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§ 

Ansökan om ytterligare investeringsmedel för 
förrådsbyggnad vid Lassalyckan 
Dnr 2017/310 

Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om ytterligare investeringsmedel för förrådsbyggnad till Lassalyckan, 
1,0 mnkr. Investeringen möjliggör att lösa bristen av förråd på Lassalyckan.  

Maskinparken för att sköta planerna på Lassalyckan står oskyddade för väder, vind och 
skadegörelse. Utrustningen utsätts för ett ökat slitage på däck och slangar som torkar och går 
sönder. Verksamhet fastighet har under projekteringen utvecklat ursprunglig förrådslösning 
och tagit fram en ny komplett kalkyl varför ytterligare medel krävs. 
Den kalkyl som togs fram 2015-08-21 innehöll ej kostnader för projektering, bygglov, 
kartkostnader, byggherrekostnader (projektledning, besiktningskostnader, kontrollansvarig 
mm) och risk samt framförallt så är det tid mellan de olika kalkylerna.

Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Kompensation för 
kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för 
kapitalkostnader. 

Inga övriga driftkostnader förväntas. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-04-19 från tf servicechef 
2 Investeringskalkyl till ansökan om investeringsmedel för förrådsbyggnad vid 

Lassalyckan 

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel för förrådsbyggnad till 
Lassalyckan, 1,0 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för Förråd Lassalyckan i 
investeringsbudgeten för 2019. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

2019-04-19 

Tjänsteskrivelse Ansökan om ytterligare 
investeringsmedel för förrådsbyggnad vid Lassalyckan 
Diarienummer 2017/310, löpnummer 1284/2019 

Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om ytterligare investeringsmedel för förrådsbyggnad till Lassalyckan, 
1,0 mnkr. Investeringen möjliggör att lösa bristen av förråd på Lassalyckan.  

Maskinparken för att sköta planerna på Lassalyckan står oskyddade för väder, vind och 
skadegörelse. Utrustningen utsätts för ett ökat slitage på däck och slangar som torkar och går 
sönder. Verksamhet fastighet har under projekteringen utvecklat ursprunglig förrådslösning 
och tagit fram en ny komplett kalkyl varför ytterligare medel krävs. 
Den kalkyl som togs fram 2015-08-21 innehöll ej kostnader för projektering, bygglov, 
kartkostnader, byggherrekostnader (projektledning, besiktningskostnader, kontrollansvarig 
mm) och risk samt framförallt så är det tid mellan de olika kalkylerna.

Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Kompensation för 
kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för 
kapitalkostnader. 

Inga övriga driftkostnader förväntas. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas. 

Investeringsmedel för förrådsbyggnad till Lassalyckan, 1,0 mnkr, kan finansieras via avsatta 
medel för Förråd Lassalyckan i investeringsbudgeten för 2019. 

Ärendet 
Förvaltningen ansöker om ytterligare investeringsmedel för förrådsbyggnad till Lassalyckan, 
1,0 mnkr. Investeringen möjliggör att lösa bristen av förråd på Lassalyckan.  

På Lassalyckan saknas idag förrådsutrymmen. Maskinparken för att sköta planerna på 
Lassalyckan står oskyddade för väder, vind och skadegörelse. Utrustningen utsätts för ett 
ökat slitage på däck och slangar som torkar och går sönder. Utifrån detta beviljades 
förvaltningen investeringsmedel om 672 tkr till en ny förrådsbyggnad (KS 2017-09-07 § 197). 
Den kalkyl som togs fram 2015-08-21 innehöll ej kostnader för projektering, bygglov, 
kartkostnader, byggherrekostnader (projektledning, besiktningskostnader, kontrollansvarig 
mm) och risk samt framförallt så är det tid mellan de olika kalkylerna.

Verksamhet fastighet har under projekteringen utvecklat ursprunglig förrådslösning för att 
vara mer långsiktigt hållbar. Flexibiliteten inför framtiden har ökats genom att isolera 
bottenplattan, vilket möjliggör uppvärmning. Arean har utökats till 20*7,5 meter för att få en 
större kapacitet. El dras fram. Plåtfasaden har bytts ut mot trä då det passar bättre ihop med 
befintliga byggnader vid Lassalyckan. Förrådet är tänkt att placeras på grusytan bakom 
fotbollshallen. Förvaltningen ansöker därför om ytterligare 1,0 mnkr. 
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Investeringen kan finansieras avsatta medel för Förråd Lassalyckan i investeringsbudgeten 
för 2019. 
 
Ekonomichefens yttrande 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Kompensation för 
kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för 
kapitalkostnader. 
 
Inga övriga driftkostnader förväntas. 
 
Beslutsunderlag 
1 Investeringskalkyl till ansökan om investeringsmedel för förrådsbyggnad vid 

Lassalyckan 
 
Beslut lämnas till 
Tf servicechef 
Ekonomichef  
Verksamhetschef fastighet 
 
 
 

Anna-Lena Johansson Niklas Anemo 
Tf servicechef Ekonomichef 
  

 

Crister Dahlgren 
Verksamhetschef fastighet 

  Sektor service 



Ansökan om investeringsmedel  Projektnr:

Uppgiftslämnare Verksamhet

Crister Dahlgren Fastighet

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

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

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

Förrådsbyggnad Lassalyckan 150 1 000
Objektnummer:

8 201

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

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

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

7
Summa

Personalkostnader 0
Övriga kostnader 0
Avskrivningar 30 30 30 30 30 30 182
Internränta 17 16 16 15 15 14 94
Summa kapitalkostnader 47 47 46 46 45 45 276
Summa kostnader 47 47 46 46 45 45 276
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 47 47 46 46 45 45 276

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:

Ärendegången



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

Avslås T SEK / ÅR:

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

Ansökan om investeringsmedel gällande utveckling av 
kommunala fritidsanläggningar inklusive Lassalyckan 
Dnr 2019/245 
 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för utveckling av kommunala 
fritidsanläggningar inklusive Lassalyckan, 1,5 mnkr. Investeringen möjliggör en kontinuerlig 
utveckling och driftoptimering vid idrotts-och fritidsanläggningarna. Detta är en 
framgångsfaktor, för att långsiktigt bibehålla dess livslängd, attraktivitet och hitta lösningar 
som är ekonomiskt hållbara på sikt. 
 
