 respektive år ligger till grund för det årets 
avgift. 
 
Övrigt 
Övriga centrala kostnader debiteras efter faktiskt nedlagd tid. Bolagets verksamhet 
finansieras i huvudsak med koncernbidrag som erhålls från Ulricehamns Stadshus AB. 
 
 
VIST FASTIGHETS AB 
 
Avkastning 
Det ställs inte något avkastningskrav på bolaget. 
 
Utdelning 
Det ställs inte något utdelningskrav på bolaget. 
 
Avgift för marknadsmässig ränta samt borgensavgift 
Fastställs till 2,0 % på lån som upptagits av bolaget genom kommunens internbank eller 
genom annan part. Kreditbeloppet per den 1/1 respektive år ligger till grund för det årets 
avgift. 
 
Övrigt 
Övriga centrala kostnader debiteras efter faktiskt nedlagd tid. 
 
 

ULRICEHAMNS STADSHUS AB 
 
Avkastning 
Det ställs inte något avkastningskrav på bolaget. 
 
Utdelning 
Det ställs inte något utdelningskrav på bolaget. 
 
Avgift för marknadsmässig ränta samt borgensavgift 
Fastställs till 0,2 % på lån som upptagits av bolaget genom kommunens internbank eller 
genom annan part. Kreditbeloppet per den 1/1 respektive år ligger till grund för det årets 
avgift. 
 
Övrigt 
Övriga centrala kostnader debiteras efter faktiskt nedlagd tid. Bolagets verksamhet 
finansieras med koncernbidrag som erhålls från Ulricehamns Energi AB. 
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Finansieringsramar 

I samband med budget fastställer kommunfullmäktige en årlig limit för kommunkoncernens 
totala upplåning. Limiten fördelas till Ulricehamns kommun och kommunens bolag via 
kommunens internbank. 

Kommunfullmäktige har tidigare fattat beslut om finansieringsramar för 2018: 

 

Lånelimit 
2018 

(mnkr)  
Ulricehamns Energi AB 290,0  
STUBO AB 415,0  
NUAB 3,0  
Ulricehamns kommun 0,0  
Vists Fastighets AB  50,0  
Ulricehamns Stadshus AB 97,5  
Brf Parkgården 47,0  
Summa 902,5  

  
 

 
Nyupplåning och omsättning av lån till och med 2019-12-31 
Aktuell låneskuld per 2018-09-30 för samtliga bolag inom koncernen och Brf Parkgården 
uppgår till 727,6 mnkr. 

Kommunfullmäktiges beslut om finansieringsramar till och med 2019-12-31 innebär att 
kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, det vill säga. öka kommunkoncernens skulder, med 
totalt 392,4 mnkr till och med 2019-12-31. 

Kommunfullmäktiges beslut om finansieringsramar innebär även att kommunstyrelsen 
under år 2019 har rätt att omsätta lån, det vill saga låna upp motsvarande belopp på de lån 
som förfaller till betalning inom samtliga bolag inom koncernen och Brf Parkgården. 
 

 Lånelimit 2019 

Aktuell 
låneskuld           

2018-09-30 

Ram för nyupp-
låning till och 

med 2019-12-31 
Ulricehamns Energi AB 290,0 255,0 35,0 
STUBO AB 415,0 281,2 133,8 
NUAB 3,0 0,0 3,0 
Ulricehamns kommun* 62,4 -156,6 219,0 
Vists Fastighets AB  50,0 50,0 0,0 
Ulricehamns Stadshus AB 96,0 96,0 0,0 
Brf Parkgården 47,0 45,4 1,6 
Summa 963,4 571,0 392,4 

    
* Utlåningen 2018-09-30 överstiger 
   inlåningen med 156,6 mnkr.   
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Budget 2019 

Ulricehamns Stadshus AB och dotterbolagen 

Koncernen Ulricehamns Stadshus AB 

Ulricehamns Stadshus AB är ett av Ulricehamns kommun helägt aktiebolag. Ulricehamns 
Energi AB (UEAB), STUBO AB samt Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB) är helägda 
dotterbolag till Ulricehamns Stadshus AB. 
 
Koncernens bolag ska i samverkan med kommunen arbeta för att realisera de mål och 
uppdrag som fastställs av kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Bolagen ska aktivt 
medverka i arbetet för att befolkningsmålet ska kunna uppnås. 
 
Ulricehamns kommun är i en tillväxtfas. Utvecklingen av Rönnåsen, pågående och planerade 
nya bostadsområden är viktiga tillväxtfaktorer. 
 
Den kommunala verksamheten såväl i förvaltningsform som i bolagsform ska präglas av 
helhetssyn och princip avseende koncernnytta. Kommunen och bolagen ska i samråd söka 
lösningar som tillgodoser kommunens samlade intresse. 
 
Koncernbidrag från UEAB beräknas för 2019 kunna erhållas med 10,0 mnkr varav drygt  
8,7 mnkr kommer att överföras till NUAB. 
 
Det budgeterade resultatet före skatt 2019 uppgår till knappt 6,6 mnkr. 
 

Dotterbolagens verksamheter 

Ulricehamns Energi AB 

Ulricehamns kommun och därmed UEAB befinner sig fortsatt i en god tillväxt. Fler bostäder, 
fler invånare samt företagsetableringar medför en ökad efterfrågan på bolagets produkter. 
Utbyggnaden av bredband fortgår mot målet om 90 % anslutna till fibernätet 2020. Arbetet 
inriktas alltmer mot landsbygden inte minst på grund av de nedsläckningar av telestationer 
som Telia aviserat.  
 
Detaljplanearbetet för ett kommande Energi- & Miljöcenter fortgår och ett första Samråd har 
skett. Markförvärven gjordes klara under 2018 och nästa steg är att ett granskningsförslag tas 
fram. Bedömningen är att ett fjärrvärmeverk kan uppföras under 2019–2020.  

Moderniseringen av elnätet fortgår med en tillkommande transformator på Vist samt 
fortsatta nedgrävningar av luftledningsnätet på landsbygden.  

Från och med 2019-05-01 kommer matavfallsinsamling även gälla hushåll. Matavfall som 
inte hemkomposteras ska då läggas i en svart påse och det brännbara avfallet i en soppåse 
med annan färg. Samtliga påsar ska sedan läggas i samma sopkärl. Genom att bibehålla 
vikttaxan belönas de kunder som hemkomposterar, lämnar till återvinning och återbruk.  

 
Resultatet före skatt och bokslutsdispositioner beräknas ligga på cirka 45,7 mnkr varav 10 
mnkr lämnas i koncernbidrag. Investeringarna beräknas uppgå till cirka 90 mnkr men en 
stark soliditet kvarstår. Lånebehovet beräknas till 10 mnkr per år.  
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Inklusive moms höjs priset för vatten och avlopp med i genomsnitt 0,15 öre/l, vilket 
motsvarar en höjning med 3 %. Den senaste upphandlingen av sopinsamlingen, innebär en 
höjning av renhållningstaxan med i genomsnitt på 5–8 kr per månad (lägenhet-villa). Det 
motsvarar en höjning med 5 %. För elnätet beräknas en höjning med 0,5 öre/kWh, vilket 
innebär en höjning med 1,2 %.  För fjärrvärmen beräknas taxan stiga 1,5 öre, vilket blir en 
höjning med 1,7 %.  

UEAB fortsätter sin påbörjade digitaliseringsresa och planerar inom de närmsta åren att 
påbörja arbetet med att ersätta gamla system med nya moderna systemlösningar.  

 

STUBO AB 

För att möta de allmänna kostnadsökningarna 2019 samt det stora underhållsbehovet som 
bolagets fastigheter inom miljonprogrammet kräver har bolaget ett hyreshöjningsbehov på 
2,2 %. Den ekonomiska vakansgraden för bostäder har beräknats till 2 %. Vakansen för 
lokaler beräknas till 0,8 mnkr då flera servicelokaler är outhyrda. Nedan återfinns 
kommentarer kring några av posterna i budgeten: 

Resultatet före skatt är budgeterat till 5,5 mnkr samt omsättningen beräknas uppgå till 76,0 
mnkr. Det egna kapitalet beräknas till 136,2 mnkr. Soliditet på 28,2 % (SABO-snitt på 
soliditet, år 2017, 32,8 % och företagsstorlek 1 00-1 999 där STUBO ingår är soliditeten 19,5 
%). Räntekostnaderna för 2019 är beräknade efter en medelränta på 2 %, varav 
kreditkostnaderna beräknas uppgå till 0,4 % för kommunens borgensåtagande. 

Den totala lånestocken beräknas per 2019-12-31 uppgå till 331,0 mnkr. Pågående och 
kommande investeringar för 2018 ryms inom beviljad finansieringsram om 415,0 mnkr som 
är antagen av kommunfullmäktige. Avkastningen för perioden är 5 %.  

Driftkostnader beräknas öka för fastighetsskötsel och administration med 3 %, vatten 3 %, el 
1,2 %, fjärrvärme 1,7 % samt renhållning 5 %.  

Underhållet beräknas uppgå till 12 mnkr. Underhållskostnaderna avser bland annat inre och 
yttre underhåll, utemiljö och energieffektivisering. Den största satsningen görs på 
bostadsområdet Karlslätt där en total översyn av utemiljön kommer att göras. För detta 
specifika objekt har STUBO sökt och beviljats medfinansiering av Boverket inom ramen för 
deras satsning på utemiljöer i hyreshusområden.  

Bolaget driver projekt för nybyggnation genom processer för detaljplaneändringar samt 
förtätningar inom befintliga områden som ej kräver detaljplaneändringar. Planprocessen för 
byggnation på Stockrosen 1 pågår och projektering för två punkthus samt en 
centrumbyggnad för gruppbostad har inletts. Även en planprocess för byggnation av 
flervåningshus på Hemrydsgatan är inledd men är vilande.  

De fastighetsförbättringar som kommer att utföras under 2019 är bland annat byte av 
fönster, fasader, stammar samt energibesparande åtgärder.  

 

Under 2019 fortsätter arbetet i enlighet med lagd plan, vilket innebär fokus på nyproduktion, 
förbättringar i befintligt fastighetsbestånd samt utveckling av personal och arbetssätt.  
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Ulricehamns kommuns positiva utveckling och befolkningstillväxt är grunden för en god 
efterfrågan på bostäder. STUBO AB kommer de närmsta åren att nyproducera lägenheter för 
att möta kommunens tillväxt. Även befintligt fastighetsbestånd kräver stora investeringar. 
Sammantaget innebär detta att bolaget går in i en investeringsintensiv period. I takt med 
investeringarna ökar även bolagets lånegrad och därmed blir ränte- och 
konjunkturutveckling tillsammans med utvecklingen på bostadsmarknaden avgörande 
faktorer för bolagets ekonomi på både kort och lång sikt. 

 

Näringsliv Ulricehamn AB 

NUAB märker på flera sätt att det är en stark tillväxt i Ulricehamns kommun. Det är en 
ökning i antal förfrågningar från företag och regionala samarbetspartners bland annat i 
frågor kring kompetensförsörjning och etableringar. NUAB arbetar proaktivt med 
införsäljning av nya industrietableringar. Därutöver ska bolagets roll stärkas hos det 
befintliga näringslivet. Det görs tillsammans med den kommunala förvaltningen. Vidare har 
bolaget en ledande roll i att stärka arbetet mellan skola och näringsliv.  

NUAB är en part i arbetet med att arrangera världscupen i längdskidor Ulricehamn 26–27 
januari 2019. NUAB ansvarar för evenemang i den veckan som världscupen i längdskidor 
arrangeras. Invigningen är ett exempel. NUAB ska under året tillsammans med 
Cityföreningen och Fastighetsägarna arbeta för ett attraktivt centrum.  

På intäktssidan kommer intäkterna från Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund att 
upphöra när cykel- och vandringsprojektet avslutas. Det medför också att kostnader som har 
gällt projektet kommer att försvinna. En förväntad kostnadsökning är invigningen av 
världscupen. Koncernbidraget utökas med 0,5 mnkr till 8,7 mnkr.  
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Resultatbudget för koncernen 2019 

 

 Stadshus AB UEAB STUBO NUAB Vist fast. AB  KONCERNEN 

Belopp i tkr         

Rörelsens intäkter  420 255 950 76 049 1 353 2 400  336 172 

Rörelsens kostnader  -600 -206 150 -64 200 -10 071 -2 066  -283 087 

         

         

Rörelseresultat -180 49 800 11 849 -8 718 334  53 085 

         

Finansiella poster:         

Ränteintäkter   75 100 0 39  214 

Räntekostnader -450 -4 150 -6 400 -0 -120  -11 120 

         
Resultat efter 
finansiella poster -630 45 725 5 549 -8 718 253  42 179 

         

Bokslutsdispositioner         
Erhållna 
koncernbidrag 1 282   8 718   10 000 
Lämnade 
koncernbidrag  -10 000     -10 000 
Avsättning 
obeskattade 
reserver  -35 625     -35 625 

Resultat före skatt 652 100 5 549 0 253  6 554 
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Ulricehamns Stadshus AB 

Resultatbudget       
 Årsbokslut Budget Bokslut Prognos  Budget 

Belopp i tkr 2017 2018 20180831 2018  2019 

        

INTÄKTER        

        

Försäljning 420 420 280 420  420 

Övriga intäkter 0 0 0 0  0 

SUMMA INTÄKTER 420 420 280 420  420 

        

        

KOSTNADER        

        

Personalkostnader 0 0 0 0   0 

Övriga kostnader -551 -600 -390 -600  -600 

SUMMA KOSTNADER -551 -600 -390 -600  -600 

        

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR -131 -180 -110 -180  -180 

        

Avskrivningar 0 0 0 0  0 

Summa avskrivningar 0 0 0 0  0 

        

Summa rörelsekostnader -551 -600 -390 -600  -600 

        

RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER -131 -180 -110 -180  -180 

        

Finansiella poster        

Ränteintäkter        

Räntekostnader -592 -600 -396 -500  -450 

Summa finansiella poster -592 -600 -396 -500  -450 

        

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -723 -780 -506 -680  -630 

        

Koncernbidrag        

Erhållet koncernbidrag 1 282 1 282 855 1 282  1 282 

Lämnat koncernbidrag        

Summa koncernbidrag 1 282 1 282 855 1 282  1 282 

        

RESULTAT FÖRE SKATT 559 502 349 602  652 

        

Skatt -123      

        

RESULTAT EFTER SKATT 436      
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Ulricehamns Stadshus AB 

Balansbudget 
 

Årsbokslut Budget Bokslut Prognos  Budget 

Belopp i tkr 2017 2018 20180831 2018  2019 

        
TILLGÅNGAR        

       

Anläggningstillgångar        

Materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0  0 

Finansiella anläggningstillgångar 300 300 300 300 300 300 300 300  300 300 

Summa anläggningstillgångar 300 300 300 300 300 300 300 300  300 300 

        

Omsättningstillgångar        

Fordringar 72 0 348 100   70 

Kassa och bank 2 957 3 621 2 927 1 927  2 587 

Summa omsättningstillgångar 3 029 3 621 3 275 2 027  2 657 

        

SUMMA TILLGÅNGAR 303 329 303 921 303 575 302 327  302 957 

        

        

EGET KAPITAL OCH SKULDER        

        

Eget kapital        

Bundet eget kapital 10 000 10 000 10 000 10 000  10 000 

Villkorat aktieägartillskott 190 100 190 100 190 100 190 100  190 100 

Fritt eget kapital 5 017 5 419 5 453 5 453  6 055 

Årets resultat 436 502 349 602  652 

Summa eget kapital 205 553 206 021 205 902 206 155  206 807 

        

Långfristiga skulder 97 500 97 500 97 500 96 000  96 000 

        

Kortfristiga skulder 276 400 173 182  150 

        

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 303 329 303 921 303 575 302 337  302 957 
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Ulricehamns Energi AB 

Resultatbudget 
 

Årsbokslut Budget Bokslut Prognos  Budget 

Belopp i tkr 2017 2018 20180831 2018  2019 

        

INTÄKTER        

        

Försäljning 171 547 177 400 117 338 178 800  183 000 

Övriga intäkter 87 946 79 750 48 871 84 100  72 950 

SUMMA INTÄKTER 259 493 257 150 166 209 262 900  255 950 

        

KOSTNADER        

        

Personalkostnader -46 937 -51 600 -34 740 -51 600  -53 500 

Övriga kostnader -113 014 -115 275 -76 190 -118 350  -113 850 

SUMMA KOSTNADER -159 951 -166 875 -110 930 -169 950  -167 350 

        

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 99 542 90 275 55 279 92 950  88 600 

        

Avskrivningar -33 122 -36 425 -23 963 -36 500  -38 800 

Summa avskrivningar -33 122 -36 425 -23 963 -36 500   -38 800 

       

Summa rörelsekostnader -193 073 -203 300 -134 893 -206 450  -206 150 

        

RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER 66 420 53 850 31 316 56 450  49 800 

        

Finansiella poster        

Ränteintäkter 64 75 70 75  75 

Räntekostnader -4 009 -3 850 -2 505 -3 760  -4 150 

Summa finansiella poster -3 945 -3 775 -2 435 -3 685  -4 075 

        

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 62 475 50 075 28 881 52 765  45 725 

        

Koncernbidrag        

Erhållet koncernbidrag 0 0 0 0  0 

Lämnat koncernbidrag -9 500 -9 500 -6 333 -9 500  -10 000 

Summa koncernbidrag -9 500 -9 500 -6 333 -9 500  -10 000 

        

RESULTAT FÖRE SKATT 52 975 40 575 22 548 43 265  35 725 

        

Bokslutsdispositioner -52 700 -40 475  -43 165  -35 625 

Skatt -209 -40  -40  -40 

        
RESULTAT EFTER SKATT OCH 
BOKSLUTSDISPOSITIONER 66 60  60  60 
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Ulricehamns Energi AB 

Balansbudget 
 

Årsbokslut Budget Bokslut Prognos  Budget 

Belopp i tkr 2017 2018 20180831 2018  2019 

        

TILLGÅNGAR        

       

Anläggningstillgångar        

Materiella anläggningstillgångar 662 862 718 351 692 503 718 762   769 312 

Finansiella anläggningstillgångar 142 142 142 142  142 

Summa anläggningstillgångar 663 004 718 493 692 645 718 904  769 454 

        
Omsättningstillgångar 
Varulager 3 890 4 300 3 662 4 000  4 400 

Fordringar 64 136 74 400 40 467 68 000  75 400 

Kassa och bank 18 489 15 800 24 649 25 037  25 823 

Summa omsättningstillgångar 86 515 94 500 68 778 97 037  105 623 

        

SUMMA TILLGÅNGAR 749 519 812 993 761 423 815 941  875 077 

        

        

EGET KAPITAL OCH SKULDER        

        

Eget kapital        

Bundet eget kapital 126 325 126 325 126 325 126 325  126 325 

Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0  0 

Fritt eget kapital 10 695 10 756 10 763 10 762   10 822 

Årets resultat 66 60 22 526 60  60 

Summa eget kapital 137 086 137 141 159 614 137 147  137 207  

       

Obeskattade reserver 272 618 305 443 272 618 315 782  351 407 

        

Långfristiga skulder 280 413 284 909 282 099 284 013  299 163 

        

Kortfristiga skulder 59 402 85 500 47 092 78 999  87 300 

        

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 749 519 812 993 761 423 815 941  875 077 
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STUBO AB 

Resultatbudget Årsbokslut Budget Bokslut Prognos  Budget 

Belopp i tkr 2017 2018 20180831 2018  2019 

        

INTÄKTER        

        

Försäljning 70 815 72 985 48 972 72 687  74 549 

Övriga intäkter 2 090 1 500 4 972 5 500  1 500 

SUMMA INTÄKTER 72 905 74 485 53 944 78 187  76 049 

        

        

KOSTNADER        

        

Personalkostnader -11 850 -12 700 -9 088 -13 000  -13 800 

Övriga kostnader -39 077 -40 099 -30 779 -43 800  -41 400 

SUMMA KOSTNADER -50 927 -52 799 -39 867 -56 800  -55 200 

        

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 21 978 21 686 14 077 21 387  20 849 

        

Avskrivningar -17 931 -9 000 -5 701 -8 828  -9 000 

Summa avskrivningar -17 931 -9 000 -5 701 -8 828  -9 000 

        

Summa rörelsekostnader -68 858 -61 799 -45 568 -65 628  -64 200 

        

RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER 4 047 12 686 8 376 12 559  11 849 

        

Finansiella poster        

Utdelning på andelar i dotterföretag 24 089 0 0 0  0 

Ränteintäkter 69 50 83 100  100 

Räntekostnader -5 804 -6 000 -3 695 -6 000  -6 400 

Summa finansiella poster 18 354 -5 950 -3 612 -5 900  -6 300 

        

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 22 401 6 736 4 764 6 659  5 549 

        

Koncernbidrag        

Erhållet koncernbidrag 0 0 0 0  0 

Lämnat koncernbidrag 0 0 0 0  0 

Summa koncernbidrag 0 0 0 0  0 

        

RESULTAT FÖRE SKATT 22 401 6 736 4 764 6 659  5 549 

        

Skatt 292       

RESULTAT EFTER SKATT 22 693      
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STUBO AB 

Balansbudget Årsbokslut Budget Bokslut Prognos  Budget 

Belopp i tkr 2017 2018 20180831 2018  2019 

        

TILLGÅNGAR        

        

Anläggningstillgångar       

Materiella anläggningstillgångar 401 463 448 801 410 836 402 166   457 331 

Finansiella anläggningstillgångar 228 230 191 191  228  

Summa anläggningstillgångar 401 691 449 031 411 027 402 357  457 559 

        

Omsättningstillgångar        

Fordringar 2 950 1 360 2 822 14 000  2 885 

Kassa och bank 23 807 7 536 16 540 16 000  23 000 

Summa omsättningstillgångar 26 757 8 896 19 363 30 000  25 885 

        

SUMMA TILLGÅNGAR 428 448 457 927 430 389 432 357  483 444 

        

        

EGET KAPITAL OCH SKULDER        

        

Eget kapital        

Bundet eget kapital 52 529 52 529 52 529 52 529  52 529 

Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0  0 

Fritt eget kapital 48 899 78 770 71 507 71 592  78 166 

Årets resultat 22 693 6 736 4 764 6 659  5 549 

Summa eget kapital 124 121 138 036 128 800 130 780  136 244 

       

Uppskjuten skatteskuld  2 682 5 500 2 682 5 000  3 000 

       

Långfristiga skulder 281 200 300 000 281 200 281 200  331 200 

        

Kortfristiga skulder 20 445 14 391 17 707 15 377  13 000 

        

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 428 448 457 927 430 389 432 357  483 444 
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Näringsliv Ulricehamn AB 

Resultatbudget Årsbokslut Budget Bokslut Prognos  Budget 

Belopp i tkr 2017 2018 20180831 2018  2019 

        

INTÄKTER        

        

Försäljning 2 864 1 808 1 353 1 700  1 303 

Övriga intäkter 30 70 64 70  50 

SUMMA INTÄKTER 2 894 1 878 1 417 1 770  1 353 

        

        

KOSTNADER        

        

Personalkostnader -4 387 -4 986 -3 141 -5 100  -5 217 

Övriga kostnader -5 600 -4 590 -2 785 -4 490  -4 434 

SUMMA KOSTNADER -9 987 -9 576 -5 926 -9 590  -9 651 

        

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR -7 093 -7 698 -4 509 -7 820  -8 298 

        

Avskrivningar -236 -510 -276 -420  -420 

Summa avskrivningar -236 -510 -276 -420  -420 

        

Summa rörelsekostnader -10 223 -10 086 -6 202 -10 010  -10 071 

        

RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER -7 329 -8 208 -4 785 -8 240  -8 718 

        

Finansiella poster        

Ränteintäkter 0 0 0 0  0 

Räntekostnader -6 -10 0 0  0 

Summa finansiella poster -6 -10 0 0  0 

        

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER - 7 335 -8 218 -4 785 -8 240  -8 718 

        

Koncernbidrag        

Erhållet koncernbidrag 8 218 8 218 5 478 8 218  8 718 

Lämnat koncernbidrag        

Summa koncernbidrag 8 218 8 218 5 478 8 218  8 718 

        

RESULTAT FÖRE SKATT 883 0 693 -22  0 

        

Skatt -213      

        

RESULTAT EFTER SKATT 670      
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Näringsliv Ulricehamn AB 

Balansbudget Årsbokslut Budget Bokslut Prognos  Budget 

Belopp i tkr 2017 2018 20180831 2018  2019 

        

TILLGÅNGAR        

       

Anläggningstillgångar        

Materiella anläggningstillgångar 5 325 6 530 5 049 4 905  4 485 

Finansiella anläggningstillgångar 14 030 14 340 14 030 14 030  14 030 

Summa anläggningstillgångar 19 355 20 870 19 079 18 935  18 515 

        

Omsättningstillgångar        

Fordringar 887 700 968 700  600 

Kassa och bank 5 832 3 000 6 053 5 730  5 650 

Summa omsättningstillgångar 6 719 3 700 7 021 6 430  5 362 

        

SUMMA TILLGÅNGAR 26 074 24 570 26 100 25 365  24 765 

        

        

EGET KAPITAL OCH SKULDER        

        

Eget kapital        

Bundet eget kapital 300 300 300 300  300 

Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0   0 

Fritt eget kapital 22 817 23 487 23 487 23 487  23 465 

Årets resultat 670 0 693 -22  0 

Summa eget kapital 23 787 23 787 24 480 23 765   23 765 

        

Långfristiga skulder 0 0 0 0  0 

        

Kortfristiga skulder 2 287 783 1 620 1 600  1 000 

        

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 26 074 24 570 26 100 25 365  24 765 
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Vist Fastighets AB 

Resultatbudget Årsbokslut Budget Bokslut Prognos  Budget 

Belopp i tkr 2017 2018 20180831 2018  2019 

        

INTÄKTER        

        

Försäljning 2 491 3 900 1 600 2 400  2 400 

Övriga intäkter 0 0 0 0   0 

SUMMA INTÄKTER 2 491 3 900 1 600 2 400  2 400 

        

        

KOSTNADER        

        

Personalkostnader 0 0 0 0  0 

Övriga kostnader -492 -470 -343 -515  -515 

SUMMA KOSTNADER -492 -470 -343 -515  -515 

        

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 1 999 3 430 1 257 1 885  1 885 

        

Avskrivningar -1 551 - 1551 -1 034 -1 551  -1 551 

Summa avskrivningar -1 551 - 1551 -1 034 -1 551  -1 551 

        

Summa Rörelsekostnader -2 043 - 2 021 -1 377 -2 066  -2 066 

        

RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER 448 1 879 223 334  334 

        

Finansiella poster        

Ränteintäkter 0 0 26 39  39 

Räntekostnader -65 -1 460 -80 -120  -120 

Summa finansiella poster -65 -1 460 -54 -81  -81 

        

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 383 419 169 253  253 

        

Koncernbidrag        

Erhållet koncernbidrag        

Lämnat koncernbidrag        

Summa koncernbidrag       

       

RESULTAT FÖRE SKATT 383 419 169 253  253 

        

Skatt -344      

        

RESULTAT EFTER SKATT 39      
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Vist Fastighets AB 

Balansbudget Årsbokslut Budget Bokslut Prognos  Budget 

Belopp i tkr 2017 2018 20180831 2018  2019 

        

TILLGÅNGAR        

       

Anläggningstillgångar        

Materiella anläggningstillgångar 64 834 63 284 63 800 63 283  61 732 

Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0  0 

Summa anläggningstillgångar 64 834 63 284 63 800 63 283  61 732 

        

Omsättningstillgångar        

Fordringar 825 1 235 1 118 1 373  1 403 

Kassa och bank 9 141 11 080 10 661 11 000  12 553 

Summa omsättningstillgångar 9 966 12 315 11 779 12 373  13 956 

        

SUMMA TILLGÅNGAR 74 800 75 599 75 579 75 656  75 688 

        

        

EGET KAPITAL OCH SKULDER        

        

Eget kapital        

Bundet eget kapital 27 500 27 500 27 500 27 500  27 500 

Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0  0 
 
Fritt eget kapital -2 759 -2 720 -2 720 -2 720  -2 467 

Årets resultat 39 419 169 253  253 

Summa eget kapital 24 780 25 199 24 949 25 033  25 286 

        

Långfristiga skulder 50 000 50 000 50 000 50 000  50 000 

        

Kortfristiga skulder 20 400 630 623  402 

        

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 74 800 75 599 75 578 75 656  75 688 
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Investeringsbudget koncernbolagen 
 

INVESTERINGSBUDGET/INVESTERINGSPLAN 2019-2021   
Projekt Budget             

2019 

Plan      
2020 

Plan      
2021 

Totalt 

Ulricehamns Energi AB     
Elnät 21,0 10,5 17,8 49,3 

Gatubelysning 1,5 1,5 3,0 6,0 

Fjärrvärme 12,1 22,0 6,0 40,1 

Fiber 21,6 22,2 11,5 55,3 

VA 17,2 23,2 25,0 65,4 

Entreprenad 10,2 7,8 7,9 25,9 

Miljö 1,8 0,5 2,5 4,8 

Övrigt 4,2 4,4 1,3 9,9 

      
STUBO AB     
Nybyggnation     
Förtätning Stockrosen 1; tre hus, 24 lägenheter 35,0   35,0 

Förtätning Stockrosen 1; två punkthus, 64 lägenheter  100,0  100,0 

Förtätning Hemrydsgatan; två punkthus, 80 lägenheter   150,0 150,0 

      
Ombyggnation     
Energiinvestering 1,0 1,0 1,0 3,0 

Trygghetsskapande åtgärder och utemiljö  5,0 4,0 3,0 12,0 

Fastighetsförbättringar; fönster, stammar, fasader m.m.  4,0 3,0 3,0 10,0 

Ombyggnation kringorten, Dalum 12,0   12,0 

Ombyggnation centralorten; Karlslätt (etapp 1)   50,0 50,0 

      
      
      

TOTALT INVESTERINGSBUDGET/INVESTERINGSPLAN 
2019-2021 146,6 200,1 282,0 628,7 
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Specifikation på investeringsobjekt överstigande 1 
mnkr 

UEAB 

Avdelning Vad   När  Belopp (mnkr) 

Elnät Samförläggning med fibernät 2019-2020 19,3  

 Förstärkningsarbeten, reinvesteringar 2019 13,0 

 Tillkommande trafo på Vistaholm 2021 5,5 

 Nyexploatering  2019-2021 9,0 

 

Fjärrvärme EMC med fjärrvärmeverk  2019-2021 36,4 

 Anslutningar stamledningar, serviser 2019-2021 3,5 

 Flytt av produktionsanläggning Gällstad  2021 1,0 

 

Gatubelys Start av större reinvesteringsprojekt 2021 1,5  

 

Fiber Villafiber   2019-2021 9,0 

 Landsbygdsfiber  2019-2021 45,0 

 

VA Nyexploatering  2019-2021 31,0 

 Sanering   2019-2021 16,5 

 Ny vattentäkt i Högagärde  2019-2021 5,6 

 Lastbil   2019 2,1 

 

Entreprenad Personbilar   2019-2021 21,6 

 Byte av lastbil  2019 2,1 
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Avdelning Vad   När  Belopp (mnkr) 

 

Miljö Maskinhall   2019 1,0 

 Byte av komprimatorer, 2 st 2021 2,0 

 Byte av containerpackare, 5 st 2019-2021 1,4 

 

Övrigt Renovering av byggnader m.m.  2019-2021 1,5 

 Passagelarm   2020 1,5 

 Byte av datasystem  2019-2020 5,5 

 

STUBO 

Förtätning Stockrosen 1    2019 35,0  

Byggnation i området “bakom Solrosens äldreboende”. Här har STUBO haft som plan att 

inom ramen för befintlig detaljplan bygga tre stycken tvåningshus på totalt 24 lägenheter. 
Bolaget har dessutom haft höga förväntningar på att komma snabbt fram till bygglov och 
byggstart. Det visar sig att det finns problem med detta och eventuellt krävs ny detaljplan. 
Etappen är i nuläget osäker.  

 

Förtätning Stockrosen 1    2020 100,0 

Pågående detaljplaneprocess med mål att bygga två punkthus på totalt 64 lägenheter, 
cirka 6 våningar och ett gruppboende.  

 

Förtätning Hemrydsgatan   2021 150,0 

En planprocess för nyggnation av flervåningshus på Hemrydsgatan på totalt 80 lägenheter 
är inledd men är vilande.   
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Övergripande trender 
Världen ändras hela tiden och likt alla kommuner blir Ulricehamn allt mer beroende av 
omvärlden, internationella och nationella beslut. Nedan sammanfattas de övergripande 
områden och förändringar som starkt påverkar Sverige på alla nivåer, belysta av SKL i deras 
Vägval för framtiden 3. På efterföljande sidor ges sedan djupgående analyser från 
kommunens olika verksamhetsområden.  

Globalisering 
Den ökade öppenhet som finns mellan stater och samhällen påverkar framför allt handel, 
investeringar och kapital samt information och teknologi. Det har följder för konkurrens 
genom företags möjligheter att söka sig till, och investera i, länder med lägre 
produktionskostnader. Det innebär också en ökad spridning av kunskap och teknik som kan 
användas till att skapa välstånd. Utmaningarna med globaliseringen utgörs av 
maktförflyttning från nationer till marknaden och inkomstklyftor och miljöpåverkan.  

Demografi 
Den demografiska utvecklingen och en tydlig trend i västvärlden med låga födelsetal, ökad 
livslängd och en allt äldre befolkning påverkar direkt efterfrågan på välfärdstjänster som 
skola, bostäder, barnomsorg, sjukvård och äldreomsorg. Det ställer utökade krav på 
samhällsplanering och finansiering. Migrationen till EU-länderna från krigshärjade och/eller 
fattiga länder har skapat politisk splittring och oenighet både inom och mellan många länder. 
Hur välfärdssystemen kommer att påverkas av de demografiska förändringarna beror i stor 
utsträckning på i vilken omfattning och takt som nyanlända kommer i arbete och kan bidra 
till finansieringen av välfärden. 

Klimat 
För världen som helhet medför klimatförändringarna en ökning av katastrofer och kriser i 
form av översvämningar, torka, stormar, utslagna ekosystem, nya sjukdomar, konflikter om 
vattenresurser samt människor på flykt. Det är oundvikligt att länder, företag och individer 
behöver förändra beteenden och vanor när det gäller transporter, matvanor, produktions- 
och konsumtionsmönster samt återvinning. 

Teknik 
När nya tekniker utvecklas och börjar samverka ökar tempot i omvandlingen och det sker 
just nu omvälvande förändringar i samhället. Såväl arbetsmarknad som välfärdstjänster 
kommer att påverkas på en rad olika sätt. Det är dock lättare att förutspå hur ny teknik kan 
användas än att förutse hur tekniken påverkar människors beteenden. Ofta syns inte 
konsekvenserna förrän tekniken funnits en tid. Ny teknik innebär också att nya färdigheter 
och kunskaper efterfrågas samtidigt som annan kunskap blir föråldrad. 
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Befolkning 

Omvärld 
Under de senaste 10 åren har Sveriges befolkning vuxit med nästan 1 miljon invånare. De 
kommande 10 åren väntas en fortsatt kraftig befolkningsökning som därefter mattas av 
något. Befolkningstillväxten beror till stor del på de senaste årens migration till Sverige. 
Kommunmottagandet år 2017 omfattade 68 442 personer. Enligt Migrationsverkets prognos 
väntas det stegvis minska till 32 000 personer år 2021. Konflikter och klimatförändringar i 
världen kommer sannolikt även fortsatt generera flyktingströmmar mot Europa och Sverige. 
Hur stor den asylrelaterade invandringen blir beror i hög grad på vilket regelverk EU och 
Sverige kommer anta på migrationsområdet.  

Den äldre delen av landets befolkning ökar i relativt hög takt då den stora gruppen 40-talister 
når högre åldrar och då ökar medellivslängden. Fram till 2030 förväntas åldersgruppen 65+ 
öka med ungefär 19 procent och åldersgruppen unga i åldern 0-19 år med ungefär 11 procent. 
Samtidigt ökar åldersgruppen 20-64 år med knappt 7 procent. Innebörden av detta är att 
befolkningen i arbetsför ålder kommer behöva försörja en allt större äldre och yngre 
befolkning. Med andra ord kommer den demografiska försörjningskvoten öka och Statistiska 
Centralbyrån (SCB) gör prognosen att den kommer fortsätta att öka fram till ungefär år 
2060. 

Ulricehamn 
Befolkningsökningen i Ulricehamns kommun var under åren 2015-2017 den största i 
kommunens historia. Förklaringen är dels att invandringen varit stor, dels att det har byggts 
många bostäder i kombination med hög efterfrågan. Den befolkningsgrupp som är mest 
benägen att flytta till kommunen är barnfamiljer. 

Enligt kommunens befolkningsprognos väntas den totala folkmängden öka från 24 296 
invånare år 2017 till cirka 27 000 år 2027. Med undantag för år 2018 förväntas en fortsatt 
hög befolkningstillväxt fram till 2023 kopplat till planer på mer bostadsbyggande. Därefter 
väntas den successivt avta till en nivå som ligger närmare kommunens mer långsiktiga trend. 
Befolkningsutvecklingen kan dock påverkas mycket av svängningar i konjunkturen och på 
bostadsmarknaden. Födelsetalen väntas öka under de kommande 10 åren, eftersom de stora 
årskullarna födda kring 1990 kommer upp i barnafödande åldrar. För kommunens 
verksamhetsplanering kan de viktigaste befolkningsökningarna väntas i förskoleåldrarna, i 
de lägre skolåldrarna (6-9 år) samt bland kommunens äldre invånare. 

 

Utmaningar Möjligheter 

 Fler barn och unga innebär ökade behov 
inom förskola och skola 

 Den stora ökningen av äldre genererar 
ökade behov inom äldreomsorgen 

 Hög efterfrågan på bostäder ställer krav 
på markförsörjning, detaljplanering och 
en bra fysisk planering i allmänhet 

 Befolkningstillväxt ger ökade 
skatteintäkter 

 En större befolkning skapar bättre 
förutsättningar för näringsliv och handel 
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Ekonomi 

Omvärld 
Svensk ekonomi är inne i en högkonjunktur och de flesta bedömare räknar med att BNP 
växer med närmare 3 procent under 2018. Inhemsk efterfrågan förväntas försvagas under 
2019, men samtidigt förväntas utvecklingen i omvärlden bli något bättre vilket gynnar svensk 
export. Högkonjunkturen beräknas då nå sin topp, men svensk bruttonationalprodukt (BNP) 
växer långsammare. I och med att antalet arbetade timmar, enligt SKL, inte beräknas öka alls 
under 2019 sker det en snabb uppbromsning av skatteunderlagstillväxten. Det innebär att ett 
betydande glapp riskerar uppstå mellan kommunsektorns intäkter och de växande behoven 
av förskola, skola och omsorg som den snabba befolkningsutvecklingen för med sig. 

Under konjunkturuppgången har det framför allt varit den inhemska efterfrågan som drivit 
tillväxten. Tillväxten i omvärlden har varit svag. Nu tar den internationella utvecklingen 
bättre fart och svensk export växer också snabbare. I Europa, där många länder har haft en 
mycket svag återhämtning sedan 2010, växer ekonomin i snabbare takt. 

Riskerna i ekonomin har ökat under senare tid - utöver ökad amerikansk protektionism och 
politisk osäkerhet kvarstår risken för hushållens skuldsättning och utvecklingen av svenska 
bostadspriser. 

Ulricehamn 
Utifrån SKL:s skatteunderlagsprognoser och den prognostiserade befolkningsutvecklingen i 
Ulricehamns kommun är bedömningen att kostnaderna kommer att öka i snabbare takt än 
intäkterna de kommande åren. De ekonomiska förutsättningarna beräknas inte vara lika 
gynnsamma som har varit fallet under senare år. Med den snabba befolkningstillväxt som 
förväntas i kommunen följer ett omfattande behov av investeringar och därmed ökade 
kostnader. För åren 2019-2021 planeras investeringar för cirka 1 mdkr. 

Utöver osäkerheten i befolknings- och skatteunderlagsprognoserna är en ytterligare faktor att 
beakta vilka förändringar som görs i statsbidragen till kommunerna under kommande år. 
Åtminstone den nu sittande regeringen har redovisat att det kan komma ytterligare tillskott 
till kommuner och landsting.  

Möjligheter Utmaningar 

 Hög investeringstakt innebär ökade 
kostnader  

 Kostnader som ökar i snabbare takt än 
skatteintäkterna innebär 
effektiviseringskrav  

 Integration  

 Fler bostäder  
 Utökad service  
 God ekonomi 
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Näringsliv och arbetsmarknad 

Omvärld 
En robust tillväxt i omvärlden ger draghjälp åt den svenska exporten samtidigt som den 
inhemska efterfrågan antas fortsätta öka i normal takt framöver, vilket gynnar den 
västsvenska industrin. Konjunkturinstitutet menar att högkonjunkturen håller i sig även 
under 2019, med arbetslösheten kvar på 2018 års rekordlåga nivå 6,2 %.  