Investeringen är uppdelad i nio delinvesteringar: 

- Harv till konstgräsplanerna (55 tkr) 
- Isfräs till ishallarna (125 tkr) 
- Ljusarmaturer till Väggenpartiet, WC banorna (0,2 mnkr) 
- Inköp av fyrhjuling inkl. klippaggregat (0,2 mnkr) 
- Finplanering skidstadion (0,2 mnkr) 
- Ny spårcentral Lassalyckan (0,25 mnkr) 
- Anläggande av hinderbana, Lassalyckan (0,1 mnkr) 
- Bottensug till simhallen (70 tkr) 
- Upprustning och översyn av kvartersidrottsplatser (0,2 mnkr) 
- Övriga åtgärder/inköp (0,1 mnkr) 

 
Investeringsärendet avser således Lassalyckans idrotts- och friluftsområde inklusive sim- och 
sporthallen.  
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2019. Investeringen kan finansieras via 
avsatta medel (1,5 mnkr) för Utveckling av kommunala fritidsanläggningar. 
 
Kompensation för ökade kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för 
hantering av budget för kapitalkostnader. Investeringen förväntas leda till något lägre årliga 
driftkostnader på spår och leder, ca 30 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-04-18 från tf servicechef 
2 Investeringskalkyl - utveckling av kommunala fritidsanläggningar inkl Lassalyckan 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om investeringsmedel om 700 tkr beviljas. Investeringsmedel för utveckling av 
kommunala fritidsanläggningar inklusive Lassalyckan, 0,7 mnkr, kan finansieras via avsatta 
medel för Utveckling av kommunala fritidsanläggningar inklusive Lassalyckan i 
investeringsbudgeten för 2019. 
 
- Harv till konstgräsplanerna (55 tkr) 
- Isfräs till ishallarna (125 tkr) 
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- Ny spårcentral Lassalyckan (250 tkr) 
- Bottensug till simhallen (70 tkr) 
- Upprustning och översyn av kvartersidrottsplatser (200 tkr) 
 
Övriga ansökningar ska beredas vidare.  



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-04-18 

Tjänsteskrivelse Ansökan om investeringsmedel 
gällande utveckling av kommunala fritidsanläggningar 
inklusive Lassalyckan 
Diarienummer 2019/245, löpnummer 1290/2019 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för utveckling av kommunala 
fritidsanläggningar inklusive Lassalyckan, 1,5 mnkr. Investeringen möjliggör en kontinuerlig 
utveckling och driftoptimering vid idrotts-och fritidsanläggningarna. Detta är en 
framgångsfaktor, för att långsiktigt bibehålla dess livslängd, attraktivitet och hitta lösningar 
som är ekonomiskt hållbara på sikt. 
 
Investeringen är uppdelad i nio delinvesteringar: 

- Harv till konstgräsplanerna (55 tkr) 
- Isfräs till ishallarna (125 tkr) 
- Ljusarmaturer till Väggenpartiet, WC banorna (0,2 mnkr) 
- Inköp av fyrhjuling inkl. klippaggregat (0,2 mnkr) 
- Finplanering skidstadion (0,2 mnkr) 
- Ny spårcentral Lassalyckan (0,25 mnkr) 
- Anläggande av hinderbana, Lassalyckan (0,1 mnkr) 
- Bottensug till simhallen (70 tkr) 
- Upprustning och översyn av kvartersidrottsplatser (0,2 mnkr) 
- Övriga åtgärder/inköp (0,1 mnkr) 

 
Investeringsärendet avser således Lassalyckans idrotts- och friluftsområde inklusive sim- och 
sporthallen.  
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2019. Investeringen kan finansieras via 
avsatta medel (1,5 mnkr) för Utveckling av kommunala fritidsanläggningar. 
 
Kompensation för ökade kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för 
hantering av budget för kapitalkostnader. Investeringen förväntas leda till något lägre årliga 
driftkostnader på spår och leder, ca 30 tkr. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för utveckling av kommunala fritidsanläggningar inklusive Lassalyckan, 
1,5 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för Utveckling av kommunala fritidsanläggningar 
inklusive Lassalyckan i investeringsbudgeten för 2019. 
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Ärendet 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för utveckling av kommunala 
fritidsanläggningar inklusive Lassalyckan, 1,5 mnkr. Investeringen möjliggör en kontinuerlig 
utveckling och driftoptimering vid idrotts-och fritidsanläggningarna. Detta är en 
framgångsfaktor, för att långsiktigt bibehålla dess livslängd, attraktivitet och hitta lösningar 
som är ekonomiskt hållbara på sikt. 
 
Investeringsärendet avser således både Lassalyckans idrotts- och friluftsområde inklusive 
sim- och sporthallen. Investeringen har föregåtts av en genomgripande behovsinventering 
och prioritering inom den berörda verksamheten under vintern och våren.  
 
Delinvesteringarna beskrivs nedan: 
 
Harv till konstgräsplanerna 
Behov av mer djupgående modell för att behålla mjukheten i spelunderlaget och därmed 
minska skaderisken. 
 
Isfräs till ishallarna 
Nuvarande isfräs är utsliten med drift i två ishallar samt övergång till ny bättre laserteknik. 
 
Ljusarmaturer till Väggenpartiet 
Ökar tillgängligheten för utövarna och säkerheten vid snötillverkning. Förberett med 
elanslutning, fundament och stolpar i investeringsprojektet till 2019 års tävlingar. 
 
Inköp av fyrhjuling inkl. klippaggregat 
Effektivare skötsel av området inkl. klippning utöver entreprenadinsatser. I dagsläget får 
fyrhjuling lånas av ideell förening, vilket försvårar ansvarsfrågorna vid reparationsbehov. 
 
Finplanering skidstadion 
Finplanering av del av stadion, för att minska snöläggningsbehovet samt öka 
användningsområdet sommartid. Kulvertering av dike vid boulehallen av säkerhets- och 
estetiska skäl. 
 
Ny spårcentral, Lassalyckan 
Samlad och överskådlig information för alla spår och leder i området. Entré/infopunkt. 
 
Anläggande av hinderbana, Lassalyckan 
Syfte att öka attraktiviteten i området året runt och efterfrågas stort. Både motion och elit. 
 
Bottensug till simhallen 
Ersättning av befintlig utrustning för rengöring av bassängerna under icke öppettid. 
 
Upprustning och översyn av kvartersidrottsplatser 
Se över kvartersidrottsplatserna och byta ut trasiga staket, målburar med mera. 
 
Övriga åtgärder/inköp 
Resurs i pågående dialog med föreningslivet i området om fortsatt utveckling/oförutsett. 
 
Investeringen förväntas leda till något lägre årliga driftkostnader på spår och leder, ca 30 tkr, 
genom mindre snötillverkning, driftoptimering och mindre underhåll på stadionområdet. I 
besparingen har även vägts in tillkommande kostnader för drift av nya belysningspunkter. 
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Ekonomichefens yttrande 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2019. Investeringen kan finansieras via 
avsatta medel (1,5 mnkr) för Utveckling av kommunala fritidsanläggningar. 
 
Kompensation för ökade kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för 
hantering av budget för kapitalkostnader. Investeringen förväntas leda till något lägre årliga 
driftkostnader på spår och leder, ca 30 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
1 Investeringskalkyl - utveckling av kommunala fritidsanläggningar inkl Lassalyckan 

 
Beslut lämnas till 
Tf servicechef 
Ekonomichef  
Verksamhetschef kultur och fritid 
 
 
 

Anna-Lena Johansson Niklas Anemo 
Tf servicechef Ekonomichef 

 
 
 

 
 

Lena Moritz 
Verksamhetschef kultur och fritid 
Sektor service 
 
 
 

 

Lars Runkvist 
Enhetschef fritid 
Kultur och fritid 
Sektor service 

 



Ansökan om investeringsmedel  Projektnr:

Uppgiftslämnare Verksamhet

Lars Runqvist Kultur och fritid

Investeringen tas i bruk år: 0
Beräknad avskrivningstid: 15 (Ange 3,  5, 10, 15,  20,  33 eller 50 år)

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

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

Utv kommunala fritidsanläggningar 1 500
Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

1 500 1 500
Investeringsbidrag 0 0
Investeringsutgift, netto 1 500 0 0 0 0 0 1 500

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

7
Summa

Personalkostnader 0
Övriga kostnader 0
Avskrivningar 100 100 100 100 100 100 600
Internränta 26 24 22 20 19 17 128
Summa kapitalkostnader 126 124 122 120 119 117 728
Summa kostnader 126 124 122 120 119 117 728
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 126 124 122 120 119 117 728

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:

Ärendegången

Inga tillkommande driftskostnader utöver kapitalkostnaderna.

Den beräknade avskrivningstiden är en uppskattning av de olika delkomponenterna och kan bli
något annat än i kalkylen när investeringen aktviveras.



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

Avslås T SEK / ÅR:

Info om kalkylränta:
Investeringskalkylens ränta är angiven utifrån ett kortsiktigt perspektiv i enlighet med gällande budget.

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

Ansökan om investeringsmedel till 
bergvärmeinstallation vid Stadsskogens förskola 
Dnr 2019/278 
 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för bergvärmeinstallation vid Stadsskogens 
förskola, 1,0 mnkr. Investeringen möjliggör installation av bergvärmeanläggning vid 
Stadsskogens förskola. Befintlig elpanna ersätts med värmepump. Kulvert läggs till 
Fållornavägens gruppboende alldeles intill förskolan. Gruppbostaden skall byggas om och 
kommer att förses med värme från värmepumpen i förskolan.  
 
Värmepumpen kommer att producera värme till golvvärme, radiatorer och varmvatten i två 
byggnader. Besparingseffekten är beräknad till 85 tkr per år. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2019. Investeringen kan finansieras via 
avsatta medel för Energieffektiviseringar och tillgänglighetsanpassningar i 
investeringsbudgeten för 2019.  
 
Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering 
av budget för kapitalkostnader. Investeringen beräknas sammantaget innebära positiva 
driftkostnadskonsekvenser.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-04-23 från tf servicechef 
2 Investeringskalkyl ansökan om investeringsmedel bergvärmeinstallation vid 

Stadsskogens förskola 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel bergvärmeinstallation vid 
Stadsskogens förskola, 1,0 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för 
Energieffektiviseringar och tillgänglighetsanpassningar i investeringsbudgeten för 2019. 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-04-23 

Tjänsteskrivelse ansökan om investeringsmedel till 
bergvärmeinstallation vid Stadsskogens förskola 
Diarienummer 2019/278, löpnummer 1494/2019 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för bergvärmeinstallation vid Stadsskogens 
förskola, 1,0 mnkr. Investeringen möjliggör installation av bergvärmeanläggning vid 
Stadsskogens förskola. Befintlig elpanna ersätts med värmepump. Kulvert läggs till 
Fållornavägens gruppboende alldeles intill förskolan. Gruppbostaden skall byggas om och 
kommer att förses med värme från värmepumpen i förskolan.  
 
Värmepumpen kommer att producera värme till golvvärme, radiatorer och varmvatten i två 
byggnader. Besparingseffekten är beräknad till 85 tkr per år. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2019. Investeringen kan finansieras via 
avsatta medel för Energieffektiviseringar och tillgänglighetsanpassningar i 
investeringsbudgeten för 2019.  
 
Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering 
av budget för kapitalkostnader. Investeringen beräknas sammantaget innebära positiva 
driftkostnadskonsekvenser.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel bergvärmeinstallation vid Stadsskogens förskola, 1,0 mnkr, kan 
finansieras via avsatta medel för Energieffektiviseringar och tillgänglighetsanpassningar i 
investeringsbudgeten för 2019. 
 
 
Ärendet 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för bergvärmeinstallation vid Stadsskogens 
förskola, 1,0 mnkr. Investeringen möjliggör installation av bergvärmeanläggning vid 
Stadsskogens förskola. Befintlig elpanna ersätts med värmepump. Kulvert läggs till 
Fållornavägens gruppboende alldeles intill förskolan. Gruppbostaden skall byggas om och 
kommer att förses med värme från värmepumpen i förskolan. Den gamla värmepumpen 
kommer inte att räcka till gruppbostaden men befintliga borrhål kan användas i den nya 
anläggningen. 
 
Bergvärmeinstallation, tre nya borrhål (totalt 450m), fördelningsbrunnar inklusive 
matarledningar, kulvertinstallation mellan byggnaderna och ombyggnad i befintlig byggnad 
ingår i investeringen. Värmepumpen kommer att producera värme till golvvärme, radiatorer 
och varmvatten i två byggnader. Besparingseffekt beräknad till 85 000 kronor per år. 
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Ekonomichefens yttrande 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2019. Investeringen kan finansieras via 
avsatta medel för Energieffektiviseringar och tillgänglighetsanpassningar. 
 
Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering 
av budget för kapitalkostnader. Investeringen beräknas sammantaget innebära positiva 
driftkostnadskonsekvenser.  
 