Det råder obalans på arbetsmarknaden mellan arbetsgivarnas krav och de arbetssökandes 
kompetens. Arbetslösheten bland unga och nyanlända är högre än för befolkningen i övrigt. 
Det finns få jobb för kortutbildade och kompetensförsörjning bedöms av Svenskt Näringsliv 
vara största utmaningen för svensk tillväxt. 

Ulricehamn 
Kommunens differentierade näringsliv är starkt inom bygg-, tillverknings- och textilindustrin 
och de senaste åren har även turismsektorn stärkts. Bredden på branscher och många små 
företag är en styrka i en föränderlig värld. Kommunen bedöms attraktiv för nyetableringar 
och infrastruktursatsningar som Götalandsbanan samt fortsatt motorvägsutbyggnad av väg 
40 är av största vikt för Ulricehamns tillväxt och sysselsättning framöver. Av kommunens 
aktiebolag med tre eller fler anställda, tror nästan 40 % på ett ökat personalbehov de 
kommande fem åren. Samtidigt anser över hälften av de tillfrågade att det är svårt att hitta 
rätt kompetens.  

Arbetslösheten låg i juli 2018 på 4,6 % i Ulricehamns kommun. En minskning från samma 
period 2017 med 0,1 procentenhet. I jämförelse med Västra Götalands genomsnitt på 6,1 % 
låg Ulricehamn också lägre. Gruppen arbetslösa unga mellan 18-24 år låg på 5,5 % 2018, 
vilket är lägre än både rikets 8,6 % och länets 7 %. Även här har andelen minskat från 2017 
års 7,4 %. När det gäller utrikesfödda låg arbetslösheten på 19,9 %. En minskning mot 
föregående års 23 %, i nivå med rikets men högre än länets 18,6 %. Inom sist nämnda 
gruppen är det även högre arbetslöshet för kvinnor än för män. 

Bland dem som står långt från arbetsmarknaden och är i kommunal insats, kan noteras 
psykisk ohälsa vara återkommande orsak. Personer utan gymnasieutbildning har också 
betydligt mycket svårare att etablera sig på arbetsmarknaden. 

Utmaningar  Möjligheter  

 Matchning efterfrågan/tillgång på 
kompetens  

 Fortsatt infrastrukturutbyggnad 
 Tillgång till attraktiv mark för 

företagsetableringar  
 Stimulera unga till som lägst en 

gymnasieutbildning  
 Adekvat stöd för personer med psykisk 

ohälsa  
 Nyanlända, specifikt kvinnor, till arbete 

och självförsörjning  

 Attraktiv tillväxtort med bra logistiskt 
läge  

 Differentierat näringsliv  
 Geografiskt nära större universitets- och 

högskoleorter  
 Överenskommelse om samverkan för 

unga och nyanlända till arbete 
 Samarbete skola – näringsliv 
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Personal 

Omvärld 
Vissa yrkesgrupper och specialistbefattningar, till exempel ingenjörer inom det tekniska 
området/fysisk planering, är svårrekryterade. Konkurrensen fortsätter också att öka om 
framför allt lärare och socionomer i takt med stora pensionsavgångar, ett ökat antal yngre 
och äldre invånare, samt brist på utbildad personal. Bemanningsbranschens intåg i sjukvård 
och socialtjänst har lett till att vissa yrkesgrupper fått förbättrade villkor hos arbetsgivare. 

För mindre tätorter och landsbygdskommuner kan rekryteringssvårigheter bero på upplevd 
bristande samhällsservice eller att övriga i hushållet till den som erbjuds anställning inte kan 
hitta jobb i kommunen. För storstadsområden kan det istället vara svårt att behålla personal 
till följd av enkelheten att byta jobb inom regionen.  

Den demografiska trenden leder till att antalet anställda inom välfärdstjänster behöver öka 
med knappt 200 000 personer fram till och med 2026. Antalet personer i arbetsför ålder 
ökar inte i samma utsträckning. 

Rekryteringssvårigheter motiverar till nya lösningar och många kommuner ser över sin 
organisation och arbetsfördelning. Andra kompetenser och nya yrken kan bidra till att lösa 
kompetensförsörjningen. Vissa kommuner samarbetar också om specialistkompetenser. 
Innovationer inom forskning och utveckling påverkar verksamheters utformning och därmed 
behov av kompetens. Det gäller inte minst den digitala utvecklingen. Positivt är att flera 
välfärdsjobb fortfarande upplevs som attraktiva bland ungdomar, vilket är nödvändigt om 
kommuner, landsting och regioner ska kunna attrahera den bästa arbetskraften i framtiden. 

Ulricehamn 
Befolkningstillväxten i Ulricehamn leder till att behovet av nya medarbetare ökar. Det ställs 
även allt högre krav på kommunens tjänster. Behovet av välutbildad personal ökar därmed 
successivt samtidigt som behovet av kompetensutveckling av medarbetarna i organisationen 
ökar.  

Utmaningar Möjligheter 

 Stora pensionsavgångar skapar behov av 
rekrytering av medarbetare och chefer 

 Få äldre medarbetare och chefer att 
förlänga arbetslivet 

 Möta kompetensbehovet genom nytänk 
kring tjänsters innehåll och krav 

 Bra arbetstillfällen med goda villkor 
 Ledarutveckling  
 Pensionsavgångar skapar rörlighet  
 Heltid som norm  
 Vidareutbildning av medarbetare 
 Trivsel och arbetsglädje i organisationen 
 Ökad digitalisering 
 Väl fungerande integration 
 En nämnd/en förvaltning ger bra 

förutsättningar för effektiv verksamhet 
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Samhällsbyggnad 

Omvärld 
De globala trenderna har stor påverkan på samhällsutveckling och planering. En åldrande 
befolkning och invandringen ställer nya krav på boendeformer och kommunal service.  
Kommuninvånaren ställer också högre krav på förenklad service och tillgång till digitala 
verktyg. Tillväxt och konsumtion ställer krav på socialt ansvarstagande och effektiva 
miljöåtgärder. Urbaniseringen, där nästan hälften av världens befolkning idag lever i städer, 
är också en trend som förväntas hålla i sig och förstärkas. 

Riksdagen genomför regelbundet förändringar i lagstiftningen, kopplat till främst plan- och 
bygglagen, för att förenkla plan- och bygglovsprocesserna. Kommunernas tillsynsansvar 
kopplat till miljö har även utökats vilket påverkar kommunens verksamheter.  

Regeringen fattade i maj 2018 beslut om en ny nationell infrastrukturplan för planperioden 
2018–2029, med järnvägssträckan Göteborg-Borås som en utpekad större investering. En ny 
stambana indikerar avsikten att knyta ihop landet med spårburen infrastruktur.  

Ulricehamn 
Kommunen har flera utpekade målsättningar i sin vision där en prioriterad 
samhällsutveckling är avgörande. Det gäller inte minst för att vara en attraktiv kommun med 
trygg uppväxtmiljö, vård av natur- och kulturvärden, attraktiva boenden, tillväxt i 
näringslivet och goda kommunikationer. Planerings- och genomförandearbete med effektiv, 
serviceinriktad och rättssäker myndighetsutövning skapar förutsättningar för kommunen att 
tillvarata de resurser som finns. Förändringar i lagstiftningen kräver dels intern 
kompetensutveckling, dels kommunikation externt för bättre förståelse hos kunderna.  

För Ulricehamns näringsliv är det avgörande med en samhällsutveckling och 
myndighetsutövning i framkant för nyetableringar, men också för befintliga företag att verka 
och utvecklas. Det krävs fler arbetstillfällen och attraktiva boenden för alla åldrar för att öka 
inflyttningen. Konkreta och långsiktiga satsningar inom samhällsutvecklingen ska möta den 
ökande efterfrågan som finns hos kommuninvånare och företagare. Samtidigt som 
ambitionen är att växa, är det viktigt att tänka på den långsiktiga samhällsplaneringen för att 
tillvarata de värden som finns i kommunen och bygga en attraktiv och välmående kommun. 
Genom att bygga en hållbar blandstad och kommun undviks segregerade och utsatta 
områden, vilket är helt avgörande för kommunens framtid.  

En ny stambana ökar Ulricehamns attraktivitet som boende-, arbets- och etableringsort. Att 
långsiktigt knyta ihop städer i regionen och övriga Sverige kommer skapa ytterligare 
förutsättningar för bland annat arbets- och studiependling, kultur- och nöjesutbud.  

Utmaningar Möjligheter 

 Brist på mark för bostäder 
 Brist på industrimark och mark för 

sällanvaruhandel  
 Resurs- och kompetensförsörjning 
 Utflyttande åldersgruppen 19–29 år  

 Årlig befolkningstillväxt  
 Efterfrågan på attraktiva boenden  
 Strategiskt bra geografiskt läge  
 Långsiktig planering järnvägsutbyggnad 

Göteborg-Borås 
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Förskola 

Omvärld 
Revidering pågår av läroplanen för förskolan och förväntas träda i kraft hösten 2019. Några 
av förändringarna berör högläsning och samtal, hållbar utveckling, digitalisering, leken, 
rörelseglädje, jämställdhet, flerspråkighet, barnskötarnas betydelse och viktiga roll i 
förskolan samt förskollärarnas särskilda ansvar för undervisning och utbildning. Utökad 
målstyrning och förstärkning av begreppet undervisning i förskolan efterfrågas, samt 
evidensbaserad verksamhet. Relationen mellan personalens kompetens, den fysiska inne- 
och utemiljön samt hur personalen förhåller sig i miljön, barngruppens storlek och 
personaltäthet är faktorer som styr och påverkar kvalitet.  

Kompetensförsörjningen är en stor utmaning när stora pensionsavgångar väntas, andelen 
och antalet placerade barn ökar, högre vistelsetider och nya riktmärken för barngruppers 
storlek har tagits fram. I SKL:s handlingsplan för kompetensförsörjning inom förskolan 
beskrivs behovet av nya medarbetare i landets förskolor. Målet är att svensk förskola nu och i 
framtiden ska ha en tillgång till adekvat kompetens så att både förskolans omsorgsbehov och 
lärandeuppdrag kan uppfyllas. Statistik visar dock att antalet utbildningsplatser till 
förskollärare inte möter det ökade behovet. När efterfrågan på barnskötare ökar försvåras 
rekrytering och andelen medarbetare utan utbildning mot barn ökar.  

Ulricehamn 
Med hög förskollärartäthet i kommunen gynnas en hög kvalitet och säkerställande av 
utbildning och undervisning enligt styrdokumenten. Minskad barnskötartäthet ger en ökad 
andel medarbetare utan utbildning mot barn. Andelen och antalet barn i kommunen har ökat 
markant de sista åren, en ihållande trend enligt befolkningsprognosen. Satsningar på 
rekrytering av barnskötare och förskollärare, valideringsmöjligheter och lokaler är 
prioriterade. Utökning av avdelningar och förskolor planeras kommande år, prioriterade till 
centralorten. Kvaliteten på förskolornas inne- och utemiljöer varierar.  

En framgångsrik satsning i kommunen är att varje förskolechef har tillgång till en 
specialpedagog som ger pedagogiskt stöd och handledning till verksamheten. 
Förutsättningarna för förskolecheferna att bedriva ett pedagogiskt ledarskap varierar. Det 
finns ett kontinuerligt behov av ett ökat antal modersmålsstödjare till våra nyanlända. 

Utmaningar  Möjligheter 

 Rekrytering och kompetensförsörjning  
 Arbetsmiljö  
 Attraktivitet till yrket 
 Ökat lokalbehov och likvärdiga 

lärmiljöer inne och ute  
 Förmåga att möta alla barn; barn i 

behov av särskilt stöd samt nyanlända 
 Förutsättningar för förskolechefer att 

driva ett pedagogiskt ledarskap  

 Uppdragsbeskrivningar för förskollärare 
och barnskötare 

 Rekrytering, valideringsutbildning och 
kompetensförsörjning  

 Systematiskt kvalitetsarbete, 
långsiktighet och hållbar utveckling 

 Administrativt- och specialpedagogsstöd 
för varje chef 

 Lärplattform och digitalisering 
 Mottagande av nyanlända 
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Grundskola 

Omvärld 
Utbildningssektorns stora utmaningar gäller hälsa och välmående, ett gott samhälle, 
arbetsmarknadens krav på kunskaper och den moderna familjen. Digitaliseringen möjliggör 
samtidigt anpassning av utbildningsinnehållet efter enskilda elevers inlärningsförmåga. I 
Skolverkets samlade lägesbedömning 2017 identifierades fyra utvecklingsområden; en skola 
som möter varje elev, strategier för lärarförsörjningen, kvalitet i varje skolform och skolans 
förmåga att möta nyanlända elever. Evidensbaserad utbildning ska vara normen och 
Skolverket erbjuder ett samlat utbud av kompetensutvecklingsinsatser. Från hösten 2018 blir 
förskoleklass en obligatorisk skolform. Därefter fördelas också elevernas garanterade 
undervisningstid inom ramen för varje stadium; årskurs 1-3, årskurs 4-6 och årskurs 7-9. 
Terminologin lågstadium, mellanstadium och högstadium återgår också i bruk.  

Den allvarliga bristen på lärare gäller likväl förskollärare och utbildade fritidspedagoger. 
Efter riksdagsbeslut ställs krav från och med 1 juli 2019 att undervisningen i fritidshem 
bedrivs av legitimerade och behöriga lärare. Förändrade behörighetsregler ger lärare/ 
fritidspedagoger inriktade mot fritidshem rätten att söka lärarlegitimation från 1 juli 2018. 

Ulricehamn 
Måluppfyllelsen i årskurs 7–9 ligger lågt i förhållande till landet i övrigt. Stora insatser 
genomförs i syfte att öka måluppfyllelsen, det vill säga fler behöriga elever till gymnasiet, 
ökade meritvärden samt ökad andel elever som blir godkända i alla ämnen. Insatserna består 
bland annat av läxhjälp, utökning av lovskola, resultatuppföljning och analyser av resultat 
med fokus på årskurserna 7–9. En positiv utveckling kan, i jämförelse med föregående läsår, 
noteras höstterminen 2017 med en ökad andel behöriga elever till gymnasiets samtliga 
program. Analysen av resultaten för läsåret 2017/2018 är ej klar. 

För alla elevers välmående och måluppfyllelse ska Ulricehamns kommun de närmaste åren 
arbeta med tre utvecklingsområden; digitalisering, inkludering och övergångar. I linje med 
detta följer organisations- och lokalöversyn för bättre och likvärdiga förutsättningar. 
Personalförsörjningsarbetet med attraktivitet, förbättrad rekryteringsprocess och minskad 
personalomsättning bör intensifieras och inkludera utveckling av nya, alternativa arbetssätt. 

Utmaningar Möjligheter 

 Rekrytering och kompetensförsörjning 
 Arbetsmiljö, läraryrkets attraktivitet 
 Kollegialt lärande 
 Förmågan att möta alla elever 
 Psykisk ohälsa och skolnärvaro 
 Digitalisering, kompetens, tillgång till 

teknik, inkludering och övergångar 
 En välfungerande linjeorganisation från 

huvudman till enskild pedagog 

 Långsiktig, hållbar skolutveckling 
 Systematiskt arbetsmiljöarbete 
 Resultatdialog och analysarbete 
 Betyg och bedömning, effektiv 

resursanvändning 
 Utvecklingsområden digitalisering, 

inkludering och övergångar 
 Kompetensutveckling i samband med 

digitaliseringsarbetet och övrigt arbete 



81 
 

Gymnasieskola 

Omvärld 
Skolkommissionens rapport konstaterar att den demografiska utvecklingen med en stor 
ökning av elevantal, mycket till följd av migration, har stor påverkan på landets kommuner. 
Antalet nyanlända elever på individuella program som måste överföras till 
vuxenutbildningen kommer att öka under 2019. Rätten till Komvux samt utbildningsplikt 
inom arbetsförmedlingen ställer utmanande krav på vuxenutbildningen.  

Nya politiska reformer är på gång, till exempel förändringar av gymnasieskolans kurssystem 
med kursbetyg som ändras till ämnesbetyg. En nyhet är att kommunala huvudmän i 
samverkan kan söka statsbidrag för yrkesutbildning inom kommunal vuxenutbildning. Det 
finns tre statsbidrag som regleras i förordning (2016:937) om statsbidrag för regional 
yrkesinriktad vuxenutbildning. Kulturskoleutredningen 2017 föreslår hur den kommunala 
musik- och kulturskolan kan bli mer jämlik och tillgänglig. Det förs även diskussioner om 
behov av elev- eller studenthälsa inom vuxenutbildningen på nationell nivå. 

Ulricehamn 
Till följd av nationella reformer behöver kommunens vuxenutbildning ha en överkapacitet 
för att med kort varsel kunna utbilda vuxenstuderande. Den största utmaningen blir att 
rekrytera kompetent personal. Skolområde Tingsholms lokaler är också i stort behov av 
renoveringar, det gäller även särskolans lokaler. Musikskolan i Ulricehamn kommer fortsätta 
att söka extern finansiering för att bredda hela kulturutbudet.  

Det finns ett ökat behov av utbildning i engelska för elever med bristfälliga kunskaper i 
ämnet samt behov av att utöka undervisningen i svenska som andraspråk. För att fler elever 
ska få sin utbildning tillgodosedd i hemkommunen behöver programutbudet på 
Tingsholmsgymnasiet anpassas. Samtidigt väljer fler elever att att stanna för gymnasiestudier 
i kommunen, från 50 % till 63 % enligt preliminära siffror. Sammanslagning av grund- och 
gymnasiesärskola kommer kunna bidra till kollegialt lärande.  

Utmaningar Möjligheter 

 Rekrytering och kompetensförsörjning 
 Utökning av Introduktionsprogrammet 
 Tillgång till ändamålsenliga lokaler 
 Erbjuda utökad undervisning i engelska 

samt svenska som andraspråk inom 
befintlig ram  

 Omvandla musikskolan till kulturskola 
på sikt 

 Anpassa programutbudet och utveckla 
skidgymnasiets mot RIG 

 Fler elever väljer Tingsholm  
 Pågående utveckling från musik- till 

kulturskola  
 Utökning av programutbud 
 Mycket kompetent personal och stabil 

organisation 
 Sammanslagning av särskolan 
 Hög trivsel, trygghet och nöjdhet bland 

eleverna 
 Hög grad trivsel, meningsfullhet och god 

arbetsmiljö för personalen 
 Mycket god sammanhållning på skolan 
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Individ- och familjeomsorg 

Omvärld 

De flyktingströmmar som rådde i Europa under 2015 och början av 2016 var de största sedan 
andra världskriget. Därefter minskade antalet asylsökande till Sverige kraftigt, trots lika 
många människor på flykt i världen. År 2015 sökte cirka 163 000 personer asyl i Sverige. 
2017 var samma siffra nere i cirka 25 000 personer. Kommunerna, med ansvaret för 
ensamkommande flyktingbarn och nyanlända med uppehållstillstånd, har påverkats tydligt 
av dessa växlingar. Konsekvenser har blivit att de verksamheter som byggdes upp under 2015 
nu monteras ner. Staten har utrett det framtida flyktingmottagandet i Sverige och ett förslag 
är att ansvar för mottagandet av asylsökande ska flyttas från Migrationsverket till 
kommunerna. Det skulle innebära en ny stor förändring och utmaning. 

Statliga författningar och riktlinjer ställer ständigt nya krav på utveckling och 
evidensbaserade arbetsmetoder som till exempel nationella riktlinjer för missbruk, inom 
området våld i nära relationer och krav på handlingsplan för vården och omsorgen av barn 
och unga. 

Ulricehamn 
Kommunen har successivt monterat ner sitt mottagande av ensamkommande och till 2019 
finns troligtvis inte något hem för vård eller boende (HVB) för målgruppen kvar. De få 
ensamkommande som då finns kvar får insatser i form av familjehem och stödboende. Även 
nyanlända med uppehållstillstånd minskar successivt och Ulricehamns tilldelningstal antas 
minska även till 2019. Under de senaste åren har mycket resurser lagts på att klara det 
grundläggande flyktingmottagandet. Nu och framöver gäller det också att lyckas med 
integrationen av de nyanlända kommuninvånare. Exempelvis en lyckad skolgång, 
möjligheter att kunna försörja sig och att bli socialt inkluderad.  

Försörjningsstödet har flera år legat på en ganska låg och stabil nivå, mycket till följd av den 
låga arbetslösheten vars utveckling direkt påverkar behovet av försörjningsstöd i kommunen.  

IFO arbetar vidare med att bygga upp och utveckla verksamheten på hemmaplan. Detta för 
att erbjuda verksamheter och insatser som håller god kvalitet och att de kan ges i 
brukarens/klientens när- och hemmamiljö. Framförallt gäller detta personer med 
omfattande missbruksproblematik och/eller samsjuklighet. 

Utmaningar Möjligheter 

 Flyktingmottagning och förändrade 
förutsättningar 

 Boende och behandling för personer 
med missbruk och samsjuklighet 

 Integration av och trygg boendesituation 
för nyanlända kommuninvånare 

 Nyanlända som en resurs i kommunen  
 Hemmaplanslösningar 
 Attraktiv arbetsgivare och inspirerande 

verksamhet 



83 
 

Äldreomsorg och hemsjukvård 

Omvärld 
År 2050 beräknas mer än en fjärdedel av Sveriges befolkning vara över 65 år med en markant 
ökning av andelen äldre än 80 år. Med förbättrad allmänhälsa, där sjukdomar kommer allt 
senare i livet, och med utvecklad medicinsk behandling för kroniska sjukdomar, tenderar 
befolkningen att leva allt längre. Troligt är också att färre än idag kommer ha behov av 
hemtjänst och särskilt boende under sin yngre äldretid.  

Demenssjukdomar drabbar främst äldre personer och påverkar hela livssituationen, även för 
anhöriga. Forskningsresultat visar på att förebyggande åtgärder ger effekt och kan motverka 
eller skjuta upp förekomsten av dessa sjukdomar. 

Allt mer avancerad sjukvård kan ges utanför sjukhusen och vård ges i det egna hemmet. Nya 
krav och möjligheter ställs på framtidens äldreomsorg och hemsjukvård genom teknisk 
utveckling. Vision e-hälsa innebär att Sverige ska vara bäst i världen på att tillvarata 
digitaliseringens möjligheter inom hälso- och sjukvårdsområdet år 2025. 

Det har antagits två nya lagar inom äldreområdet som ger kommunerna möjligheterna att 
införa biståndsbedömt trygghetsboende och att bevilja hemtjänst utan behovsprövning. 

Ulricehamn 
Vård av personer med demenssjukdom är resurskrävande och det kräver mer resurser lokalt. 
För övriga målgrupper kommer fler och fler målgrupper att kunna vårdas i hemmet även om 
den enskilde har omfattande behov. Behovet av platser på vård- och omsorgsboende antas 
därför inte följa en rak framskrivning. En ökad livslängd och trenden att bo kvar i hemmet 
allt längre gör också att antalet anhörigvårdare blir allt fler. Behovet av hemtjänst och 
hemsjukvård i hemmet tenderar att öka och ökningen ses redan. 

De förebyggande åtgärderna kommer att bli allt viktigare, till exempel kostråd, 
träningsprogram och minnesträning. En ökad medvetenhet bland äldre och en förbättrad 
folkhälsa kan således ha positiv inverkan. Det allt mer individualiserade samhället ger ökade 
krav på individuella lösningar vad gäller exempelvis tjänster och boendeformer. Teknisk och 
digital utveckling sker både inom äldreomsorgen och inom hemsjukvården, vilket rätt använt 
både kan vara resurseffektivt och öka kvaliteten i servicen. För att kunna behålla dagens nivå 
på service måste kommunen förändra och förädla arbetssätten. 
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Utmaningar Möjligheter 

 Kompetensbehov för avancerad vård  
 Strategisk kompetensförsörjning och 

kvalitetshöjning inom verksamheten  
 Skapa framtidens äldreboenden 
 Fortsatt högre krav på avancerad 

hemsjukvård i den enskildes hem 

 Utveckla äldreomsorgen i hemmet  
 Utnyttja teknik och digital utveckling  
 Utveckla stödet till anhörigvårdare  
 Statliga stimulansmedel för utveckling -

skapar nya ”mellanboenden” för äldre 
 Utveckla det förebyggande arbetet  
 Utveckla demensvården  
 Bättre samverkan mellan huvudmännen 

för mjukare övergångar 
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TAXOR 

Moms tillkommer för vissa taxor 

En del av den kommunala verksamheten är undantagen från skatteplikt enligt 
mervärdesskattelagen. Detta gäller exempelvis korttidsupplåtelse av lokaler och anläggningar 
för idrottsutövning. Även social omsorg (offentlig eller privat verksamhet för barnomsorg, 
äldreomsorg, stöd och service till vissa funktionshindrade och annan jämförlig social omsorg) 
är undantagen från skatteplikt.” 
 
Alla belopp i taxebilagan redovisas exklusive moms. Där det uttryckligen anges att taxan är 
exklusive moms tillkommer moms vid debitering. 

Tillämpning av maxtaxor – kommunstyrelsen kan besluta om anpassningar i vissa 
fall 
Inom flera verksamheter finns det av riksdagen beslutade maxtaxor med bland annat 
reglerade takbelopp med mera. Det innebär att beslut i riksdagen kan innebära förändringar 
som påverkar taxorna i de kommunala verksamheter som omfattas av statligt reglerade 
maxtaxor. Till följd av sådana beslut i riksdagen kan det därför finnas behov av att 
kommunen beslutar om anpassning av taxan.  

Vid framtida beslut av riksdagen där besluten i någon form påverkar taxan under ett 
pågående budgetår har kommunstyrelsen rätt att besluta om förändringar av taxan i 
Ulricehamns kommun.  
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Kommunledningsstaben 
 

Taxans namn 2018 2019 

Notarius publicus intyg 160 kr exkl. moms 160 kr exkl. moms 

Notarius publicus apostille 192 kr exkl. moms 192 kr exkl. moms 

Notarius publicus växelprotest 220 kr exkl. moms 220 kr exkl. moms 

Notarius publicus fullständiga 
adoptionshandlingar 900 kr exkl. moms 900 kr exkl. moms 

Notarius publicus timarvode 700 kr exkl. moms 700 kr exkl. moms 

Registerutdrag enl. 
Dataskyddsförordningen om utdrag 
begärs mer än 1 gång/år 

Ny taxa från 2019 200 kr exkl. moms 

Kopia/fax allmänna handlingar A4 
från och med sida 10 * 5 kr/st 5 kr/st 

Kopiering A0 svartvit 40 kr/st 40 kr/st 

Kopiering A1 25 kr/st 25 kr/st 

Kopiering A2 20 kr/st 20 kr/st 

Kopiering A3 10 kr/st 10 kr/st 

Kopiering färg A0 -A2 75 kr/st 75 kr/st 

Kopiering färg A3 20 kr/st 20 kr/st 

Digital kopia A0-A4 Ny taxa från 2019 4 kr/st 

Fotnot: Fösta 9 sidorna är avgiftsfria där efter gäller angivet pris per sida. Exempel A4 sida 1–9 gratis, 10 sidor 5kr, 11 sidor 
10kr osv. 

 

 

Sektor miljö och samhällsbyggnad 

Miljö 

Taxorna ska ses ihop med bilagda taxor och beräkningsgrunder. 

Beloppen är uppräknade med samma procentsats som övriga taxor inom miljö- och 
byggnämndens verksamhetsområde, med utgångspunkt från 2018 års belopp utifrån 
prisbasbeloppet. Uppräkning enligt prisbasbeloppets årliga förändringar har frångåtts för att 
belopp ska kunna presenteras i ett tidigare läge än när prisbasbeloppet fastställs. 
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Exploatering 

Taxan för jordbruksarrende regleras i regler för arrenden. 

Den administrativa avgiften vid markupplåtelser har specificerats för att öka tydligheten. 

Taxan för ianspråktagande av mark före och/eller efter upplåten tid har ökats till tre gånger 
fastställd taxa. Detta för att säkerställa att allmän platsmark är tillgänglig innan och efter en 
upplåtelse, samt att skapa incitament att söka markupplåtelse för hela den tid som marken 
ianspråktas. 

Vid upplåtelser för byggetableringar kommer taxan baseras på per påbörjad månad istället 
för per år. Detta för att undvika risken att ett område används för upplag efter etablering. 

Den administrativa avgiften för ideella aktiviteter i kategorin övrigt tas bort så det blir en 
liknande bedömning oavsett om det är frågan om en försäljning, evenemang eller övrigt. 
Taxan för bygglovspliktiga skyltar ändras till per påbörjad månad för att öka tydligheten. 

Dispens för tunga, breda, långa och höga transporter enligt bestämmelser i 
trafikförordningen ersätter nuvarande två poster i taxan för ökad tydlighet samt att den tid 
som behövs för handläggning av dispenserna bedöms likvärdig. 

Taxan för industrimark på Rönnåsen- och Hesters industriområden samt industrimark i 
Blidsberg, Dalum, Gällstad, Hökerum och Timmele som inte är terraserad har ökats med 10 
kr/kvm. Taxan på Vist industriområde sätts i samma nivå som för Hesters industriområde. 
Intresset för industrimark i Vist är högt och de båda områdena bedöms ha samma 
förutsättning gällande läge. Taxan för industrimark i övriga orter höjs till 10 kr/kvm vilket 
mer motsvarar marknadsvärde för ren åkermark. Samtliga höjningar baseras på att 
markpriser överlag har ökat de senaste åren. 

 

Bygg 

Taxorna ska ses ihop med bilagd taxa och beräkningsgrunder. 

Timavgiften är uppräknad med samma procentsats som övriga taxor inom miljö- och 
byggnämndens verksamhetsområde, med utgångspunkt från 2018 års belopp utifrån 
prisbasbeloppet. Uppräkning enligt prisbasbeloppets årliga förändringar har frångåtts för att 
belopp ska kunna presenteras i ett tidigare läge än när prisbasbeloppet fastställs. 

Justering av taxa för planavgifter sker för framtagande av ny detaljplan med anledning av att 
taxan justeras via planenheten samt justering av detaljplaner från 2017 och framåt då avgift 
ej tagits ut vid markförsäljning eller vid upprättande av detaljplan. 

Planavgift vid framtagande av ny detaljplan utgår och hanteras i taxan för planenheten. 

Objektsfaktorn vid uttag av planavgift vid bygglov lyfts över från planenheten till 
byggenheten 

Justering av taxa för avvisning av ärenden sker efter att det framgår i text att tidsersättning 
kan användas men ej i tabell 21. Grunden för detta är att Ulricehamns kommun har fått fel i 
överprövat ärende av Länsstyrelsen och behöver tydliggöra vad som gäller. 

 

Plan 

En ny beräkningsmodell för planavgifter har tagits fram för att få en mer rättvis taxa utifrån 
det arbete som läggs ner i en detaljplan. Planavgiften är nu uppdelad i sex klassificeringar 
som har en egen fast avgift. Förslaget till ny planavgift har den genomsnittliga arbetsinsatsen 
per ärendetyp som utgångspunkt. En jämförelse har gjorts med tidigare planarbeten samt 
vilken avgift andra kommuner tar ut. Målsättningen har varit att få en förutsägbar taxa som 
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speglar arbetsinsatsen. 

Tidigare baserades planavgiften på byggrätt (BTA+OPA), vilket inte anses spegla 
handläggningstiden per ärende, vilket får till effekt att vissa betalar mycket för ett arbete som 
tagit kort tid för kommunen och tvärtom. Tanken är att den nya planavgiften ska kopplas mer 
till nerlagd arbetstid och därav ta ut en mer rättvis avgift. Det medför vidare att kunderna 
inte uppmanas att begränsa byggrätten utan mer se långsiktigt. Förvaltningen fattar beslut i 
vilken klass detaljplanen hamnar. Som vägledning till klassning har ett antal detaljplaner 
lagts in i underlagsrapporten. Detta för att lättare se avgränsningarna mellan klasserna. 

Justering har gjorts av timtaxan. Justerad utifrån prisökning med mera på cirka 2%. 

Taxorna för planbesked har benämnts om för att stämma överens med SKL:s benämningar. 
Detta då det i ett initialt skede är svårt att avgöra vilken process en viss åtgärd kommer få. 

En avräkning av BTA-ytan för underjordiska garage, är ej längre aktuell då plankostnaden ej 
direkt styrs av BTA, d.v.s utan den tidigare avräkningen hade underjordiskt garage ökat BTA, 
vilket ökade planavgiften på ett oönskat sätt. Detta sker inte nu. 

Delar av taxan flyttas till bygglovstaxan då de avgifterna tas ut i samband med bygglov. 

 

Taxans namn 2018 2019 

TAXOR FÖR PRÖVNING OCH 
TILLSYN LIVSMEDEL ETC   

Livsmedel (nomalkontroll) 1 300 kr/tim 1 340 kr/tim 

Livsmedel (extra offentlig 
kontroll) 1 130 kr/tim 1 165 kr/tim 

Tobak 920 kr/tim 950 kr/tim 

Folköl 920 kr/tim 950 kr/tim 

Tillsyn receptfria läkemedel 920 kr/tim 950 kr/tim 

TAXOR FÖR PRÖVNING OCH 
TILLSYN INOM MILJÖOMRÅDET ETC   

Kemikalier 920 kr/tim 950 kr/tim 

Miljöfarlig verksamhet 920 kr/tim 950 kr/tim 

Hälsoskydd 920 kr/tim 950 kr/tim 

Solarier 920 kr/tim 950 kr/tim 

Foder eller animaliska biprodukter 920 kr/tim 950 kr/tim 

PRÖVNING OCH TILLSYN AV 
SERVERINGSTILLSTÅND   

Serveringstillstånd, stadigvarande 
till allmänhet eller slutna sällskap 16,9 % av prisbasbeloppet (pbb) 7 920 kr 

Serveringstillstånd, stadigvarande 
till slutna sällskap, catering 16,9 % av pbb 7 920 kr 

Serveringstillstånd, stadigvarande 
tillverkningsställe 16,9 % av pbb 7 920 kr 

Tillstånd för provsmakning vid 
arrangemang 9 % av pbb 4 220 kr 

Utvidgat tillstånd 5,4 % av pbb 2 530 kr 

Utvidgat tillstånd, serveringstid, 
serveringsområde 3,6 % av pbb 1 690 kr 
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Taxans namn 2018 2019 

Ändrade förutsättningar i bolag. 
Prövning av nya ägare i HB och AB 6,8 % av pbb 3 190 kr 

Stadigvarande servering i 
gemensamt serveringsutrymme 
(per sökande) 

5,4 % av pbb 2 530 kr 

Tillfälligt serveringstillstånd till 
allmänhet (upp till 3 dagar) 7,4 % av pbb 3 470 kr 

Tillfälligt serveringstillstånd till 
slutna sällskap 1,4 % av pbb 660 kr 

Tillfälligservering i gemensamt 
serveringsutrymme (per sökanden) 2,0 % av pbb 940 kr 

Ny bolagsform samma personer 9 % av pbb 4 190 kr 

Avgift för kunskapsprov 820 kr/tillfälle 850 kr 

Fast tillsynsavgift renodlade 
matserveringar 1 030 kr 1 060 kr 

Tillsynsavgift serveringsställen, 
med öppettider till kl 02.00 1 540 kr 1 590 kr 

Rörlig tillsynsavgift för 
alkoholservering beroende på 
omsättning 

  

Alkoholomsättning 0–100 000 kr 820 kr 850 kr 

Alkoholomsättning 100 001 kr - 250 
000 kr 1 650 kr 1 700 kr 

Alkoholomsättning 250 001 kr - kr 
500 000 kr 2 470 kr 2 540 kr 

Alkoholomsättning 500 001 kr - kr 
1 000 000 kr 3 300 kr 3 400 kr 

Alkoholomsättning 1 000 001 kr 
- kr 2 000 000 kr 4 120 kr 4 240 kr 

Alkoholomsättning 2 000 001 kr 
- kr 4 000 000 kr 4 950 kr 5 100 kr 

Alkoholomsättning 4 000 001 kr 
- kr 6 000 000 kr 5 770 kr 5 940 kr 

Alkoholomsättning 6 000 001 kr 
- kr 8 000 000 kr 6 600 kr 6 800 kr 

Alkoholomsättning 8 000 001 kr 
- kr 12 000 000 kr 7 420 kr 7 640 kr 

Alkoholomsättning 12 000 001 kr 
- uppåt 8 250 kr 8 500 kr 

Rörlig tillsynsavgift för tillfälliga 
tillstånd 920 kr/tim 950 kr/tim 

Påminnelse 1 försenad 
restaurangrapport 510 kr 525 kr 

Påminnelse 2 försenad 
restaurangrapport 510 kr 525 kr 
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Taxans namn 2018 2019 

TAXOR FÖR JAKTRÄTTER   

Arrende jordbruksmark 640 kr exkl. moms/ha/år Enligt regler för arrenden 

Arrende Jaktzon 4 101 kr exkl. moms/ha/år 126 kr/ha/år 

Arrende Jaktzon 3 86 kr exkl. moms/ha/år 107 kr/ha/år 

Arrende Jaktzon 2 43 kr exkl. moms/ha/år 54 kr/ha/år 

Arrende Jaktzon 1 17 kr exkl. moms/ha/år 21 kr/ha/år 

   

TAXOR FÖR NYTTJANDERRÄTTER, 
EJ ALLMÄN PLATSMARK, FÖLJER 
TAXORNA FÖR UPPLÅTELSE AV 
ALLMÄN PLATSMARK 

  

   

TAXOR UPPLÅTELSE AV ALLMÄN 
PLATSMARK, VID VARJE 
UPPLÅTELSE TAS DET UT EN 
ADMINISTRATIV AVGIFT 

  

Taxan gäller för all kommunal 
allmän platsmark, gata, park och 
natur 

  

Administrativ avgift  600 kr/ upplåtelse 

Vid ianspråktagande av mark före 
och/ eller efter upplåten tid 

1,5 * fastställd taxa 
+ administrativ avgift, 600 kr 

3 * fastställd taxa 
+ administrativ avgift 

BYGGETABLERINGAR: 
Byggställningar, bodar, upplag, 
containrar, byggkranar 

62 kr/m²/år, minst 600 kr 5 kr/m²/påbörjad månad, minst 
600 kr/månad 

  Upplåtelse av mark för 
återvinningsstation  Ingen avgift, ingen administrativ 

avgift 

EVENEMANG   

Cirkus 1 500 kr/påbörjat dygn 1 500 kr/påbörjat dygn 

Stora evenemang med inträde, 
över 500m² 1 500 kr/påbörjat dygn 1 500 kr/påbörjat dygn 

Mindre evenemang med inträde, 
max 500m² 500 kr/påbörjat dygn 500 kr/påbörjat dygn 

Evenemang utan inträde Endast administrativ avgift, 
600 kr Endast administrativ avgift 

Ideella föreningar utan inträde Ingen avgift Ingen avgift, ingen administrativ 
avgift 

FÖRSÄLJNING   

Uteservering 60 kr/m²/mån, minst 400 kr 60 kr/m²/påbörjad månad, minst 
400 kr/ månad 

Försäljning, korttid, max 10m² 200 kr/dygn 200 kr/påbörjat dygn 

Försäljning, korttid, över 10m² 400 kr/dygn 400 kr/påbörjat dygn 

Försäljning 1 000 kr/påbörjad 7-dagars period 1 000 kr/påbörjad 7-dagars period 
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Taxans namn 2018 2019 

ÖVRIGT   

Uppställning av fordon, max 500 
m² 500 kr/påbörjat dygn 500 kr/påbörjat dygn 

Uppställning av fordon, över 500m² 1 500 kr/påbörjat dygn 1 500 kr/påbörjat dygn 

Reklamskyltar, trottoarpratare, ej 
bygglovspliktiga, ej Storgatan 800 kr/år 800 kr/påbörjad månad 

Tidningsställ/varuställ 1 000 kr/st/år 1 000 kr/st/år 

Ideella aktiviteter Endast administrativ avgift, 
600 kr 

Ingen avgift, ingen administrativ 
avgift 

Bergvärme 1 000 kr/hål+100kr/100 m 
påbörjat borrdjup 

1 000 kr/hål +100kr/100 m 
påbörjat borrdjup 

Bygglovspliktiga skyltar samt 
övriga upplåtelser, inom 
centralorten 

5 kr/m²/mån 5 kr/m²/påbörjad månad 

Bygglovspliktiga skyltar samt 
övriga upplåtelser, utom 
centralorten 

1 kr/m²/mån 1 kr/m²/påbörjad månad 

   

AVVIKELSER FÖR UPPLÅTELSE AV 
ALLMÄN PLATSMARK   

Storgatan 1,5 m från fasadliv Ingen avgift Ingen avgift, ingen administrativ 
avgift 

Skolklasser och välgörenhet Ingen avgift Ingen avgift, ingen administrativ 
avgift 

TORGHANDELSTAXA   

Tillfällig försäljning 1–5 
kalenderdagar per år 0 kr/tillfälle 0 kr/tillfälle 

Tillfällig försäljning 1–5 m², 1–29 
kalenderdagar per kvartal (minst 6 
kalenderdagar på ett år) 

120 kr/tillfälle 120 kr/tillfälle 

Tillfällig försäljning 5,1–30 m², 1–
29 kalenderdagar per kvartal 
(minst 6 kalenderdagar på ett år) 

270 kr/mån 270 kr/tillfälle 

Fast försäljning 1–5 m², minst en 
månad 300 kr/mån 300 kr/mån 

Fast försäljning 5,1–30 m², minst 
en månad 600 kr/mån 600 kr/mån 

   

ÖVERTRÄDELSE ENLIGT P-
ANMÄRKING   

ÖVERTRÄDELSER AV 
BESTÄMMELSER I 
TRAFIKFÖRORDNINGEN (1998:1276) 

  

Stannat eller parkerat fordon på 
plats med förbud att stanna och 
parkera fordon 

700 kr 700 kr 
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Taxans namn 2018 2019 

Stannat (som ej utgör på- eller 
avstigning) eller parkerat fordon 
på plats avsedd för rörelsehindrad 
utan att inneha ett särskilt 
tillstånd avsedd för rörelsehindrad 

900 kr 900 kr 

Parkerat på plats med förbud att 
parkera fordon 500 kr 500 kr 

Övrig överträdelse vid tillåten 
parkering enligt trafikförordningen 400 kr 400 kr 

   

ÖVERTRÄDELSER AV LOKALA 
TRAFIKFÖRESKRIFTER ENLIGT 10 
KAP 1§ OCH FÖRESKRIFTER ENLIGT 
10 KAP 14§ TRAFIKFÖRORDNINGEN 
(1998:1276) 

  

Stannat eller parkerat fordon på 
plats med förbud att stanna och 
parkera fordon 

700 kr 700 kr 

Parkerat fordon på plats med 
förbud att parkera 500 kr 500 kr 

Övrig överträdelse vid tillåten 
parkering enligt lokal 
trafikföreskrift 

400 kr 400 kr 

   

TRAFIK, GATA, PARKERING: 
kommunens gator, vägar och 
anläggningar 

  

Nyttoparkeringstillstånd 1 år 2 500 kr/år 2 500 kr/år 

Nyttoparkeringstillstånd 1 månad 350 kr/mån 350 kr/mån 

Trafikö 1 120 kr exkl. moms april-okt 1 120 kr exkl. moms april-okt 

Extra trafikö 320 kr exkl. moms april-okt 320 kr exkl. moms april-okt 

Ej sökt schakttillstånd (sökt 
schakttillstånd i tid = ingen avgift) 2 000 kr/st 2 000 kr/st 

Framtida underhåll av asfaltskarv 
vid schaktöppning i gata. Taxan 
undantas vid grävning för fiber 
under förutsättning att 10 års 
garantitid lämnas på arbetet. 