Beslutsunderlag 
1 Investeringskalkyl ansökan om investeringsmedel bergvärmeinstallation vid 

Stadsskogens förskola 
 
Beslut lämnas till 
Tf servicechef 
Ekonomichef  
Verksamhetschef fastighet 
 
 
 
 

Anna-Lena Johansson Niklas Anemo 
Tf servicechef Ekonomichef 
  
  

 

Crister Dahlgren 
Verksamhetschef fastighet 
Sektor service 

 



Ansökan om investeringsmedel  Projektnr:

Uppgiftslämnare Verksamhet

Crister Dahlgren Fastighet

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

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

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

Bergvärmeinstallation vid Stadsskogens förskola 1 000
Objektnummer:

5706, 5755

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

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

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

7
Summa

Personalkostnader 0
Övriga kostnader -85 -85 -85 -85 -85 -85 -510
Avskrivningar 67 67 67 67 67 67 400
Internränta 17 16 15 14 12 11 85
Summa kapitalkostnader 84 83 81 80 79 78 485
Summa kostnader -1 -2 -4 -5 -6 -7 -25
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto -1 -2 -4 -5 -6 -7 -25

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:

Ärendegången

Årlig uppskattad besparing i dagens elpris, 85 tkr



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

Avslås T SEK / ÅR:

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



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2019-05-22 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§  
 

Ansökan om investeringsmedel för offentlig toalett 
Stadsparken och ny byggnad för omklädning 
tennisbanor 
Dnr 2019/280 
 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för offentlig toalett Stadsparken och ny 
byggnad för omklädning tennisbanor, 3,0 mnkr. Investeringen möjliggör en ny byggnad för 
omklädning och en tillgänglighetsanpassad offentlig toalett. Det möjliggör också att man kan 
fortsätta bedriva verksamhet i Stadsparken då den mögelangripna byggnaden måste stängas 
om man inte ersätter den. 
 
Byggnaden är i kommunens ägo men disponeras av Ulricehamns Tennisklubb enligt särskilt 
avtal med kommunen. Tennisklubben utför drift och underhåll av kommunens banor enligt 
särskilt avtal som framgår av bilaga i beslutsunderlaget. Lokalerna 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”, vilket är 
en dyr lösning och inte särskilt attraktiv. Anläggningens användningsområde och föreningens 
skötselåtaganden kommer ju också att utökas med den offentliga toaletten, som även 
kommer att handikappanpassas. Projektering behöver påbörjas för att ha en möjlighet att 
påbörja byggnation efter 2019 års säsong och färdigställa till 2020 års säsong. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet, 3,0 mnkr, finns avsatt i investeringsbudgeten för 2019. Investeringen kan 
finansieras via avsatta medel för Offentlig toalett Stadsparken och ny byggnad för 
omklädning (tennis).  
 
Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering 
av budget för kapitalkostnader. Inga övriga tillkommande driftkostnader förväntas. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-04-23 tf servicechef 
2 Investeringskalkyl ansökan om investeringsmedel för offentlig toalett Stadsparken 

och ny byggnad för omklädning tennisbanor 
3 Avtal tennisklubben i Stadsparken 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel för offentlig toalett Stadsparken 
och ny byggnad för omklädning tennisbanor, 3,0 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för 
Offentlig toalett Stadsparken och ny byggnad för omklädning (tennis) i investeringsbudgeten 
för 2019. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-04-23 

Tjänsteskrivelse ansökan om investeringsmedel för 
offentlig toalett Stadsparken och ny byggnad för 
omklädning tennisbanor 
Diarienummer 2019/280, löpnummer 1496/2019 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för offentlig toalett Stadsparken och ny 
byggnad för omklädning tennisbanor, 3,0 mnkr. Investeringen möjliggör en ny byggnad för 
omklädning och en tillgänglighetsanpassad offentlig toalett. Det möjliggör också att man kan 
fortsätta bedriva verksamhet i Stadsparken då den mögelangripna byggnaden måste stängas 
om man inte ersätter den. 
 
Byggnaden är i kommunens ägo men disponeras av Ulricehamns Tennisklubb enligt särskilt 
avtal med kommunen. Tennisklubben utför drift och underhåll av kommunens banor enligt 
särskilt avtal som framgår av bilaga i beslutsunderlaget. Lokalerna 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”, vilket är 
en dyr lösning och inte särskilt attraktiv. Anläggningens användningsområde och föreningens 
skötselåtaganden kommer ju också att utökas med den offentliga toaletten, som även 
kommer att handikappanpassas. Projektering behöver påbörjas för att ha en möjlighet att 
påbörja byggnation efter 2019 års säsong och färdigställa till 2020 års säsong. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet, 3,0 mnkr, finns avsatt i investeringsbudgeten för 2019. Investeringen kan 
finansieras via avsatta medel för Offentlig toalett Stadsparken och ny byggnad för 
omklädning (tennis).  
 
Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering 
av budget för kapitalkostnader. Inga övriga tillkommande driftkostnader förväntas. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för offentlig toalett Stadsparken och ny byggnad för omklädning 
tennisbanor, 3,0 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för Offentlig toalett Stadsparken 
och ny byggnad för omklädning (tennis) i investeringsbudgeten för 2019. 
 
 
Ärendet 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för offentlig toalett Stadsparken och ny 
byggnad för omklädning vid tennisbanor, 3,0 mnkr. Investeringen möjliggör en ny byggnad 
för omklädning och en offentlig tillgänglighetsanpassad toalett. Det möjliggör också att man 
kan fortsätta bedriva verksamhet i Stadsparken då den mögelangripna byggnaden måste 
stängas om man inte ersätter den. 
 
Byggnaden är i kommunens ägo men disponeras av Ulricehamns Tennisklubb enligt särskilt 
avtal med kommunen. Lokalerna är utdömda på grund av mögelangripet bottenbjälklag. 
Byggnaden är från 60-talet och inte värd att renovera. Kommunen hyr varje sommarhalvår 
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en handikappanpassad toalett typ ”BajaMaja”, vilket är en dyr lösning och inte särskilt 
attraktiv. Projektering behöver påbörjas för att ha en möjlighet att påbörja byggnation efter 
2019 års säsong och färdigställa till 2020 års säsong. 
 
Tennisklubben utför drift och underhåll av kommunens banor enligt särskilt avtal som 
framgår av bilaga i beslutsunderlaget. Detta har enligt kultur- och fritid fungerat mycket bra 
under avtalsperioden och varit en fördelaktig lösning ekonomiskt för kommunen. Lokalerna 
är i kommunens ägo men den dagliga skötseln sker i föreningens regi enligt avtalet. Större 
drift- och underhållsinsatser har finansierats av kommunen. Anläggningens 
användningsområde och föreningens skötselåtaganden kommer ju också att utökas med den 
offentliga toaletten, som även kommer att handikappanpassas. Den offentliga toaletten 
kommer även att städas av tennisklubben enligt riktlinjer från kommunen. Lokalerna 
kommer även att utgöra en resurs för övriga arrangemang i området.  
 
Ekonomichefens yttrande 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet, 3,0 mnkr, finns avsatt i investeringsbudgeten för 2019. Investeringen kan 
finansieras via avsatta medel för Offentlig toalett Stadsparken och ny byggnad för 
omklädning (tennis).  
 
Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering 
av budget för kapitalkostnader. Inga övriga tillkommande driftkostnader förväntas. 
 
Beslutsunderlag 
1 Investeringskalkyl ansökan om investeringsmedel för offentlig toalett Stadsparken 

och ny byggnad för omklädning tennisbanor 
2 Avtal tennisklubben i Stadsparken 

 
Beslut lämnas till 
Tf servicechef 
Ekonomichef  
Verksamhetschef fastighet 
 
 
 

Anna-Lena Johansson Niklas Anemo 
Tf servicechef Ekonomichef 
  
  

 

Crister Dahlgren 
Verksamhetschef fastighet 
Sektor service 

 



Ansökan om investeringsmedel  Projektnr:

Uppgiftslämnare Verksamhet

Crister Dahlgren Fastighet

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

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

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

Offentlig toalett Stadsparken och ny byggnad för omklädning tennisbanor 3 000
Objektnummer:

5 762

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

3 000 3 000
./. Statsbidrag 0
Investeringsutgift, netto 3 000 0 0 0 0 0 3 000

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

7
Summa

Personalkostnader 0
Övriga kostnader 0
Avskrivningar 91 91 91 91 91 91 545
Internränta 51 49 48 46 45 43 283
Summa kapitalkostnader 142 140 139 137 136 134 828
Summa kostnader 142 140 139 137 136 134 828
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 142 140 139 137 136 134 828

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:
Driftkostnad för el och VA bekostas av verksamhet fritid

Ärendegången

Driftkostnader för el och VA bekostas av verksamhet kultur



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

Avslås T SEK / ÅR:

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

Avvikelse i investeringsbudget för IT gällande 2018 
års budget 
Dnr 2019/296 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen skall fortlöpande följa de enskilda kommunala projektens ekonomiska 
utveckling. Om ett enskilt kommunalt objekt avviker negativt eller befaras avvika negativt 
med mer än 10 %, dock lägst 500 tkr skall ärendet behandlas av kommunstyrelsen. 
Investeringsprojekt som överstiger budget med mer än 10 % redovisas i denna skrivelse. 
 
It-investeringar 2018 
 
Kommunstyrelsen har, i enlighet med de ekonomiska styrprinciperna, kontinuerligt kunnat 
följa It-investeringarnas ekonomiska utveckling via de uppföljningar som sker varje tertial 
och som kommunstyrelsen behandlar. I denna skrivelse redovisas de avvikelser som 
uppkommit under 2018. 
 
Orsakerna till avvikelserna beror på inköp som ej varit kända vid tiden för ansökan om 
investeringsmedel. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-04-25 från tf servicechef 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Investeringsbudgetens avvikelser noteras. 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-04-25 

Tjänsteskrivelse Avvikelse i investeringsbudget för IT 
gällande 2018 års budget 
Diarienummer 2019/296, löpnummer 1599/2019 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen skall fortlöpande följa de enskilda kommunala projektens ekonomiska 
utveckling. Om ett enskilt kommunalt objekt avviker negativt eller befaras avvika negativt 
med mer än 10 %, dock lägst 500 tkr skall ärendet behandlas av kommunstyrelsen. 
Investeringsprojekt som överstiger budget med mer än 10 % redovisas i denna skrivelse. 
 
It-investeringar 2018 
 
Kommunstyrelsen har, i enlighet med de ekonomiska styrprinciperna, kontinuerligt kunnat 
följa It-investeringarnas ekonomiska utveckling via de uppföljningar som sker varje tertial 
och som kommunstyrelsen behandlar. I denna skrivelse redovisas de avvikelser som 
uppkommit under 2018. 
 
Orsakerna till avvikelserna beror på inköp som ej varit kända vid tiden för ansökan om 
investeringsmedel. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Investeringsbudgetens avvikelser noteras. 
 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen skall fortlöpande följa de enskilda kommunala projektens ekonomiska 
utveckling. Om ett enskilt kommunalt objekt avviker negativt eller befaras avvika negativt 
med mer än 10 %, dock lägst 500 tkr skall ärendet behandlas av kommunstyrelsen. 
Investeringsprojekt som överstiger budget med mer än 10 % redovisas i denna skrivelse. 
-2 715 000, It-investeringar 2018 
 
Kommunstyrelsen har, i enlighet med de ekonomiska styrprinciperna, kontinuerligt kunnat 
följa it-investeringarnas ekonomiska utveckling via de uppföljningar som sker varje tertial 
och som kommunstyrelsen behandlar. I denna skrivelse redovisas de avvikelser som 
uppkommit under 2018. 
 
Inför varje år gör It i samarbete med Ulricehamns och Tranemos lärandeverksamheter en 
uppskattning av investeringar som kommer behövas för kommande år. Orsaken till 
avvikelsen för 2018 beror på att ett antal investeringar har genomförts som inte var kända då 
ansökan för investeringsmedel lades. Bland annat har det skett en större satsning på Ipads 
inom förskolan. Beslutet togs under året och inryms inom förskolans driftsbudget. Inköp av 
Ipads till förtroendevalda är gjord i både kommunerna. Även antalet hanterade datorer inom 
administrationen har blivit fler är prognostiserat. Till detta finns flera orsaker. Antalet 
anställda har ökat, förändrade arbetssätt, omorganisationer och nya verksamheter har 
inneburit fler enheter.  
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-675 tkr, Ipad, satsning på förskolepedagoger. Ulricehamn 
-500 tkr, Ipad, Lifecare. Ulricehamn. 
-750 tkr, Ipad förtroendevalda. Tranemo och Ulricehamn 
-790 tkr, enheter inom administrationen. Tranemo och Ulricehamn.  
 
Total budget 20 965,0. Utfall 23 680,0. Differens -2 715,0 
 
Beslutsunderlag 
 
 
Beslut lämnas till 
Tf servicechef 
Verksamhetschef It 
Ekonomichef   
 
 
 

Anna-Lena Johansson Lena Schoultz 
Tf servicechef Verksamhetschef It 
 Sektor service 
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§  
 

Svar på medborgarförslag angående resor för 
skolelever 
Dnr 2018/318 
 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslår Karin Aiff att kommunen utjämnar och minskar avståndskrav 
för skolkort/skolbussresor även omfattande på linjebussar till maximalt tre kilometer för 
kommunens samtliga elever oavsett vilken av kommunens skolor och samtliga årskurser i 
grundskolan till och med inklusive gymnasiets elever.  
 
Kommunstyrelsen har beslutat om nya skolskjutsregler i kommunen. Kommunstyrelsen har 
således nyligen tagit ställning till vilken skolskjuts som ska erbjudas i kommunen. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2019-04-11 från samhällsbyggnadschef 
2 Medborgarförslag angående resor för skolelever 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att kommunstyrelsen nyligen beslutat om 
vilken skolskjuts som ska erbjudas i kommunen. 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-04-11 

Tjänsteskrivelse svar på medborgarförslag angående 
resor för skolelever 
Diarienummer 2018/318, löpnummer 1375/2019 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslår Karin Aiff att kommunen utjämnar och minskar avståndskrav 
för skolkort/skolbussresor även omfattande på linjebussar till maximalt tre kilometer för 
kommunens samtliga elever oavsett vilken av kommunens skolor och samtliga årskurser i 
grundskolan till och med inklusive gymnasiets elever.  
 