120 kr/löpmeter/skarv 120 kr/löpmeter/skarv 

Utebliven inrapportering av 
asfaltsskarv vid återställd schakt 5 000 kr/st 5 000 kr/st 

Brister på arbetsplatser på väg 
enligt handbok Arbete på väg 5 000 kr/st 5 000 kr/st 

Trafikmätning 3 000 kr/st 3 000 kr/st 

Dispens för tunga, långa, höga och 
breda transporter 600 kr/dispens 600 kr/dispens 

Flyttning av fordon gatumark, 
enligt gällande lagstiftning 
(fordonsägaren debiteras) 

2 000 kr/fordon 2 000 kr/fordon 

Flyttning av fordon tomtmark, 
enligt gällande lagstiftning 

1 000 kr/fordon 1 000 kr/fordon 
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(tomtägaren debiteras om 
fordonsägaren är okänd) 

Uppställning av fordon vid 
fordonsflytt 20 kr/dygn 20 kr/dygn 

TOMTAVGIFTER, BOSTÄDER 
(fastighetsbildning eller planavgift 
ingår ej i taxan om annat ej 
anges), vid fler intressenter på 
samma tomt används 
budgivningsförfarande för 
villatomter. Utgångspriset för 
villatomter kan även sättas utifrån 
värdering. Tomter för 
parhus/radhus/flerbostadshus 
försäljs enligt kommunens 
riktlinjer för markanvisning. 

  

Byggrätt enligt gällande detaljplan 
med total möjlig byggrätt, kr/m² 
BTA för 
Parhus/radhus/flerbostadshus, 
inkl. gata, fastighetsbildning, 

lägst 250 kr/m² BTA lägst 250 kr/m² BTA 

Villatomter Ulricehamn lägst 100 kr/m² lägst 130 kr/m² 

Villatomter Dalum, Blidsberg, 
Timmele, Hökerum, Gällstad 50 kr/m² 50 kr/m² 

Villatomter, övriga orter 25 kr/m² 25 kr/m² 

   

INDUSTRI OCH SERVICETOMTER 
(fastighetsbildning ingår ej i taxan 
om annat ej anges), vid fler 
intressenter på samma tomt 
används budgivningsförfarande. 
Ytgångspriset för industri- och 
servicetomter kan även sättas 
utifrån värdering. 

  

Vist 70 kr/m² 100 kr/m² 

Hester 90 kr/m² 100 kr/m² 

Rönnåsen, befintlig grovterasserad 
mark norr om Rönnåsgatan inkl.  
gatukostnadsersättning och 
fastighetsbildning 

325 kr/m² 325 kr/m² 

Rönnåsen, befintlig grovterasserad 
mark söder om Rönnåsgatan inkl. 
gatukostnadsersättning och 
fastighetsbildning 

265 kr/m² 265 kr/m² 

Rönnåsen, mark söder om 
Rönnåsgatan inkl. 
fastighetsbildning och 
gatukostnadsersättning 

120 kr/m² 130 kr/m² 

Rönnåsen, mark norr om 
Rönnåsgatan inkl. 
fastighetsbildning och 
gatukostnadsersättning 

170 kr/m² 180 kr/m² 

Rönnåsen, servicetomt, inkl. 
fastighetsbildning och 
gatukostnadsersättning 

170 kr/m² 180 kr/m² 
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 2018 2019 

Blidsberg, Dalum, Gällstad, 
Hökerum, Timmele 50 kr/m² 60 kr/m² 

Övriga orter 5 kr/m² 10 kr/m² 
 

Taxans namn 2018 2019 

TAXOR FÖR BYGGLOV   

Bygg/plan/mät, timavgift 920 kr/tim 950 kr/tim 

Anmälan 25 m2 komplementbostad 7,5 tim 7,5 tim 

Anmälan 25 m2 komplementbyggnad 3,5 tim 3,5 tim 

Anmälan 15 m2 tillbyggnad 4 tim 4 tim 

Anmälan inreda ny lägenhet 5 tim 5 tim 

Anmälan takkupor i bärandekonstruktion 1,5 tim 1,5 tim 

SKL:s plan- och bygglovstaxa tillämpas.   

Prövning för bygglov, justeringsfaktor N =1,0 mPBB*OF*N1,0 mPPB*OF*N1,0 

Kart och mät, justeringsfaktor N = 1,0 mPBB*OF*N1,0 mPPB*OF*N1,0 

TAXOR FÖR PLANAVGIFT   

Planavgift för bygglov mPBB*PF*OF*N mPPB*PF*OF*N 

OF = Objektsfaktor vid uttag av planavgift vid bygglov   

OF = BTA + OPA = 0-49m²  4 

OF = BTA + OPA = 50-129m²  6 

OF = BTA + OPA = 130-199m²  8 

OF = BTA + OPA = 200-299m²  10 

OF = BTA + OPA = 300-499m²  14 

OF = BTA + OPA = 500-799m²  20 

OF = BTA + OPA = 800-1199m²  26 

OF = BTA + OPA = 1200-1999m²  36 

OF = BTA + OPA = 2000-2999m²  46 

OF = BTA + OPA = 3000-3999m²  56 

OF = BTA + OPA = 4000-4999m²  64 

OF = BTA + OPA = 5000-5999m²  72 

OF = BTA + OPA = 6000-7999m²  88 

OF = BTA + OPA = 8000-9999m²  100 

OF= BTA + OPA =10000-10999m²  101 

OF= BTA + OPA =11000-11999m²  102 

Därefter höjs OF med en enhet per 1000m² BTA 
+ OPA   

Planavgift, framtagande av ny 
detaljplan/detaljplaneändring/områdesbestämmelser 

PF 100, PF 60 när 
konsult anlitas för 

framtagande av 
detaljplan (konsult 

bekostas av extern part) 

Utgår (regleras via taxa 
på plan) 
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Taxans namn 2018 2019 

Planavgift vid bygglov. Detaljplaner 2017 och framåt 
(då avgift ej tagits ut vid markförsäljning eller vid 
upprättandet av detaljplanen) 

 PF 100 

Planavgift Detaljplaner 1987–2016 nybyggnad PF 74 PF 74 

Planavgift Detaljplaner 1987–2016, tillbyggnad, 
ändring av funktion m.m.> 50 m2 BTA PF 35 PF 35 

Planavgift Detaljplaner 1987–2016, tillbyggnad, 
ändring av funktion m. m. <50 m2 BTA Fast Pris 2000 kr Fast pris 2000 kr 

ÖVRIGT   

Komplett ansökan via e-tjänst rabatteras med 500 kr 
i sänkt avgift med anledning av att det administrativa 
arbetet med dessa ärenden tar mindre tid. 

  

Lämplighet/Lokaliseringsprövning utanför detaljplan. 
(Gäller ej vid givet förhandsbesked) 

Normalprövning: 100 
mPBB (* N) 

Enkel prövning: 1,25 * 
bygglov-avgiften 

Normalprövning: 100 
mPBB (* N) 

Enkel prövning: 1,25 * 
bygglov-avgiften 
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Taxans namn 2018 2019 

TAXOR VID DETALJPLANER   

Planavgift exkl. utrednings- och konsultkostnader mPBB*PF*OF*N Ersätts enligt nedan. 

   

N 1,0 1,0 

PF =Framtagande av ny 
detaljplan/detaljplanändring/områdesbestämmelser 
vid planavtal 

100 Ersätts enligt nedan. 

Planavgift vid markförsäljning (faktureras vid 
fastighetsförsäljning,100 % BTA)  100 

PF = När konsult anlitas för framtagande av 
detaljplan (konsult bekostas av extern part) 60 Ersätts enligt nedan 

OF = Objektsfaktor vid uttag av planavgift vid 
bygglov  Överförs till byggs taxa 

OF = BTA+OPA = 0-49m² 4 Överförs till byggs taxa 

OF = BTA+OPA = 50-129m² 6 Överförs till byggs taxa 

OF = BTA+OPA = 130-199m² 8 Överförs till byggs taxa 

OF = BTA+OPA = 200-299m² 10 Överförs till byggs taxa 

OF = BTA+OPA = 300-499m² 14 Överförs till byggs taxa 

OF = BTA+OPA = 500-799m² 20 Överförs till byggs taxa 

OF = BTA+OPA = 800-1199m² 26 Överförs till byggs taxa 

OF = BTA+OPA = 1200-1999m² 36 Överförs till byggs taxa 

OF = BTA+OPA = 2000-2999m² 46 Överförs till byggs taxa 

OF = BTA+OPA = 3000-3999m² 56 Överförs till byggs taxa 

OF = BTA+OPA = 4000-4999m² 64 Överförs till byggs taxa 

OF = BTA+OPA = 5000-5999m² 72 Överförs till byggs taxa 

OF = BTA+OPA = 6000-7999m² 88 Överförs till byggs taxa 

OF = BTA+OPA = 8000-9999m² 100 Överförs till byggs taxa 

OF = BTA+OPA =10000-10999m² 101 Överförs till byggs taxa 

OF = BTA+OPA = 11000-11999m² 102 Överförs till byggs taxa 

Därefter höjs OF med en enhet per 1000m² 
BTA+OPA  Överförs till byggs taxa 

Planbesked liten åtgärd 300 *mPBB 300 *mPBB 

Planbesked medelstor åtgärd 300 *mPBB 300 * mPBB 

Planbesked stor åtgärd 400 *mPBB 400 *mPBB 

Klass 1, Mycket enkelt planärende med liten 
planproblematik, begränsad yta, få sakägare. 
Exempelvis ändring av planbestämmelser. Inte i 
strid med översiktsplanen. 

 70 000 kr 

Klass 2, Enkelt planärende med begränsad 
problematik, begränsad sakägarkrets. Inte i strid 
medöversiktsplanen. 

 150 000 kr 

Klass 3, Normalt planärende med normal 
planproblematik och ej alltför stort område och 

 250 000 kr 
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Taxans namn 2018 2019 
sakägarkrets. Inte istrid med översiktsplan eller 
andra ställningstaganden. 

Klass 4, Normalt planärende med normal 
planproblematik, ej alltför stort område. Större 
sakägarkrets. Inte i strid medöversiktsplan eller 
andra ställningstaganden. 

 350 000 kr 

Klass 5, Komplext planärende med omfattande 
planproblematik och/eller omfattande sakägarkrets. 
I viss mån strid med översiktsplanen eller andra 
ställningstaganden. 

 450 000 kr 

Klass 6, Mycket komplext planärende med särskilt 
omfattande planproblematik och oklara 
förutsättningar. I strid med översiktsplanen eller 
andra ställningstaganden eller kan innebära 
betydande miljöpåverkan. 

 600 000 kr 

Lägsta kostnad för ändring av detaljplan på mark 
avsedd för enbostadshus 1 PBB Tas bort (enligt ovan) 

BTA ytan för underjordiska garage avräknas vid 
beräkning av plantaxa vid tecknande av planavtal.  

Tas bort (Ej aktuell då 
plankostnad ej beräknas 

på BTA) 

KARTTAXA: SKL:s riktlinjer från 2011 följs, N=1   

Nybyggnadskarta mPBB*NFK*N mPBB*NFK*N 

Utstakningsavgift mPBB*UF*N mPBB*UF*N 

Lägeskontroll mPBB*MF*N exkl. moms mPBB*MF*N exkl. moms 

MF (0–49 kvm) = 60 mPBB*MF*N exkl. moms mPBB*MF*N exkl. moms 

Tillfälligt nyttjande av digital geografisk information mPBB*KF*N/hektar exkl. 
moms 

mPBB*KF*N/hekttar exkl. 
moms 

Markering och inmätning av tillfällig punkt mPBB*MF*N exkl. moms mPBB*MF*N exkl. moms 

Utskrift mPBB*A*ÅF*N exkl. Moms mPBB*A*ÅF*N exkl. Moms 

Utdrag Webbkarta 300 kr/st exkl. moms 300 kr/st exkl. moms 

Timtaxa 920 kr/tim exkl. moms 950 kr/tim exkl. moms 

  

  

Sektor lärande 
 

Kommentar avseende barnomsorgstaxan 

Avgifter för barn och elever i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem indexuppräknas 
baserat på inkomsttaket. Avgifterna justeras när nya uppgifter om inkomsttaket för 2019 
kommer. 

Taxan består av en månadsavgift som uttages 12 månader per år, med betalningsvillkor 10 
dagar netto. Den högsta avgiftsgrundande månadsinkomsten är 46 080 kr för 2018. 

Avgift för barn i förskola/pedagogisk omsorg (familjedaghem) till och med den 31 juli det år 
de fyller tre år. 

Avgift för barn i förskola/pedagogisk omsorg (familjedaghem). Från och med augusti det år 
barnet fyller 3 år minskas avgiften med 30,5% samtliga månader under året till och med juli 
det år barnet fyller 6 år. 
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För barn i förskola och familjedaghem med rätt till pedagogisk omsorg (familjedaghem) 
enligt skollagen 2a § 9 utgår ingen avgift om omsorgstiden är 15 timmar/vecka. 

Avgift för barn i fritidshem – gäller barn som går i förskoleklass eller skola 

I de fall familjen innehar platser i såväl kommunal som enskild 
förskola/familjedaghem/fritidshem bestäms avgiften av turordningen i syskonskaran med 
yngsta barnet som barn 1 oberoende om barnet finns i enskild eller kommunal verksamhet 

Skollovstaxa 

För barn placerade enbart på skolans lov tas en avgift på 75 kr ut per beställd dag. 

Beskrivning av taxan: Barn 1 avser yngsta barnet, och så vidare. Förskolebarn avser barn 1–5 
år och fritidsbarn 6–12 år (det vill säga från och med att barnet fyller 6 år) 

1. Ändrad bruttoinkomst skall omgående anmälas till placeringsassistent på avsedd 
inkomstblankett. 

2. Föräldrars gemensamma arbetstider, (veckovis återkommande), skall ligga till grund för 
tillsynstiderna. Vid varaktig förändring skall nytt tillsynsschema skickas/lämnas till berörd 
förskola. 

3. Avgift uttages 12 månader per kalenderår från och med det datum då barnet erhållit plats. 
Avgift uttages så länge barnomsorgsplatsen finns anvisad, det vill säga även vid frånvaro som 
sjukdom, ferier etcetera. 

4. Uppsägning av plats skall ske skriftligt på avsedd blankett och vara placeringsassistent 
tillhanda senast två månader i förväg. 

5. Avgift debiteras för innevarande månad med betalningsvillkor 10 dagar netto. Sker ej 
betalning inom rätt tid debiteras dröjsmålsränta från förfallodagen enligt räntelagen, för 
närvarande diskonto +8%. Om avgiftsskyldig trots krav restar med avgift under två månader 
sker avstängning från fortsatt barnomsorg. Föräldrarna ska lämna uppgift om inkomst. 
Inkomstuppgifterna kan komma att kontrolleras av kommunen. I de fall uppgift inte lämnas 
kommer maximal taxa att gälla. 

 

Taxans namn 2018 2019 

Avgift för barn i 
förskola/pedagogisk omsorg t o m 
den 31 juli det år de fyller 3 år. 

högst 1362 kr/mån högst 1362 kr/mån 

Barn 1 - 3% av avgiftsgrundande 
inkomst högst 1362 kr/mån högst 1362 kr/mån 

Barn 2 - 2% av avgiftsgrundande 
inkomst högst 908 kr/mån högst 908 kr/mån 

Barn 3 - 1% av avgiftsgrundande 
inkomst högst 454 kr/mån högst 454 kr/mån 

Barn 4 och fler ingen avgift ingen avgift 

Barn fr o m augusti det år barnet 
fyller 3 år t o m juli det år barnet 
fyller 6 år. 

  

Barn 1 högst 946,59 kr/mån högst 946,59 kr/mån 

Barn 2 högst 631,06 kr/mån högst 631,06 kr/mån 

Barn 3 högst 315,53 kr/mån högst 315,53 kr/mån 

Barn 4 och fler ingen avgift ingen avgift 
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Taxans namn 2018 2019 

Avgift för barn i fritidshem -gäller 
barn som går i förskoleklass eller 
skola 

  

Barn 1 - 2% av avgiftsgrundande 
inkomst högst 908 kr/mån högst 908 kr/mån 

Barn 2 - 1% av avgiftsgrundande 
inkomst högst 454 kr/mån högst 454 kr/mån 

Barn 3 - 1% av avgiftsgrundade 
inkomst högst 454 kr/mån högst 454 kr/mån 

Barn 4 och fler ingen avgift ingen avgift 

Skollovstaxa 75 kr/beställd dag 75 kr/beställd dag 

Facksal Kategori 1* 75 kr exkl. moms/tim 75 kr exkl. moms/tim 

Facksal Övriga 150 kr exkl. moms/tim 150 kr exkl. moms/tim 

Lokalhyra Datasal Kategori 1* 225 kr exkl. moms/tim 225 kr exkl. moms/tim 

Lokalhyra datasal Övriga 450 kr exkl. moms/tim 450 kr exkl. moms/tim 

Lokalhyra Cafeteria Kategori 1 75 kr/tim 75 kr/tim 

Lokalhyra Cafeteria Övriga 150 kr/tim 150 kr/tim 

Videokonferensanläggning 400 kr exkl. moms/tim 400 kr exkl. moms/tim 

 

Taxans namn 2018 2019 

Musikskoleavgift   

Musikskoleavgift 1:a barnet 725 kr/termin 725 kr/termin 

Musikskoleavgift 1:a barnet två 
ämnen 1 087,50 kr/termin 1 087,50 kr/termin 

Musikskoleavgift 2:a barnet 375 kr/termin 375 kr/termin 

Musikskoleavgift 2:a barnet två 
ämnen 562,50 kr/termin 562,50 kr/termin 

Musikskoleavgift 3:e barnet 375 kr/termin 375 kr/termin 

Musikskolavgift 3:a barnet två 
ämnen 562,50 kr/termin 562,50 kr/termin 

Prövningsavgift 500 kr 500 kr 
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Sektor välfärd 

Taxans namn 2018 2019 

FN: Måltidsabonnemang per mån, 
gruppbostad 2 380 kr/mån 2 428 kr/mån 

FN: Frukost 17 kr 17 kr 

FN: Lunch 33 kr 34 kr 

FN; Mellanmål 10 kr 10 kr 

FN: Kvällsmål 32 kr 33 kr 

FN: Lunch daglig verksamhet 49,79 kr exkl. moms 50,90 kr exkl. moms 

FN: Korttidsplats socialpsykiatri 85 kr/dygn 87 kr/dygn 

FN: Resor (personer över 18 år) 16 kr/mil 16 kr/mil 

FN: Resor (personer under 18 år) 12 kr/mil 12 kr/mil 

ÄO: Hemtjänst 1 - ej dagliga 
insatser 500 kr/mån 510 kr/mån 

ÄO: Hemtjänst 2- dagliga insatser 775 kr/mån 791 kr/mån 

ÄO: SÄBO-avgift 1 800 kr/mån 1 836 kr/mån 

ÄO: Tillfälliga omvårdnadsinsatser 283 kr/tim 289 kr/tim 

Serviceinsatser inom SoL, ÄO och 
FN 283 kr/tim 289 kr/tim 

Ledsagning inom SoL 150 kr/tim 153 kr/tim 

ÄO: Dygnspriskostnad för 
korttidsvistelse exkl. kost 85 kr/dygn 87 kr/dygn 

Särskilda näringsprodukter inom 
kommunal hemsjukvård 1 769 kr/mån 1 804 kr/mån 

Trygghetslarm 210 kr/mån 214 kr/mån 

Förbrukningsartiklar 131 kr/mån 134 kr/mån 

Influensavaccin 125 kr/ tillfälle 125 kr/tillfälle 

Grundavgift hemsjukvård 310 kr/mån 316 kr/mån 

Grundavgift medboende SÄBO 630 kr/mån 643 kr/mån 

Boendestödsavgift 280 kr/mån 286 kr/mån 

Egenavgift färdtjänst ungdom, 
Åldersgrupp 7–19 år   

Resor hela dygnet   

Inom Ulricehamns kommun 35 kr 40 kr 

Ulricehamn – Borås 90 kr 100 kr 

Ulricehamns – Falköping 115 kr 115 kr 

Ulricehamn – Herrljunga 115 kr 115 kr 

Ulricehamn – Mullsjö 115 kr 115 kr 

Ulricehamn – Tranemo 100 kr 110 kr 

Ulricehamn – Jönköping 115 kr 115 kr 

Ulricehamn – Landvetter flygplats 200 kr 210 kr 
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Taxans namn 2018 2019 

Resor mellan 24.00 – 06.00  Samma kostnad hela dygnet, se 
ovan 

Inom Ulricehamns kommun 55 kr  

Ulricehamn – Borås 135 kr  

Ulricehamns – Falköping 175 kr  

Ulricehamn – Herrljunga 175 kr  

Ulricehamn – Mullsjö 175 kr  

Ulricehamn – Tranemo 150 kr  

Ulricehamn – Jönköping 175 kr  

Ulricehamn – Landvetter flygplats 300 kr  

Egenavgift färdtjänst vuxen, 
Åldersgrupp 20 år och äldre   

Resor hela dygnet   

Inom Ulricehamns kommun 45 kr 50 kr 

Ulricehamn – Borås 120 kr 130 kr 

Ulricehamns – Falköping 150 kr 150 kr 

Ulricehamn – Herrljunga 150 kr 150 kr 

Ulricehamn – Mullsjö 150 kr 150 kr 

Ulricehamn – Tranemo 130 kr 140 kr 

Ulricehamn – Jönköping 150 kr 150 kr 

Ulricehamn – Landvetter flygplats 250 kr 260 kr 

Månadskort för arbetsresor och 
daglig verksamhet   

Resor mellan 24.00 – 06.00  Samma kostnad hela dygnet, se 
ovan 

Inom Ulricehamns kommun 70 kr  

Ulricehamn – Borås 180 kr  

Ulricehamns – Falköping 225 kr  

Ulricehamn – Herrljunga 225 kr  

Ulricehamn – Mullsjö 225 kr  

Ulricehamn – Tranemo 195 kr  

Ulricehamn – Jönköping 225 kr  

Ulricehamn – Landvetter flygplats 375 kr  
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Sektor service 

Under året som har gått har kostnaderna för att producera måltider i verksamheten ökat när 
det gäller livsmedel och övriga kostnader. Livsmedelskostnader för det senaste året har ökat 
med 4,34%. Av den anledning att kostnaderna har ökat föreslår verksamheten att höja 
priserna. 
 

Taxans namn 2018 2019 

Personallunch 49,79 kr exkl. moms 50,90 kr exkl. moms 

Personallunch studerande 49,79 kr exkl. moms 50,90 kr exkl. moms 

Externa gäster 67,12 kr exkl. moms 68,75 kr exkl. moms 

Dygnsabonnemang av mat 3 875 kr/mån 3 980 kr/mån 

Matdistribution matportioner 53,55 kr/portion 55 kr/portion 

Mat korttidsboende 128 kr/dygn 133 kr/dygn 

   

 

Taxans namn 2018 2019 

Första påminnelse 10 kr 10 kr 

Andra påminnelse 20 kr 20 kr 

Räkning (efter 31 dagar) 20 kr 20 kr 

Försenad film/dygn Ingen avgift Ingen avgift 

Reservationsavgift, fjärrlån. 5 kr Ingen avgift 

Förlorat lånekort 10 kr 10 kr 

Utskrift från PC/sida, kopiering A4 2 kr exkl. moms 2 kr exkl. moms 

Kopiering A3 4 kr exkl. moms 4 kr exkl. moms 

Schablonbelopp bok vux, ljudbok 200 kr 200 kr 

Schablonbelopp barn, bok, ljudbok 150 kr 150 kr 

Schablonbelopp CD musik 50 kr 50 kr 

Schablonbelopp DVD 350 kr 350 kr 

Schablonbelopp tidskrifter 50 kr 50 kr 

Försäljning av konstverk vid 
utsällningar där kommunen har 
haft bemanning 

20 % av bruttointäkt 20 % av bruttointäkt 

Idrottshallar kategori 1 58 kr 58 kr 

Idrottshallar Övriga 148 kr 148 kr 

Idrottshall matchtaxa/tävling 
Övriga 148 kr 250 kr 

Idrottshall cuper kategori 1 58 kr 150 kr 

Idrottshall cuper Övriga 148 kr 300 kr 

Entrébelagda arrangemnag i 
idrottshall kategori 1 / 2/Övriga 10 %/20% på biljettintäkt (brutto) 10 %/20 % på biljettintäkt 

(brutto) 



104 
 

Taxans namn 2018 2019 

Gymnastiksalar/bordtennislokal 
kategori 1 44 kr 44 kr 

Gymnastiksalar/bordtennislokal 
Övriga 110 kr 110 kr 

Simhall träning (2 banor) Kategori 
1 58 kr 58 kr 

Simhall, tävling (6 banor) kategori 
1 168 kr 168 kr 

Simhall/bassäng stora bassängen 
kategori 1 168 kr 168 kr 

Simhall per bassäng Övriga 358 kr 358 kr 

Simhall undervisningsbassäng 
kategori 1 112 kr 112 kr 

Simhall alla bassänger kategori 1 334 kr -personalkostnad 
tillkommer vid behov 

334 kr - personalkostnad 
tillkommer vid behov 

Simhall alla bassänger övriga 1 040 kr inkl. personal 1 040 kr inkl. personal 

Badmintonbana, bordtennisbord 
kategori 1 44 kr 44 kr 

Badmintonbana, bordtennisbord 
Övriga 70 kr 70 kr 

Ishall kategori 1 70 kr 70 kr 

Ishall kategori 2 232 kr 232 kr 

Ishall övriga 714 kr 714 kr 

Ishall matchtaxa kategori 2 360 kr 360 kr 

Entrébelagda arrangemang ishall 
Kategori 1/ 2/Övriga 70 kr/232 kr/714 kr 10 % - 20% på biljettintäkt 

(brutto) 

Ishall cuper Kategori 1 70 kr 150 kr 

Ishall cuper Övriga 232 kr 300 kr 

Skolor utanför kommunen 440 kr 440 kr 

Avgift ishall vuxen, allmänhetens 
åkning Gratis Gratis 

Avgift ishall barn under 7 år, 
allmänhetens åkning Gratis Gratis 

Avgift Ishall Barn 7–16 år, 
allmänhetens åkning Gratis Gratis 

Lassalyckan Fotboll 7-manna 
Kategori 1 42 kr 42 kr 

Lassalyckan Fotboll 7-manna 
Kategori 2 106 kr 106 kr 

Lassalyckan Fotboll 7-manna 
Övriga 160 kr 160 kr 

Lassalyckan Fotboll 11-manna 
Kategori 1 70 kr 70 kr 

Lassalyckan Fotboll 11-manna 
Kategori 2 230 kr 230 kr 

Lassalyckan Fotboll 11-manna 
Övriga 530 kr 530 kr 
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Taxans namn 2018 2019 

Lassalyckan B-plan Fotboll 11-
manna Kategori 1, Vinterplan 102 kr 102 kr 

Lassalyckan B-plan Fotboll 11-
manna Kategori 2, Vinterplan 340 kr 340 kr 

Lassalyckan B-plan Fotboll 11-
manna Övriga, Vinterplan 664 kr 664 kr 

Lassalyckan matcharena Uppvärmd 
plan 11-manna Kategori 1 136 kr 136 kr 

Lassalyckan matcharena Uppvärmd 
plan 11-manna Kategori 2 450 kr 450 kr 

Lassalyckan Fotboll 11- manna 
matchtaxa Kategori 2 230 kr 250 kr 

Lassalyckan matcharena Uppvärmd 
plan 11-manna Övriga 800 kr 800 kr 

Lassalyckan fotboll 
cuper/arrangemang Kategori 1 70 kr/enhet 150 kr/enhet 

Lassalyckan fotboll 
cuper/arrangemang Kategori 2 230 kr/enhet 300 kr/enhet 

Lassalyckan friluftsområdet 
tävlingsarrangemnag 
skidspår/spår/stadion Kategori 1 

Ingen avgift 150 kr 

Lassalyckans friluftsområdet 
tävlingsarranegmnag 
sidspår/spår/stadion Kategori 2 

Ingen avgift 300 kr 

Lassalyckans stadionområde 
/övriga ytor för mässor, 
försäljining, vallabussar 

Ingen avgift 1 500 kr/dygn 

Tillgång till el sommartid vid 
Lassalyckans stadion- och  
friluftsområde 

Ingen avgift 500 kr/dygn 

Tillgång till el vintertid vid 
Lassalyckans stadion- och 
friluftsområde 

Ingen avgift 1 500 kr/dygn 

Kommersiella arrangemang 
(skidkurser, löpning, cykel mm) i 
spårområdet, då spåren nyttjas av 
allmänheten 

Ingen avgift 300 kr 

Tillkommande personalkostnad vid 
röd dag samtliga anläggningar Ingen 600 kr 

Avgift Simhallen Vuxna 55 kr/besök 55 kr/besök 

Avgift Simhallen Barn under 3 år i 
vuxens sällskap 5 kr/besök 5 kr/besök 

Avgift Simhallen Barn 3–6 år 10 kr/besök 10 kr/besök 

Avgift Simhallen Barn/ungdom 7–17 
år 30 kr/besökl 30 kr/besök 

Avgift Simhallen Familjeavgift (2 
vuxna + barn t.o.m. 17 år) 150 kr/besök 150 kr/besök 

Avgift simhallen pensionär Finns ej 45 kr 

Avgift motionspass pensionär 
engångskort inkl bad Finns ej 55 kr 
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Taxans namn 2018 2019 

Avgift Simhallen Årskort familj 2 050 kr 2 050 kr 

Avgift Simhallen Årskort vuxen 1 140 kr 1 140 kr 

Avgift Simhallen Årskort pensionär 850 kr 850 kr 

Avgift Simhallen Årskort barn o 
ungdom 7–17 år 600 kr 600 kr 

Avgift Simhallen Rabattkort vuxen 490 kr/ 10 gånger 490 kr/10 gånger 

Avgift Simhallen Rabattkort barn 
och ungdom 7–17 år 240 kr/10 gånger 240 kr/10 gånger 

Avgift Simhallen Motionspass 
Årskort inklusive bad Vuxen 2 500 kr 2 500 kr 

Avgift Simhall Motionspass 
inklusive bad, pensionär 1 900 kr 1 900 kr 

Avgift Simhall Motionspass 
halvårskort pensionär inklusive bad 1 200 kr 1 200 kr 

Avgift Simhallen Motionspass 
halvårskort inklusive bad Vuxen 1 590 kr 1 590 kr 

Avgift Simhallen Motionspass 
kvartalskort inklusive bad Vuxen 950 kr 950 kr 

Avgift Simhallen Motionspass 10-
kort inklusive bad Vuxen 580 kr/10 gånger 580 kr/10 gånger 

Motionspass Månadskort inklusive 
bad Vuxen 325 kr 325 kr 

Avgift Simhallen Motionspass 
engångskort inklusive bad vuxen 65 kr 65 kr 

Simundervisning barn 1 Simskola 250 kr 250 kr 

Simundervisning barn 2 eller fler 
(syskon) Simskola 185 kr 185 kr 

Babysim 560 kr exkl. moms/8 gånger 560 kr exkl. moms/8 gånger 

Småbåtshamn 
Administrationsavgift köhantering 168 kr exkl. moms 168 kr exkl. moms 

Båtplats 15/5–15/10 2,35-2,70 m 1 360 kr/säsong exkl moms 1 360 kr/säsong exkl. moms 

Båtplats 15/5–15/10 2,71-3,10 m 1 600 kr/säsong exkl moms 1 600 kr/säsong exkl. moms 

Båtplats 15/5–15/10 3,11-3,50 1 760 kr/säsong exkl moms 1 760 kr/säsong exkl. moms 

Båtplats 15/5–15/10 2,71-3,10 
(utan grind) 1 440 kr/säsong exkl moms 1 440 kr/säsong exkl. moms 

Båtplats 15/5–15/10 3,11-3,50 
(utan grind) 1 600 kr/säsong exkl moms 1 600 kr/säsong exkl. moms 

Båtplats 15/5–15/10 Åmynningen 
1/5–31/10 720 kr/säsong exkl moms 720 kr/säsong exkl. moms 

Scenmoduler 1-10st (1-10m2) 368 kr/ arrangemang dygn exkl 
moms 

368 kr/arrangemang dygn exkl. 
moms 

Scenmoduler 11-20st (11-20m2) 
(halv scen) 

600 kr/arrangemang dygn exkl 
moms 

600 kr/arrangemang dygn exkl. 
moms 

Scenmoduler 21-40st (21-40m2) 
(hel scen) 

736 kr/ arrangemang dygn exkl 
moms 

736 kr/arrangemang dygn exkl. 
moms 
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Taxans namn 2018 2019 

IP Skogen Mål och 
Expeditionsvagn/ 
arrangemang/dygn 

368 kr exkl moms 368 kr exkl. moms 

IP Skogen Mål och 
Expeditionsvagn/övrig/dygn 76 kr exkl moms 76 kr exkl. moms 

Lokalhyra skolor Samlingslokal 1 
140–460 platser Kategori 1 110 kr* 110 kr * 

Lokalhyra skolor Samlingslokal 1 
140–460 platser övriga 212 kr 212 kr 

Lokalhyra skolor Samlingslokal 2 
25-120 platser Kategori 1 54 kr* 54 kr* 

Lokalhyra skolor Samlingslokal 2 
25-120 platser övriga 106 kr 106 kr 

Entébelagd arrangemnag i 
samlingslokal/motsvarande 10 %/20% 10 % 

Övernattning skolsal/motsvarande 
upp till 100 deltagare  55 kr/pers/dygn 

Övernattning skolsal/motsvarande 
101-200 deltagare  50 kr/pers/dyg 

Övernattning skolsal/motsvarande 
201 eller fler  45 kr/dygn 

Annat inkomstbringande 
arrangemang i ishall, Sim- och 
sporthall. Konsert, loppmarknad 
mm 

Timtaxa 10 000 kr/arrangemang 

Om inte annat anges gäller timtaxa. 

Kategori 1 -  avser ungdomsverksamhet 7-25 år i föreningar och organisationer verksamma i Ulricehamns kommun, vilka 
enligt kommunstyrelsens bidragsbestämmelser är godkända för erhållande av kommunala bidrag. 

Kategori 2 - avser vuxenverksamhet i föreningar och organisationer verksamma i Ulricehamns kommun, vars 
ungdomsverksamhet är godkända för erhållande av kommunala bidrag 

Kategori övriga - Övriga föreningar och privata förhyrare 

* Studieförbund räknas som kategori 1 när de hyr samlingslokal 

   

 

Taxans namn 2018 2019 

Föreningskopiering minidebitering 80 kr exkl. moms 80 kr exkl. moms 

Kopiering föreningar svartvitt 0,30 kr/st exkl. moms 0,30 kr/st exkl. moms 

Kopiering föreningar färg 0,60 kr/st exkl. moms 0,60 kr/st exkl. moms 
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Ulricehamns Energi AB 

Taxans namn 2018 2019 

RENHÅLLNINGSTAXA   

FASTAVGIFT PER HUSHÅLL I 
VILLA/LÄGENHET ELLER 
FRITIDSHUS 

Pris: kr/år exkl. moms (inkl. 
moms) 

Pris: kr/år exkl. moms (inkl. 
moms) 

Året runt boende 288 kr (360 kr) 320 kr (400 kr) 

Fritidshus med sommarhämtning 144 kr (180 kr) 160 kr (200 kr) 

Kärlhämtning av hushållsavfall och 
därmed jämförligt avfall från 
handel,kontor och industrier. 

  

ÅRET RUNT BOENDE-gäller 
innanför samt utanför kommunallt 
VA-område 

Pris: kr/år exkl. moms (inkl. 
moms) 

Pris: kr/år exkl. moms (inkl. 
moms) 

Kärlom = 240 liter- 1ggr/2veckor 570 kr (713 kr) 615 kr (769 kr) 

Kärlom = 240 liter- 1ggr/vecka 1 140 kr (1 425 kr) 1 230 kr (1 538 kr) 

Kärlom = 240 liter- 2ggr/vecka 2 280 kr (2 850 kr) 2 460 kr (3 075 kr) 

Kärl om 370 liter- 1ggr/2veckor 650 kr (813 kr) 690 kr (863 kr) 

Kärl om 370 liter- 1ggr/vecka 1 300 (1 625 kr) 1 380 (1 725 kr) 

Kärlom = 660 liter- 1ggr/2veckor 910 kr (1 138 kr) 970 kr (1 213 kr) 

Kärlom = 660 liter- 1ggr/vecka 1 820 kr (2 275 kr) 1 940 kr (2 425 kr) 

ÅRET RUNT BOENDE gäller enbart 
utanför kommunalt VA-område   

Kärlom = 240 liter-1ggr/4veckor 370 kr (463 kr) 400 kr (500 kr) 

Kärlom = 240 liter- 4ggr/år 230 kr (288 kr) 250 kr (313 kr) 

Kärlom = 240 liter- 2ggr/år 160 kr (200 kr) 175 kr (219 kr) 

Fritidshus med sommarhämtning   

Kärlom = 240 liter- 10ggr/år  
(1 maj - 15 sept) 340 kr (425 kr) 370 kr (463 kr) 

   

AVGIFT FÖR EXTRAHÄMTNING-
utöver ordinarie abonnemang  Prís vid hämtning efter budning kr 

exkl. moms (inkl. moms) 

Alla storlekar på kärl  608 kr (760 kr) 

RÖRLIG AVGIFT inkl. 
behandlingsavgift av brännbart 
hushållsavfall 

Pris: Kr/kg exkl. moms (inkl. 
moms) 

Pris: Kr/kg exkl. moms (inkl. 
moms) 

Året runt boende/ 
sommarhämtning 2,40 kr (3,00 kr) 2,40 kr (3,00 kr) 

   

AVGIFT PÅSAR för storkök- och 
restaurang-verksamhet   

Extra svarta matavfallspåsar 30-50 
liters, 20 st (240 st per 
veckoabonnemang/120 st per 14 
dgr abonnemang ingår) 

 66 kr (82,50 kr) 
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Taxans namn 2018 2019 

Kärlhämtning av utsorterat 
matavfall från 
livsmedelsverksamheter 
(restauranger, skolor, servicehus 
och storkök mm.) 

 
Avgifter enligt ovan fr o m 1 maj 
Avgifter enligt nedan fram t o m 

30 april 

   

Verksamhet med matavfall Pris: Kr/kg exkl. moms (inkl. 
moms) 

Pris: Kr/kg exkl. moms (inkl. 
moms) 

Kärl om 140 l - 1ggr/vecka 1 600 kr (2 000 kr) 1 680 kr (2 100 kr) 

Kärl om 140 l- 1ggr/ 2 veckor 800 kr (1 000 kr) 840 kr (1 050 kr) 

Kostnad för köp av extra påsar Pris: kr/förpackning exkl. moms 
(inkl. moms) 

Pris: kr/förpackning exkl. moms 
(inkl. moms) 

45 -liters matavfallspåse (20 st) 63,00 kr (78,75 kr) 66,00 kr (82,50 kr) 

   

RÖRLIG AVGIFT INKL. 
BEHANDLINGSAVGIFT AV 
UTSORTERAT MATAVFALL 

Pris: kr/kg exkl. moms (inkl. 
moms) 

Pris: kr/kg exkl. moms (inkl. 
moms) 

Verksamhetmed matavfall 1,00 kr (1,25 kr) 1,05 kr (1,31 kr) 

   

TRÄDGÅRDSAVFALL, fr o m 1 maj  Pris: kr/gång exkl. moms (inkl. 
moms) 

Trädgårdsavfall i en storsäck, 
budning  1 248 kr (1560 kr) 

   

KÄRLTVÄTT, fr o m 1 maj  Pris: kr/gång exkl. moms (inkl. 
moms) 

Tvätt av sopkärl alla storlekar vid 
fastigheten, budning  300 kr (375 kr) 

   

LATRIN Pris: kr/år exkl. moms (inkl. 
moms) 

Pris: kr/år exkl. moms (inkl. 
moms) 

Sommarhämtning 
Fritidshus/badplatser 10 ggr/år (1 
maj – 15 september) 

5 880 kr (7 350 kr) 6 180 kr (7 725 kr) 

Budning 2 100 kr/gång (2 625 kr) 2 220 kr/gång (2 775 kr) 

   

SLAM FRÅN ENSKILDA BRUNNAR   

Avgift per tömning och anläggning 
inkl. behandlingsavgift för 
slamsugning avslamavskiljare 

Pris vid regelbunden hämtning 
kr exkl. moms (inkl. moms) 

Pris vid regelbunden hämtning kr 
exkl. moms (inkl. moms) 

0 - 1,5 m³ 536 kr ( 670 kr) 544 kr ( 680 kr) 

1,6 - 3,0 m³ 648 kr (810 kr) 656 kr (820 kr) 

3,1 - 4,5 m³ 904 kr (1 130 kr) 920 kr (1 150 kr) 

4,6 - 6,0 m³ 1 156 kr kr (1 445 kr) 1 180 kr kr (1 475 kr) 

för anläggningar <6 m³  uttages en 
grundavgift 1 312 kr (1 640 kr) 1 340 kr (1 675 kr) 
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+ ett volympris för volym över 6 
m³ om 308 kr (385 kr) 312 kr (390 kr) 

 Prís vid hämtning efter budning 
kr exkl. moms (inkl. moms) 

Prís vid hämtning efter budningkr 
exkl. moms (inkl. moms) 

0 - 1,5 m³ 740 kr (925 kr) 756 kr (945 kr) 

1,6 - 3,0 m³ 972 kr (1 215 kr) 996 kr (1 245 kr) 

3,1 - 4,5 m³ 1 256 kr (1 570 kr) 1 288 kr (1 610 kr) 

4,6 - 6,0 m³ 1 464 kr (1 830 kr) 1 500 kr (1 875 kr) 

för anläggningar <6 m³ uttages en 
grundavgift 1 616 kr (2 020 kr) 1 648 kr (2 060 kr) 

+ ett volympris för volym över 6 
m³ om 308 kr/ m³ (385 kr) 312 kr/ m³ (390 kr) 

   

Avgift per tömning och anläggning 
inkl. behandlingsavgift för tömning 
av slutna tankar. 

Pris vid regelbunden hämtning kr 
exkl. moms (inkl. moms) 

Pris vid regelbunden hämtning kr 
exkl. moms (inkl. moms) 

0 - 1,5 m³ 568 kr (710 kr) 592 kr (740 kr) 

1,6 - 3,0 m³ 812 kr (1 015 kr) 828 kr (1 035 kr) 

3,1 - 4,5 m³ 1 116 kr (1 395 kr) 1 168 kr (1 460 kr) 

4,6 - 6,0 m³ 1 436 kr (1 795 kr) 1 512 kr (1 890 kr) 

för anläggningar <6 m³ uttages en 
grundavgift 1 608 kr (2 010 kr) 1 612 kr (2 015 kr) 

+ ett volympris för volym över 6 
m³ om 308 kr/ m³ (385 kr) 312 kr/ m³ (390 kr) 

 Prís vid hämtning efter budning kr 
exkl. moms (inkl. moms) 

Prís vid hämtning efter budning kr 
exkl. moms (inkl. moms) 

0 - 1,5 m³ 888 kr (1 110 kr) 904 kr (1 130 kr) 

1,6 - 3,0 m³ 1 124 kr (1 405 kr) 1 140 kr (1 425 kr) 

3,1 - 4,5 m³ 1 460 kr (1 825 kr) 1 484 kr (1 855 kr) 

4,6 - 6,0 m³ 1 756 kr (2 125 kr) 1 832 kr (2 290 kr) 

för anläggningar <6 m³ uttages en 
grundavgift 1 872 kr (2 340 kr) 1 908 kr (2 385 kr) 

+ ett volympris för volym över 6 
m³ om 308 kr/ m³ (385 kr) 312 kr/ m³ (390 kr) 

   

TILLÄGGSPRISER Pris exkl. moms (inkl. moms) Pris exkl. moms (inkl. moms) 

Tillägg för slangläng >15m 12 kr (15 kr) per påbörjad 10 
meters längd 

12,40 kr (15,50 kr) per påbörjad 
10 meters längd 

Tillägg för ytterligare brunn inom 
samma anläggning och inom 
slanglängden 35 m från fordonets 
uppställningsplats 

228 kr/st (285 kr) 240 kr/st (300 kr) 

Behandlingsavgift för våtslam till 
avvattning i avloppsverk 155 kr/ton (193,75 kr) 160 kr/ton (200 kr) 

Behandlingsavgift för avvattnat 
slam till Överskogs ÅVC 103 kr/ton (128,75 kr) 108 kr/ton (135 kr) 
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ANLÄGGNINGSAVGIFTER 
VATTENTJÄNSTER   

För bostadsfastighet och därmed 
jämställd fastighet Avgift exkl. moms (inkl. moms) Avgift exkl. moms (inkl. moms) 

en avgift avseende framdragning 
av varje uppsättning 
servisledningar till 
förbindelsepunkter för V, S och Df 

35 300 kr (44 125 kr) 36 360 kr (45 450 kr) 

en avgift avseende upprättande av 
varje uppsättning 
förbindelsepunkter för V, S och Df 

32 540 kr (40 675 kr) 33 520 kr (41 900 kr) 

en avgift per m2 tomtyta 33,20 kr (41,50 kr) 34,20 kr (42,75 kr) 

en avgift per lägenhet 13 900 kr (17 375 kr) 14 320 kr (17 900 kr) 

en grundavgift för bortledande av 
Df, om bortledande av dagvatten 
sker utan att förbindelsepunkt för 
Df upprättats. 

6 508 kr (8 135 kr) 6 700 kr (8 375 kr) 

   

För annan fastighet skall erläggas 
anläggningsavgift. Avgift exkl. moms (inkl. moms) Avgift exkl. moms (inkl. moms) 

en avgift avseende framdragning 
av varje uppsättning 
servisledningar till 
förbindelsepunkter för V, S och Df 

40 940 kr (51 175 kr) 42 160 kr (52 700 kr) 

en avgift avseende upprättande av 
varje uppsättning 
förbindelsepunkter för V, S och Df 

39 240 kr (49 050 kr) 40 420 kr (50 525 kr) 

en avgift per m2 tomtyta 29,40 kr (36,75 kr) 30,20 kr (37,75 kr) 

en grundavgift för bortledande av 
Df, om bortledande av dagvatten 
sker utan att förbindelsepunkt för 
Df upprättats. 

7 848 kr (9 810 kr) 8 080 kr (10 100 kr) 

   

För obebyggd fastighet skall 
erläggas del av full 
anläggningsavgift 

Avgift utgår per fastighet med: 
Bostadsfastighet 

Avgift utgår per fastighet med: 
Bostadsfastighet 

Servisavgift 100 % 100 % 

Avgift per uppsättning FP 100 % 100 % 

Tomtyteavgift 100 % 100 % 

Lägenhetsavgift 0 % 0 % 

Grundavgift för Df, om FP för Df 
inte upprättats 100 % 100 % 

 Avgift utgår per fastighet med:  
Annan fastighet 

Avgift utgår per fastighet med: 
Annan fastighet 

Servisavgift 100 % 100 % 

Avgift per uppsättning FP 100 % 100 % 

Tomtyteavgift 70 % 70 % 

Lägenhetsavgift 0 % 0 % 
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Grundavgift för Df, om FP för Df 
inte upprättats 100 % 100 % 

   

Bebyggsobebyggd fastighet skall 
erläggas resterande avgifter enligt 
följande 

Bostadsfastighet Bostadsfastighet 

Tomtyteavgift *) *) 

Lägenhetsavgift 100 % 100 % 

 Annan fastighet Annan fastighet 

Tomtyteavgift 30 % 30 % 

Lägenhetsavgift   

   

Föreligger inte avgiftsskyldighet 
för samtliga V, S, Df, DG  skall 
erläggas reducerade avgifter 
enligt följande 

Avgifter för framdragen 
servisledning 

Avgifter för framdragen 
servisledning 

En ledning 70 % av avgift 70 % av avgift 

Två ledningar 85 % av avgift 85 % av avgift 

Tre ledningar 100 % av avgift 100 % av avgift 

 Avgifter i övrigt: Avgifter i övrigt 

Avgift per uppsättning FP V 30%, S 50%, Df 20%, Dg - V 30%, S 50%, Df 20%, Dg - 

Tomtyteavgift V 30%, S 50%, Df -, Dg 20% V 30%, S 50%, Df -, Dg 20% 

Lägenhetsavgift V 30%, S 50%, Df -, DG 20% V 30%, S 50%, Df -, DG 20% 

Grundavgift Df utan FP V -, S -, Df 100%, Dg - V -, S -, Df 100%, Dg - 

Avgift per uppsättning FP V 30%, S 50%, Df 20%, Dg - V 30%, S 50%, Df 20%, Dg - 

Tomtyteavgift V 30%, S 50%, Df -, Dg 20% V 30%, S 50%, Df -, Dg 20% 

Grundavgift Df utan FP V -, S -, Df 100%, Dg - V -, S -, Df 100%, Dg - 

   

Den som svarar för att allmän 
platsmark ställs i ordning och 
underhålls skall erlägga 
anläggningsavgift 

Avgift exkl. moms (inkl. moms) Avgift exkl. moms (inkl. moms) 

en avgift per m2 allmän platsmark 
föranordnande av 
dagvattenbortledning 

20 kr (25 kr) 20,60 kr (25,75 kr) 

   

BRUKNINGSAVGIFTER   

För bebyggd fastighet   

en fast avgift per år då 
vattenförbrukningen kontrolleras 
genom vattenmätare (vm),per 
mätare och mätaranslutning 

Avgift exkl. moms (inkl. moms) Avgift exkl. moms (inkl. moms) 

(qn2,5) 20 mm 3 300 kr (4 125 kr) 3 400 kr (4250 kr) 

(qn 6) 25 mm 7 640 kr (9 550 kr) 7 870 kr (9 838 kr) 

(qn 10) 40 mm 16 740 kr (20 925 kr) 17 250 kr (21 563 kr) 
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(qn 15) 50 mm 37 740 kr (47 175 kr) 38 880 kr (48 600 kr) 

(qn 40) 80 mm 78 740 kr (98 425 kr) 81 100 kr (101 375 kr) 

större enligt avtal enligt avtal 

en avgift per m3 levererat vatten 8,80 kr (11,00 kr) 9,05 kr (11,32 kr) 

en avgift per m3 utsläppt 
spillvattenmätt som levererad 
dricksvattenmängd 

14,80 kr (18,50 kr) 15,30 kr (19,12 kr) 

för både vatten och spillvatten är 
avgiften per m3 26,60 kr (29,50 kr) 24,35 kr (30,44 kr) 

en avgift per år och lägenhet för 
bostads-fastighet och därmed 
jämställd fastighet 

280 kr (350 kr) 285 kr (356 kr) 

en avgift per år och varje påbörjat 
100 m2 tomtyta för annan 
fastighet, dock högst 2000 m2 
tomtyta 

67,80 kr (84,75 kr) 69,90 kr (87,38 kr) 

   

Föreligger inte avgiftsskyldighet 
för samtliga V, S, Df och Dg 
ändamål, reduceras avgifterna. 

Följande avgifter skall därvid 
erläggas för respektive ändamål: 

Följande avgifter skall därvid 
erläggas för respektive ändamål: 

Fast avgift V 40%, S 45%, Df 7,5%, Dg 7,5% V 40%, S 45%, Df 7,5%, Dg 7,5% 

Avgift per lägenhet V 40%, S 40%, Df 10%, Dg 10% V 40%, S 40%, Df 10%, Dg 10% 

Avgift efter tomtyta V -. S -, Df 50%, 50% V -. S -, Df 50%, 50% 

   

SPILLVATTENAVLOPP   

För spillvattenavlopp innehållande 
extra föroreningsmäng av SS, BOD, 
P.tot och N-tot skall erläggas 
brukningsavigft per kg. 

Avgift per kg exkl. moms (inkl. 
moms) 

Avgift per kg exkl. moms (inkl. 
moms) 

SSsed 3,60 kr (4,5 kr) 3,80 kr (4,75kr) 

BOD 4,30 kr (5,38 kr) 4,45 kr (5,56 kr) 

P-tot 51,50 kr (64,38 kr) 53,00 kr (66,25 kr) 

N-tot 51,50 (64,38 kr) 53,00 kr (66,25 kr) 

   

Den som ansvarar för att allmän 
platsmark ställs i ordning och 
underhålls skall erlägga 
brukningsavgift. 

Avgift exkl. moms (inkl. moms) Avgift exkl. moms (inkl. moms) 

en avgift per m2 allmän platsmark 
för bortledning av dagvatten 4,00 kr (5,00 kr) 4,12 kr (5,15 kr) 

   

För obebyggd fastighet inom 
detaljplan skall erläggas 
brukningsavgift 

Följande avgifter skall därvid 
erläggas för respektive ändamål 

Följande avgifter skall därvid 
erläggas för respektive ändamål 

Fast avgift V 40%, S 45%, Df 7,5% Dg, 7,5% V 40%, S 45%, Df 7,5% Dg, 7,5% 
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Har huvudmannen på 
fastighetsägarens begäran vidtagit 
åtgärd eller har på grund av att 
fastighetsägaren åsidosatt sin 
skyldighet vattentillförseln 
avstängts eller reducerats eller 
annan åtgärd vidtagits av 
huvudmannen 

debiteras följande avgifter 
exkl.moms (inkl.moms) 

debiteras följande avgifter 
exkl.moms (inkl.moms) 

Byte av vattenmätarstorlek 928 kr (1 160 kr) 960 kr (1 200 kr) 

Vattenuttag ur vattenkiosk i 
Gällstad eller Ulricehamn 22,00 kr/m3 (27,50 kr/m3) 22,80 kr/m3 (28,50 kr/m3) 

Hyra brandpost:· Engångsavgift 0-1 
månad 312 kr (390 kr) 324 kr (405 kr) 

per påbörjad månad utöver 1 
månad 112 kr (140 kr) 116 kr (145 kr) 

Olovlig inkoppling på t.ex. 
brandpost 3 100 kr (3 875 kr) 3 200 kr (4 000 kr) 

Påsläpp eller avstängning av 
vattentillförsel vid anmälan minst 
tre arbetsdagar före arbetet. 

0 kr 0 kr 

Vid snabbare uttryckning 556 kr (695 kr) 580 kr (725 kr) 

Ersättning avbruten plombering 
utan övr. påverkan 556 kr (695 kr) 580 kr (725 kr) 

Provning av vattenmätare med 
mätnoggrannhet inom tillåtna 
värden: - mätarstorlek 20 – 40 mm 

Verklig kostnad+ 206 kr Verklig kostnad+ 216 kr (270 kr) 

mätarstorlek 50 mm eller större verklig kostnad + 360 kr verklig kostnad + 372 kr (465 kr) 

Förgäves besök 496 kr (620 kr) 520 kr (650 kr) 

Skadad eller sönderfrusen mätare. 
Inköpspris + arbetskostnad 

Varierar med mätarstorl. dock 
minst 900 kr 

Varierar med mätarstorl. dock 
minst 940 kr(1 175 kr) 

Avstängning och påkoppling av 
vattentillförsel p.g.a obetalda 
fakturor 

556 kr (695 kr) 580 kr (725 kr) 
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Bakgrund och syfte 

I kommunens riktlinjer för lokalresursplanering, lokalförsörjning och lokalanvändning 
framgår att kommunen ska ha en ändamålsenlig och säker verksamhetsmiljö som bidrar till 
hög produktivitet hos kommunens verksamheter, en effektiv användning av kommunens 
resurser och en låg miljöpåverkan från kommunens fastigheter. Genom samverkan ska 
kommunen tillhandahålla ändamålsenliga och resurseffektiva verksamhetslokaler samt 
upprätthålla en balans mellan lokalbehov och det tillgängliga beståndet i form av egna och 
inhyrda lokaler. 
 
Under 2015 arbetade förvaltningen med att ta fram en lokalresursplan. Lokalresursplanen är 
ett planeringsverktyg, men innehåller också en bild av framtida lokalbehov samt förslag till 
åtgärder både utifrån ett verksamhetsperspektiv och hur vi använder våra lokalresurser.  
 
Enligt beslut i kommunstyrelsen 2016-02-04 § 50 fick förvaltningen i uppdrag att, med 
utgångspunkt i Lokalresursplan Ulricehamns kommun 2015 med utblick mot 2024, ta fram 
en lokalförsörjningsplan. En lokalförsörjningsplan innehåller aktiviteter i form av exempelvis 
investeringar eller avvecklingar som prioriteras utifrån kommunens behov och 
förutsättningar.  
 
Då det är svårt att med exakthet förutse hur behov och förutsättningar förändras och 
utvecklas åren framöver behöver lokalförsörjningsplanen årligen uppdateras. Planen kan 
därför främst användas för de kommande tre årens investeringsplanering.  
 
Lokalförsörjningsplanen syftar till att ligga till grund för förvaltningens fortsatta arbete med 
lokalförändringar och förvaltningen har nu uppdaterat lokalförsörjningsplanen till att 
omfatta åren 2019–2028. Till grund för planen ligger målprognosen i den 
befolkningsprognos som är framtagen för åren 2017–2026 utifrån beslut om att planera 
utifrån målprognosen (KS 2017-03-09, § 58).  
 
 

Beskrivning av lokalbehov 

Sektor lärande 

Behovet av platser i förskola respektive fritidshem utgår från 2017 års statistik från 
Skolverket. 

82 % av barnen behöver förskola. Behov av fritidshem fördelas i åldrar 6-9 år 80,5 % 
och 10-12 år 21,9 %. En faktor som kan påverka är exempelvis att en ökad frekvens av 
förvärvsarbete kan öka andelen barn som behöver plats. För skolformerna grundskola 
och gymnasium förutsätts att 100 % av eleverna skall ha plats.                                              

Kommunens lokalförsörjningsplan tillgodoser behovet av förskoleplatser genom 
utbyggnad Tre Rosor med fyra avdelningar samt nybyggnation av två förskolor om 
vardera sex avdelningar. 

 När det gäller skolor behöver en utredning göras om framtida skolstruktur som dels 
innehåller grundsärskolans behov samt hur kommunen tillgodoser skolbehovet i 
centrala Ulricehamn. Lokalförsörjningsplanen innehåller en om/till- och nybyggnad 
av skolor, men detta behöver förtydligas ytterligare.  
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En ökad befolkning innebär också att behovet inom grundsärskolan samt 
vuxenutbildningen ökar. Framtida behov är därför osäkert och därmed svårbedömt.  

Förskolan 

Behovet av förskoleplatser ökar och därför behövs en ny förskola i centralorten och 
enligt prognosen ytterligare lokaler 2023 och 2027. Detta beräknas även ge möjlighet 
att lämna inhyrda lokaler i centralorten under perioden. Hösten 2019 behövs tillfälliga 
lokaler i anslutning till modul för grundskolan. 

Grundskolan 

Utredningen av skolstrukturen behöver ses i en helhet då frågan om lokaler för 
årskurs 7–9, F-6 och särskolan är komplex och måste belysas i ett sammanhang. En 
grundlig konsekvensbeskrivning behöver göras.  

Ändamålsenliga lokaler är en av flera bärande faktorer för ökad måluppfyllelse i de 
olika skolformerna.  

Behovet av elevplatser för årskurs F-6 är mest brådskande och ytterligare klassrum 
behöver tillföras i centralorten inför läsåret 19/20. 

För att klara det akuta behovet och minska belastningen på befintliga F-6 skolor 
behöver modul inhyras till Ulrikaskolan. 

Med utgångspunkt i målprognosen kommer det att behövas ytterligare en skola för 
årskurserna F-6.  

Målprognosen anger en ökning med 450 elever i grundskolan d.v.s. 45 elever/årskurs. 
För årskurs F-6 innebär målprognosen en ökning med 315 elever vilket ger underlag 
för en 2-parallellig skola och fritidshem.  

Inflyttningsvolym och hur eleverna fördelar sig på de olika årskurserna är 
osäkerhetsfaktorer.  

Gymnasiet 

Byggprogrammet behöver inom perioden nya lokaler då nuvarande lösning är tidsbegränsad. 

Grundsärskolan 

Grundsärskolan är idag utspridd på tre olika platser. Lokalerna är för små för dagens 
verksamhet och för framtida behov. 

En grundsärskola för årskurs 1–6 och 7–9 bedöms mycket angeläget. Lokalernas 
placering är väsentlig för verksamhetens kvalité och utveckling. Grundsärskolan skall 
vara placerad i anslutning till grundskolor i centralorten samt gymnasiet.   
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Sektor välfärd 
För äldreomsorgen kan antaganden om framtida service- och lokalbehov utgå från 
befolkningsprognos och demografiska förändringar av de äldre åldersgrupperna. Inom 
sektorns övriga verksamhetsområden, t.ex. för insatser inom funktionsnedsättning 
och integration, är det andra faktorer som avgör behoven.    

Äldreomsorg 

Inom äldreomsorgen syns en ökning av andelen som beviljas hemtjänst medan andelen äldre 
i särskilda boendeformer har minskat över tid. Eftersom gruppen äldre totalt sett ökar antas 
dock behovet av både hemtjänst samt platser på vård- och omsorgsboende öka.  

Vård- och omsorgsboende 

Utifrån kommunens målprognos för befolkningsutvecklingen, och analysen av denna, antas 
behovet av platser på vård- och omsorgsboende överstiga beståndet fr.o.m. 2019. I 
kommunen finns idag fem vård- och omsorgsboenden med totalt ca 260 platser. Beslut finns 
om att avveckla Ekero och ersätta detta med ett nytt vård- och omsorgsboende i Gällstad. I 
och med nybyggnation tillskapas också ytterligare platser, önskemålet är minst 8. Kan 
byggnationen stå klar 2020 bör det totala behovet av vård- och omsorgsplatser vara 
tillgodosett. Mellan 2020–2025 syns dock accelererande ökning i antalet personer som når 
höga åldrar och behov antas finnas av ytterligare 30–35 platser. I Delområdesprognosen syns 
att det största antalet äldre som går in i åldrarna 80 + de närmaste 10 åren bor centralt i 
Ulricehamn. Ytterligare platser på vård- och omsorgsboende bör därför med fördel planeras 
till centralorten. 

Hemtjänst och hemsjukvård 

Utifrån målprognosen antas behov av hemtjänst öka. Under hela perioden 2016–2026 
förväntas behovet av hemtjänsttimmar öka. År 2016 är behovet av hemtjänsttimmar 
93 082 timmar och år 2026 förväntas behovet av hemtjänsttimmar vara 111 961 
timmar – en ökning med 18 879 hemtjänsttimmar. Detta motsvarar en total ökning på 
20,3 %. Det är mycket svårprognostiserat och om trenden fortsätter mot att fler som 
uppnår högre åldrar bor kvar hemma, kan antalet brukare tänkas öka ännu mer. Det 
innebär oavsett ett utökat behov av lokaler för hemtjänstens personal som redan idag 
på vissa enheter har det mycket trångt.  

 

Funktionsnedsättning 

Lokaler inom verksamhetsområdet omfattar främst bostäder men även lokaler för t.ex. 
daglig verksamhet. Det ökade behovet av lokaler och bostäder på senare år är inte en 
följd av befolkningsförändring utan följer av den positiva utveckling som på senare år 
synliggjort målgruppen och strävan efter att främja delaktighet och ett självständigt 
liv. För behovet av bostäder tas årliga prognoser fram. De baseras på avgångs år från 
särskola, uttalade viljeyttringar från vårdnadshavare/företrädare och personlig 
kännedom från handläggare eller personal inom verksamheten. Det blir en vägledning 
och inte en absolut sanning då det står den enskilde fritt att själv välja tidpunkt för 
ansökan om boende och önskemål om boendeform. Av olika skäl, bl.a. att beslut 



119 
 

kommer som inte kunnat förutses, finns i oktober 2018 tre ej verkställda 
boendebeslut. Det finns alltså viss kö till bostad enligt LSS. 

Boende 

Verksamheten ser ett ökat behov av både grupp- och servicebostäder fram till 2027. 
Under 2017 färdigställdes en gruppbostad med 6 platser, Wallenqvistgatan. Den 
gruppbostad med 6 platser som beräknades etableras i kommunen 2019 med extern 
utförare blev inte av. Skälet var att endast ett anbud inkom, som dessutom var dyrare 
än kommunens egna verksamheter. Detta innebär att processen med nybyggnation i 
egen regi behöver påskyndas och omfatta två gruppbostäder istället för en. Till 2023 
finns dessutom behov av ytterligare en gruppbostad.  

De äldre gruppbostäder som kommunen äger idag är inte fullvärdiga och åtgärder 
behövs för att nå lämplig standard. De lägen som dessa bostäder har idag är mycket 
bra vilket talar för att i första hand bygga om de uppfyller dagens krav på fullvärdiga 
bostäder och brandskydd. Ett arbete har gjorts under våren 2018 och förslag om att 
bygga om 3–4 gruppbostäder håller på att tas fram. Förvaltningen har ansökt och fått 
2,0 mnkr om investeringsmedel för ombyggnad av gruppbostäder. Investeringen 
möjliggör projektering inför ombyggnad av två gruppbostäder. Förstudie kopplat till 
de två andra gruppbostäderna fortsätter parallellt med att projekteringen av de första 
två pågår. Det finns ytterligare befintliga gruppbostäder med av privat fastighetsägare 
som behöver ses över.  
 
En planering för en nybyggnation på Stockrosvägen tillsammans med STUBO är 
inledd. 
 
Prognos 
Åren 2017–2018 hade verksamheten 6 bostadsbeslutenligt LSS att verkställa.  
 

Antal som bedöms vara aktuella inom 9–10 år (2019–2027): 

2019–2021  3 gruppbostad och 7 servicebostad 

2022-2024 8 gruppbostad och 3 servicebostad 

2023–2027  10 gruppbostad och 1 servicebostad 
 

Även när det gäller boende enligt SOL finns under perioden behov av både grupp- och 
servicebostadsplatser. Dessa är dock av olika skäl mer svårbedömda. Verksamheten 
återkommer i denna fråga. 
 
Lokaler för daglig verksamhet 

Parallellt med att fler personer får beslut om boende, får också fler beslut om daglig 
verksamhet, både enligt SOL och LSS. I dagsläget finns behov av att ersätta lokalen Storgatan 
36, som f.n. används till dagverksamhet SOL. Arbetet med detta är inlett tillsammans med 
externa fastighetsägare. Även lokalerna på Villagatan 39 behöver ersättas, senast år 2021. 
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Fållans dagverksamhet behöver byggas till under planeringsperioden. I slutet av perioden 
beräknas också att en ny lokal för daglig verksamhet med basplatser behöver tillskapas. 

 

2.2.3 Individ- och familjeomsorg, arbetsmarknad och 

integration 

Den svårplanerade verksamheten kring asylsökande barn och unga, ensamkommande, har 
inneburit en del lokalförändringar de senaste åren och det är fortsatt svårt att planera 
långsiktigt för denna verksamhet.  

Lokaler för Arbetsmarknadsenheten är under utredning. Det är både kontorsplatser och 
mötesrum som behövs. Lämpligt är att hyra lokaler eftersom verksamhetens omfattning är 
svårprognostiserad. På sikt finns en önskan om att samlokalisera integration och 
arbetscenter i gemensamma lokaler.  

 

Sektor miljö och samhällsbyggnad 

Sektor miljö och samhällsbyggnad har de senaste åren växt och kommer även framåt att ha 
behov av ytterligare kontorsarbetsplatser då tillväxten ökar. Med anledning av avvecklingen 
av samverkan med Tranemo kommun ser sektorn inte ett utökat behov av 
kontorsarbetsplaster på miljöenheten och byggenheten, men ett fortsatt utökat behov på 
planenheten och exploateringsenheten. För sektorn är samordningen viktig för att kunna 
vara effektiva och därför är önskemålet att ha enheterna i sektorn samlade. Det utökade 
behovet är beroende på om sektorn kommer vara politiskt prioriterad och hur stor 
efterfrågan kommer vara på sektorns tjänster. 

 

Sektor service 

Sektor service lokalbehov är för flertalet verksamheter kopplat till övriga sektorers framtida 
utveckling utifrån hur invånarantalet ökar eller minskar. Många medarbetare inom sektor 
service finns utspridda i kommunens verksamheter. Dock ökar behovet av 
kontorsarbetsplatser i och med att administrationen växer när verksamheterna gör det.  

För att bedriva verksamhet inom kultur och fritid i ändamålsenliga lokaler finns behov av 
åtgärder kopplat till simhall och nytt stadsbibliotek. 

 

Kommunledningsstaben 

I takt med att invånare ökar och att den kommunala servicen gör detsamma så ökar också 
förvaltningens behov av stödfunktioner. Kommunledningsstabens medarbetare finns i 
dagsläget i Stadshuset och på Höjdgatan och behovet av kontorsarbetsplatser har ökat och 
bedöms också öka framöver. 
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Lokalförsörjningsplan 2019-2028 

 
Lokalförsörjningsplanen finns bifogad som bilaga 1 till detta dokument. 

 

Beskrivning av aktiviteter i 

lokalförsörjningsplan 2019–2028 

 

Specialbostäder  

Behovet av specialbostäder är under utredning. 

 

Tillfällig kapacitetsökning F-6 i Ulricehamn 

En ny grundskola behövs i Ulricehamn. Fram till den står klar behövs tillfälliga lokaler för att 
öka kapaciteten i grundskolan. Tanken är att hyra modulbyggda lokaler, med placering vid 
Ulrikaskolan. Investeringen avser etablering av lokalerna. Medel har avsatts för 
genomförande i etapper. Hyran för lokalerna hanteras med driftmedel. 

 

Ny förskola i Ulricehamn 

Enligt prognoser kommer det att behövas minst femton nya avdelningar den närmaste 
tioårsperioden i Ulricehamns tätort. Bygger man nytt så är det lämpligt att bygga sex 
avdelningar per fastighet. Anvisning av mark för ett flertal förskolor behöver ske skyndsamt. 
Investeringen avser en ny förskola vid Ryttershov eller Wallenqvistgatan där detaljplanen 
tillåter det. Båda alternativen projekteras inledningsvis. Det projekteras för en 



122 
 

färdigprojekterad byggnad för att korta ned tidsåtgången och för att hålla ned utgiften för 
byggnaden. 

 

Ombyggnation gruppbostäder 

Ombyggnation av fyra äldre gruppbostäder utifrån genomförd förprojektering. Syftet är att 
göra dem attraktiva och ändamålsenliga enligt dagens krav på bostäder enligt LSS. 

 

HWC Stadsparken och ny byggnad för omklädning 

Tennisklubbens lokaler är utdömda på grund av mögelangripet bottenbjälklag. Byggnaden är 
från 60-talet och inte värd att renovera. Kommunen hyr varje sommarhalvår en 
handikappanpassad toalett typ ”BajaMaja”. Investeringen avser en ny byggnad för 

omklädning och en offentlig tillgänglighetsanpassad toalett. 

 

Nytt stadsbibliotek 

Nuvarande stadsbibliotek ligger i Nämndhuset som är en byggnad i dåligt skick och en 
avvecklingsfastighet. Nybyggnad är planerad i anslutning till ICA-Tornet, en fastighet som 
kommunen äger och som delvis i en 3D-fastighet.  

 

Ombyggnad Sim- och sporthall 

Byggnaden har ett stort renoveringsärehov. Bassängens betongkonstruktion är ej tät. Fasad, 
ytskikt invändigt i simhallen, fönster, ytter- o innerdörrar (sporthallsdelen) är exempel på 
komponenter som är i dåligt skick. Teknik, reningsanläggning och ventilation är kvar sedan 
1983. 

 

Samverkanshus i Gällstad 

Kommunen behöver bättre lokaler för vård- och omsorgsboende och förskola i Gällstad. 
Förbättrad boendestandard, lärmiljö och arbetsmiljö i kan tillgodoses i en byggnation av ett 
samverkanshus. Ett nytt vård- och omsorgsboende ger en långsiktig och kostnadseffektiv 
lösning jämfört med att bygga om det gamla äldreboendet som föreslås avyttras. En förskola i 
samma byggnad som boendet ger samverkansfördelar.  
 

Lokaler för personal inom fastighetsskötseln 

Det finns idag ingen ändamålsenlig lokal som lever upp till krav på arbetsmiljö och 
tillgänglighet. 
 
Ombyggnation gruppbostäder 

Se samma rubrik ovan. 
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Ersätta daglig verksamhet 

Befintliga lokaler på Storgatan 36 uppfyller inte krav på arbetsmiljö och tillgänglighet. Det 
går heller inte att genomföra åtgärder som skulle uppfylla tillgänglighetskraven. Ny lokal 
erfordras. 

 

Ny gruppbostad 

Ny gruppbostad enligt LSS som Stubo bygger i samband med byggnation på Stockrosen. 

 

Utökning förvaltningslokaler 

En förtätning av kontorsarbetsplatser har genomförts i befintliga förvaltningslokaler. 
Fortsätter kommunen att växa kommer nya förvaltningslokaler för kontorsarbetsplatser att 
behövas. Alternativen är att bygga till eller att köpa in fastighet och anpassa lokalerna till 
kontor.  

 

Ny skola årskurs F-6 

Förvaltningen har, i budget 2017, fått i uppdrag att ta fram en tillväxtplan för grundskolan i 
centralorten utifrån att efterfrågan på platser inom skolan kraftigt ökar. Inom ramen för 
uppdraget ingår att ta ett helhetsgrepp om grundskolan i centralorten. Utifrån målprognosen 
kommer en kapacitetsökning av Bogesundsskolan och Ulrikaskolan (+150 elever per skola) 
inte att vara tillräcklig. Istället ser förvaltningen behovet av att bygga en ny skola för 
årskurserna F-6, utöver att Bogesundsskolan anpassats för att klara ytterligare 150 elever. 

 

Ny lokal för museisamling 

Lokalerna i Röshult måste lämnas för fastighetsägarens egen verksamhet. Hyresavtalet löper 
ut 31 december 2020, möjligtvis att vi kan få förlängning ett år till, men det vet vi först under 
2019. Lokaler behövs för förvaring av museisamling. 

 

Ersätta daglig verksamhet 

Befintliga lokaler på Villagatan 39 uppfyller inte krav på arbetsmiljö och tillgänglighet. Det 
går heller inte att genomföra åtgärder till rimliga pengar som skulle uppfylla 
tillgänglighetskraven. Ny lokal erfordras. 
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Ny förskola Trädet 

Tidsbegränsat bygglov nyligen förlängt och kan inte förlängas mer. Ny förskola behöver 
uppföras på annan plats som följer detaljplan. Måste stå klar 2021. 

 

Utökning daglig verksamhet 

Tillbyggnad Fållan, hyrd lokal. Fastighetsägaren har ändrat detaljplan som möjliggör en 
tillbyggnad och en utökad daglig verksamhet. Projektering och hyresdiskussioner inleds 
hösten 2018. 

 

Avveckling Ekero  

Försäljning av fastigheten när det nya äldreboendet är färdigställt i Gällstad. 

 

Avveckling Nämndhuset 

Avyttring av fastigheten när biblioteket har flyttat till nya lokaler. Då skall även 
kontorslokalerna ha avvecklats.  

 

Utökade lokaler för hemtjänsten 

Sannolikt hyrs lokaler för denna verksamhet. Alternativt produceras nya lokaler i samband 
med annan produktion, exempelvis bygger lokaler för hemtjänst i ett nytt vård- och 
omsorgsboende. 

 

Ny skola årskurs 7–9 

Förvaltningen har, i budget 2017, fått i uppdrag att ta fram en tillväxtplan för grundskolan i 
centralorten utifrån att efterfrågan på platser inom skolan kraftigt ökar. Inom ramen för 
uppdraget ingår att ta ett helhetsgrepp om grundskolan i centralorten med utgångspunkten 
att slå samman kommunens högstadieskolor till en.  

 

Lokaler räddningstjänsten Ulricehamn 

Nya lokaler behövs för att den planerade utvecklingen av Bronäsområdet skall kunna 
genomföras. 

 

Servicebostäder kopplat till ny bas 

Finns flera liknande lösningar hos STUBO idag. Behöver startas upp en ny. 
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Boende socialpsykiatri 

Nya lokaler liknande den lösning som finns etablerad hos Hemsö på Jönköpingsvägen. 

 

Lokaler för arbetsmarknad/integration m fl 

Lämpligt att hyra lokaler för denna verksamhet eftersom det är svårt att förutse behovet. 

 

Ny gruppbostad 

Ny gruppbostad enligt LSS som är planerad att placera i det nya området på Bergsäter. 

 

Ny förskola i Ulricehamn 

Enligt prognoser kommer det att behövas minst femton nya avdelningar den närmaste 
tioårsperioden i Ulricehamns tätort. Bygger man nytt så är det lämpligt att bygga sex 
avdelningar per fastighet. Anvisning av mark för ett flertal förskolor behöver komma fram. 
Denna förskola är tänkt att ligga i det nya området på Bergsäter. 

 

Ny förskola Blidsberg 

Nybyggnation av ny större förskola fyra-fem avdelningar jämfört med två idag som ersätter 
befintliga lokaler som inte kan byggas till. 

 

Ny gruppbostad 

Ny gruppbostad enligt LSS. Anvisning av mark som är ”byggklar” finns ännu inte. 

 

Ombyggnad Ätradalsskolan 

Upprustning av klassrum är nödvändig. Avvaktar resultat av tillväxtplan i centralorten för att 
kunna anpassa byggnaden till framtida användningen av skolan, 7-9 eller F-6. 

 

Nytt VO-boende för äldre i Ulricehamn 

Nyproduktion av lokaler för ett nytt äldreboende i centralorten. Planeras för placering vid det 
nya området på Bergsäter. 
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Ny gruppbostad 

Ny gruppbostad enligt LSS. Anvisning av mark som är ”byggklar” finns ännu inte. 

 

Nya lokaler byggprogram 

Ersätter Maskinvägen 6 C som har tidsbegränsat bygglov. 

 

Ny förskola i Ulricehamn 

Enligt prognoser kommer det att behövas minst femton nya avdelningar den närmaste 
tioårsperioden i Ulricehamns tätort. Bygger man nytt så är det lämpligt att bygga sex 
avdelningar per fastighet. Anvisning av mark för ett flertal förskolor behöver komma fram. 