Kommunstyrelsen har beslutat om nya skolskjutsregler i kommunen. Kommunstyrelsen har 
således nyligen tagit ställning till vilken skolskjuts som ska erbjudas i kommunen. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att kommunstyrelsen nyligen beslutat om 
vilken skolskjuts som ska erbjudas i kommunen. 
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag föreslår Karin Aiff att kommunen utjämnar och minskar avståndskrav 
för skolkort/skolbussresor även omfattande på linjebussar till maximalt tre kilometer för 
kommunens samtliga elever oavsett vilken av kommunens skolor och samtliga årskurser i 
grundskolan till och med inklusive gymnasiets elever.  
 
Förslagsställaren skriver att kommunen bör uppmuntra till kollektivt resande och minska 
utsläpp från privat bilskjutsande till och från skolorna i tätorten. Det skulle även få bort 
trafik-riskfaktorn och öka elevernas säkerhet. Förebygga utanförskap och segregation och 
istället skapa praktiska och ekonomiska rättvisa villkor för boende i Ulricehamns yttre 
närområden. Bromsa utvecklingen att elever i ytterområden väljer bort lokala gymnasiet 
(Tingsholm) på grund av resekomplikationer/kostnader. 
 
Det föreslås att kommunens skolelever i mån av plats ‐ och utan särskild app ‐ tillåts att resa i 
trafikerande skolbussar av ovan nämnda skäl. Förslagsställaren skriver även att kommunen 
uppvisar den/de vetenskapliga studier som bekräftar att det skulle vara säkrare att överlåta 
barn och skolungdom ombesörja sin egen skoltransport/skolväg/vistas i trafiken än att 
använda befintlig busstrafik/skolskjuts/linjebuss till och från utbildningsplatsen. 
 
Kommunstyrelsen har beslutat om nya skolskjutsregler i kommunen. Kommunstyrelsen 
beslutade om nya skolskjutsregler 2018-03-01 § 66 och reviderade dessa 2018-06-04 § 215. 
Kommunstyrelsen har således nyligen tagit ställning till vilken skolskjuts som ska erbjudas i 
kommunen. 
 
Att utöka möjligheten till skolbussresor eller skolskjuts som förslagsställaren föreslår bedöms 
vara kostnadsdrivande och påverka likabehandlingen av kommunens elever. Sträckor/linjer 
som bussarna kör, vart bussarna stannar och bussarnas storlek kommer i framtiden 
optimeras utifrån vilka som är berättigade skolskjuts, för att erbjuda kvalitativ, säker och 
kostnadseffektiv skolskjuts. 
 
Beslutsunderlag 
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1 Medborgarförslag angående resor för skolelever 
 
 
Beslut lämnas till 
Karin Aiff 
Samhällsbyggnadschef   
 
 
 
 
 

Sebastian Olofsson Sanna Andersson 
Samhällsbyggnadschef Utredare 
 Exploateringsenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 



Från: Karin Aiff[karin_aiff@hotmail.com]
Skickat: 18.04.2018 14:20:30
Till: Skarland Inga-Kersti; Karlsson Roland; Andersson Birgit; Johansson Per; Wilhelmsson Roger; Levander Mikael[Inga-
Kersti.Skarland@ulricehamn.se; roland.karlsson@ulricehamn.se; birgit.andersson@ulricehamn.se;
per.johansson@ulricehamn.se; Roger.Wilhelmsson@ulricehamn.se; Mikael.Levander@fv.ulricehamn.se]
Kopia: Redin Klas[Klas.Redin@fv.ulricehamn.se]; catarina.stahl-lind@fv.ulricehamn.se[ catarina.stahl-
lind@fv.ulricehamn.se]; Stockzelius Ann[ Ann.Stockzelius@fv.ulricehamn.se]; Andersson Liselotte[
Liselotte.Andersson@fv.ulricehamn.se]; Sunding Niclas[ Niclas.Sunding@fv.ulricehamn.se]; Gundberg Hanna[
hanna.gundberg@fv.ulricehamn.se]; Bernevång Cristina[ Cristina.Bernevang@fv.ulricehamn.se]; Sundh Jan-Olof[ Jan-
Olof.Sundh@fv.ulricehamn.se]; Josefsson Mattias[ Mattias.Josefsson@ulricehamn.se]; Remar Mattias[
Mattias.Remar@fv.ulricehamn.se]; Eriksson Aira[ Aira.Eriksson@fv.ulricehamn.se]; Mårtensson Tommy[
Tommy.Martensson@fv.ulricehamn.se]; catharina.ortendahlrylid@fv.ulricehmn.se[
catharina.ortendahlrylid@fv.ulricehmn.se]; Gustavsson Sebastian[ sebastian.gustavsson@ulricehamn.se]; Öberg Wiktor[
Wiktor.oberg@fv.ulricehamn.se]; Dahl Mikael[ mikael.dahl@fv.ulricehamn.se]; Brunnegård Hanna[
hanna.brunnegard@fv.ulricehamn.se]; Sund Victor[ Victor.Sund@fv.ulricehamn.se]; Kiviharju Aila[
Aila.Kiviharju@fv.ulricehamn.se]; Bogren Mats[ mats.bogren@fv.ulricehamn.se]; De Loughery Nordin Niklas[
niklas.DeLougheryNordin@fv.ulricehamn.se]; Eriksson Roland[ Roland.Eriksson@fv.ulricehamn.se]; Andelius Bengt[
bengt.andelius@fv.ulricehamn.se]; Andersson Roger[ Roger.Andersson@fv.ulricehamn.se]; ulla@sundhage.com[
ulla@sundhage.com]; ingmarie.tradet@telia.com[ ingmarie.tradet@telia.com]; margaretajuliusson@hotmail.com[
margaretajuliusson@hotmail.com];
Ämne: MEDBORGARFÖRSLAG

2018‐04‐18

 
MEDBORGARFÖRSLAG ANGÅENDE RESOR FÖR SKOLELEVER

Lägger härmed in ytterligare medborgarförslag  ‐ (medborgarförslag med 731 namn insänt 19/9‐2017 har inte
besvarats/behandlats av KS):

VAD?
::Att kommunen utjämnar och minskar avståndskrav för skolkort/skolbussresor även omfattande på linjebussar till
maximalt 3 (tre) kilometer för kommunens SAMTLIGA ELEVER oavsett vilken av kommunens skolor och SAMTLIGA
ÅRSKURSER i grundskolan till och med och INKLUSIVE gymnasiets elever.