 

Utökning daglig verksamhet 

Basplatser likt Fållorna, Tingslyckan 
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Bilaga 1, Lokalförsörjningsplan 2019–2028 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2018-11-29 
Sida 1 av 1 

§ 319/2018

Förslag om att avveckla gemensam nämnd för 
gemensamma frågor mellan Ulricehamn, Tranemo 
och Svenljunga 
Dnr 2018/579 

Sammanfattning 
Inom beslutad politisk organisation för Ulricehamns kommun finns en gemensam nämnd för 
frågor mellan Ulricehamn, Tranemo och Svenljunga som aldrig nyttjats. För att renodla den 
politiska organisationen föreslås att den gemensamma nämnden avvecklas. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2018-10-28 från kommunchef 

Ordförandes förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Gemensam nämnd för frågor mellan Ulricehamn, Tranemo och Svenljunga avvecklas. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Gemensam nämnd för frågor mellan Ulricehamn, Tranemo och Svenljunga avvecklas. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

2018-10-28 

Tjänsteskrivelse Förslag om att avveckla gemensam 
nämnd för gemensamma frågor mellan Ulricehamn, 
Tranemo och Svenljunga 
Diarienummer 2018/579, löpnummer 3496/2018 

Sammanfattning 
Inom beslutad politisk organisation för Ulricehamns kommun finns en gemensam nämnd för 
frågor mellan Ulricehamn, Tranemo och Svenljunga som aldrig nyttjats. För att renodla den 
politiska organisationen föreslås att den gemensamma nämnden avvecklas. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Gemensam nämnd för frågor mellan Ulricehamn, Tranemo och Svenljunga avvecklas. 

Ärendet 
Politisk organisation i Ulricehamns kommun för mandatperioden 2019 - 2022 beslutades 
2018-01-25.  I den politiska organisationen finns en gemensam nämnd för frågor mellan 
Ulricehamn, Tranemo och Svenljunga. Denna nämnd har funnits sedan 2011-01-01 med 
ansvar för samverkan inom verksamhetsområde som enligt reglemente skulle fastställas 
senare. Verksamhetsområde har inte fastställts och nämnden har aldrig nyttjats. För att 
renodla den politiska organisationen föreslås att den gemensamma nämnden avvecklas och 
att nämnd endast finns om den har ett egentligt uppdrag.  

Beslut lämnas till 
Kanslichef 
Författningshandboken 

Håkan Sandahl Lena Brännmar 
Kommunchef Kanslichef 

Kanslifunktion 
Kommunledningsstab 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2018-11-29 
Sida 1 av 1 

§ 320/2018

Revidering av krisledningsnämndens reglemente 
Dnr 2018/553 

Sammanfattning 
Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap ska det i varje kommun finnas en krisledningsnämnd 
som vid extraordinära händelser kan ta över verksamhet från andra nämnder. 

Reglementet revideras inför ny mandatperiod. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2018-10-08 från kanslichef 
2 Krisledningsnämndens reglemente 2019-2022 

Ordförandes förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Krisledningsnämndens reglemente antas. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Krisledningsnämndens reglemente antas. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

2018-10-08 

Tjänsteskrivelse - Revidering av 
krisledningsnämndens reglemente 
Diarienummer 2018/553, löpnummer 3592/2018 

Sammanfattning 
Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap ska det i varje kommun finnas en krisledningsnämnd 
som vid extraordinära händelser kan ta över verksamhet från andra nämnder. 

Reglementet revideras inför ny mandatperiod. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Krisledningsnämndens reglemente antas. 

Ärendet 
Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap ska det i varje kommun finnas en 
krisledningsnämnd som vid extraordinära händelser kan ta över verksamhet från andra 
nämnder. 

Reglementet revideras inför ny mandatperiod. Några paragrafhänvisningar är ändrade, med 
anledning av nya kommunallagen som trädde i kraft 180101. I övrigt är endast förändringar 
av redaktionell karaktär genomförda. 

Detta är det första styrdokumentet av flera, avseende krisberedskap, som kommer revideras 
med anledning av ny mandatperiod 2019-2022. Under 2019 kommer följande styrdokument 
skrivas fram för beslut: 

 Delegationsordning för krisledningsnämnden
 Risk och sårbarhetsanalys gällande extraordinära händelser i fredstid
 Handlingsplan för hantering av extraordinära händelser i fredstid, inklusive övnings-

och utbildningsplan
 Krisledningsstabens arbete vid samhällsstörningar och extraordinära händelser

Beslutsunderlag 
1 Krisledningsnämndens reglemente 2019-2022 

Beslut lämnas till 
Krisledningsnämnden 
Författningshandboken 
Kommunchef 
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1 Bakgrund 
Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap ska det i varje kommun finnas en 
krisledningsnämnd som vid extraordinära händelser kan ta över verksamhet från andra 
nämnder. 

 

2 Krisledningsnämndens uppgifter 
1 § 

Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap 2 kap. 4 § reglerar att det i varje kommun ska finnas 
en nämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser i fredstid 
(krisledningsnämnd). 

I kommunstyrelsens förvaltning finns en särskild organisation för krisledning som leds av 
kommunchef. Denna organisation beskrivs närmare i styrdokumenten Handlingsplan för 
hantering av extraordinära händelser i fredstid - mandatperioden 2019-2022 samt 
Krisledningsstabens arbete vid samhällsstörningar och extraordinära händelser 2019-
2022.  

Ordföranden i krisledningsnämnden bedömer när en extraordinär händelse i fredstid medför 
att nämnden ska träda i funktion och beslutar i sådana fall att så ska ske.  

2 §  

Krisledningsnämnden har befogenhet att, inom ramen för lag (2006:544) om kommuners 
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap, överta hela eller delar av beslutanderätten för kommunstyrelsen och andra 
nämnder och fatta de beslut som en eventuell uppkommen krissituation kan kräva i den 
utsträckning som är nödvändig med hänsyn till händelsens art och omfattning.  

När förhållandena medger ska krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som nämnden 
har övertagit från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd. 

Krisledningsnämnden ges genom detta reglemente befogenhet att i enlighet med lag 
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap, kap 4, § 1 och § 3 fatta beslut om att på begäran lämna hjälp till 
andra kommuner och begära stöd från annan kommun samt lämna begränsat ekonomiskt 
stöd till en enskild som drabbats av en extraordinär händelse i fredstid. 

 

3 Rapporteringsskyldigheter 
3 §  

Krisledningsnämnden ska redovisa sitt arbete till fullmäktige. Detta ska ske på närmast 
följande fullmäktigesammanträde och ska omfatta en redovisning av den extraordinära 
händelse som inträffat, händelsens förlopp och nämndens beslut. 
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4 Krisledningsnämndens arbetsformer 
4 §  

Krisledningsnämnden består av 5 ledamöter.  

5 §  

En ledamot som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende, får åter tjänstgöra 
sedan ärendet har handlagts. En ledamot som avbrutit sin tjänstgöring på grund av annat 
hinder än jäv, får åter tjänstgöra om detta krävs för att göra nämnden beslutsför. 

 

5 Ersättare för ordföranden 
6 §  

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett sammanträde eller en del av ett 
sammanträde, utser nämnden en annan ledamot att tillfälligt vara ordförande. Den till åldern 
äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills den tillfälliga ordföranden utsetts.  

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget 
för en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. 
Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.  

7 §  

Ordföranden, eller vid ordförandens förhinder, vice ordföranden, bedömer när en 
extraordinär händelse i fredstid medför att nämnden ska träda i funktion. Vid förhinder för 
både ordföranden och vice ordföranden, övergår denna rätt att sammankalla nämnden till 
övriga ledamöter i nämnden. 

 

6 Kallelse till nämnden 
8 §  

Kallelse till nämnden kan ske skriftligt eller muntligt. 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.  

Krisledningsnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Sådan paragraf bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 

 

7 Reservation 
9 §  

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, 
ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har 
fastställts för justeringen av protokollet. 
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8 Delegation 
10 § 

Brådskande beslut, som ordföranden eller vid ordförandens förhinder vice ordföranden, 
fattat med stöd av 2 kap 3 § lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, ska snarast anmälas till nämnden. 

Krisledningsnämnden får uppdra åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd att besluta 
på nämndens vägnar i vissa ärenden. Ärenden enligt 6 kap. 38 § kommunallagen får inte 
delegeras. 

11 §  

Beslutanderättens innehåll ska framgå av den delegationsordning som antas av 
krisledningsnämnden. Krisledningsnämndens delegationsordning ska vid behov revideras i 
början av ny mandatperiod eller då det av annan anledning blir aktuellt. 

 

9 Undertecknande av handlingar 
12 § 

Delgivning med krisledningsnämnden sker med ordföranden, vice ordförandena eller 
kommunchefen.  

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden, ska undertecknas av 
ordföranden och vid förhinder för ordföranden av vice ordförandena och kontrasigneras av 
den tjänsteman som nämnden bestämmer.  

I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. 

 

10 Upphörande av verksamhet 
13 §  

Kommunstyrelsen får, när krisledningsnämndens verksamhet som är föranledd av en 
extraordinär händelse i fredstid inte längre behövs, besluta att verksamheten ska upphöra. 
Om styrelsen fattar ett sådant beslut återgår de verksamhetsområden som 
krisledningsnämnden övertagit till ordinarie nämnd. Ett sådant beslut om att 
krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra kan även fattas av kommunfullmäktige. 

 
 
 
 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2018-11-29 
Sida 1 av 1 

§ 321/2018

Arbetsmiljöpolicy 
Dnr 2018/647 

Sammanfattning 
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) § 5 ska 
det finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsmiljöförhållandena i arbetsgivarens 
verksamhet ska vara för att ohälsa och olycksfall ska förebyggas och en tillfredsställande 
arbetsmiljö uppnås. Denna policy ska vara skriftlig i företag med över 10 anställda. 

Förvaltningen redovisar förslag till ny arbetsmiljöpolicy för Ulricehamns kommun. Den nu 
gällande arbetsmiljöpolicyn beslutades 1999 och det har funnits behov av att göra en översyn. 
I förslaget till ny policy redovisas Ulricehamns kommuns syn på arbetsmiljöarbete, vilka 
arbetsmiljöförhållanden som eftersträvas samt hur vi når dit. 

Innehållet i policyn har diskuterats och samverkats med de fackliga organisationerna via 
central samverkansgrupp. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2018-10-31 från tf. personalchef 
2 Arbetsmiljöpolicy 1999 
3 Arbetsmiljöpolicy 

Ordförandes förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ny Arbetsmiljöpolicy antas.  

Denna policy ersätter tidigare policy som antogs i KF 1999-03-18, § 23. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ny Arbetsmiljöpolicy antas.  

Denna policy ersätter tidigare policy som antogs i KF 1999-03-18, § 23. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

2018-10-31 

Tjänsteskrivelse - arbetsmiljöpolicy 
Diarienummer 2018/647, löpnummer 3833/2018 

Sammanfattning 
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) § 5 ska 
det finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsmiljöförhållandena i arbetsgivarens 
verksamhet ska vara för att ohälsa och olycksfall ska förebyggas och en tillfredsställande 
arbetsmiljö uppnås. Denna policy ska vara skriftlig i företag med över 10 anställda. 

Förvaltningen redovisar förslag till ny arbetsmiljöpolicy för Ulricehamns kommun. Den nu 
gällande arbetsmiljöpolicyn beslutades 1999 och det har funnits behov av att göra en översyn. 
I förslaget till ny policy redovisas Ulricehamns kommuns syn på arbetsmiljöarbete, vilka 
arbetsmiljöförhållanden som eftersträvas samt hur vi når dit. 

Innehållet i policyn har diskuterats och samverkats med de fackliga organisationerna via 
central samverkansgrupp. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Anta ny Arbetsmiljöpolicy. Denna policy ersätter tidigare policy som antogs i KF 1999-03-18, 
§ 23.

Ärendet 
Se sammanfattning. 

Beslutsunderlag 
1 Arbetsmiljöpolicy 1999 
2 Arbetsmiljöpolicy 

Beslut lämnas till 
Personalchef  
Författningshandboken 

Niklas Anemo 
T f personalchef 
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1 Bakgrund 
Vi är alla varandras arbetsmiljö. En bra arbetsmiljö är grunden till ett hållbart arbetsliv där 
människor utvecklas och bidrar, och ses som en förutsättning för att bedriva verksamhet med 
god kvalitet och service för våra medborgare. Ulricehamns kommun ser medarbetarna som 
sin främsta resurs och strävar efter arbetsmiljöförhållanden där vi kan behålla och rekrytera 
personal. 

 

2 Syfte 
Att visa på hur Ulricehamns kommun vill bedriva sitt arbetsmiljöarbete samt att fungera som 
styrhjälp i det systematiska arbetsmiljöarbetet.   

 

3 Vår syn på arbetsmiljöarbete 
Ulricehamns kommun följer alla gällande regler för arbetsmiljön, och strävar efter att göra 
det med god marginal.  

Vi ser skyddsombuden som en tillgång för oss som arbetsgivare. Vår organisation ger 
utrymme för engagemang och kunskapsutveckling och är lyhörd både för kritik och förslag 
från alla medarbetare. Inför förändringar i verksamheten är vi noga med att analysera om de 
också innebär risker för någon eller några av våra medarbetare, och hur vi i så fall kan 
undvika dessa.  

Medarbetaren medverkar i arbetsmiljöarbetet och deltar i genomförandet av de åtgärder som 
behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Medarbetaren följer givna föreskrifter samt 
använder de skyddsanordningar och iakttar den försiktighet i övrigt som behövs för att 
förebygga ohälsa och olycksfall. 

 

 

 

 



 
 
 
 
5

4 Arbetsmiljöförhållanden som 
eftersträvas 

Inom Ulricehamns kommun har vi som målsättning att: 

 främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för olycksfall och sjukdom på grund av 
fysiska, sociala och organisatoriska förhållanden i arbetet 

 chefer, arbetsledare och skyddsombud ska ha nödvändig kunskap för att kunna utföra 
det systematiska arbetsmiljöarbetet 

 medarbetare som drabbats av skada eller sjukdom ska, så långt som det är möjligt, 
återfå arbetsförmågan alternativt kunna kvarstå i arbete genom anpassnings- och 
rehabiliteringsåtgärder 

 alla tillbud och arbetsskador/arbetssjukdomar rapporteras, utreds och följs upp 

 ständigt arbeta för att minska sjuktalen 

 

5 Hur når vi dit? 
 Vi har vår utgångspunkt i och följer de lagar, förordningar och föreskrifter som styr 

arbetsmiljöarbetet 

 Vi använder oss av Arbetsmiljöprocessen och Rehabiliteringsprocessen i den 
praktiska tillämpningen 

 Vi följer årligen upp det systematiska arbetsmiljöarbetet och vidtar åtgärder om vi ser 
brister i detta arbete  

 Vi rapporterar alla tillbud och arbetsskador/arbetssjukdomar och arbetar aktivt för 
att förebygga att dessa inte händer igen 

 Varje verksamhet och enhet sätter relevanta mål för sjuktal och följer upp dessa 
löpande 

 Förtroendevalda politiker, medarbetare och chefer, på alla nivåer, ska verka för att 
arbetsmiljöpolicyns intentioner förverkligas när arbetet planeras och utförs 

 

 

 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2018-11-29 
Sida 1 av 2 

§ 322/2018

Förvaltningens yttrande över strategi för kommunens 
arbete med lokala miljöfrågor 
Dnr 2016/20 

Sammanfattning 
En av kommunfullmäktige utsedd beredningsgrupp har lämnat förslag på strategi för 
kommunens arbete med lokala miljöfrågor. Strategin innehåller en övergripande strategisk 
målbild och fyra strategiområden. Kommunfullmäktige har uppdragit åt förvaltningen att 
yttra sig avseende ekonomi, laglighet och konsekvenser i övrigt.  

Den föreslagna strategin är genomförbar. Inga formuleringar är tveksamma ur 
laglighetssynpunkt. Strategin är mycket omfattande och innebär en kraftig ambitionshöjning 
av miljöarbetet i kommunen. Det behövs en kartläggning av miljötillståndet i kommunen. 
Kartläggningen bör tillsammans med strategin och de nationella miljömålen ligga till grund 
för ett förslag till handlingsplan så att kostnadseffektiva åtgärder med största miljönyttan kan 
prioriteras inom respektive strategiområde. Detta kommer att tydliggöra ambitionsnivån i 
den övergripande strategiska målbilden. Ett genomförande av strategin bedöms inte vara 
möjlig att hantera inom befintlig ram och verksamhet. Genomförande av miljöstrategin i en 
sådan handlingsplan kräver att kommunens miljöarbete ges samma dignitet och resurser 
samt inkluderas i budgetarbetet på samma sätt som andra basala delar av verksamheten.  
Det finns flertalet bidrag att söka inom miljöområdet och kommunen behöver därför inte 
ensam finansiera genomförandet av miljöstrategin. 

Förvaltningen föreslår att strategin antas. Vidare föreslås att en nödvändig kartläggning av 
miljötillståndet i kommunen genomförs och att denna tillsammans med strategin och 
nationella miljömål ligger till grund för att producera ett förslag till handlingsplan.  

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2018-11-02 från kanslichef 
2 Strategi för kommunens arbete med lokala miljöfrågor 
3 Konsekvensutredning miljöstrategi 

Ordförandes förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Beredningsgruppens förslag till strategi för kommunalt arbete med lokala miljöfrågor, med 
beaktande av de aspekter avseende laglighet, ekonomi och konsekvenser som framgår av 
yttrandet från kommunstyrelsens förvaltning antas. 

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra en kartläggning av miljötillståndet i 
kommunen med utgångspunkt från strategins övergripande miljöstrategiska målbild och de 
prioriteringsområden som pekats ut inom respektive strategiområde samt de nationella 
miljökvalitetsmålen. Kartläggningen ska ligga till grund för att ta fram en handlingsplan som 
bryter ner strategin och preciserar vad som ska göras. I det fall handlingsplanen medför en 
ökad ambitionsnivå som inte kan hanteras i nuvarande budget ska behov av resurser 
redovisas för att kunna verkställa genomförandet. För varje åtgärd i handlingsplanen ska 
kostnad och miljönytta framgå. 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2018-11-29 

 Sida 2 av 2 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Hanna Gundberg (MP) yrkar att beredningsgruppens förslag till strategi för kommunalt 
arbete med lokala miljöfrågor, med beaktande av de aspekter avseende laglighet, ekonomi 
och konsekvenser som framgår av yttrandet från kommunstyrelsens förvaltning antas. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att ett tillfälligt miljö- och klimatpolitiskt utskott med uppdrag att 
genomföra en kartläggning av miljötillståndet i kommunen med utgångspunkt från strategins 
miljöstrategiska målbild och de prioriteringsområden som pekats ut inom respektive 
strategiområde samt de nationella miljökvalitetsmålen. Kartläggningen ska genomföras 
under 2019 och ska ligga till grund för att ta fram en handlingsplan utifrån 
miljöberedningens förslag. I det fall handlingsplanen medför en ökad ambitionsnivå som inte 
kan hanteras i nuvarande budget ska behov av resurser redovisas för att kunna verkställa 
genomförandet. För varje åtgärd i handlingsplanen ska kostnad och miljönytta framgå. 
 
Wiktor Öberg (M) yrkar bifall till Hanna Gundberg (MP) förslag. 
 
Beslutsutgång 
Ordföranden (S) ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutat 
enligt ordförandens förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Beredningsgruppens förslag till strategi för kommunalt arbete med lokala miljöfrågor, med 
beaktande av de aspekter avseende laglighet, ekonomi och konsekvenser som framgår av 
yttrandet från kommunstyrelsens förvaltning antas. 
 
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra en kartläggning av miljötillståndet i 
kommunen med utgångspunkt från strategins övergripande miljöstrategiska målbild och de 
prioriteringsområden som pekats ut inom respektive strategiområde samt de nationella 
miljökvalitetsmålen. Kartläggningen ska ligga till grund för att ta fram en handlingsplan som 
bryter ner strategin och preciserar vad som ska göras. I det fall handlingsplanen medför en 
ökad ambitionsnivå som inte kan hanteras i nuvarande budget ska behov av resurser 
redovisas för att kunna verkställa genomförandet. För varje åtgärd i handlingsplanen ska 
kostnad och miljönytta framgå. 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

2018-11-02 

Tjänsteskrivelse Förvaltningens yttrande över 
strategi för kommunens arbete med lokala 
miljöfrågor 
Diarienummer 2016/20, löpnummer 5063/2017 

Sammanfattning 
En av kommunfullmäktige utsedd beredningsgrupp har lämnat förslag på strategi för 
kommunens arbete med lokala miljöfrågor. Strategin innehåller en övergripande strategisk 
målbild och fyra strategiområden. Kommunfullmäktige har uppdragit åt förvaltningen att 
yttra sig avseende ekonomi, laglighet och konsekvenser i övrigt.  

Den föreslagna strategin är genomförbar. Inga formuleringar är tveksamma ur 
laglighetssynpunkt. Strategin är mycket omfattande och innebär en kraftig ambitionshöjning 
av miljöarbetet i kommunen. Det behövs en kartläggning av miljötillståndet i kommunen. 
Kartläggningen bör tillsammans med strategin och de nationella miljömålen ligga till grund 
för ett förslag till handlingsplan så att kostnadseffektiva åtgärder med största miljönyttan kan 
prioriteras inom respektive strategiområde. Detta kommer att tydliggöra ambitionsnivån i 
den övergripande strategiska målbilden. Ett genomförande av strategin bedöms inte vara 
möjlig att hantera inom befintlig ram och verksamhet. Genomförande av miljöstrategin i en 
sådan handlingsplan kräver att kommunens miljöarbete ges samma dignitet och resurser 
samt inkluderas i budgetarbetet på samma sätt som andra basala delar av verksamheten.  
Det finns flertalet bidrag att söka inom miljöområdet och kommunen behöver därför inte 
ensam finansiera genomförandet av miljöstrategin. 

Förvaltningen föreslår att strategin antas. Vidare föreslås att en nödvändig kartläggning av 
miljötillståndet i kommunen genomförs och att denna tillsammans med strategin och 
nationella miljömål ligger till grund för att producera ett förslag till handlingsplan.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar beredningsgruppens förslag till strategi för kommunalt arbete 
med lokala miljöfrågor, med beaktande av de aspekter avseende laglighet, ekonomi och 
konsekvenser som framgår av yttrandet från kommunstyrelsens förvaltning. 

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra en kartläggning av miljötillståndet i 
kommunen med utgångspunkt från strategins övergripande miljöstrategiska målbild och de 
prioriteringsområden som pekats ut inom respektive strategiområde samt de nationella 
miljökvalitetsmålen. Kartläggningen ska ligga till grund för att ta fram en handlingsplan som 
bryter ner strategin och preciserar vad som ska göras. I det fall handlingsplanen medför en 
ökad ambitionsnivå som inte kan hanteras i nuvarande budget ska behov av resurser 
redovisas för att kunna verkställa genomförandet. För varje åtgärd i handlingsplanen ska 
kostnad och miljönytta framgå. 

Ärendet 
En tillfällig beredningsgrupp tillsattes under 2016 för att arbeta fram en strategi för 
kommunens arbete med lokala miljöfrågor. Beredningsgruppens uppdrag bestod i att peka ut 
inriktningar som var av störst betydelse för att skapa förutsättningar för ett långsiktigt 
hållbart miljöarbete inom kommunen samtidigt som kommunens utveckling och tillväxt 
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främjades. För att säkerställa att kommunens arbete med miljöfrågor utgår ifrån ett 
långsiktigt perspektiv med väl avgränsade prioriteringar och vägval skulle strategin 
konkretiseras i 3-4 strategiområden med utgångspunkt från de nationella 
miljökvalitetsmålen samt kommunens senast antagna översiktsplan. 
 
Beredningsgruppen redovisade sitt uppdrag till Kommunfullmäktige i november 2017 genom 
ett förslag till styrdokument kallat ”Strategi för kommunens arbete med lokala miljöfrågor” 
(se bilaga 1). Kommunfullmäktige har gett förvaltningen i uppdrag att yttra sig avseende 
ekonomi, laglighet och konsekvenser i övrigt. 
 
Förvaltningens konsekvensbedömning framgår av bilaga 2 ”Utredning av strategi för 
kommunens arbete med lokala miljöfrågor”.   
 
Inga formuleringar är tveksamma ur laglighetssynpunkt.  
 
Enligt förvaltningens bedömning är strategidokumentet mycket omfattande med 8 
strategiområden, 17 prioriteringsområden och en idébank bestående av 44 åtgärdsförslag. 
Den övergripande miljöstrategiska målbilden, att Ulricehamns kommun ska vara i framkant 
som en ekologiskt hållbar kommun, innebär en stor och omfattande förändring. 
Strategiområdet energi och transporter innehåller delvis prioriteringsområden där 
kommunen redan ligger långt framme och där marginalvinsts av ytterligare åtgärder är liten. 
Inom delar av strategiområdet livsmedel, konsumtion och avfall har kommunen kommit 
långt i miljöarbetet och marginalvinsten av ytterligare åtgärder bedöms vara liten. En del av 
prioriteringsområdena ligger utanför kommunens rådighet vilket kan försvåra 
genomförandet. Detta gäller också strategiområdet infrastruktur och bebyggd miljö. Vissa av 
strategiområdena överlappar varandra. Strategiområdet biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster, vilket är grunden för övrigt miljöarbete, bör lyftas fram mer. Detta 
område är eftersatt i kommunen. Utan ett kraftfullt och progressivt arbete inom detta 
strategiområde är det tveksamt om kommunen kan höja sin ranking som ekologiskt hållbar 
kommun.  
 
Sammantaget görs bedömningen att strategin är genomförbar. Andra kommuner har genom 
en stark politisk vilja lyckats förändra miljöarbetet och nå målet att vara i framkant som 
ekologiskt hållbar kommun. Bedömningen görs att ett genomförande av strategin sannolikt 
innebär stora förändringar för kommunens verksamheter. Kunskapsnivån i kommunen 
bedöms behöva höjas avsevärt hos handläggare och beslutsfattare. Flera arbetsprocesser, 
rutiner och styrdokument, behöver arbetas om och implementeras. Förslag till beslut 
behöver i många fall innehålla en miljöbedömning och miljökonsekvenserna bör få en tung 
och avgörande roll i beslutsfattande om kommunen ska ligga i framkant som hållbar 
kommun.  Kommunen kommer vid ett genomförande att stå bättre rustad för 
klimatförändringen. 
 
Genom strategins omfattning kommer ett genomförande av strategin att innebära 
omfattande arbete som kräver förändringar och stora resurser. Miljötillståndet i kommunen 
behöver kartläggas för att fullt ut bedöma vilka åtgärder som behöver vidtas för att 
genomföra strategins övergripande målbild. Denna kartläggning bör tillsammans med 
strategin ligga till grund för produktion av en handlingsplan som då har förutsättningar att 
hitta kostnads- och miljöeffektiva åtgärder som snabbt leder fram mot strategins 
övergripande målbild. 
 
Det finns flertalet bidrag att söka inom miljöområdet och kommunen behöver därför inte 
ensam finansiera genomförandet av miljöstrategin. Bidragen täcker 50 % av totala kostnaden 
för genomförande av ett projekt och kommunen bidrar med motsvarande motprestation i 
form av insatstimmar från tjänstemän.  
 
 



  2016/20, 5063/2017 3(3) 

Beslutsunderlag 
1 Strategi för kommunens arbete med lokala miljöfrågor 
2 Konsekvensutredning miljöstrategi 

 
Beslut lämnas till 
Arne Fransson, ordförande beredningsgruppen 
Författningshandboken 
Kanslichef  
 
 
 

Lena Brännmar Ola Alinvi 
Kanslichef Miljöstrateg 
 Strategi- och utvecklingsenheten 
  

 



Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Styrdokument

                                              

STRATEGI FÖR 
KOMMUNENS ARBETE 
MED LOKALA 
MILJÖFRÅGOR. 
 

  

ANTAGET AV: Kommunfullmäktige 
DATUM: [Fyll i datum enligt ÅÅÅÅ-mm-dd] 
GÄLLER FRÅN OCH MED: [Fyll i datum enligt ÅÅÅÅ-mm-dd] 
ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING: [Klicka här och skriv funktion]  
GÄLLER TILL OCH MED: ÅÅÅÅ  



 
 
 
 
2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Våra styrdokument 

[Normerande] 

Policy – Vår hållning, övergripande 
Riktlinjer – Rekommenderade sätt att agera 
Regler – Absoluta gränser och ska-krav 

[Aktiverande] 

Strategi – Avgörande vägval och strategiområden från fullmäktigeberedningar 
Program – Avgörande vägval och programområden från andra än fullmäktigeberedningar 
Plan – Uppdrag, tidsram och ansvar 

  



 
 
 
 
3

Innehåll 
1 Bakgrund ................................................................................................................................4 

2 Syfte ........................................................................................................................................4 

3 Beredningens ledamöter ........................................................................................................4 

4 Inledning .................................................................................................................................5 

5 Utgångspunkter och förutsättningar ......................................................................................5 

6 Tillvägagångsätt ......................................................................................................................7 

7 Framgångsrecept ur omvärldsanalysen .................................................................................9 

8 Miljöstrategisk målbild ...........................................................................................................9 

9 Strategiområden ...................................................................................................................10 
9.1 Energi och transporter ................................................................................................................10 
9.2 Livsmedel, konsumtion och avfall ...............................................................................................11 
9.3 Infrastruktur och bebyggd miljö .................................................................................................13 
9.4 Biologisk mångfald och ekosystemtjänster ................................................................................14 

10 Referenser .............................................................................................................................16 

Bilaga 1 Idébank ..........................................................................................................................17 

 

 



 
 
 
 
4

1 Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2016 att tillsätta en tillfällig beredning med uppdrag att 
ta fram en strategi för hur kommunen ska driva arbetet med miljöfrågor. Strategin ska ange 
de inriktningar som är av störst betydelse för att skapa förutsättningar för ett långsiktigt 
hållbart miljöarbete som samtidigt främjar kommunens utveckling och tillväxt. 

Beredningens uppdrag var att ta fram en strategi som konkretiseras i 3-4 strategiområden 
utifrån de nationella miljökvalitetsmålen och kommunens senast antagna översiktsplan. 
Beredningens förslag till styrdokument ger ramar och metoder för kommunens arbete med 
miljöstrategiska frågor genom att ange en inriktning grundad på väl avgränsade 
prioriteringar och vägval. 

2 Syfte 
Syftet med strategin för kommunens arbete med lokala miljöfrågor är att skapa en långsiktigt 
hållbar utveckling av hela kommunen, samtidigt som kommunen ska ges förutsättningar att 
växa. Strategin ska förtydliga kommunens utgångspunkt och viljeriktning samt vara ett 
vägledande dokument för det fortsatta arbetet med miljöfrågor.   

Den antagna strategin ska ligga till grund för en handlingsplan, där uppdrag, mål, åtgärder 
och insatser för att förverkliga strategin presenteras och ansvar för arbetet och uppföljning 
fördelas inom förvaltningen.  

3 Beredningens ledamöter 
Arne Fransson (MP) Beredningsledare 

Ingvar Ideström (M) Vice beredningsledare 

Jan Brobjer (S) Beredningsledamot  

Torbjörn Brandhill (L) Beredningsledamot 

Frida Edberg (KD) Beredningsledamot 

Karin Eliasson (C) Beredningsledamot 

Erica Grenås (V) Beredningsledamot 

Amke Hektor (S) Beredningsledamot 

Rebecca Ramnelid (C) Beredningsledamot 
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4 Inledning 
Hotet mot klimatet är globalt. Nationella klimat- och miljömål har fastställts av riksdag och 
regering. Kommunen har lokalt det samlade ansvaret för att åstadkomma en god livsmiljö 
och enligt riksdagen ett övergripande ansvar för att uppnå de nationella miljömålen, samt 
främja en hållbar utveckling. Därför är det viktigt att kommunen föregår med gott exempel 
och samtidigt underlättar för företag, föreningsliv och enskilda att bidra till en hållbar 
utveckling och uppfyllelsen av miljökvalitetsmålen.   

Ulricehamns kommun har ett övergripande mål om att det år 2020 ska finnas 25 000 
invånare i kommunen. Som tillväxtkommun står Ulricehamns kommun inför flera 
utmaningar och möjligheter där det är viktigt att det bedrivs ett arbete med miljöstrategiska 
frågor för att uppnå de nationella miljökvalitetsmålen och de regionala tilläggsmålen. Det 
miljöstrategiska arbetet är också av stor vikt för att Ulricehamn även i fortsättningen skall 
vara en attraktiv plats att bo och verka på. Arbetet med miljöstrategiska frågor bidrar till att 
stärka företagens konkurrenskraft, gynnar invånarnas hälsa och välbefinnande samt bidrar 
till hållbara livsbetingelser för djur- och växtliv.   

5 Utgångspunkter och förutsättningar 
Nationella och regionala mål 
I Sverige finns det formulerat ett nationellt generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt 
24 etappmål. Dessa lägger grunden för det nationella arbetet med miljöfrågor. Riksdagen 
definierar generationsmålet som: 

"Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett 
samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och 
hälsoproblem utanför Sveriges gränser." – Naturvårdsverket. 

Generationsmålet ska genomsyra allt miljöarbete i Sverige. De 16 miljökvalitetsmålen 
beskriver det läge som ska eftersträvas, alla 16 miljökvalitetsmål är inte aktuella i 
Ulricehamns kommun då vissa är kopplade till specifika miljöer som inte förekommer i 
kommunen.  Vidare beskriver de 24 etappmålen steg på vägen i uppfyllelsen av 
generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Utöver de nationellt beslutade målen finns det 
också regionala tilläggsmål för Västra Götaland som beskriver regionala särdrag och 
områden i regionen som kan kräva särskilda insatser. De regionala tilläggsmålen belyser 
närmare vad som behöver uppnås i regionen för att uppnå de nationella målen. De regionala 
tilläggsmålen inkluderar bland annat mål om att minimera klimatpåverkan från 
konsumtionen, ökad andel ekologisk konsumtion, minskning av farliga ämnen, ökad 
biologisk mångfald.1 

Regeringen har beslutat om ett etappmål inom miljömålssystemet som går ut på att ”senast 
år 2018 ska betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster vara 

 
1 För utförligare läsning se Regionala miljömål för Västra Götaland, Rapport 2015:50, Länsstyrelsen Västra 
Götalands län. 
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allmänt kända och integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska avvägningar och 
andra beslut i samhället där så är relevant och skäligt.” – Naturvårdsverket. 

Översiktsplan för Ulricehamns kommun 
Den översiktsplan som ligger till grund för arbetet med strategin antogs av 
kommunfullmäktige 2015-10-29. I översiktsplanen identifieras fem fokusområden2 som är av 
särskild vikt för att uppnå kommunens vision för år 2030 om en attraktiv hållbar utveckling 
av kommunen där livet i Ulricehamn kännetecknas av hälsa, välbefinnande, trygghet och 
livskvalitet.  För att uppnå visionen är det också viktigt att det finns en balans mellan 
ekonomiska, ekologiska och sociala/kulturella värden.  

Inom de fem fokusområden som identifieras i översiktsplanen har beredningen särskilt tagit 
fasta på att resurserna i kommunen ska tas tillvara och användas på bästa sätt bland annat 
genom att det i Ulricehamn ska produceras en betydande del miljöanpassad energi, 
avfallsmängden ska minska och att återanvändning och återvinning underlättas. 
Fokusområdena identifierar att det är viktigt att bebyggelse som uppförs ska vara energisnål 
och miljöanpassad och att det finns ett sammanhängande cykelnät. 

I översiktsplanen återfinns kommunens energi- och klimatstrategi.  Energi- och 
klimatstrategin tar upp flera målsättningar som finns för kommunen inom området bland 
annat gällande ökning av biogasproduktion och energieffektiviseringar inom den kommunala 
verksamheten.  

Nuläge och förutsättningar  
Ulricehamns kommun saknar en strategi för arbetet med lokala miljöfrågor och har inga 
kommunala miljömål. Flera av kommunens styrdokument på miljöområdet behöver 
uppdateras och revideras då de är gamla och utdaterade. Strategin för kommunens arbete 
med lokala miljöfrågor blir därför en viktig pusselbit i att forma Ulricehamns uppdaterade 
styr- och ledningssystem inom miljöområdet och skapar möjligheter för Ulricehamn att 
kraftsamla inom miljöområdet.  

Utifrån det arbete som bedrivs i kommunen idag, uppföljningen av de tidigare kommunala 
miljömålen och det gröna bokslutet från 2015 konstaterar beredningen att kommunen 
uppnått målen och/eller gjort stora framsteg inom arbete med: 

 Fossilfri uppvärmning av kommunala fastigheter.  

 Användningen av miljömärkt el.  

 Andel inköp av ekologiska livsmedel. 

 Grön flagg på skolor och förskolor. 

 
2 Människan – Det är vi som bor och verkar i kommunen som är drivkraften i utvecklingen; Resurser – 
Resurshushållning blir allt viktigare i ett globalt perspektiv för att balansera utveckling och resurser; Robusthet – 
Robusta strukturer gör oss mindre sårbara; Bebyggelseutveckling – Ny bebyggelse för bostäder och verksamheter 
är en förutsättning för ökad befolkning; Kommunikationer – Tillgängligheten är avgörande för kommunens 
utvecklingsmöjligheter. 
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 Utbyggnad av gång- och cykelvägar. Det finns cirka 5 meter cykelväg per invånare 
vilket innebär att Ulricehamns kommun ligger på fjärde plats i Sverige när det gäller 
meter cykelväg per invånare. 

 Påbörjad planering av nytt reningsverk med modern teknik. 

Inom följande områden har beredningen konstaterat att kommunen inte eller endast delvis 
nått uppsatta mål och att det finns förbättringsmöjligheter i arbetet: 

 Användning och etablering av solenergi. 

 Förnyelsebara drivmedel i den kommunala organisationen. Ulricehamns Energis 
maskinpark drivs idag av HVO-diesel. 

 Minimering av avfallsmängden, sortering, återbruk och kompostering. 

 Deltagande i miljörelaterade projekt likt Skogen i skolan. 

 Byggnadsteknisk miljömedvetenhet och energivänlig byggnation. 

 Dagvattenhantering och enskilda avlopp.  

Under hösten 2017 kommer en miljöstrateg att finnas på plats inom den kommunala 
organisationen för att utveckla och driva kommunens och de kommunala bolagens miljö- och 
hållbarhetsarbete. Inom kommunen pågår också ett arbete med att ta fram riktlinjer för 
naturvård och ekosystemtjänster samt att ta fram en avfallsplan.  

 

6 Tillvägagångsätt 
Inledningsvis tog beredningen ställning till vilka miljöfrågor Ulricehamns kommun kan 
påverka. Vissa viktiga miljöfrågor prioriterades bort då de helt eller delvis ligger utanför 
kommunens ansvarsområde. Det gäller bland annat globala processer som påverkar klimatet 
eller nationella folkhälsofrågor.  

Beredningens diskussion om strategin har utgått från att hotet mot vårt klimat är globalt. De 
nationella klimat och miljömålen fastställs av riksdag och regering men det är på lokal nivå 
som kommunen har ett ansvar att bidra till att målen uppnås. Näringslivet och enskilda 
organisationer är centrala aktörer i detta arbete. Kommunen ska underlätta för företag, 
föreningsliv och enskilda att bidra till att Ulricehamn uppnår dessa miljömål.  

Beredningens medborgardialog har bestått av att beredningen träffat invånare under 
höstmarknaden, vid besök på skolor och på träffpunkten Oasen. Beredningen har också 
mottagit synpunkter från olika företag och organisationer och bjudit in dessa att delta på 
beredningssammanträden.3 En allmän inspirationsföreläsning om hur Jönköpings kommun 

 
3 Beredningen har bland annat varit i kontakt med; Ulricehamns Energi AB, Näringsliv Ulricehamn AB, Hökerum 
Fastigheter, Bygg Arvid, Lantbrukarnas riksförbund (LRF), Länsstyrelsen i Västra Götaland, Lerums kommun, 
Vårgårda kommun, Jönköpings kommun och Borås kommun. 
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arbetar med avfall och sopsortering hölls på stadsbiblioteket i Ulricehamn under vårvintern 
2017. En viktig del av dialogen har också varit den enkät som beredningen utformat för att få 
reda på vilka miljöfrågor som är viktiga för Ulricehamnarna. Enkäten fanns tillgänglig på 
biblioteken i kommunen samt på kommunens hemsida. Enkäten hade cirka 300 svarande. 
Beredningen noterade att de områden där flest synpunkter inkom rörde avfall, livsmedel, 
konsumtion, dricksvatten och återbruk. Bild 1 illustrerar utfallet i frågan ”Vilken eller vilka 
miljö- och hållbarhetsfrågor tycker du är viktigast i Ulricehamns kommun?”. 

Bild 1: Diagram från slutrapport Enkät: Viktiga miljöfrågor i Ulricehamns kommun. 

Utöver dialogen med invånarna har beredningen bjudit in representanter från andra 
kommuner, deltagit i regionala möten och konferensen ”hållbar kommun” där olika 
framgångsrika resultat belystes av såväl kommunala företrädare som företag verksamma 
inom området. Beredningen har fört en dialog med företag inom byggnads- respektive 
avfallsområdet. Vid beredningens sammanträden har erfarenheterna kontinuerligt 
diskuterats och förankrats. Avsikten har varit att samtliga deltagare skall ha en bred 
överblick och förståelse av området med syfte att enas kring utformningen av strategin. 
Beredningen har till viss del också fört diskussioner på en mer detaljerad nivå. 
Diskussionerna har bland annat rört hur strategiområdena kan uppnås. Detta 
tillvägagångsätt har inneburit att praktiskt framkomliga vägar och möjligheter har kunnat 
diskuteras och utvärderas inom beredningen. Värdefulla synpunkter tillsammans med 
lyckade erfarenheter har kunnat läggas till grund för en målbild för såväl strategin som det 
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framtida miljöarbetet. Tillvägagångsättet har varit fruktbart och gynnat såväl 
arbetsprocessen som slutresultatet. En del av dessa tankar har sammanställts i en bilaga (se 
Bilaga 1 Idébank) innehållande såväl mål som åtgärder för att uppnå strategin. Tanken med 
dessa uppslag är att de kan tjäna som exempel vid upprättande av en handlingsplan för 
kommunens miljöarbete.  

7 Framgångsrecept ur omvärldsanalysen 
Beredningen har genom en omvärldspaning tagit lärdom av andra aktörer och kommuner 
som är framgångsrika inom arbetet med miljöfrågor. Exempel på kommuner som kommit 
långt i sitt miljöarbete är Lund, Helsingborg, Hudiksvall, Lerum, Växjö, Gävle och Västerås 
för att bara nämna ett fåtal. Ett omfattande arbete inom området bedrivs inom Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) samt inom föreningen FAH4 Kommunerna och miljön. 

Kommuner som aktivt driver och förankrar miljö- och hållbarhetsarbetet når framgång. 
Kommunala förvaltningar och bolag använder sig av miljöledningssystem och följer upp och 
utvärderar uppsatta mål. Flera kommuner arbetar med miljöbedömningar inom de 
kommunala beslutsprocesserna och avsätter resurser för att delta i projekt eller vidtar 
åtgärder som bidrar till omställningen till ett hållbart samhälle. Kommuner agerar som ett 
gott exempel som beställare eller utförare i den egna verksamheten. Det finns exempel på 
kommuner som har permanenta beredningar eller styrgrupper knutna till kommunstyrelsen, 
till exempel har Helsingborgs kommun en permanent livskvalitetsberedning under ledning 
av ett kommunalråd. Andra exempel är att kommuner regelbundet samlar representanter 
från alla delar av sin verksamhet för att sprida framgångsrecept och att gemensamt lösa olika 
miljöfrågor.  

En annan framgångsfaktor för ett lyckat miljöarbete är kommuninvånarnas delaktighet. För 
att uppmuntra kommuninvånarna till att engagera sig påpekar flera kommuner att 
information och kommunikation är centralt. Det ska vara lätt för kommuninvånarna 
att göra rätt. Kommunens arbete bör därför sträva efter att vara informativt och 
lättillgängligt för kommuninvånarna. På sikt kan det innebära att ”miljö- och 
hållbarhetstänket” bland kommunens invånare stärks och befästs. Ett led i detta arbete skulle 
kunna vara att kommunen med jämna mellanrum genomför en medborgarenkät med fokus 
på miljöfrågorna. 

8 Miljöstrategisk målbild  
Genom utvecklat miljöarbete och god hushållning med naturresurser ska Ulricehamn vara i 
framkant som en ekologisk hållbar kommun. Arbetet med miljö- och hållbarhetsfrågor 
inkluderas tydligt i översiktsplanearbetet som kommunicerande processer vilka ständigt 
utvecklas.  
 
För att långsiktigt lyckas med miljöarbetet ska följande arbetssätt och metoder användas: 

 
4 FAH, Förbundet för allmänt hälsoskydd. 
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 Miljö- och hållbarhetsarbetet ska drivas och förankras i hela den kommunala 

organisationen. Förvaltningen och bolagen ska ha ett miljöledningssystem. 
Kommunen ska i miljöarbetet formulera mätbara och tidsbestämda mål som följs upp 
årligen.  

 
 I förslag till kommunala beslut ska ingå en miljöbedömning utifrån nationella och 

lokalt uppsatta miljömål. 
 

 Kommunen ska söka nationella och regionala medel samt avsätta egna resurser för 
sådana åtgärder som underlättar omställningen till ett hållbart samhälle och som 
bidrar till att förebygga miljöförstöring och negativ miljöpåverkan i kommunen. 

9 Strategiområden 
Beredningen har prioriterat följande fyra strategiområden som tillsammans är avgörande för 
att kommunen ska uppnå resultat inom miljö- och hållbarhetsarbetet. Strategiområdena 
gynnar hela kommunen, den kommunala verksamheten, företag, invånare och besökare.  

9.1 Energi och transporter 
Varför är frågan viktig för Ulricehamns kommun?  
Transporter spelar en viktig roll för att tillgodose näringslivets behov, kommunens 
verksamhet samt invånarnas möjligheter att ta sig till jobbet, uträtta ärenden och ägna sig åt 
fritidsaktiviteter. Transportsektorn står inför stora utmaningar för att långsiktigt klara 
samhällets behov av tillgänglighet på ett hållbart sätt. Våra resor och transporter leder idag 
till utsläpp som påverkar klimatet.  Motorfordonstrafiken orsakar också negativa effekter i 
form av trängsel, luftföroreningar och buller. Ulricehamns kommun behöver ta sig an de 
utmaningar som transporter skapar och fokusera på att dessa blir fossilfria. 

Vad vill vi uppnå?  
Strategiområdets önskvärda inriktning är att kommunens verksamheter ska vara fossilfria 
senast år 2025. 

Vad ska prioriteras? 
Följande områden är viktiga att prioritera: 

 Energieffektivisering i offentliga inrättningar och installation av solceller. 

 Upphandling av kommunala transporter, fordon och bränsle. 

 Hållbar och säker energiförsörjning för kommunens invånare. 

Så tyckte medborgarna:5 
 
Solceller i offentliga inrättningar. 

 
5 Citat från medborgarenkäten, höstmarknaden och övrig medborgardialog. 
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En sak kommunen måste utveckla är användandet av solceller i egna verksamheten och 
genom det stimulera företag och enskilda att följa efter och också satsa. Laddstolpar för 
elbilar är en annan sak som måste finnas god tillgång till i kommunen för att möta den 
kommande "elbilsrevolutionen". Miljö-, hållbarhets- och klimattänk ska känneteckna den 
fortsatta utvecklingen i Ulricehamns kommun. 
 
Tycker att en enkel och viktig sak är hur kommunen erbjuder, eller snarare inte erbjuder, 
möjlighet att lämna komposterbart avfall för att kunna producera tex biogas. Idag finns 
inte den möjligheten vilket det gör i de flesta andra kommuner, i många sedan länge. Det 
borde inte vara så svårt att erbjuda den möjligheten, om inte annat i alla fall genom 
samarbete med någon grannkommun. Det blir en stor andel av hushållsavfallet som skulle 
kunna komma till nytta men som istället bara förbränns. En relativt enkel insats för 
kommunen som skulle uppskattas av både invånare och miljö. 
 
Gratis busstrafik för pensionärer från 65 år. 

9.2 Livsmedel, konsumtion och avfall 
Varför är frågan viktig för Ulricehamns kommun?  
Den livsstil och det konsumtionsmönster av varor och tjänster som finns idag leder till 
klimatpåverkan och utsläpp av giftiga ämnen. Genom att enbart köpa det som verkligen 
behövs och genom att återanvända och återvinna går det att minimera den miljöpåverkan 
som dagens livsstil och konsumtionsmönster ger upphov till. Nödvändiga inköp ska vara 
långsiktigt hållbara och miljömedvetna. All konsumtion ger upphov till avfall. Avfallet i ett 
hållbart samhälle tas tillvara och återvinns. 

Avfallsfrågorna utmärkte sig som det område som invånarna ansåg vara mest angeläget. 
Särskilt frågan om insamling och omhändertagande av matavfall framhölls.  

Vad vill vi uppnå?  
Strategiområdet önskvärda inriktning är att Ulricehamn kommun ska befinna sig högst upp i 
avfallstrappan. Därför bör kommunen arbeta för att bryta de linjära resursflödena och ersätta 
dessa med cirkulära resursflöden.  
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Bild 2 Avfallstrappan, Illustration Lidköpings kommun. Avfallstrappan styr hur avfallet ska tas om hand, i första 
hand ska vi minimera och förbygga att avfall uppstår genom medveten konsumtion. Om avfall uppstår ska det 
återanvändas och komma någon annan till del. Om återanvändning inte är möjligt ska materialet återvinnas. Om 
återvinning inte är möjligt ska energin utvinnas och i sista hand om inget alternativ kvarstår ska avfallet 
deponeras. Ovanstående bild illustrerar principerna i avfallstrappan. 

  

Vad ska prioriteras? 
 Upphandling av ekologiskt hållbara samt lokalt och hållbart producerade livsmedel 

till kommunala verksamheter. 

 Sortering av matavfall vid sophämtning, exempelvis genom separata kärl, viktigt 
främst i tätort.  

 Organiskt avfall ska användas som en resurs för energiutvinning och en bas för 
kretsloppsanpassning t.ex. biogas.  

 Farliga kemikalier ska minimeras, särskilt i barns miljöer. Ulricehamn ska eftersträva 
att vara en giftfri kommun. Att bli en giftfri kommun innebär arbete med systematisk 
utfasning av farliga kemikalier. En del i arbetet är att ta fram en kemikalieplan.  

 Återbruk och återvinning ska främjas och utvecklas inom kommunen exempelvis på 
återvinningscentralen.  

 En utvecklad reningsteknik av avloppsslam är av avgörande betydelse för att 
kretsloppssystemet ska fungera genom att organiskt avfall återförs till kretsloppet. 
Avloppsslammet måste därför kvalitetssäkras. 
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Så tyckte medborgarna: 
Livsmedel ska endast köpas in som är producerade enligt svensk lagstiftning och svenska 
djurlagar. I första hand svenskproducerad mat, med lite antibiotikaanvändning. 

Mina barn skall inte äta mat på dagis/förskola, som jag skulle få fängelse och djurförbud 
för att producera. De skall heller inte gödas med antibiotika genom maten när de är i 
förskola/skola. Det finns många producenter runt Ulricehamn som producerar både kött, 
mjölk, ägg, grönsaker m.m. varför inte använda denna mat? Mindre kemikalier, 
antibiotika och bättre djurhållning dessutom bidrar det med fler arbetstillfällen utanför 
centralorten. 

Att kommunen prioriterar närproducerat i upphandlingar. 

Ekologisk mat och närproducerat är viktigt för mig för att köper man t ex grönsaker från 
andra länder måste de transporteras och då släpper man ut avgaser. 

Saknar sortering av komposterbart avfall i hemmet. 

Vi som bor i ytterkanterna av kommunen skulle gärna ha sopsortering på närmare håll. 
Kan inte vara bra för miljön att behöva åka långt för att återvinna sina sopor. Glöm inte 
oss på landsbygden, vi finns också!!! 

 

9.3 Infrastruktur och bebyggd miljö 
Varför är den här frågan viktig i Ulricehamns kommun?  
Byggnader och infrastruktur innebär miljö och klimatpåverkan såväl i planering, uppförande, 
användning och avveckling. Planering för byggnader och infrastruktur behöver vara 
långsiktigt hållbar. En långsiktig infrastruktur ger en förbättrad attraktionskraft för 
kommunen som bostad- och etableringsort. 

Vad vill vi uppnå?  
Strategiområdets önskvärda inriktning är att Ulricehamn kommun ska arbeta för att 
förvaltningen och de kommunala bolagen ska bygga med resurssnåla och sunda material och 
metoder. En välutvecklad kollektivtrafik ska eftersträvas i hela kommunen. 

Vad ska prioriteras? 
 Infrastruktur som minskar tung trafik genom tätorterna. 

 Cykelinfrastrukturen i hela kommunen ska utvecklas till att vara Sveriges bästa, det 
ska finnas säkra gång- och cykelvägar till kommunens skolor. 

 Flexibla lösningar i kollektivtrafiken som gynnar hela kommunen ska utvecklas. 

 Kommunen bör sträva efter ett ökat inslag av miljö- och klimatvänligt byggande. 

 Taxor och avgifter kan konstrueras för att fungera som styrande incitament.  
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 Kommunen kan som beställare, byggherre och hyresgäst ställa miljö- och 
hållbarhetskrav. 

Så tyckte medborgarna: 
Det borde finnas cykelvägar, det borde finnas cykelvägar ut till stallet så kan föräldrar 
jobba istället för att skjutsa ut stallvärdarna. 

Ordna för mer bussförbindelser väster om stan... Vi boende på denna sidan är numer 
tvungna att köra bil. Det fanns tidigare möjlighet att åka med 200 bussen, men inte 
längre... Kör man en mil kan man lika gärna köra tre. 

”Bor strax utanför Ulricehamns centrum... Alltså i Brunn. Och då tycker inte vi att vi bor 
långt bort. Men ni måste fullständigt glömt bort oss här på andra sidan sjön. Bilarna här 
går verkligen i skytteltrafik. Finns inte en enda buss som man kan åka med. Buss 71 gick 
runt brunn kyrka den lilla rättöversvägen för länge sedan. Varför kan ni inte göra det nu 
också, och att den går regelbundet runt här. Tror faktiskt att folk skulle åka mer buss bara 
det går bussar. Inte bara ett par gånger om dagen utan oftare och att det även går på 
kvällar lite senare och på helger när folk vill komma hem när man varit ute och roat sig. 

Bättre cykelbanor, underlätta cyklandet. 

Angående trafiksituationen på Marbäcksvägen/Strandvägen. Det har blivit allt värre med 
åren. Byggandet av motorvägen och nya industriområden har dessutom inneburit 
ytterligare belastning av den tunga trafiken som hämtar sitt grus från bergtäkten i 
Marbäck. Det är knappast tyst en minut under den tiden Det är väl känt hur buller menligt 
påverkar hälsan. Från Willys och söderut till Skottek får man väl anse att stadsdelen är ett 
villaområde. Förr, när biltrafiken inte var så intensiv var det kanske lättare att kombinera 
detta med en genomfart, men med dagens intensitet så är det ingen lämplig kombination. 

 

9.4  Biologisk mångfald och ekosystemtjänster 
Varför är den här frågan viktig i Ulricehamn?  
En levande och rik natur med stor biologisk mångfald och väl fungerande ekosystemtjänster 
är en förutsättning för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster beskriver relationen mellan 
människa och natur. Naturen tillhandahåller tjänster som exempelvis, vattenrening, 
pollinering och möjligheter till rekreation(se bild 3). Trots att ekosystemtjänsterna är 
grunden i vår välfärd är de ofta osynliga i viktiga samhällsbeslut. Biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster behöver därför skyddas, bevaras och utvecklas såväl i landsbygdsområden 
som i tätortsmiljöer.   
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Bild 3 Kategorisering av ekosystemtjänster, Illustration, Naturvårdsverket. 

 
Genom att skydda, bevara och utveckla den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna 
skapas förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling i kommunen.  Med en ökande 
befolkning och en ökad exploatering är det viktigt att den biologiska mångfalden och 
ekosystemtjänsterna inte utarmas. Detta måste särskilt beaktas i tillväxtkommunen 
Ulricehamn. Där de miljöer och värden som bidrar till kommunens attraktivitet bland annat 
finns i den levande landsbygden, rekreations- och friluftsmöjligheterna samt de värdefulla 
natur-, kultur- och odlingslandskapen.  

Vad vill vi uppnå?  
Strategiområdets önskvärda inriktning är att utveckla jord- och skogsbrukslandskapet i 
kommunen. Det mosaikartade landskapet hyser växter och djur som är av stort värde för den 
biologiska mångfalden och därmed förmågan att producera ekosystemtjänster.   

Vad ska prioriteras? 
 Ekosystemtjänster ska vägas in i alla beslut.   

 Kompensatoriska åtgärder ska vidtas där ekosystemtjänster hotas till exempel i 
tätbebyggt område där parkmark eller grönytor tas i anspråk. 

 

Så tyckte medborgarna: 
Det finns ett behov av fiskpassager för nedströmsvandring mot Åsunden. 

Som kommuninvånare saknar jag arbetet med ekosystemtjänster och hållbar utveckling 
över hela kommunen. En liten kommun med begränsade medel behöver göra mesta möjliga 
av dem, arbeta med och vårda de ekosystemtjänster vi har istället för att tvingas lägga 
pengar och resurser på att ersätta dem i efterhand. Tre grundbehov finns för att vi ska 
kunna bo här: vatten vi kan dricka, luft vi kan andas utan att riskera vår hälsa, och mark 
som kan brukas. Det är betydligt mer resurseffektivt att ha koll på hur de här tre 
basbehoven påverkas av kommunens utveckling än att exploatera först och få notan sedan. 
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Insatser behöver göras för att skydda Åsunden och dess naturvärden inklusive fiskbestånd! 

Åsundens vattenkvalitet är under risk. Åtgärder behöver vidtas. Det gäller dels utsläpp 
utefter Ätran och runt Åsundens stränder, men även insatser som att minska 
fritidsbåtarnas negativa påverkan. Tvåtaktsmotorer säljs inte längre och bör således fasas 
ut från sjön. Visionen bör vara att endast tillåta eldrivna motorer på sikt. 

10 Referenser 
Länsstyrelsen, Regionala miljömål för Västra Götaland, 2015:50. 

Miljömål.se, www.miljomal.se 

Naturvårdsverket, www.naturvårsverket.se 

Sveriges kommuner och landsting, SKL, www.skl.se 

Västra Götalands regionen, www.vgregion.se 

 

Illustrationer: 
Lidköpings kommun, Illustration, Avfallstrappan, 2017. 
https://lidkoping.se/boende-och-miljo/avfall-och-atervinning/vart-framtida-
sorteringssystem/avfallstrappan/#https%3A%2F%2Flidkoping.se%2Finnehall%2F2016%2F
06%2FAvfallstrappan_web.jpg 

Naturvårdsverket, Illustration, Kategorisering av ekosystemtjänster, 2017. 
http://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-
sverige/ekosystemtjanster/vad-ar-ekosystemtjanster/kategorisering-ekosystemtjanster.jpg 
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Bilaga 1 Idébank  
Nedanstående tankar och idéer har påträffats, uppkommit och diskuterats under 
beredningsarbetet. Dessa kan fungera som en inspiration i kommunens fortsatta arbete. 

Energi och transport 
 Förnya kommunens energiplan. 

 Sätt mål för att driva fram energieffektiva produkter och tjänster genom tufft ställda 
upphandlingskrav. Ställ krav på fossilfria transporter vid upphandling. 

 Sätt ambitiösa miljö- och energimål vid större ombyggnationer eller renoveringar av 
kommunalägda bostäder och lokaler. 

 Prioritera arbetet med elfordon och eldriven kollektivtrafik. Användning av 
biobränslen ska gynnas i planering och verksamhet. 

 En plan för en cykelinfrastruktur för invånare och besökare bör upprättas.  

 Utveckla kollektivtrafiken genom ett tätare samarbete med regionen. Sträva efter att 
kommunen ska få bättre linjedragningar inte minst på landsbygden. 
Närtrafiksystemet är ett bra exempel och kan utvecklas vidare. Sträva efter eldrivna 
bussar i stadstrafik. 

 Samarbeta med regionen om smartare resor. Resenärer ska kunna kombinera 
kollektivtrafik och cykel. 

 Delta i projektet Sol i Väst. 

 Delta i projektet Minimeringsmästarna. 

 Delta i nätverk som Sveriges Ekokommuner och/eller Klimatkommunerna. 

 Förmånscyklar för anställda likt Borås och Jönköping för att uppmuntra fler att ta 
cykeln och föregå med gott exempel. 

 Tillämpa alltid behovsbaserad ventilation och belysning i kommunala lokaler. 
Kommunen bör anta Belysningsutmaningen. 

 Kommunverksamheternas bilar bör senast 2021 vara utbytta till elbilar och 
biogasbilar.  

 Renovera och bygg klimatsmarta skolor med närvarostyrd belysning och ventilation, 
snålspolande toaletter och solpaneler på taken. 

 Installera närvarostyrd belysning på gång- och cykelvägar, det spar energi och gynnar 
fladdermöss. 

 Se över möjligheterna för laddning av elbilar och sök pengar från Klimatklivet. 
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Livsmedel, konsumtion och avfall 
 Kommunen kan tillsammans med andra närliggande kommuner ge småskaliga 

livsmedelsleverantörer möjlighet att leverera produkter till kommunal verksamhet via 
en samordnad varudistribution. 

 Uppmuntra till direkthandel med lokalproducerad mat genom s.k. rekoringar. 

 Ställa krav på miljömässig hållbarhet när produkter och tjänster upphandlas. 

 Minskar andelen oönskade kemikalier i förskolor och skolor. Ge pedagoger och barn 
ökade kunskaper om hälsa, miljö och konsumtion och lägga grunden för ett hållbart 
samhälle genom att förskolan blir en giftfri miljö. Kommunen kan delta i projektet 
Giftfri förskola. 

 Ta fram en åtgärdsplan avseende mikro- och makroplaster. Förekomst och spridning 
ska minimeras genom ökade renhållningsåtgärder m.m. 

 Använd avfallstaxan som ett incitament för att minimera avfallsmängden. 

 Ge stöd och hjälp till fastighetsägare för att utveckla moderna system för 
avfallshanteringen.  Där så är möjligt bör kompostering ske. 

 Etablera sortergårdar och prylbodar för att främja återvinning och återbruk i hela 
kommunen. 

 Arbeta för att minska invånarnas användning av och exponering för miljö- och 
hälsofarliga ämnen. 

 Återvinningscentralen Övreskog kan utvecklas med en utbyggnad likt den som finns i 
Eskilstuna. Det innebär att en utveckling med försäljning av secondhand varor, café 
och träffpunkt. Detta skulle kunna ersätta och fungera som en förflyttning 
Överskottslagret som finns på Villagatan. Det kan vidare utvecklas med 
återvinningsverkstäder och växthus. 

 Förnya kommunens avfallsplan. 

 Mediciner bör kunna lämnas på återvinningscentralen för vidareförmedling till rätt 
aktör för omhändertagande. 

Infrastruktur och bebyggd miljö  
 Anpassar byggandet och marken till ett förändrat klimat både för att minska riskerna 

och dra nytta av de förutsättningar klimatförändringarna för med sig. 

 Kommunens inställning vad avser hållbarhetskrav, avgiftsstyrning och praxis för 
byggande, entreprenadupphandling och liknande bör göras tydlig och känd för alla 
intressenter. 

 Kommunens förvaltningar och övriga verksamheter ska bygga med resurssnåla och 
sunda material och metoder. Byggnaderna utformas för en välfungerande 
avfallshantering. 
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 Anordnar en markanvisningstävling för ett område där ledorden ska vara ett grönt 
bostadsområde byggt helt i trä med t.ex. grönskande tak, solceller. 

 Stimulera flera att bygga miljöeffektivt och ska därför ha lägre avgifter för bygglov, 
startbesked och planavgift för den som bygger energieffektivt. 

 Delta i Citylab Action, en process för hållbar stadsutveckling, och arrangera ett 
Forum för strategisk byggherresamverkan. 

 Uppmärksamma skillnaderna mellan olika typer av konstruktioner och materialval 
vid nybyggnation. Kommunen bör även i detta avseende sträva efter ett ökat inslag av 
miljö- och klimatvänligt byggande. 

 

Biologisk mångfald och ekosystemtjänster 
 Mark- och vattenområden som har särskild betydelse för rekreation ska stärkas och 

utvecklas. Åsunden, Ätran, Viskan och andra vattendrag ska ha högsta ekologiska 
standard. 

 Den jord- och skogsmark som Ulricehamn kommun äger ska brukas på ett hållbart 
sätt.  

Övrigt 
 Fler skolor ska ha Grön Flagg. 

 Instifta ett miljöpris. 

 Vara invånare och företag behjälpliga med att söka och ge råd och information om 
statliga regionala bidrag för projekt. 

 Vid rådgivning om bygglov, tipsa om miljövänligare alternativ. 

 Skaffa en app som uppmuntrar och underlättar sopsortering för invånarna. 

 Etablera kvartersodlingar. 

 Utred påverkan av trådlösa nätverk, framför allt i förskolan.
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1 Sammanfattning 
En tillfällig beredningsgrupp tillsattes under 2016 för att arbeta fram en strategi för 
kommunens arbete med lokala miljöfrågor. Beredningsgruppen redovisade sitt uppdrag i 
dokumentet ”Strategi för kommunens arbete med lokala miljöfrågor”. Kommunfullmäktige 
har gett kommunstyrelsen och förvaltningen i uppdrag att yttra sig avseende ekonomi, 
laglighet och konsekvenser i övrigt. Den föreslagna strategin innehåller inga formuleringar 
som är tveksamma ur laglighetssynpunkt.  
 
Enligt förvaltningens bedömning innehåller strategidokumentet 8 strategiområden, 17 
prioriteringsområden och en idébank som innehåller 44 åtgärdsförslag. Det innebär att ett 
omfattande arbete som kan kräva stora resurser. En kartläggning av miljötillståndet behöver 
göras som en bas för en framtida handlingsplan. Om inte en sådan genomförs är 
sannolikheten stor att vissa områden där kommunen ligger långt framme, och där åtgärders 
marginalvinst är liten, prioriteras medan andra områden där behovet är större inte kommer 
med alternativt inte ges den prioritet de skulle behöva. I flera av de utpekade 
strategiområdena ingår flera strategiområden och kopplingen till de nationella 
miljökvalitetsmålen är oklar. 
 
Den miljöstrategiska målbilden, att Ulricehamns kommun ska vara i framkant som en 
ekologiskt hållbar kommun, har inte satts i tidsperspektiv och är därmed oklar. Oavsett 
tidsperspektiv kräver målsättningen omfattande förändringar avseende arbetssätt och 
metoder, och kan kräva omfattande kompetenshöjning och resurser. Strategiområdet energi 
och transporter innehåller delvis prioriteringsområden där kommunen redan ligger långt 
framme och där åtgärdernas marginalvinst är liten. Inom delar av strategiområdet livsmedel, 
konsumtion och avfall har kommunen kommit långt i miljöarbetet och marginalvinsten av 
ytterligare åtgärder bedöms vara marginell. En del av prioriteringsområdena ligger utanför 
kommunens rådighet vilket kan försvåra genomförandet.  
Detta gäller också strategiområdet infrastruktur och bebyggd miljö. Strategiområdet 
biologisk mångfald och ekosystemtjänster, vilket är grunden för övrigt miljöarbete, bör lyftas 
fram mer. Detta område är kraftigt eftersatt i kommunen. Utan ett kraftfullt och progressivt 
arbete inom detta strategiområde är det tveksamt om kommunen kan höja sin ranking som 
ekologiskt hållbar kommun.  
 
Sammantaget görs bedömningen att strategiförslaget mycket omfattande och om det 
genomförs sannolikt innebär stora förändringar för verksamheten. Strategin bedöms som 
genomförbar men mycket resurskrävande och kan innebära att kunskapsnivån i kommunen 
behöver höjas avsevärt hos handläggare och beslutsfattare, och att flera arbetsprocesser, 
rutiner, styrdokument, etc. behöver arbetas om. Samtidigt bedöms ett genomförande av 
strategin ge långtgående positiva effekter för kommunen och dess innevånare.  
 
Strategin ska konkretiseras i en handlingsplan med förslag på uppdrag och mål på rimlig 
ambitionsnivå. Handlingsplanen bör också innehålla en kartläggning av miljötillståndet i 
kommunen så att en prioritering kan göras i den långa listan av prioriteringsområden utifrån 
kostnadseffektivitet och miljönytta. Samma krav bör ställas på åtgärdsförslag och 
framgången i varje åtgärdsförslag bör kunna mätas på ett adekvat sätt och årligen följas upp. 
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2 Uppdraget 
 
En tillfällig beredningsgrupp tillsattes under 2016 för att arbeta fram en strategi för 
kommunens arbete med lokala miljöfrågor. Beredningsgruppens uppdrag bestod i att peka ut 
inriktningar som var av störst betydelse för att skapa förutsättningar för ett långsiktigt 
hållbart miljöarbete inom kommunen samtidigt som kommunens utveckling och tillväxt 
främjades. För att säkerställa att kommunens arbete med miljöfrågor utgår ifrån ett 
långsiktigt perspektiv med väl avgränsade prioriteringar och vägval skulle strategin 
konkretiseras i 3-4 strategiområden med utgångspunkt från de nationella 
miljökvalitetsmålen samt kommunens senast antagna översiktsplan. 
 
Beredningsgruppen redovisade sitt uppdrag till Kommunfullmäktige i november 2017 genom 
ett förslag till styrdokument kallat ”Strategi för kommunens arbete med lokala miljöfrågor”. 
Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen och förvaltningen i uppdrag att yttra sig 
avseende ekonomi, laglighet och konsekvenser i övrigt. 

3 Förvaltningens yttrande 
 

3.1 Generella synpunkter 
 
En av utgångspunkterna för strategiarbetet var en koppling till de nationella 
miljökvalitetsmålen. I strategin finns inga tydliga kopplingar mellan nationella och lokala 
miljömål vilket kan försvåra arbetet med en handlingsplan. 
 
Kommunen har för närvarande inga lokala miljömål. Det är därför angeläget att kommunen 
får nya lokala miljömål som utifrån lokala perspektiv bibehåller och förbättrar 
miljötillståndet, för att på så sätt skapa en attraktiv kommun dit människor vill flytta. 
 
En kartläggning av miljötillståndet behöver göras som en bas för en framtida handlingsplan 
då det saknas aktuella uppgifter om miljötillståndet i kommunen utifrån de nationella 
miljömålen. Utan en kartläggning finns inte kunskap om hur långt kommunen kommit inom 
olika områden/olika miljömål. Konsekvensen blir att områden där kommunen redan kommit 
långt prioriteras medan områden som idag är eftersatta blir ytterligare eftersatta. Prioritering 
bör utmynna i angelägna områden där åtgärder är kostnadseffektiva, dvs. stor miljönytta är 
möjlig att uppnå till en billig kostnad. En sådan prioritering är svår att göra utan en 
kartläggning som bas. Utan en kartläggning är därför risken stor att områden prioriteras där 
marginalnyttan för miljön är liten och kostsam. 
 
Strategin är väldigt omfattande och tar upp många olika strategiområden (se nedan under 
respektive strategiområde). Totalt omfattar strategin enligt förvaltningens bedömning 8 
strategiområden och 17 prioriteringsområden, undantaget den miljöstrategiska målbilden. 
Bifogat strategidokumentet finns dessutom en idébank som omfattar 44 åtgärder. Efter 7 år 
utan något samordnat miljöarbete och utan lokala miljömål finns det naturligtvis många 
eftersatta områden och många angelägna miljöområden att arbeta med. Det är dock tveksamt 
om kommunens fortsatta miljöarbete underlättas av så många strategiområden, 
prioriteringsområden och åtgärdsförslag. Utan en stor politisk enighet om en bred satsning 
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på miljöområdet och att miljöområdet prioriteras resursmässigt i budget gör förvaltningen 
bedömningen att det blir svårt att genomföra strategidokumentets intentioner. 
 
Det är också tveksamt om ett strategidokument ska peka ut ”ska”-mål. 

3.2 Miljöstrategisk målbild 
 

3.2.1 Laglighet 
 
Avsnittet miljöstrategisk målbild innehåller inga formuleringar som är tveksamma ur 
laglighetssynpunkt. 
 

3.2.2 Ekonomi 
 
För att fullständigt bedöma de ekonomiska konsekvenserna av den miljöstrategiska 
målbilden behöver strategin brytas ned i konkreta åtgärder, t.ex. formulerade i en 
handlingsplan. Redan nu kan dock några konsekvenser identifieras.  
 
För att konkretisera den miljöstrategiska målbilden behövs en kartläggning av 
miljötillståndet i kommunen. Denna kartläggning behövs som en grund för ett vidare arbete 
med en handlingsplan. 
 
I dag är det många medborgare som ställer krav på ett progressivt miljö- och 
hållbarhetsarbete. Detta är därför en del i att locka människor att flytta till kommunen och 
kommunen gynnas av ett bra miljöarbete. Ett genomförande av en handlingsplan baserad på 
den miljöstrategiska målbilden leder sannolikt till ökad inflyttning och säkerställer miljön för 
kommunens invånare. Målbilden innebär en ambitionshöjning som inte bedöms möjlig att 
hantera inom befintlig ram och verksamhet. Handlingsplanen kommer att innehålla många 
åtgärder, omfatta ett stort antal områden och ta flera år att genomföra. För att genomföra en 
sådan handlingsplan krävs att miljöarbetet betraktas som del av kommunens ordinarie 
verksamhet och inkluderas i löpande, ordinarie budgetarbete. 
 
Nationellt och regionalt betraktas miljöarbetet samt att uppfylla de nationella miljömålen 
som prioriterat. Konkret innebär detta att det finns stora möjligheter för kommunen att söka 
bidrag. Bidragen är konstruerade så att kommunen vid genomförande av miljöåtgärder står 
för 50 % av kostnaden. Detta innebär att kommunen inte behöver bära hela kostnaden för ett 
progressivt miljö- och hållbarhetsarbete.  

3.2.3 Konsekvenser 
 
Definitionerna av vad som är ekologiskt hållbart varierar. Att vara i framkant som en 
ekologiskt hållbar kommun kan därför tolkas på olika sätt både vad gäller nivå och vad ett 
ekologiskt hållbart Ulricehamn innebär. Det är fullt möjligt att arbeta med den 
miljöstrategiska målbild som beskrivs i strategidokumentet. Utan en konkretisering är det 
dock svårt att bedöma konsekvenserna. Är målet att Ulricehamn ska vara bland de 10 bästa 
hållbarhetskommunerna inom 5 år, en möjlig tolkning av den miljöstrategiska målbilden, 
kommer det att krävas mycket stora förändringar och stora resurser för att nå detta mål. Är 
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målet mera av visionskaraktär kan förändringarna ske gradvis och resursbehovet spridas ut 
över en längre tidsperiod.  
 
Flera kommuner har gjort en snabb resa och snabbt blivit bland de framgångsrikaste 
hållbarhetskommunerna. Förutsättningarna för detta har varit stark och bred politisk 
enighet, engagemang kring övergripande mål och att man satsat stora resurser för att nå 
målet. 
 
Oavsett om den miljöstrategiska målbilden tolkas i ett kortsiktigt eller långsiktigt perspektiv 
bör det vara klart att det kommer att krävas genomgripande förändring som genomsyrar och 
omfattar hela kommunen, samt en prioritering av miljön i beslut och resursfördelning. Med 
bra beslutsunderlag som bygger på gedigen utredning och visar miljönyttan av olika 
alternativ, och med välavvägda politiska beslut där miljönyttan ges en prioriterad roll har 
Ulricehamns kommun stora möjligheter att snabbt höja sin ranking. Erfarenhet från 
framgångsrika kommuner visar att hållbarhetssatsning inte innebär avkall på andra 
prioriteringar och långsiktigt lönar sig, till exempel genom ökad inflyttning. 
 
Kommunen har också en stark roll som föregångare och förebild men kan bara agera på 
områden som kommunen har rådighet över. Genom att bli en stark aktör kan kommunen 
påverka andra aktörer. Först när målbilden konkretiserats i en handlingsplan kan 
konsekvenserna bedömas fullt ut. Det är viktigt att de delar av organisationen som berörs och 
har kompetens, medverkar i formuleringen och genomförande av handlingsplan.  
 
Strategidokumentet menar att den strategiska målbilden genomförs genom att miljö- och 
hållbarhetsarbetet drivs och förankras i hela den kommunala verksamheten, att 
miljöledningssystem införs, att miljöarbetet formuleras i mätbara mål som årligen följs upp, 
att alla förslag till kommunala beslut ska innehålla en miljöbedömning och att kommunen 
söker medel för omställning till hållbart samhälle (se ekonomi ovan). Här kan flera 
konsekvenser förutses.  
 
Införande av obligatoriskt miljöledningssystem kan innebära ett omfattande arbete med 
livscykelanalyser, dvs. att varje produkts eller tjänsts hela process följs och att man 
identifierar var miljöförbättringar kan göras. Ett alternativ kan vara att begränsa kravet på 
miljöledningssystem och livscykelanalys till områden där miljövinster sannolikt är störst. 
Detta behöver utredas.  
 
Kommunen behöver en kartläggning av vad som skett de senaste 7 åren och hur 
miljöstatusen ser ut. Detta bör ligga till grund för hur framgången i miljöarbetet ska mätas, 
hur data skall samlas in och vad som är lämpliga mät-/nyckeltal. Viktigt är att målens miljö- 
och medborgarnyttan tydliggörs och att den reella åtgärdskostnaden, dvs. åtgärdskostnad 
minus miljönytta lyfts fram. En kartläggning och utredning av lämpliga mätetal för 
miljöframgången bör utredas och vara en del i en handlingsplan. Detta innebär ett 
omfattande arbete men underlättar samtidigt politiska ställningstaganden.   
 
Ska miljö- och hållbarhetsarbetet förankras och drivas i hela den kommunala verksamheten, 
och alla förslag till kommunala beslut innehålla en miljöbedömning, förutsätter detta en 
konsensus och medvetenhet om vad ekologisk hållbarhet är. Det innebär också att 
hållbarhetsaspekten säkerställs och finns med som en viktig komponent i relevanta 
sammanhang i kommunens arbete och politiska ställningstaganden. Det finns idag 
erfarenhet från andra kommuner och vägledning från Naturvårdsverket, Regeringen och 
Länsstyrelsen som kan utnyttjas. Samtidigt förutsätter detta att miljönyttan med olika 
beslutsförslag lyfts fram och tydliggörs i beslutsunderlag. Detta kan leda till att checklistor, 
rutiner, processkartläggningar, riktlinjer, etc. behöver arbetas om.  
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Vidare kan det bli aktuellt med utbildning av både handläggare och beslutsfattare, så att 
kompetens finns för att producera behövliga beslutsunderlag och att politiska 
ställningstaganden har god vägledning samt tar sin utgångspunkt i ekologisk kunskap och 
ekologisk hållbarhet vilket leder fram mot det övergripande miljöstrategiska målet.  
 

3.2.4 Slutsats 
 
Målbilden är möjligt att arbeta med. Beroende på vilken väg som kommunen väljer att gå blir 
konsekvenserna olika och det går därför inte, utan att det politiskt blivit fastställt vilken 
ambitionsnivå kommunen ska lägga sig på och hur snabbt kommunen vill nå det 
övergripande målet, att fullt ut bedöma konsekvenserna.  

3.3 De fyra strategiområdena 
 

3.4 Energi och transporter 
 

3.4.1 Laglighet 
 
Strategiområdet energi och transporter innehåller inga formuleringar som är tveksamma ur 
laglighetssynpunkt. 
 

3.4.2 Ekonomi 
 
Utifrån strategiområdet energi och transporter är det svårt att bedöma särskilda ekonomiska 
förutsättningar och konsekvenser. Föreslagna prioriteringar kan innebära investeringar. 
Ekonomiska förutsättningar och konsekvenser kan först bedömas då strategin bryts ner och 
tydliggörs i en handlingsplan och i konkreta mål. I en ekonomisk bedömning är det ytterst 
viktigt att kostnadseffektiviteten tydliggörs, dvs. att miljö-nyttan/vinsten uttrycks i monetära 
termer, alternativt värderas, och relateras till åtgärds-/investeringskostnad. 
 
Det finns medel att söka för genomförande av åtgärder inom strategiområdet. Detta innebär 
att kommunen kan få 50 % bidrag för åtgärder och därmed inte behöver stå för hela 
kostnaden ensam.  