VARFÖR?
Miljön ::   uppmuntra till kollektivt resande och minska utsläpp från privat BILskjutsande till och från skolorna i
tätorten
Trafiken ::   få bort trafik‐riskfaktorn och öka elevernas säkerhet.
Socialt ::  förebygga utanförskap, och segregation och i stället skapa  praktiska och ekonomiska rättvisa villkor för
boende i Ulricehamns yttre närområden. Idag kostar ett skolkort närmare 4000 kronor per elev och läsår en utgift
som har negativa konsekvenser för skolelever till ensamstående föräldrar.
Förebygga :: bromsa utvecklingen att elever i ytterområden väljer bort lokala gymnasiet (Tingsholm) på grund av
resekomplikationer/kostnader

FINNS PLATS
:: Föreslås  att kommunens skolelever I MÅN AV PLATS ‐ och utan särskild APP ‐ tillåts att resa  i trafikerande
skolbussar av ovan nämnda skäl 

STATISTIK SÄKERHET?
:: Föreslår även att kommunen uppvisar den/de vetenskapliga studier som bekräftar att det skulle vara säkrare att
överlåta barn och skolungdom  ombesörja sin egen skoltransport/skolväg/vistas i trafiken än att använda befintlig
busstrafik/skolskjuts/linjebuss till och från utbildningsplatsen.



Ulricehamn den 18 April 2018
Anita Perkhed
Karin Aiff
föräldrar för ungas rätt 
med boende i Villastaden samt centralortens berörda ytterområden
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§  
 

Svar på medborgarförslag gällande skolskjutsreglerna 
Dnr 2019/36 
 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslår Karin Aiff att avståndskravet för elever boende i tätorten ska 
minskas till högst 2,5 kilometer. Förslagsställaren skriver även att kompisåkning skall vara 
självklart och okomplicerad. Tingsholmsgymnasiet skall omfatta Ulricehamns kommuns 
egna regler även om där inte gäller skolplikt, eftersom kommunen ansvarar för 
gymnasieskolans drift. 
 
Kommunstyrelsen har beslutat om nya skolskjutsregler i kommunen. Kommunstyrelsen har 
således nyligen tagit ställning till vilken skolskjuts som ska erbjudas i kommunen. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2019-04-11 från samhällsbyggnadschef 
2 Medborgarförslag gällande skolskjutsreglerna 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att kommunstyrelsen nyligen beslutat om 
vilken skolskjuts som ska erbjudas i kommunen. 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-04-11 

Tjänsteskrivelse svar på medborgarförslag gällande 
skolskjutsreglerna 
Diarienummer 2019/36, löpnummer 1374/2019 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslår Karin Aiff att avståndskravet för elever boende i tätorten ska 
minskas till högst 2,5 kilometer. Förslagsställaren skriver även att kompisåkning skall vara 
självklart och okomplicerad. Tingsholmsgymnasiet skall omfatta Ulricehamns kommuns 
egna regler även om där inte gäller skolplikt, eftersom kommunen ansvarar för 
gymnasieskolans drift. 
 
Kommunstyrelsen har beslutat om nya skolskjutsregler i kommunen. Kommunstyrelsen har 
således nyligen tagit ställning till vilken skolskjuts som ska erbjudas i kommunen. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att kommunstyrelsen nyligen beslutat om 
vilken skolskjuts som ska erbjudas i kommunen. 
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag föreslår Karin Aiff dels att avståndskravet för elever boende i tätorten 
ska minskas till högst 2,5 kilometer, dels att de nya reglerna från 2018 diskriminerar barn 
som bor kring tätorten gentemot andra elever, dels att dispensen som ges till vissa barn är 
otydlig, orättvis och diskriminerande, dels att framtidsmålen gällande miljökrav ska 
möjliggöras genom begränsning av privat skjutsande till skolorna, vilket idag är omfattande 
och ett säkerhetsproblem för både gående och bilförare och dels att kompisåkning skall vara 
självklart och okomplicerad. 
 
Förslagsställaren skriver även att Tingsholmsgymnasiet skall omfattas av Ulricehamns 
kommuns egna regler även om där inte gäller skolplikt, eftersom kommunen ansvarar för 
gymnasieskolans drift. 
 
Kommunstyrelsen har beslutat om nya skolskjutsregler i kommunen, 2018-03-01 § 66 och 
reviderade dessa 2018-06-04 § 215. Kommunstyrelsen har således redan nyligen tagit 
ställning till vilken skolskjuts som ska erbjudas i kommunen. 
 
Elever vid Tingsholmsgymnasiet har inte rätt till skolskjuts utan endast rätt till bidrag för 
elevresor, vilket regleras i gällande skolskjutsregler. 
 
Att utöka möjligheten till skolbussresor eller skolskjuts som förslagsställaren föreslår bedöms 
vara kostnadsdrivande och påverka likabehandlingen av kommunens elever. Sträckor/linjer 
som bussarna kör, vart bussarna stannar och bussarnas storlek kommer i framtiden 
optimeras utifrån vilka som är berättigade skolskjuts, för att erbjuda kvalitativ, säker och 
kostnadseffektiv skolskjuts. 
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag gällande skolskjutsreglerna 
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Beslut lämnas till 
Karin Aiff 
Samhällsbyggnadschef   
 
 
 

Sebastian Olofsson Sanna Andersson 
Samhällsbyggnadschef Utredare 
 Exploateringsenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 



Från: Karin Aiff[karin_aiff@hotmail.com]
Skickat: 14.01.2019 09:59:56
Till: lars.naslund@ut.se; kommun@ulricehamn.se; Mikael (Hanna) Levander; VastnyttPerO;
bo.hogborn@ut.se[lars.naslund@ut.se; kommun@ulricehamn.se; mikael.levander@telia.com; per-olof.stjarnered@svt.se;
bo.hogborn@ut.se]
Ämne: Skolbussen igen

Medborgarförslag

Skolskjutsreglerna fungerar inte i Ulricehamns tätort 
De nya reglerna från 2018 diskriminerar barn som bor kring tätorten gentemot andra elever.  Dispensen som
ges till vissa barn är otydlig, orättvis och diskriminerande.
Avståndskravet för elever boende i tätorten ska minskas till högst 2.5 kilometer.  Framtidsmålen gällande
miljökrav ska möjliggöras genom begränsning av privat skjutsande till skolorna, vilket idag är omfattande
och ett säkerhetsproblem för både gående och bilförare.
Kompisåkning skall vara självklar och okomplicerad.
Tingsholmsgymnasiet skall omfattas ulricehamns kommuns egna regler även om där inte gäller skolplikt
eftersom kommunen ansvarar för gymnasieskolans drift

för barns rätt i Ulricehamn
Karin Aiff

Skolbarn vs. skolbarn?