3.4.3 Konsekvenser 
 
Detta är egentligen två strategiområden som slagits samman till ett. I strategiområdet energi 
och transporter tar beredningen upp tre inriktningar som medborgarna anser att kommunen 
ska fokusera på: Energieffektivisering av offentliga inrättningar och installation av solceller, 
upphandling av kommunala transporter, fordon och bränsle samt hållbar och säker 
energiförsörjning för kommunens invånare. Strategiområdets önskvärda inriktning är att 
kommunens verksamheter inom energi för drift och transporter ska vara fossilfria senast år 
2025. 
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Kommunen kan påverka de verksamheter den har rådighet över. Ansvar för kollektivtrafiken 
finns inom regionens verksamhet och kommunen kan påverka genom samplaneringsmöten.  
 
Energieffektivisering av kommunala fastigheter har varit framgångsrik och nått långt. Detta 
arbete befinner sig nu i ett läge där marginalnyttan av ytterligare åtgärder riskerar att bli låg. 
 
I stort sett hela tjänstebilsflottan drivs idag med biogas. De maskiner som används i skötsel 
av t.ex. parker drivs till mycket stor del med miljövänlig diesel. Stora delar av 
prioriteringsområdet är alltså redan genomfört. Däremot behöver kommunala transporter 
utredas och elbilsmarknadens utveckling behöver följas. 
 
Möjligheterna att styra genom upphandling behöver också utredas vidare då det bland annat 
visat sig att det ibland är svårt att genomdriva krav om det inte finns ersättningsprodukter, 
att kompetensstöd till upphandlingsenheten inte fungerar fullt ut, etc. 
 
All el som köps in av kommunen är miljövänlig varför prioriteringsområdet till stor del redan 
är uppfyllt. Med tanke på klimatförändringen behöver dock elförsörjningen ses över. 
 

3.4.4 Slutsats 
 
Strategiområdet är fullt möjligt att jobba med. De utpekade områden är till stor del sådana 
där kommunen är långt framme redan idag. Därför blir flera av förändringarna sådan som är 
på marginalen och kan innebära större insatser än övriga prioriterade områden i 
strategidokumentet. 

3.5 Livsmedel, konsumtion och avfall 
 

3.5.1 Laglighet 
 
Strategiområdet livsmedel, konsumtion och avfall innehåller inga formuleringar som är 
tveksamma ur laglighetssynpunkt. 
 

3.5.2 Ekonomi 
 
Utan att strategiområdet livsmedel, konsumtion och avfall omvandlats till konkreta åtgärder 
går det inte att fullständigt bedöma de ekonomiska konsekvenserna. Föreslagna 
prioriteringar kan innebära investeringar. Ekonomiska förutsättningar och konsekvenser kan 
först bedömas då strategin bryts ner och tydliggörs i en handlingsplan och i konkreta mål. I 
en ekonomisk bedömning är det ytterst viktigt att kostnadseffektiviteten tydliggörs, dvs. att 
miljö-nyttan/vinsten uttrycks i monetära termer, alternativt värderas, och relateras till 
åtgärds-/investeringskostnad. 
 
Det finns medel att söka för genomförande av åtgärder inom strategiområdet. Detta innebär 
att kommunen kan få 50 % bidrag för åtgärder och därmed inte behöver stå för hela 
kostnaden ensam. 
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3.5.3 Konsekvenser 
 
Detta är tre strategiområden som slagits samman till ett. Områdena berör dock varandra och 
är på sätt och vis länkade till varandra.  
 
Över 40 % av de livsmedel som köps in till den kommunala verksamheten är ekologiska och 
hållbara produkter. Kontinuerlig arbetas med att höja denna andel. Upphandling av lokala 
produkter har visat sig svårt att genomföra då det snedvrider konkurrensen, men även här 
pågår arbete. Detta är alltså ett prioriteringsområde där kommunen ligger långt fram. 
 
Det är fullt möjligt för Ulricehamns kommun att befinna sig högst upp i avfallstrappan. Det 
pågår en process att ta fram en ny avfallsplan för Ulricehamns kommun och många av 
prioriteringsområdena inom strategiområdet omfattas helt eller delvis av denna nya 
avfallsplan. Samordning bör ske vad gäller prioriteringsområdena återbruk och återvinning, 
användning av organiskt avfall som resurs för energiutvinning samt sortering av matavfall. 
 
Tre av prioriteringsområdena, organiskt avfall som resurs för energiutvinning, 
kvalitetssäkring av slam och giftfri kommun, har direkt betydelse för och koppling till 
projekteringen av det nya reningsverket och fjärrvärmeverket. Det är oklart om 
projekteringsprocessen tagit hänsyn till prioriteringsområdena. Hänsyn till 
prioriteringsområdena kan innebära att projekteringsprocessen utökas, blir mera 
omfattande, tidskrävande samt resurskrävande. Samtidigt kan miljö-nyttan/vinsten bli stor 
varför kostnadseffektiviteten för kommunen blir stor, dvs. hög utväxling på investerade 
resurser.  
 
Erfarenhet från andra kommuner visar att systematisk utfasning av farliga kemikalier kan 
vara problematisk. I vissa fall är det svårt att hitta ersättningsprodukter.  
 

3.5.4 Slutsats 
 
De utpekade prioriterade områdena inom strategiområdet är möjliga att genomföra men det 
är svårt att bedöma hur stora konsekvenserna blir utan att prioriteringsområdena 
konkretiserats mera och får tydligare mål. 

3.6 Infrastruktur och bebyggd miljö 
 

3.6.1 Laglighet 
 
Strategiområdet infrastruktur och bebyggd miljö innehåller inga formuleringar som är 
tveksamma ur laglighetssynpunkt. Plan- och bygglagen kan dock utgöra en begränsning. 
 

3.6.2 Ekonomi 
 
Utan att strategiområdet infrastruktur och bebyggd miljö omvandlats till konkreta åtgärder 
går det inte att fullständigt bedöma de ekonomiska konsekvenserna. Föreslagna 
prioriteringar kan innebära investeringar. Ekonomiska förutsättningar och konsekvenser kan 
först bedömas då strategin bryts ner och tydliggörs i en handlingsplan och i konkreta mål. I 
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en ekonomisk bedömning är det ytterst viktigt att kostnadseffektiviteten tydliggörs, dvs. att 
miljö-nyttan/vinsten uttrycks i monetära termer, alternativt värderas, och relateras till 
åtgärds-/investeringskostnad. 
 
Det finns medel att söka för genomförande av åtgärder inom strategiområdet. Detta innebär 
att kommunen kan få 50 % bidrag för åtgärder och därmed inte behöver stå för hela 
kostnaden ensam. 
 

3.6.3 Konsekvenser 
 
Två strategiområden har slagits samman till ett. Strategiområde infrastruktur överlappar 
delvis med transporter (se ovan). 
 
Kommunen kan påverka de verksamheter den har rådighet över. Merparten av den tunga 
trafiken nyttjar större vägar och dessa sköts av Trafikverket. Inom branschen pågår 
miljöarbete initierat av nationellt miljöarbete, bl.a. att Sverige ska vara fossilfritt 2045. 
Prioriteringsområdet ligger i huvudsak utanför kommunens rådighet.  
 
Cykelinfrastrukturen var ett prioriterat område i miljömålen 2008. Det finns en grund för 
fortsatt arbete med detta prioriteringsområde i form av en utbyggnadsplan från 2010 vilken 
följts upp 2016.  
 
Kollektivtrafiken sköts regionalt och kommunen kan framföra förslag på flexibla lösningar på 
samplaneringsmöten, men kommunen har ingen beslutanderätt. 
 
Genom STUBO kan kommunen vara föregångare för miljö- och klimatvänligt byggande. Ett 
lågenergihus invigdes 2009 och energi- och elförbrukningen har minskat i STUBO:s 
fastigheter. Kommunen har små möjligheter att öka miljö- och klimatvänligt byggande via 
bygglov, endast baskrav ställs. Hittills har kommunen i liten utsträckning utnyttjat 
möjligheten att styra via detaljplanebestämmelser och möjligheterna behöver utredas. 
 
Att styra via taxor och avgifter är en metod som framgångsrika hållbarhetskommuner använt, 
t.ex. styrning via markpriser på kommunal mark. Taxor och avgifter bör vara väl 
underbyggda. Både miljönytta och miljö-onytta behöver synliggöras för de som betalar taxor 
och avgifter. 
 
Kommunen kan som beställare, byggherre och hyresgäst ställa höga miljökrav och på så sätt 
vara en förebild samt leda utvecklingen i rätt riktning.  

3.6.4 Slutsats 
 
Det är fullt möjligt att arbeta med prioriteringsområdena. Dock skiljer sig kommunens 
rådighet mellan områdena varför möjligheterna att nå framgång kan vara olika. Respektive 
prioriteringsområden behöver följas upp med avseende på områdets nuvarande situation i 
kommunen, t.ex. planer, projekt, etc. Prioriteringsområdena bör också stämmas av mot 
andra arbetsområden. Det är svårt att bedöma konsekvenserna fullt ut utan att 
strategiområdet och prioriteringsområdena konkretiserats närmare. Potentiellt kan det 
finnas begränsningar genom lagar och bestämmelser. Vidare kan ett flertal styrdokument 
behöva arbetas om/förnyas, vilket i sin tur kan innebära förnyelse av processer, rutiner, etc.   



Utredning av Strategi för kommunens arbete med lokala miljöfrågor 2016/20

 
 
 
 

12

3.7 Biologisk mångfald och ekosystemtjänster 
 

3.7.1 Laglighet 
 
Strategiområdet biologisk mångfald och ekosystemtjänster innehåller inga formuleringar 
som är tveksamma ur laglighetssynpunkt.  
 

3.7.2 Ekonomi 
 
Utan att strategiområdet biologisk mångfald och ekosystemtjänster omvandlats till konkreta 
åtgärder går det inte att fullständigt bedöma de ekonomiska konsekvenserna. Föreslagna 
prioriteringar kan innebära investeringar. Ekonomiska förutsättningar och konsekvenser kan 
först bedömas då strategin bryts ner och tydliggörs i en handlingsplan och i konkreta mål. I 
en ekonomisk bedömning är det ytterst viktigt att kostnadseffektiviteten tydliggörs, dvs. att 
miljö-nyttan/vinsten uttrycks i monetära termer, alternativt värderas, och relateras till 
åtgärds-/investeringskostnad. 
 
Det finns medel att söka för genomförande av åtgärder inom strategiområdet. Detta innebär 
att kommunen kan få 50 % bidrag för åtgärder och därmed inte behöver stå för hela 
kostnaden ensam. Däremot behöver kommunen fastställa hur ansökningsarbetet ska 
förankras och organiseras då det kräver medverkan från flera olika enheter, idag saknas 
information och rutiner för detta. Vidare behöver kommunen säkerställa 
motprestationsmedel, dvs. kommunens del av åtgärdskostnaden. 
 

3.7.3 Konsekvenser 
 
Biologisk mångfald och ekosystemtjänster (EST) är starkt sammankopplade, utan biologisk 
mångfald blir det inga EST. Dessutom vilar Hållbar utveckling på en grund av biologisk 
mångfald och EST. Att biologisk mångfald och EST bildar ett strategiområde är därför 
logiskt.  
 
Biologisk mångfald och naturvårdsarbete är det miljöområde i kommunen som behöver 
arbetas mest med. Behovet att synliggöra ekosystemtjänsters värden i samhällsbeslut har 
belysts i regeringsproposition (prop. 2013/14:141). Inom miljösystemmålen, i etappmålet 
”Den biologiska mångfaldens och ekosystemtjänsternas värden” står att ”senast 2018 ska 
betydelsen av den biologiska mångfalden och värdet av ekosystemtjänster vara allmänt kända 
och integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska avvägningar och andra beslut i 
samhället där det så är relevant och skäligt”. Utan tvekan berörs den kommunala 
verksamheten och kommunala beslut. Integrationen av biologisk mångfald och EST i enlighet 
med regeringens proposition och miljömålssystem krävs en utveckling när det gäller 
kommunens planering.  
 
Klimatförändringen är ett faktum idag. Kommunen behöver arbeta med klimatomställning 
och förebygga klimatförändringarna. I ett sådant arbete spelar den biologiska mångfalden 
och EST en central roll. EST har också en stark koppling till människors hälsa och 
välbefinnande, viktiga delar i ÖP och i den satsning kommunen för närvarande arbetar med 
för att öka antalet kommuninnevånare.  
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De prioriteringsområden som pekas ut är därför av högsta relevans för att bli en hållbar 
kommun. Konsekvenserna kan dock bli långtgående. Värdet av biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster behöver genomsyra hela verksamheten och starkt färga prioriteringar 
samt beslut. Eftersom Ulricehamns kommun till stor del saknar denna kunskapsgrund idag, 
kan en konsekvens bli att det behövs en kraftig satsning på medvetenhet och 
kunskapshöjande åtgärder. Denna kunskap och medvetenhet behövs också när det gäller 
kompensatoriska åtgärder.  
 
Vidare behövs mycket arbete med rutiner, verktyg och beslutsprocesser så att biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster kan integreras, och därmed ha en given plats i 
beslutsunderlag och välavvägda beslut. För att genomföra detta behövs resurser. 
 

3.7.4 Slutsats 
 
Strategiområdet bedöms vara fullt möjligt att jobba med. Arbetet kommer att vara 
genomgripande och ta tid att genomföra. Vinsten för kommunen med att ha en tydlig strategi 
är att Ulricehamns blir en ekologisk hållbar kommun som är väl rustad för klimatförändring 
och en kommun som det är attraktivt att flytta till.



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2018-11-29 
Sida 1 av 1 

§ 324/2018

Förändrat uppdrag gällande nytt stadsbibliotek 
Dnr 2016/761 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade i februari (§ 23/2018) om att bevilja medel till att genomföra 
en arkitekttävling i samband med byggnation av ett nytt stadsbibliotek. I september 
beslutade fullmäktige därefter om juryns sammansättning, juryns mandat och 
referensgrupper (§ 156/2018). 

Sveriges Arkitekters tävlingsnämnd meddelande i slutet av september att de inte vill ställa sig 
bakom tävlingsprogrammet då de anser att detaljplanen är för styrande och att avtalet med 
ICA fastigheter är för snävt skrivet. Sveriges Arkitekter anser att det begränsar möjligheterna 
till en bra tävling. 

Kommunstyrelsens presidium är eniga om att gällande avtal och detaljplan inte ska göras om 
och att förvaltningen därmed får hitta alternativ till tänkt arkitekttävling. Förvaltningen har 
haft som utgångspunkt att hitta ett förslag som är så likt en arkitekttävling som möjligt med 
flera alternativ att välja mellan. Inriktningen i nuläget är att använda ramavtal för arkitekter 
med en så kallad förnyad konkurrensutsättning. Om överprövning eller andra hinder skulle 
uppstå kommer förvaltningen att gå vidare med andra lösningar. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2018-10-29 från servicechef 

Ordförandes förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att avsluta uppdrag om att genomföra arkitekttävling och att 
verkställa byggnation av nytt stadsbibliotek. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att avsluta uppdrag om att genomföra arkitekttävling och att 
verkställa byggnation av nytt stadsbibliotek. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

2018-10-29 

Tjänsteskrivelse Förändrat uppdrag gällande nytt 
stadsbibliotek 
Diarienummer 2016/761, löpnummer 3926/2018 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade i februari (§ 23/2018) om att bevilja medel till att genomföra 
en arkitekttävling i samband med byggnation av ett nytt stadsbibliotek. I september 
beslutade fullmäktige därefter om juryns sammansättning, juryns mandat och 
referensgrupper (§ 156/2018). 

Sveriges Arkitekters tävlingsnämnd meddelande i slutet av september att de inte vill ställa sig 
bakom tävlingsprogrammet då de anser att detaljplanen är för styrande och att avtalet med 
ICA fastigheter är för snävt skrivet. Sveriges Arkitekter anser att det begränsar möjligheterna 
till en bra tävling. 

Kommunstyrelsens presidium är eniga om att gällande avtal och detaljplan inte ska göras om 
och att förvaltningen därmed får hitta alternativ till tänk arkitekttävling. Förvaltningen har 
haft som utgångspunkt att hitta ett förslag som är så likt en arkitekttävling som möjligt med 
flera alternativ att välja mellan. Inriktningen i nuläget är att använda ramavtal för arkitekter 
med en så kallad förnyad konkurrensutsättning. Om överprövning eller andra hinder skulle 
uppstå kommer förvaltningen att gå vidare med andra lösningar. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen får i uppdrag att avsluta uppdrag om att genomföra arkitekttävling och att 
verkställa byggnation av nytt stadsbibliotek. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade i februari (§ 23/2018) om att bevilja medel till att genomföra 
en arkitekttävling i samband med byggnation av ett nytt stadsbibliotek. I september 
beslutade fullmäktige därefter om juryns sammansättning, juryns mandat och 
referensgrupper (§ 156/2018). 

Samarbetet med Sveriges Arkitekter etablerades under våren 2018 och förvaltningen har 
tagit fram ett tävlingsprogram för att kunna genomföra en arkitekttävling. Arbetet har gjorts 
med stöd av Sveriges Arkitekter och innehållit avstämningar kring projektets förutsättningar 
i form av ambitioner kring tävlingens innehåll, gällande detaljplan, lokalprogram och 
kommunens avtal med ICA fastigheter. 

Enligt regelverket hos Sveriges Arkitekter för tävlingar som ska ske i deras regi, tas alltid 
kommande tävlingar upp i deras nämnd. Nämnden meddelande i slutet av september att de 
inte vill ställa sig bakom tävlingsprogrammet då de anser att detaljplanen är för styrande och 
att avtalet med ICA fastigheter är för snävt skrivet. Sveriges Arkitekter anser att det 
begränsar möjligheterna till en bra tävling och vill att Ulricehamns kommun ser över avtalet 
med ICA samt arbetar om detaljplanen för att de ska fortsätta samarbetet. 

Kommunstyrelsens presidium är eniga om att gällande avtal och detaljplan inte ska göras om 
och att förvaltningen därmed får hitta alternativ till tänk arkitekttävling.  
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Förvaltningen har tittat på olika alternativ till en arkitekttävling. Förvaltningen har haft som 
utgångspunkt att hitta ett förslag som är så likt en arkitekttävling som möjligt med flera 
alternativ att välja mellan. 
 
Förvaltningens inriktning i nuläget är att använda ramavtal för arkitekter med en så kallad 
förnyad konkurrensutsättning. Det innebär att samtliga tre ramavtalsleverantörer får i 
uppdrag att ta fram ritningar för ett nytt stadsbibliotek. Därefter utses en vinnare. Vinnaren 
utses av en urvalsgrupp efter avstämning med politisk grupp under sekretess, i enlighet med 
lagen och offentlig upphandling. Förslaget innebär att medborgardialog är möjlig kopplat till 
det vinnande förslaget.  
Om överprövning eller andra hinder skulle uppstå kommer förvaltningen att gå vidare med 
andra alternativa lösningar. 
 
Beslutsunderlag 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Servicechef 
Verksamhetschef fastighet 
Verksamhetschef kultur och fritid   
 
 
 

Isabelle Wikström Crister Dahlgren 
Servicechef Verksamhetschef 
 Sektor service 

 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2018-11-29 
Sida 1 av 1 

§ 325/2018

Upphörande av gällande bidrag, Kostnadskrävande 
projekt för föreningar över 500 000 kronor 
Dnr 2018/675 

Sammanfattning 
Bakgrunden till att bidragsformen kostnadskrävande projekt över 500 tkr kom till var en 
motion om att stimulera lokalt engagemang och ansvar genom anläggningslån. Fullmäktiges 
beslut §191/2015 blev att inrätta en ny bidragsform; kostnadskrävande projekt över 500 tkr.  
Trots att flertalet åtgärder gjorts för att förenkla handläggningen bedöms bidragsformen inte 
fungera då medel i budget saknas. Förvaltningen föreslår därför att bidragsformen utgår. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2018-10-29 från servicechef 
2 Styrdokument Föreningsbidrag i Ulricehamns kommun 

Ordförandes förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Bidragsformen kostnadskrävande projekt över 500 tkr utgår då den inte bedöms fungera 
eftersom medel i budget saknas. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att revidera styrdokument för föreningsbidrag i enlighet med 
beslut. 

De ansökningar som inkommit före 2019 och som kommunstyrelsen beslutat att ta vidare 
skall fortsätta att handläggas. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Bidragsformen kostnadskrävande projekt över 500 tkr utgår då den inte bedöms fungera 
eftersom medel i budget saknas. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att revidera styrdokument för föreningsbidrag i enlighet med 
beslut. 

De ansökningar som inkommit före 2019 och som kommunstyrelsen beslutat att ta vidare 
skall fortsätta att handläggas. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

2018-10-29 

Tjänsteskrivelse Upphörande av gällande bidrag, 
Kostnadskrävande projekt för föreningar över 
500 000 kronor 
Diarienummer 2018/675, löpnummer 3919/2018 

Sammanfattning 
Bakgrunden till att bidragsformen kostnadskrävande projekt över 500 tkr kom till var en 
motion om att stimulera lokalt engagemang och ansvar genom anläggningslån. Fullmäktiges 
beslut §191/2015 blev att inrätta en ny bidragsform; kostnadskrävande projekt över 500 tkr.  
Trots att flertalet åtgärder gjorts för att förenkla handläggningen bedöms bidragsformen inte 
fungera då medel i budget saknas. Förvaltningen föreslår därför att bidragsformen utgår. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Bidragsformen kostnadskrävande projekt över 500 tkr utgår då den inte bedöms fungera 
eftersom medel i budget saknas. 

Förvaltningen får i uppdrag att revidera styrdokument för föreningsbidrag i enlighet med 
beslut. 

De ansökningar som inkommit före 2019 och som kommunstyrelsen beslutat att ta vidare 
skall fortsätta att handläggas. 

Ärendet 
Bakgrunden till att bidragsformen kostnadskrävande projekt över 500 tkr kom till var en 
motion om att stimulera lokalt engagemang och ansvar genom anläggningslån. Fullmäktiges 
beslut §191/2015 blev att inrätta en ny bidragsform; kostnadskrävande projekt över 500 tkr. 
Förvaltningen arbetade fram ett styrdokument gällande bidrag för kostnadskrävande projekt 
över 500 tkr. Grundprincipen för bidraget var att föreningarna skulle uppfylla kommunens 
allmänna bestämmelser för föreningar som söker bidrag samt generella bestämmelser för 
fritidsföreningar eller kulturföreningar. Styrdokumentet beslutades av kommunfullmäktige 
under 2016 (§ 146/2016).  
Efter det att bidragsformen inrättades har ett antal ansökningar kommit in till förvaltningen. 
Ansökningarna omfattar stora summor och kommunstyrelsen beslutade i februari 2018 
(§42/2018) att förvaltningen skulle se över riktlinjer gällande bidraget. Denna översyn
gjordes i samband med revidering av styrdokument för föreningsbidrag med beslut i
kommunstyrelsen § 216/2018, se bifogat dokument.

Trots att flertalet åtgärder gjorts för att förenkla handläggningen bedöms bidragsformen inte 
fungera då medel i budget saknas. Förvaltningen föreslår därför att bidragsformen utgår. 

De ansökningar om kostnadskrävande projekt över 500 tkr som inkommit före 2019 och som 
kommunstyrelsen beslutat att ta vidare skall fortsätta att handläggas. 

Beslutsunderlag 
1 Styrdokument Föreningsbidrag i Ulricehamns kommun 
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Servicechef 
Verksamhetschef kultur och fritid 
Ekonomichef   
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 Verksamhet kultur och fritid 
 Sektor service 
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1 Inledning 
Inom Ulricehamn finns ett brett och rikt föreningsliv. Föreningsverksamheten är en viktig 
del inom kommunen då den erbjuder en gemenskap, men också ett varierat utbud av 
aktiviteter som för många kommuninvånare kan upplevas bidra till en meningsfull fritid. 

Upplevelsen att man har en meningsfull fritid kan vara särskilt viktig för barn och ungdomar 
och därför har kommunen en viktig roll då det gäller att skapa bra förutsättningar för de 
föreningar som bedriver verksamhet eller genomför aktiviteter och arrangemang i 
Ulricehamn. 

Alla ska behandlas på ett likvärdigt sätt och således får kön, funktionshinder, kulturell 
bakgrund eller trosuppfattning inte vara avgörande för ett beslut. Aktiviteter som främjar 
jämställdhet och mångfald ser Ulricehamns kommun som viktiga.  

Det är av stor betydelse hur de som bor i Ulricehamns kommun mår och således ser 
Ulricehamns kommun aktiviteter som är inriktade på folkhälsa och på att förebygga/minska 
användningen av alkohol och droger bland barn och ungdomar som viktiga. 
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2 Allmänna bestämmelser 
För föreningar inom Ulricehamns kommun som söker bidrag. 
(se även särskilda bestämmelser för varje verksamhet) 
 

Icke bidragsberättigad 

Verksamhet som bedrivs med stöd från studieförbund eller har andra bidragsinstanser är 
inte berättigad till bidrag från kommunen. Kommunala bidrag kan endast sökas från en 
kommunal verksamhetsgren. 

Kontroll: 

Kommunen har rätt att begära de handlingar av förening som önskas för att utöva kontroll. 
Detta gäller även tillgång till komplett medlemsmatrikel. Om det vid granskning konstateras 
att bidrag utbetalats till förening i strid mot gällande bestämmelser är förening skyldig att 
återbetala det belopp som kommunstyrelsen beslutar.  

Om det konstaterats att förening gjort sig skyldig till oegentligheter för att få bidrag kan 
kommunstyrelsen besluta att förening ska avstängas från rätten att erhålla bidrag för kortare 
eller längre tid. 

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

Krav på förening: 

Förening ska ha eget post- eller bankgironummer. 

Förening ska präglas av demokratiska värderingar, arbeta för jämställdhet och vara öppen för 
alla inom föreningens målgrupp. 

Förening ska vidare motverka våld, rasism, utslagning och bruk av alkohol och andra droger. 
För att få del av kommunala bidrag skall därför plan för alkohol- och drogpolicy samt 
jämställdhetsarbete lämnas in. Detta börjar gälla fr.o.m. 2014-04-01 Vid ev. revidering skall 
den nya planen lämnas in utan dröjsmål. 

FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) består av totalt 54 artiklar. 
Grundtankar i konventionen är:  

• Alla barn har samma rättigheter och lika värde.  

• Varje barn har rätt att få sina grundläggande behov uppfyllda.  

• Varje barn har rätt att få skydd mot övergrepp och utnyttjande.  

• Varje barn har rätt att få uttrycka sin mening och bli respekterat. 

Förening som uppbär bidrag från Ulricehamns kommun, skall i alla kontakter med barn och 
ungdomar följa intentionerna i FN:s barnkonvention. 
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Stöd och bidrag till fritidsföreningar 

3 Särskilda bestämmelser för 
fritidsföreningar 

För bidrag till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet inom fritidsverksamheten. 

 

Föreningsbidrag kan utgå till ideell förening i Ulricehamns Kommun som bedriver barn- och 
ungdomsverksamhet i föreningens regi och som följer dessa allmänna bestämmelser. 

Krav på förening: 

Föreningen skall uppfylla kommunens allmänna bestämmelser samt verksamhetens 
särskilda bestämmelser.  

Förening ska inneha stadgar som beslutats av årsmöte, en efter demokratiska regler vald 
styrelse, uppdaterad medlemsmatrikel, samt vara registrerad hos fritidsenheten. 

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

Förening som erhåller bidrag ska inlämna registeruppgift med tillhörande handlingar till 
fritidsenheten. Denna utgör även underlag för ansökan om Grundbidrag. Ansökan lämnas 
senast 1 månad efter genomfört årsmöte i föreningen. 

Av fritidsenheten godkänd Grundbidragsansökan är en förutsättning för erhållande av övriga 
bidrag, med undantag av startbidrag.  

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

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

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

I förening med flera sektioner kan endast huvudförening söka och erhålla bidrag. 

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

Ansökan sker på blankett som skickas ut till berörda föreningar under januari månad. 

Bidragsansökningar liksom övriga handlingar som saknar underskrift eller i övrigt inte ifyllts 
enligt anvisningar upptas inte till behandling utan återsänds för komplettering. Alla 
ansökningar ska underskrivas av föreningens ordförande.  

 

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

Förening som inlämnar ansökan för sent riskerar att bli utan bidrag om inte speciella och av 
fritidsenheten godkända skäl föreligger. 

Ansökningsdatum anges under respektive bidragsform.  

Undantag: 

Kravet på minst 15 medlemmar och genomförande av 20 bidragsberättigade sammankomster 
för åldersgruppen 7–25 år gäller inte förening som erhåller stöd för allmän samlingslokal.  

Förening som av ideologiska skäl och enligt stadgar inte tar ut medlemsavgift, kan efter 
ansökan till kommunstyrelsen beviljas dispens från denna regel. 

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

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

Handikappföreningar som bedriver ungdomsverksamhet i huvudsak får tillgodoräkna sig alla 
medlemmar oavsett ålder inom kravet på 15 bidragsberättigade medlemmar och kan söka 
föreningsbidrag inom fritidsverksamheten. Fritidsenheten avgör om förening är 
bidragsberättigad inom fritidsverksamhetens bidrag. 

 

Kontaktuppgifter: 

Har du frågor som berör föreningsbidrag för fritidsföreningar och föreningsregister så 
kontakta: 

Kultur och fritid 
Fritidsenheten 
Växel: 0321 – 59 50 00 
kulturochfritid@ulricehamn.se 
 
 
 

mailto:kulturochfritid@ulricehamn.se
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4 Definitioner 
Medlem 

Med medlem avses den som betalat medlemsavgift för föreningens senaste verksamhetsår, är 
upptagen i förenings medlemsmatrikel och regelbundet deltar i föreningens verksamhet. 

Förening kan erhålla dispens från att ta ut medlemsavgift om det i föreningsstadgar framgår 
att föreningen av ideologiska skäl inte tar ut medlemsavgift.  

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

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

Anmärkning: Bidragsberättigad medlem är medlem i åldern 7–25 år   

Sammankomst 

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

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

Deltagare 

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

Ledare 

Med ledare avses person utsedd av förening, 13 år eller äldre med uppdrag att leda förenings 
sammankomst. 

Senaste verksamhetsår 

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

Bidragsberättigad yta 

Lokaler som är bidragsgrundande är de som används till verksamhet och som godkänts av 
fritidsenheten. Lokaler som inte är bidragsgrundande är förråd, garage eller liknande. Inte 
eller lokaler som hyrs ut till annan hyresgäst om det är blockerande för egen eller annan 
verksamhet. 
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5 Aktivitetsstöd 
 

Ändamål 

Bidraget avser att stödja föreningens aktiviteter för barn och ungdom. 

Villkor 

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

Deltagare ska vara medlem i föreningen. 

Närvaro ska föras vid varje sammankomst. 

En sammankomst ska pågå minst 60 minuter. 

En deltagare får endast räknas med en gång per dag. 

Sammankomsten ska arrangeras av lokalföreningen. 

Naturlig grupp får inte delas i fler grupper. 

Aktiviteten ska vara planerad och ledarledd. 

 

Bidrag 

Bidrag utgår med 47 kronor per verksamhetstillfälle. 

Bidraget betalas ut två gånger per år.  

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

 

Ansökan 

Ansökan lämnas in senast 15 augusti, respektive 15 februari 

Ansökningsblankett finns på hemsidan www.ulricehamn.se samt på fritidsenheten. 

 

Aktiviteter som inte är bidragsberättigade 

Entrébelagda arrangemang, kursverksamhet och verksamhet där bidrag utgår i annan 
ordning, t ex studiecirklar. 
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6 Driftbidrag till allmän 
samlingslokal/bygdegård 

 

Ändamål 

Bidraget avser att stödja förening som äger allmän samlingslokal vilken upplåts till 
verksamhet för allmänhet och föreningar. 

Villkor 

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

Föreningen måste uppnå minst 20 verksamhetstillfällen för att bidrag ska utgå. 

Bidrag 

50 kr/kvm bidragsberättigad yta, som godkänns av Fritidsenheten. 

1–1000 sammankomster = 50 kr/sammankomst. 

1001-sammankomster = 15 kr/sammankomst. 

 

Ansökan 

Ansökan sker på blankett som skickas ut till berörda föreningar under januari månad. 

blankett finns även på hemsidan www.ulricehamn.se/blanketter samt på fritidsenheten 
ansökan ska lämnas in senast den 1 april.  

Uppgifterna avser senast förflutet verksamhetsår. 

 

Övrigt 

Ej bidragsberättigad verksamhet: 

Verksamhet i egen regi som bedrivs i kommersiellt syfte dvs. verksamhet som har till syfte att 
ge ekonomiskt överskott är ej bidragsberättigad ex bingo och tipspromenad. Detta gäller även 
aktiviteter i samband med underhåll och skötsel av anläggningen/fastigheten.  

 

 

 

 



 
 
 
 

12 
Riktlinjer

7 Driftbidrag föreningsägda elljusspår 
 

Ändamål 

Bidraget avser att stödja förening som äger/driver elljusspår. 

Villkor 

Anläggningen ska vara i användbart skick och tillgängligt för allmänheten. 

Bidrag 

Bidrag utgår med 80 % av nedlagda elkostnader, dock max 3000 kronor per km. 

Ansökan 

Ansökan sker på blankett som skickas ut till berörda föreningar under januari månad. 

blankett finns även på hemsidan www.ulricehamn.se/blanketter samt på fritidsenheten 
ansökan ska lämnas in i samband med grundbidragsansökan, senast en månad efter 
genomfört årsmöte. 
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8 Driftbidrag till föreningsägda 
idrottsplatser 

Ändamål 

Bidraget avser att stödja förening som äger idrottsanläggning. 

Villkor 

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

Anläggningen ska regelbundet användas för ungdomsverksamhet. 

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

Bidrag 

Bidraget utgår enligt nedanstående poängsystem, där hänsyn tas till anläggningens standard, 
antalet fotbollsplaner, löparbanor, omfattning av verksamhet mm. 

Fotbollsplaner 

   Gräsplan 11-manna 20 poäng 

   Gräsplan  7-manna 10 poäng 

   Grusplan 11-manna  8 poäng 

   Grusplan  7-manna  5 poäng 

   Belysning <10 kW  3 poäng 

    > 10 kW  5 poäng 

   Seriespelande lag Varje lag utöver 2  1 poäng 

 

Friidrott 

Löparbanor, hoppgrop mm 5 poäng 

 

Ansökan 

Ansökan sker på blankett som skickas ut till berörda föreningar under januari månad. 

blankett finns även på hemsidan www.ulricehamn.se samt på fritidsenheten ansökan ska 
lämnas in i samband med grundbidragsansökan, senast en månad efter genomfört årsmöte. 

Anmärkning: 1 poäng motsvarar för närvarande 770 kronor. 
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9 Driftbidrag till övriga föreningsägda 
anläggningar 

Ändamål 

Bidraget avser att stödja förening som äger anläggning.  

Villkor 

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

Anläggningen ska regelbundet användas till ungdomsverksamhet. 

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

Bidrag 

Bidraget utgår enligt nedanstående poängsystem eller särskilda beslut. 

Motor:  motorbana 25 poäng 

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

Tennis:  grusbana utomhus 3 poäng 

Golf:  18-hålsbana 390 poäng 

Dressyrbana för hundar      6 poäng 

Revidering av orienteringskartor (kartpoolen) 30 000 kronor 

Driftbidrag ridanläggning (UBRK) 527 300 kronor 

Driftbidrag sjösportanl. (Åsundens Båtsällsk.) 15 poäng 

Driftbidrag sjösportanl. (Kappsegl. Sällsk.)  

Driftbidrag sjösportanl. (Kanotklubben)  5 poäng 

Fotbollshall (UIFK) 300 000 kronor 

SISU Idrottsutbildarna 190 000 kronor 

Driftsbidrag inomhushall för hundar (UBK) 120 000 kronor 

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

Ansökan 

Ansökan sker på blankett som skickas ut till berörda föreningar under januari månad. 
Blankett finns även på hemsidan www.ulricehamn.se samt på fritidsenheten ansökan ska 
lämnas in i samband med grundbidragsansökan, senast en månad efter genomfört årsmöte.  

Anmärkning: 1 poäng motsvarar för närvarande 770 kronor. 

http://www.ulricehamn.se/
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10 Garantianslag 
 

Ändamål 

Bidraget avser stödja förening som anordnar tävlingar eller annat arrangemang av större 
nationell eller internationell karaktär. 

Villkor 

Stödet utgår endast till arrangerande förenings direkta kostnader, således inte till respektive 
riksorganisation eller annan medarrangör.  

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

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

Bidrag  

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

Handlingar 

Ansökan ska åtföljas av ekonomisk beräkning av arrangemanget. 

Ansökan 

Ska vara Fritidsenheten tillhanda senast 3 månader före arrangemangets genomförande. 
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11 Grundbidrag 
 

Ändamål 

Bidraget syftar till att vara ett grundstöd för föreningar som bedriver verksamhet i 
åldersgruppen 7–25 år.  

Villkor 

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

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

 

Bidrag 

Bidrag utgår med 45 kr per bidragsberättigad medlem. 

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

Ansökan 

Ansökan sker på blankett som skickas ut till berörda föreningar under januari månad. 

blankett finns även på hemsidan www.ulricehamn.se samt på fritidsenheten. Ansökan ska 
lämnas in i samband med grundbidragsansökan, senast en månad efter genomfört årsmöte 
tillsammans med föreningslistan. 
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12 Kostnadskrävande projekt för 
föreningar verksamma inom 
fritidsverksamhet 

 

Ändamål 

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

Villkor 

För kommunstyrelsens prövning gäller: 

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

Bidrag 

Bidrag utgår med 50 % av den totala godkända kostnaden. Bidrag lämnas inte till projekt 
vars kostnader understiger 20 000 kronor. 

I det fall projekt beviljas andra offentliga bidrag, kan den kommunala bidragsdelen reduceras 
för att bibehålla en egen finansieringsdel för förening med minst 20 % av totalkostnaden. 

Projektet ska påbörjas senast två år efter att bidrag beviljas, i annat fall förbehåller sig 
kommunen rätten att ompröva beslutet i det enskilda fallet. 

Handlingar 

Till ansökan ska biläggas: 

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

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

 De beräknade kostnaderna ska styrkas med anbud eller offert. 

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

 Kopia på eventuell ansökan om bidrag till andra bidragsinstanser. 
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Ansökan 

Ansökan ska göras på särskild blankett och finns på hemsidan www.ulricehamn.se samt på 
fritidsenheten och vara tillhanda eller poststämplad senast 30 november. 

 

Övrigt 

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

 Storleken och genomförandet av föreningens ungdomsverksamhet. 

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

 Behov av åtgärder som är en grundförutsättning för olika anläggningar/lokalers 
utnyttjande och funktion, handikapptillgänglighet. 

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

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

 Krav från tillsynsmyndigheter på lokaler/anläggningar/utrustning. 

 Jämställdhetsskapande åtgärder.  

 Föreningens möjlighet att ekonomiskt driva anläggningen/lokalen/utrustningen. 
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13 Kostnadskrävande projekt för 
föreningar över 500 000 kr 

 

Ändamål 

Föreningar kan söka bidrag för projekt som överskrider 500 000 kr. Regler och villkor som 
ovan för kostnadskrävande projekt gäller.  

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

Därutöver tillkommer följande generella grunder: 

 Tillgång till motsvarande anläggningar/lokaler i kommunen 

 Allmänhetens eller kommunala verksamheters behov av anläggningen/lokalen 

 Anläggningens/lokalens roll ur ett folkhälsoperspektiv 

 Möjlighet till extern finansiering 

 Unika egenskaper och nyskapande satsningar som kan generera andra positiva 
effekter, till exempel turism, integration eller samarbete och samutnyttjande av flera 
föreningar, idrotter och aktiviteter. 

 

Ansökan 

Föreningen ska på ett tidigt stadium ta kontakt med verksamhet kultur och fritid och 
presentera sin projektidé. Ansvarig tjänsteman handlägger sedan ärendet för presentation till 
politik för beslut om eventuell fortsatt process.  

Särskilda medel för kostnadskrävande projekt över 500 000 kr finns inte specificerade i 
budget. Projekt kommer istället att hanteras som specifika ärenden i kommunens ordinarie 
budgetprocess i de fall beslut tas om fortsatt process. För att kunna förverkliga projektet kan 
det innebära att medel betalas ut i etapper. 
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14 Kostnadskrävande projekt för allmänna 
samlingslokaler, bygdegårdar 

 

Ändamål 

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

Villkor 

För kommunstyrelsens prövning gäller: 

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

Bidrag 

Bidrag utgår med 50 % av den totala godkända kostnaden. Bidrag lämnas inte till projekt 
vars kostnader understiger 20 000 kronor.  

I det fall projekt beviljas andra offentliga bidrag, kan den kommunala bidragsdelen reduceras 
för att bibehålla en egen finansieringsdel för förening med minst 20 % av totalkostnaden. 

Projektet ska påbörjas senast två år efter att bidrag beviljas, i annat fall förbehåller sig 
kommunen rätten att ompröva beslutet i det enskilda fallet. 

Handlingar 

Till ansökan ska biläggas: 

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

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

 De beräknade kostnaderna ska styrkas med anbud eller offert. 

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

 Kopia på eventuell ansökan om bidrag till andra bidragsinstanser. 

Ansökan 

Ansökan ska göras på särskild blankett och finns på hemsidan www.ulricehamn.se samt på 
verksamhet kultur och fritid och vara tillhanda eller poststämplad senast 30 november. 
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Ansökan skickas till:  

Ulricehamns kommun  
Fritidsenheten 
523 86 Ulricehamn  
alt kulturofritid@ulricehamn.se 
 

Övrigt 

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

Storleken och genomförandet av föreningens ungdomsverksamhet. 

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

Behov av åtgärder som är en grundförutsättning för olika anläggningar/lokalers utnyttjande 
och funktion, handikapptillgänglighet. 

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

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

Krav från tillsynsmyndigheter på lokaler/anläggningar/utrustning. 

Jämställdhetsskapande åtgärder.  

Föreningens möjlighet att ekonomiskt driva anläggningen/lokalen/utrustningen. 
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15 Lokalbidrag 
 

Ändamål 

Avser att stödja förening som äger eller långtidshyr, klubbstuga eller motsvarande som 
regelbundet används för ungdomsverksamhet.  

Villkor 

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

Lokalen ska vara godkänd av fritidsenheten och finnas i Ulricehamns kommun. Vid 
långtidsförhyrning ska det finnas ett giltigt arrende/hyresavtal med en löptid på minst 3 år. 

Bidrag 

Bidrag utgår med 60 % av kostnaderna, dock högst 200 kronor/kvadratmeter 
(idrottsföreningar). 

Bidrag utgår med 80 % av kostnaderna, dock högst 200 kronor/kvadratmeter (övriga 
föreningar). 

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

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

 

Vilka kostnader är godkända? 

Hyrd lokal: 

Lokalhyra. 

Uppvärmningskostnader. 

Elkostnader. 

Egen lokal: 

Låneränta – fastighetslån. 

Uppvärmningskostnader. 

Elkostnader.   

Vatten. 

Fastighetsförsäkring. 

Reparationskostnader 20 kronor/m² 

Bidragsberättigade 

Medlemmar 

Lokalyta 

  15–50   50 m² 

  51–100   90 m² 

101–150 110 m² 

151–200 130 m² 

201–250 150 m² 

301–350 190 m² 

351–400 210 m² 

401–450 250 m² 

451- 300 m² 
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Ansökan 

Ansökan sker på blankett som skickas ut till berörda föreningar under januari månad. 

blankett finns även på hemsidan www.ulricehamn.se samt på fritidsenheten ansökan ska 
lämnas in i samband med grundbidragsansökan, senast en månad efter genomfört årsmöte. 
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16 Oförutsett/övrigt 
 

Ändamål 

Bidraget avser att vara ett komplement till de övriga bidragsformerna för att täcka upp 
variationer och behov i föreningarnas mångskiftande verksamhet. Det kan avse inköp av 
materiel, särskilda utvecklingsinsatser och olika projekt mm.  

Villkor 

För kommunstyrelsens prövning gäller: 

Projekt ska inte ha påbörjats, alternativt utrustning inte inköpts. Om projekt måste påbörjas 
eller inköp göras före ansökningstidens utgång ska igångsättnings-/inköpstillstånd anmälas 
till fritidsenheten. Igångsättningsalternativt inköpstillstånd garanterar inte att 
investeringsbidrag erhålls efter kommunstyrelsens prövning. 

Bidrag 

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

I det fall projekt beviljas andra offentliga bidrag, kan den kommunala bidragsdelen reduceras 
för att bibehålla en egen finansieringsdel för förening med minst 20 % av totalkostnaden. 

Handlingar 

Till ansökan ska biläggas; 

Motiv för inköpet/projektet etc. 

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

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

Kopia på eventuell ansökan om bidrag till andra bidragsinstanser. 

Ansökan 

Någon särskild ansökningsblankett finns inte. Två ansökningstillfällen per år, 30 maj 
respektive 30 oktober. Beslut tas månaden efter. 

Övrig 

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

Storleken och genomförandet av föreningens ungdomsverksamhet. 
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Projekt/motsvarande som är direkt nödvändiga för ungdomsverksamhetens genomförande 
och utveckling. 

Behov av åtgärder som är en grundförutsättning för olika anläggningar/lokalers utnyttjande 
och funktion, handikapptillgänglighet. 

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

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

Krav från tillsynsmyndigheter på lokaler/anläggningar/utrustning. 

Jämställdhetsskapande åtgärder. 

Föreningens möjlighet att ekonomiskt driva anläggningen/lokalen utrustningen. 

 

 

 

 

17 Representation 
 

Villkor 

Vid någon form av kommunal representation vid större arrangemang kontakta 
Fritidsenheten. 

Bidrag 

Kommunstyrelsen avgör i varje enskilt fall och beslutet är inte normgivande. 
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18 Startbidrag 
 

Ändamål 

Avser stödja nybildande av förening som startar verksamhet i åldersgruppen 7–25 år.  

Villkor 

Föreningen ska omfatta minst 15 medlemmar i åldern 7–25 år. 

Efter att föreningen har redovisat 6 månaders verksamhet avgörs det om föreningen ska 
omfattas av Fritidsenhetens övriga bidrag. 

Bidrag 

Utgår med 1,000 kr. 

Handlingar 

Föreningens stadgar. 

Budget. 

Intyg om medlemskap i riksorganisation. 

Föreningslista. 

Postgirokonto/bankgirokonto. 

Protokoll från första årsmötet. 

Ansökan 

Ansökningsblankett finns på hemsidan www.ulricehamn.se samt på fritidsenheten. 
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19 Träffpunktsbidrag 
 

Ändamål 

Bidraget avser att stödja förening som driver öppen verksamhet för ungdomar i 
åldersgruppen 13–20 år.  

Villkor 

Bidraget avser att täcka vissa kostnader för förening som skapar mötesplatser för ungdomar i 
åldern 13–20 år, med ständig vuxennärvaro.   

Verksamheten ska vara öppen för alla och utan krav på medlemsavgift eller liknande. 
Däremot kan ett gårdskortsförfarande finnas liknande det på den kommunala fritidsgården. 
Kortet lämnas som pant vid lån av spel etc.  

Tidsperioder för verksamheten ska vara januari-april och september-december. Övrig tid 
utgår aktivitetsstöd för gruppverksamhet som uppfyller kraven för detta bidrag.  

 

Ett bidragsavtal upprättas mellan föreningen och fritidsenheten på basis av 
verksamhetsvolym och öppethållande. 

Bidrag 

Bidrag utgår för max 3 dagar/vecka och max 4 timmar/dag.  

Bidrag kan utgå med 170 kr/verksamhetstimma under vardagar och söndag. 

Bidrag kan utgå med 300 kr/verksamhetstimma under helgdagar (fredag och lördag). 

Utbetalning sker i förskott i början av respektive period med halva bidragsbeloppet det 
resterande bidraget betalas ut efter genomförd verksamhet och redovisning vid periodens 
slut. 

Bidrag utgår för avtalad tid. 

Lokalt aktivitetsstöd, grundbidrag och ungdomsledarutbildningsbidrag kan endast sökas för 
ordinarie föreningsverksamhet som uppfyller bidragsbestämmelserna.  

Ansökan 

Ansökan görs terminsvis på ansökningsblankett som finns på hemsidan www.ulricehamn.se 
samt på fritidsenheten. 

För perioden januari-april lämnas ansökan senast 1 december. 

För perioden september-december lämnas ansökan senast 1 augusti. 
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20 Ungdomsledarstipendium  
 

Ändamål 

Stipendierna avser stödja och uppmuntra förtjänstfulla ungdomsledare i kommunen. 

Villkor 

Stipendiet fördelas varje år till en kvinnlig respektive en manlig ungdomsledare genom beslut 
i kommunstyrelsen.  

Stipendiet delas ut i samband med kommunfullmäktiges decembersammanträde.  

Bidrag 

Stipendiesumman är 5 000 kr per person. 

Ansökan  

Ansökningsblankett finns på hemsidan www.ulricehamn.se samt på fritidsenheten.  

Motivet till kandidaturen ska styrkas i särskild bilaga. 
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21 Ungdomsledarutvecklingsbidrag 
 

Ändamål 

Bidraget avser att stimulera föreningars ungdomsledare till kompetenshöjande åtgärder och 
därmed utveckla föreningens verksamhet för åldersgruppen 7–25 år.  

Villkor 

Bidrag för ledarutveckling riktad mot verksamhet i åldersgruppen 7–25 år i föreningen. 

Internutbildning kan läggas till grund för bidrag om kursplanen godkänts i förväg av 
fritidsavdelningen. 

Bidraget avser kursavgift. 

För eventuellt bidrag vid deltagande i konferens, seminarium eller liknande, kontakta 
fritidsenheten i förväg. 

Endast förening kan erhålla bidrag, inte sektion eller enskild medlem. 

Bidrag 

För kostnader upp till 1200 kronor per person och kurs utgår bidrag med 100%. Kostnader 
därutöver ersätts med 75 % upp till maximalt bidrag på 2 500 kronor. 

Förening med 15–50 medlemmar får tillgodoräkna sig ett grundbelopp på 6 000 kr, vilket 
motsvarar 50 bidragsberättigade medlemmar. Dock utbetalas maximalt 15 000 kr per 
förening och år. För flersektionsförening är beloppet höjt till 25 000 kronor per förening. 

Handlingar 

 Kursintyg. 

 Kursprogram. 

 Kvitto på erlagd kursavgift. 

 

Ansökan 

Ansökningsblankett finns på hemsidan www.ulricehamn.se samt på fritidsenheten och ska 
redovisas senast 3 månader efter genomförd kurs. 

 

 



 
 
 
 

30 
Riktlinjer

22 Bidrag reglerade av avtal med förening 
gällande skötsel av badplats 

 

Bidrag utgår till de föreningar som ingått särskilt avtal med verksamhet kultur och fritid för 
skötsel av de kommunala friluftsbaden. Avser städ- och tillsynsuppgifter, enklare 
reparationer och gräsklippning. 

Bidrag för gräsklippning utgår till fast belopp per kvadratmeter och fastställd yta. 

För övriga uppgifter utgår ett bidrag på 80 kronor per timme upp till 200 timmar. För tid 
därutöver reduceras ersättningen till 40 kronor/timme. Tiden räknas per badplatssäsong. 

Redovisning av genomförda insatser på badplatsen lämnas till verksamhet kultur och fritid 
senast 31 oktober på särskild blankett. Vid utebliven ansökan lämnas inget bidrag för 
innevarande år. 
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Stöd och bidrag till kultur 

23 Förlustbidrag vid anordnande av 
kulturarrangemang 

 

Ändamål 

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

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

Villkor 

Enskilda personer, grupper och föreningar kan söka arrangörsstöd. Företag kan inte söka 
förlustbidrag. Barn och ungdomar under 18 år kan också få arrangörsstöd om någon vuxen 
tar ansvar för ekonomin. Evenemanget som du ordnar ska vara offentligt, alltså öppet för 
vem som helst. Evenemanget måste genomföras här i kommunen. 

Företag och vinstdrivande organisationer kan inte få förlustbidrag, det är bara tänkt som en 
hjälp till personer och föreningar som jobbar ideellt. 

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

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

Kommunen ska synas 

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

Ansökan 

https://www.ulricehamn.se/press/logotyp
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Blanketten som du ska fylla i heter ”Ansökan om förlustbidrag”. Den finns att hämta på 
kommunens kontor för verksamhet kultur och fritid eller på www.ulricehamn.se 

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

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

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

Ansökan skickas till:  

Ulricehamns kommun  
Kulturenheten 
523 86 Ulricehamn  
alt kulturofritid@ulricehamn.se 
 

Beslut 

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

Redovisning 

När arrangemanget är genomfört fyller du i och skickar in blanketten ”Redovisning av 
Förlustbidrag”. Den finns att hämta på samma ställe som ansökningsblanketten. Var noga 
när du fyller i redovisningsblanketten och glöm inte att skicka med kopior av annonser, 
kvitton och liknande. 

Redovisningsblanketten måste skickas in senast två månader efter att evenemanget är 
genomfört. 

Övrigt 

Föreningar och andra aktörer till vilka det utgår andra stöd för sin verksamhet från 
kommunen kan inte söka förlustbidrag. 

Kontakt 

Har du frågor om förlustbidraget så får du gärna kontakta oss: 

Kultur och fritid 
Kulturenheten 
Växel: 0321 – 59 50 00 
www.kulturochfritid@ulricehamn.se 
 

http://www.kulturochfritid@ulricehamn.se/
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24 Kostnadskrävande projekt för 
hembygdsgårdar 

 

Ändamål 

Bidraget avser att stödja vid t.ex. renovering av fastigheter, bevarande av hembygdsgårdar 
eller andra utvecklingssatsningar som gagnar skötsel, visningar och bevarande av 
kulturmiljön. Bidraget avser vårdinsatser som förvaltas av ideella organisationer och 
representerar lokal byggnadskultur samt används i publik verksamhet. 

Villkor 

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

Bidrag 

Bidrag utgår med 50 % av den totala godkända kostnaden. Bidrag lämnas inte till projekt 
vars kostnader understiger 20 000 kronor.  

I det fall projekt beviljas andra offentliga bidrag, kan den kommunala bidragsdelen reduceras 
för att bibehålla en egen finansieringsdel för förening med minst 20 % av totalkostnaden. 

Projektet ska påbörjas senast två år efter att bidrag beviljas, i annat fall förbehåller sig 
kommunen rätten att ompröva beslutet i det enskilda fallet. 

Handlingar 

Till ansökan ska biläggas; 

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

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

De beräknade kostnaderna ska styrkas med anbud eller offert. 

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

Kopia på eventuell ansökan om bidrag till andra bidragsinstanser. 

Ansökan 

Ansökan ska göras på särskild blankett och finns på hemsidan www.ulricehamn.se samt på 
verksamhet kultur och fritid och vara oss tillhanda eller poststämplad senast 30 november.  

 

http://www.ulricehamn.se/
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Ansökan skickas till:  

Ulricehamns kommun  
Kulturenheten 
523 86 Ulricehamn  
Alt. kulturofritid@ulricehamn.se 
 

Övrigt 

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

 

• Byggnad av kulturhistoriskt intresse 

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

• Stöd till ordinarie driftskostnader lämnas inte 

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

• Vårdinsatser som bidrar till att öka tillgängligheten till kulturarvet prioriteras 

• Insatser som möjliggör förmedling och pedagogisk verksamhet för barn/unga har 
värdesatts 

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

• Jämställdhetsskapande åtgärder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

35 
Riktlinjer

25 Oförutsett/övrigt 
 

Ändamål 

Bidraget avser att vara ett komplement till hembygdsföreningar för att tillgodose skyltning 
och information som gäller föreningens kulturarvsarbete. 

  

Villkor 

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

Bidrag 

Bidrag utgår med 50 % av den totala godkända kostnaden. Bidrag lämnas inte till 
projekt/inköp vars kostnader överstiger 20 000 kronor. I det fall projekt beviljas andra 
offentliga bidrag, kan den kommunala bidragsdelen reduceras för att bibehålla en egen 
finansieringsdel för förening med minst 20 % av totalkostnaden. 

Handlingar 

Till ansökan ska biläggas; 

Motiv för inköpet/projektet etc. 

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

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

Kopia på eventuell ansökan om bidrag till andra bidragsinstanser. 

Ansökan 

Någon särskild ansökningsblankett finns inte. Två ansökningstillfällen per år, 30 maj 
respektive 30 oktober. Beslut tas månaden efter. 
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26 Kulturstipendium 
 

Ändamål 

Stipendiet delas ut varje år till en person som avser att utbilda, fortbilda, vidareutbilda sig 
eller forska inom de konstnärliga områdena. 

Villkor 

Stipendiat ska vara född eller verksam i Ulricehamns kommun.  

Stipendiet delas ut i samband med kommunfullmäktiges decembersammanträde.  

Bidrag 

Stipendiesumman är 5 000 kr. 

27 Kulturpris 
 

Ändamål 

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

Villkor 

Föreslagen kulturpristagare ska vara mantalsskriven i Ulricehamns kommun eller ha 
anknytning till kommunen. Förening/organisation ska vara verksam inom Ulricehamns 
kommun. Beslut om kandidat görs av kommunstyrelsen. 

Kulturpriset delas ut i samband med kommunfullmäktiges decembersammanträde.  

Bidrag 

Stipendiesumman är 5 000 kr. 

 

Förslag på kulturstipendiat och kulturpristagare inklusive en kort motivering skickas senast 
den 1 oktober till: 

Ulricehamns kommun  
Kulturenheten 
523 86 Ulricehamn  
Alt. kulturofritid@ulricehamn.se 
 

mailto:kulturofritid@ulricehamn.se
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28 Stöd till studieförbund 
 

Kommunbidrag kan utgå till alla inom Ulricehamns kommun verksamma studieförbund, 
vars centrala organisation erhåller statsbidrag genom Folkbildningsrådet. 

Villkor 

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

Enligt Kommunstyrelsen beslut 2018-04-05 § 125 följer Ulricehamns kommun den 
fördelningsmodell som Västra Götalands Bildningsförbund utarbetat under 2017 med 
utgångspunkt från den statliga modellen som fastslogs 2015.  

Övrigt 

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

Ansökan sker i kontakt med verksamheten 
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29 Projektstöd till studieförbund gällande 
mobil kultur för äldre 

 

Ändamål 

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

Exempel på aktiviteter:  

allsång, att skapa med färg och form, berättande, dans och rörelse.  

Villkor 

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

Projektet ska vara nyskapande. 

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

Verksamhet kultur och fritid ser helst att projekt drivs ihop med föreningar, t.ex. 
hembygdsföreningar och pensionärsföreningar. Det bör tydligt framgå i ansökan hur 
samarbetet kommer ske. 

Ansökan 

Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast den 1 mars. 

Ansökan skickas till: 

Ulricehamns kommun  
Kulturenheten 
523 86 Ulricehamn  
Alt. kulturofritid@ulricehamn.se 
 

Projektet ska redovisas senast den 31 december i år. 

 
 

 

 

mailto:kulturofritid@ulricehamn.se
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30 Särskilt stöd till gällande 
kulturföreningar 

 

Det finns ett antal bidrag som betalas ut årligen från verksamhet kultur och fritid, nedan 
redovisas dessa: 

 

Blåsorkestern   50 000 kr 
(Stödet utgår för att föreningen medverkar vid aktiviteter och arrangemang) 
 
Folkets hus     100 000 kr 
(Stöd för Bio Kontrast, livesänd opera och konst på bio) 
 
Kulturvägen- Ekomuseum Västergötland ek för. 15 000 kr 
(Stödet utgår för att föreningen marknadsför kulturarv i kommunen) 
 
Riksteaterföreningen    90 000 kr 
(Stödet utgår för verksamheten) 
 
Årligen anordnas möte mellan verksamhet kultur och fritid och respektive förening då 
verksamhetsplan och årsberättelse gås igenom. 
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31 Förteckning över andra bidragsgivare   
 
Utöver de bidrag som Ulricehamns kommun kan betala ut så finns det möjlighet för många 
föreningar att också söka bidrag från andra bidragsgivare. Här ges några exempel på sådana 
bidragsgivare: 
 
Arvsfonden: www.arvsfonden.se 
 
Boverket: www.boverket.se 
 
Centrum för internationellt utbyte: www.ciu.se 
 
Folke Bernadottes minnesfond: www.folkebernadottesminnesfond.se 
 
Folkhälsoinstitutet: www.fhi.se 
 
Forum Syd: www.forumsyd.org 
 
Fritidsforum: www.fritidsforum.se 
 
Kulturbryggan: www.kulturbryggan.se 
 
Länk till stiftelsedatabasen: www.stiftelser.lst.se 
 
Länsstyrelsen, Västra Götaland: www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 
 
Migrationsverket: www.migrationsverket.se 
 
Radiohjälpen/Kronprinsessan Victorias fond: www.svt.se/radiohjalpen 
 
Riksidrottsförbundet: www.rf.se 
 
Statens Kulturråd: www.kulturradet.se 
 
Stiftelsen för Kunskaps- och kompetensutveckling: www.kks.se 
 
Stipendieinfo: www.stipendieinfo.se 
 
Svenska ESF-rådet: www.esf.se 
 
Svenska Institutet: www.si.se 
 
Ungdomsstyrelsen: www.ungdomsstyrelsen.se 
 
Y´s men´s club Ulricehamn www.ysmenulricehamn.se 
 
 
 

 

http://www.arvsfonden.se/
http://www.boverket.se/
http://www.ciu.se/
http://www.folkebernadottesminnesfond.se/
http://www.fhi.se/
http://www.forumsyd.org/
http://www.fritidsforum.se/
http://www.kulturbryggan.se/
http://www.stiftelser.lst.se/
http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland
http://www.migrationsverket.se/
http://www.svt.se/radiohjalpen
http://www.rf.se/
http://www.kulturradet.se/
http://www.kks.se/
http://www.stipendieinfo.se/
http://www.esf.se/
http://www.si.se/
http://www.ungdomsstyrelsen.se/
http://www.ysmenulricehamn.se/
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32 Att bilda ny förening 
 

Varför skall vi gå samman i en förening? 

Vad säger lagen? 

Vad ska man tänka på när man skriver stadgar? 

Vilka frågor bör man ta upp på ett årsmöte? 

Svaren på de flesta frågor som kan dyka upp om man vill starta en förening finns att läsa i 
skriften ”Att bilda förening”. Detta häfte finns att rekvirera från fritidsenheten. 

Vill ni ha ytterligare information eller hjälp vid föreningsbildandet kontakta:  

Ulricehamns kommun  
Fritidsenheten 
523 86 Ulricehamn  
alt kulturofritid@ulricehamn.se 
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Stöd och bidrag till välfärd 

33 Bidrag till verksamhet för personer 
med funktionsnedsättning 

 

Ändamål 

Syftet är att stödja verksamhet riktad till eller integrerad med personer med 
funktionsnedsättning. 

Det kommunala bidraget ska:  

 motverka isolering och ensamhet  

 stimulera till ett aktivt liv och ökad delaktighet i samhället 

 minska/motverka vårdbehov och andra samhällsinsatser  

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

Bidrag 

Bidrag utgår till föreningen för merkostnader i samband med verksamhet riktad till, eller 
integrerad med deltagare med funktionsnedsättning. Bidrag kan även utgå till föreningens 
merkostnader för viss specialutrustning som krävs för medlemmars funktionsnedsättning. 

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

Allmänna krav 

Föreningen skall uppfylla kommunens allmänna bestämmelser samt verksamheten särskilda 
bestämmelser.  
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Särskilda bestämmelser 

Bidrag utgår i första hand till förening som har sitt säte i Ulricehamns kommun. I andra hand 
kan även bidrag beviljas läns- och rikstäckande handikappföreningar som har medlemmar 
från Ulricehamns kommun.  

Ansökan/redovisning 

Ansökan ska göras på blankett och inlämnas senast den 31 mars. Ansökan ska innehålla 
beskrivning av planerad aktivitet och budget. Efter slutförd aktivitet ska blankett med 
utförlig utvärdering, ekonomisk redovisning och bifogad deltagarförteckning skickas eller 
lämnas till: 

Administrativt processtöd, Ulricehamns kommun, 523 86 Ulricehamn. 

Kontaktuppgifter: 

Administrativt processtöd 0321–595617 

Övrigt 

Observera att förening som i huvudsak bedriver ungdomsverksamhet, för deltagare med 
funktionsnedsättning, har istället möjlighet att söka de bidrag som erbjuds via fritids-
verksamheten. I dessa fall gäller kommunens allmänna bestämmelser och 
fritidsverksamhetens särskilda bestämmelser.  
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34 Bidrag till föreningar med social 
verksamhet 

 

Ändamål 

Syftet är att stödja kurativ och upplysande verksamhet för utsatta grupper i samhället. 
Bidraget riktas i första hand till föreningsverksamhet som avlastar och kompletterar 
kommunens insatser inom olika verksamhetsområden. 

Bidrag 

Föreningens verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och formella ansökan ligger till grund 
för bidrag. 

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

Särskilda bestämmelser 

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

Ansökan 

Ansökan ska göras på blankett och inlämnas senast den 31 mars. Ansökan ska innehålla 
beskrivning av planerad aktivitet och budget. Efter slutförd aktivitet ska blankett med 
utförlig utvärdering, ekonomisk redovisning och bifogad deltagarförteckning skickas eller 
lämnas till:  

Administrativt processtöd, Ulricehamns kommun, 523 86 Ulricehamn. 

Kontaktuppgifter: 

Administrativt processtöd 0321–595617 
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35 Bidrag till föreningar som bedriver 
pensionärsverksamhet 

 

Ändamål 

Syftet är att stödja pensionärsföreningars verksamhet och bidra till ökad social aktivitet hos 
äldre.   

Det kommunala bidraget ska: 

 motverka isolering och ensamhet  

 stimulera till ett aktivt liv och ökad delaktighet 

 minska/motverka vårdbehov och andra samhällsinsatser  

Bidrag 

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

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

 Föreningen har haft dokumenterad verksamhet de senaste fem åren 

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

 Föreningen har minst 30 betalande medlemmar 

 Reviderad årsberättelse och årsredovisning, med bl.a. uppgift om antalet betalande 
medlemmar redovisas i samband med ansökan. 
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Bidrag sker i form av ett grundbidrag som utgår från antalet medlemmar. Beslut om bidrag 
sker utifrån de medel som årligen finns avsatta i budgeten. 

Ansökan 

Sista ansökningsdag är den 31 mars. Bidraget utbetalas under april månad och grundar sig 
varje år på uppgifterna avseende föregående år. Bidragsbeloppet anpassas årligen till det 
belopp som finns till förfogande i budget. Ansökan sker på blankett som skickas ut till 
berörda pensionärsföreningar under februari månad. Ansökan skicka till: 

Administrativt processtöd, Ulricehamns kommun, 523 86 Ulricehamn. 

Kontaktuppgifter:  

Administrativt processtöd 0321–595617 

 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2018-11-29 
Sida 1 av 1 

§ 326/2018

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och 
LSS kvartal 3, 2018 
Dnr 2018/611 

Sammanfattning 
Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade 
insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslutsdatum. 
Kommunen ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt efter 
tre månader. Även beslut som har verkställts men först efter tre månader ska rapporteras. 
Om IVO bedömer att insatsen inte har verkställts inom skälig tid har de en skyldighet att 
ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av vite.  

Kommunens revisorer har enligt kommunallagen också en uppgift att granska ej verkställda 
beslut. Förvaltningen lämnar en särskild rapport med kommentarer kvartalsvis. Denna 
rapport lämnas även till kommunfullmäktige för information.  

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2018-10-30 från socialchef 
2 Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 3, 2018 

Ordförandes förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 3, 2018 lämnas till 
kommunens revisorer och läggs till handlingarna.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 3, 2018 lämnas till 
kommunens revisorer och läggs till handlingarna.  



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-10-30 

Tjänsteskrivelse Rapportering av ej verkställda 
beslut enligt SoL och LSS kvartal 3, 2018 
Diarienummer 2018/611, löpnummer 3957/2018 
 
Sammanfattning 
Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade 
insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslutsdatum. 
Kommunen ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt efter 
tre månader. Även beslut som har verkställts men först efter tre månader ska rapporteras. 
Om IVO bedömer att insatsen inte har verkställts inom skälig tid har de en skyldighet att 
ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av vite.  
 
Kommunens revisorer har enligt kommunallagen också en uppgift att granska ej verkställda 
beslut. Förvaltningen lämnar en särskild rapport med kommentarer kvartalsvis. Denna 
rapport lämnas även till kommunfullmäktige för information.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 3, 2018 lämnas till 
kommunens revisorer och läggs till handlingarna.  
 
 
Ärendet 
Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade 
insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslutsdatum. 
Kommunen ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt efter 
tre månader. Även beslut som har verkställts men först efter tre månader ska rapporteras. 
Om IVO bedömer att insatsen inte har verkställts inom skälig tid har de en skyldighet att 
ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av vite.  
 
Kommunens revisorer har enligt kommunallagen också en uppgift att granska ej verkställda 
beslut. Förvaltningen lämnar en särskild rapport med kommentarer kvartalsvis. Denna 
rapport lämnas även till kommunfullmäktige för information.  
 
För det tredje kvartalet 2018, det vill säga beslut som fattades under perioden 2018-04-01 – 
2018-06-30, har 13 nya beslut fattats som inte har verkställts inom tre månader. Tre av dessa 
är beslut om kontaktperson (två enligt LSS och en enligt SoL), fyra avser kontaktfamilj enligt 
SoL och tre är hemtjänst enligt SoL som avser insatsen städ och där det inte har registrerats 
om personerna har valt utförare eller inte. Övrigt är det två beslut om ledsagarservice (ett 
enligt SoL och ett enligt LSS), samt ett beslut om daglig verksamhet enligt LSS.  
 
Under kvartal 3 2018 finns inga nya beslut om särskilt boende enligt LSS som ska 
rapporteras som ej verkställda. Däremot återrapporteras tre sådana beslut som fortfarande 
inte verkställda. Sammanlagt återrapporteras fem ärenden, och de övriga två avser daglig 
verksamhet enligt LSS och kontaktperson enligt LSS. 
 
Fyra ärenden rapporteras in som verkställda efter tre månader. Två ärenden har avslutats av 
annan åtgärd än verkställighet, i bägge fallen har ansökan återtagits.  



  2018/611, 3957/2018 2(2) 

 
Totalt under kvartalet, perioden 2018-04-01 – 2018-06-30, har 1 954 beslut fattats: 
 

Verksamhet Lag Antal beslut 
Funktionsnedsättning LSS 62 
Funktionsnedsättning SoL 80 
Individ- och familjeomsorg SoL 1 278 
Äldreomsorg SoL  534 

 
 
Beslutsunderlag 

1 Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 3, 2018 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Socialchef   
 
 
 
 
 

Magnus Andersson Maria Winsten 
Socialchef  Utredare 
 Sektor välfärd 
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Sektor välfärd

Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 
Kvartal: 3, 2018 

 

Nya ärenden 

Typ av 
insats 

Verksam-
het/ 
lagrum 

Besluts-
datum 

Datum 
för 
avbrott 

Skäl för 
dröjsmål                       

Kön Födelse-
år 

Kontakt-
person 

FN/LSS 180507  Personen bor 
ännu inte i 
kommunen 

K 1991 

Kontakt-
person 

FN/LSS 180515  Svårt att hitta 
lämplig 
kontaktperson 

K 1996 

Kontakt-
person 

FN/SoL 180530  Har inte varit 
aktuell för insats 
förrän till hösten 

M 1989 

Daglig 
verksamhet 

FN/LSS 180508  Personen bor 
ännu inte i 
kommunen 

K 1991 

Ledsagar-
service 

FN/SoL 180627  Avvaktar LSS-
utredning då LSS-
beslut är 
ekonomiskt 
fördelaktigt 

K 1987 

Ledsagar-
service 

FN/LSS 180530 180620 Svårt att hitta 
lämplig 
kontaktperson. 
Insatsen är också 
mer aktuell på 
höst/vinter för 
personen 

M 1999 

Kontakt-
familj 

IFO/SoL 180425  Vårdnadshavare 
vill avvakta 

M 2006 

Kontakt-
familj 

IFO/SoL 180425  Vårdnadshavare 
vill avvakta 

K 2007 

Kontakt-
familj 

IFO/SoL 180503  Vårdnadshavare 
vill avvakta 

M 2010 

Kontakt-
familj 

IFO/SoL 180425  Vårdnadshavare 
vill avvakta 

K 2011 

Hemtjänst ÄO/SoL 180410 180410 Beslutet avser 
städ och det är 
inte registrerat att 

K 1925 
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Sektor välfärd

personen har valt 
ny utförare 

Hemtjänst ÄO/SoL 120615 180508 Beslutet avser 
städ och det är 
inte registrerat att 
personen har valt 
ny utförare 

K 1928 

Hemtjänst ÄO/soL 171201 180508 Beslutet avser 
städ och det är 
inte registrerat att 
personen har valt 
ny utförare 

M 1944 

 
Återrapportering av tidigare rapporterade ärenden som inte verkställts 

Typ av  
insats 
 

Verksam-
het/ 
lagrum  

Besluts-
datum 

Datum 
för 
avbrott 

Skäl för 
dröjsmål 

Kön Födelse-
år 

Daglig 
verksamhet 

FN/LSS 130101 160622 Personen tar inte 
emot insatserna 
från kommunen. 

M 1988 

Bostad för 
vuxna 

FN/LSS 171019  Ledig bostad 
saknas. Har tackat 
nej till köpt plats i 
annan kommun. 
Har blivit beviljad 
boende enligt SoL i 
avvaktan på 
boende enligt LSS 

K 1961 

Bostad för 
vuxna 

FN/LSS 180307  Ledig bostad 
saknas. Har blivit 
beviljad 
korttidsplats enligt 
SoL i väntan på 
boende enligt LSS. 

K 1998 

Bostad för 
vuxna 

FN/LSS 180319  Ledig bostad 
saknas. Är inte 
intresserad av 
andra insatser i 
avvaktan på 
verkställighet. 

M 1989 

Kontakt-
person 

FN/LSS 180320  Personen har inte 
bestämt sig för om 
hon vill ha insatsen 
eller inte. 

K 1961 
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Sektor välfärd

Verkställda först efter tre månader 

Typ av 
insats 
 

Verksam-
het/  
lagrum 

Besluts-
datum 

Datum 
för av-
brott 

Datum 
för verk-
ställande 

Skäl för 
dröjs-
mål 

Kön Födelse-
år 

Socialt 
kontrakt/ 
vardagsstöd 

FN/SoL 180226  180821 Ledig 
bostad 
saknades. 

M 1990 

Kontakt-
person 

FN/SoL 180101 180320 180915 Svårt att 
hitta 
lämplig 
kontakt-
person 

K 1955 

Ledsagar-
service 

FN/LSS 170401 180416 181005 Personen 
har velat 
avvakta 
med 
insatsen 
över 
sommaren 

M 1939 

Hemtjänst ÄO/SoL 171103  180712 Personen 
hade inte 
valt 
utförare. 

K 1940 

Övriga avslut 

Typ av 
insats 
 

Verksam-
het/  
lagrum 

Besluts-
datum 

Datum 
för av-
brott 

Datum 
för 
avslut 

Skäl för 
dröjs-
mål och 
avslut 

Kön Födelse-
år 

Korttids-
vistelse 

FN/LSS 180307  180830 Vårdnads
havare har 
tackat nej 
till 
erbjuden 
insats. 
Vårdnads
havare har 
återtagit 
ansökan 

M 2004 

Kontakt-
person 

FN/SoL 180614  181018 Personen 
har velat 
avvakta 
och har 
sedan 
återtagit 
ansökan 

K 1987 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

2018-12-03 

Val av presidium i kommunfullmäktige 
Diarienummer 2018/607, löpnummer 4515/2018 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen 5 kap 6 § bland sina ledamöter välja en 
ordförande och en eller fler vice ordföranden som tillsammans utgör fullmäktiges presidium. 
Fullmäktige bestämmer tiden för uppdragen. Ärendet bordlades på kommunfullmäktiges 
sammanträden 2018-10-18, 2018-10-25 och 2018-11-22.  

Förvaltningens förslag till beslut 
För mandatperioden 2018-2022 utses   (  ) till ordförande i och      (   ) 
till vice ordförande i kommunfullmäktige. 

Beslut lämnas till 
Kommunfullmäktiges presidium 
Löneassistent 
Kansliet (3)  

Petra Grönhaug 
Kommunsekreterare 
Kommunstyrelsens förvaltning 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-11-30 

 

Tjänsteskrivelse Avsägelse av uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige, Catharina Ståhl Lind (S) 
2018/777, löpnummer 4462/2018 
 
Sammanfattning 
I skrivelse 2018-11-29 avsäger sig Catharina Ståhl Lind (S) uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige. 
 
Förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Catharina Ståhl Lind (S) befrias från uppdraget. 
 
 
 
 
 
Beslutsunderlag 

1 Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, Catharina Ståhl Lind (S) 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Catharina Ståhl Lind 
Länsstyrelsen  
löneassistent 
kansliet (2) 
 
 
 
 

Camilla Lindman 
Registrator 
Kanslifunktionen 

 



Från:  Grönhaug Petra[petra.gronhaug@ulricehamn.se] 
Skickat:  29.11.2018 16:04:54 
Till:  Ulricehamns Kommun[kommun@ulricehamn.se] 
Ämne:  VB: Avsägelse 
 
 
 
 
 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: Ståhl-Lind Catharina 
Skickat: den 29 november 2018 15:22 
Till: Grönhaug Petra <petra.gronhaug@ulricehamn.se> 
Ämne: Avsägelse 
 
Avsägelse! 
 
Jag avsäger mig uppdraget som ledamot i Kommunfullmäktige. 
 
Ulricehamn 2018-11-29 
 
Catharina Ståhl Lind 
 
Skickat från min iPad 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-11-27 

 

Tjänsteskrivelse Avsägelse av uppdrag som ersättare 
i kommunfullmäktige, Gert Kvarnstrand (SD) 
2018/684, löpnummer 4427/2018 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-22, § 214, att befria Gert Kvarnstrand (SD) från 
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.  Vid kommunfullmäktiges sammanträde 
redovisas att länsstyrelsen 2018-11-26 beslutat att någon ny ersättare inte kan utses.  
 
 
Förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Redovisningen läggs till handlingarna. 
 
 
 
 
Beslutsunderlag 

1 Beslut - Avgången ersättare i kommunfullmäktige 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
      
 
 
 

Camilla Lindman 
Registrator 
Kanslifunktionen 

 



1/1

BESLUT

2018-11-26 
LÄNSSTYRELGEN

VÄSTRA GÖTALANDS LÃN

Dnr: 201-42991 -2018

Avgången ersättare  i  kommunfullmäktige

Kommun: Ulricehamn

Parti: Sverigedemokraterna

Avgången ersättare: Gert Kvarnstrancl

Någon  ny ersättare kunde inte utses.

För information om hur Länsstyrelsen i  Västra Götaland behandlar personuppgifter, se
httpsz/ / wwwlansstyrelsen.se/vastra-gotaland/ om-lansstyrelsen-i-vastra-gotaland/ om-

webbplatsen/sa-hanterar-vi-dina-personuppgiftenhtml

Ulricehamn

Ledamot Ersättare

Niclas Sunding 1. Bengt Bogren

Mattias Bengtsson
Aila Kiviharju

Martin Berg

Peter Nilsson

Elisabeth Nilsson

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnärnnden.

Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, 403 40 GÖTEBORG
inom tio dagar fter dagen för detta beslut.

Kopia till

Ulricehamns kommun

Sverigedemokraterna

   
David Forsberg

._44

eget *s =.\



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-11-29 

 

Tjänsteskrivelse Avsägelse av uppdrag som ersättare 
i kommunfullmäktige samt uppdrag som huvudman i 
Ulricehamns sparbank, Alf Flodin (SD) 
2018/741, löpnummer 4448/2018 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-22, § 215, att befria Alf Flodin (SD) från uppdraget 
som ersättare i kommunfullmäktige.  Vid kommunfullmäktiges sammanträde redovisas att 
länsstyrelsen 2018-11-26 beslutat att någon ny ersättare inte kan utses.  
 
 
Förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Redovisningen läggs till handlingarna. 
 
 
 
 
Beslutsunderlag 

1 Beslut - Avgången ersättare i kommunfullmäktige 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
      
 
 
 
 
 

Camilla Lindman 
Registrator 
Kanslifunktionen 
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BESLUT

2018-11-26 
LÄNSSTYRELSEN

vis-nu GÖTALANDS [ÄN

Dnr: 201-42987-201  8

Avgången ersättare i kommunfullmäktige

Kommun: Ulricehamn

Parti: Sverigedemokraterna

Avgången ersättare: Alf Flodin

Någon  ny ersättare kunde inte utses.

För information om hur Länsstyrelsen i Västra Götaland behandlar personuppgifter, se
https : /  /  wwwlansstyrelsen. se/ vastra-gotaland/ om-lansstyrelsen-i-vastra-gotaland/ om-
webbplatsen/sa-hanterar-vi-dina-personuppgifrer.html

Ulricehamn

Ledamot Ersättare

Niclas Sunding 1. Bengt Bogren

Mattias Bengtsson 2. Gert Kvarnstrand

Aila Kiviharju

Martin Berg

Peter Nilsson

Elisabeth Nilsson

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.

Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, 403 40 GÖTEBORG
inom tio dagar ?eñlagen för detta beslut.

i 
    L

David Forsberg

/ø-

Kopia till
Ulricehamns kommun

Sverigedemokraterna
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