När jag räknar på min miljöpåverkan i Ulricehamn kan jag konstatera att  agera skolskjuts varje morgon och
eftermiddag för mina och andras barn som bor i Villastan trots att det går en skolbuss förbi, är den mest
förbryllande.
Den politiker som tycker att barnen behöver gå till skolan för att "få motion" inbjuder jag att samlas vid
Brunnsnäskyrkan klockan 06:35 en vanlig becksvart isig vintermorgon i januari, iklädd vinteroverall, broddar
och reflex samt ta med (skol)lväska, (gymnastik)kavajpåse, dator och (musik)instrument för att traska  3‐6
kilometerna, beroende på vilken skola/arbetsplats (stadshuset?Höjdgatan?) och hur långt du redan gått för
att komma till uppsamlingsplatsen.

Med politikfernas "nya" regler som sas främja säkerheten men som egentligen enbart kontruerades för att
visa makt, förlorade barnen både den okomplicerade kompisåkningen och redan befintliga busskort togs
ifrån vissa barn. Klara direktiv gällande Ulricehamns kommun i fråga om individuella eller särskilda skäl togs
bort, i stället sitter någon eller några personer på miljö‐ och samhällsbyggnadsnämnden och väljer ut vilka
som ska få åka skolbuss, och Tingsholm plockades bort med hänvisning till rektorn som ensam instans med
kommunallagen generellt. Därför får nu barn som bor inom avståndskraven dispens, oklart på vilka grunder
("rätt" efternamn?) vilket förstås är barnen väl unnat eftersom kortare avståndskrav har varit målet med hela
den här debatten ‐ och och är helst i linje med barnkonventionen. Heja! Tyvärr iskrimineras de andra barnen.
De som inte lyckas få dispans trots att de har hur många skäl som helst, inte minst kravet om sänkta utsläpp
till 2020.

Elever väljer bort Tingsholm då prislappen för busskort är 4000 ‐ 6000 kronor per läsår och de är barn och
ungdomar som antingen måste jobba eller ha rika föräldrar. Och eftersom ulricehamnspolikernas beslut
endast drabbar de elever som bor i närheten av tätorten, alltså en minioritet, är det bara att fortsätta
diskriminera. 

Fyra miljorner av skattebetalarnas pengar har det kostat att omorganisera, utreda och på så sätt se till att
vissa elver (och ifrågasättande vuxna) inte ska få rätten att åka med i  skolbussar som redan trafikerar. Inte
en enda krona har kommit barnen till godo, det hade räckt med 300 000 kr så hade de barn det gällde kunnat
få åka med i bussarna, och så hade saken varit ur världen, men nej.



Och för att bemöta UTs egen Bo Högborn rådiga tips att "om MAJORITETEN bestämmer något så är det väl
bara att finna sig" ‐ undrar jag:
Skulle Rosa Parks barnbarns barn stå bak i bussen än idag?  Flator dö i Ulricehamns garderober? Barn få
plocka egna ris? Ifrågasättande flätor brännas på bål?
Allt medan utbildningen förfaller, elevers motivation förgiftas i takt med miljön och förtvivlade hemmasittare
bara blir fler?
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§  
 

Svar på medborgarförslag om en säker och avgränsad 
gång- och cykelväg längs Skolhusvägen, Blidsberg 
Dnr 2018/569 
 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Carl Johansson en säker och 
avgränsad gång-och cykelväg längs med Skolhusvägen i Blidsberg så att alla barn, och övriga 
kan ta sig säkert till och från skolan och fritids i Blidsberg. 
 
Beskriven sträcka finns inte med i kommunens prioriteringslista för utbyggnad av gång-och 
cykelvägar. Förvaltningen ser dock att befintligt gång-och cykelfält har brister som behöver 
åtgärdas. Linjer och sidomarkeringsskärmar behöver flyttas ut i gatan så att gång- och 
cykelfältet blir bredare, även viss breddning på insidan krävs. Detta skulle medföra en 
förbättras säkerhet för gående och cyklister och underlätta vid drift och underhållsarbeten.  
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2019-02-05 från samhällsbyggnadschef 
2 Medborgarförslag om en säker och avgränsad gång- och cykelväg längs Skolhusvägen, 

Blidsberg 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget antas genom att förvaltningen kommer att åtgärda de brister som 
identifierats.  
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-02-05 

Tjänsteskrivelse svar på medborgarförslag om en 
säker och avgränsad gång- och cykelväg längs 
Skolhusvägen, Blidsberg 
Diarienummer 2018/569, löpnummer 373/2019 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Carl Johansson en säker och 
avgränsad gång-och cykelväg längs med Skolhusvägen i Blidsberg så att alla barn, och övriga 
kan ta sig säkert till och från skolan och fritids i Blidsberg. 
 
Beskriven sträcka finns inte med i kommunens prioriteringslista för utbyggnad av gång-och 
cykelvägar. Förvaltningen ser dock att befintligt gång-och cykelfält har brister som behöver 
åtgärdas. Linjer och sidomarkeringsskärmar behöver flyttas ut i gatan så att gång- och 
cykelfältet blir bredare, även viss breddning på insidan krävs. Detta skulle medföra en 
förbättras säkerhet för gående och cyklister och underlätta vid drift och underhållsarbeten.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget antas genom att förvaltningen kommer att åtgärda de brister som 
identifierats.  
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Carl Johansson en säker och 
avgränsad gång-och cykelväg längs med Skolhusvägen i Blidsberg så att alla barn, och övriga 
kan ta sig säkert till och från skolan och fritids i Blidsberg. I dagsläget får gång-och 
cykeltrafikanter gå på bilvägen som utgör Skolhusvägen.  
 
Ett gång- och cykelfält finns sedan tidigare på sträckan som genom en heldragen linje och 
sidomarkeringsstolpar är tänkt att avskilja oskyddade trafikanter från biltrafiken. Detta har 
dock inte underhållits så de flesta stolpar saknas och linjen är utsliten, vilket medför att 
fotgängare och cyklister upplever att de vistas på bilvägen. Den smala bredden på fältet har 
även medfört att det har varit svårt att framförallt vintertid underhålla sträckan.  
 
Beskriven sträcka finns inte med i kommunens prioriteringslista för utbyggnad av gång-och 
cykelvägar. Förvaltningen ser dock att befintlig gång-och cykelfält har brister som behöver 
åtgärdas. Linjer och sidomarkeringsskärmar behöver flyttas ut i gatan så att gång- och 
cykelfältet blir bredare, även viss breddning på insidan krävs. Detta skulle medföra en 
förbättrad säkerhet för gående och cyklister och underlätta vid drift och underhållsarbeten. 
Med föreslagen åtgärd skulle gång-och cykelfältet blir mer avgränsat än vad det är i 
dagsläget. 
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag om en säker och avgränsad gång- och cykelväg längs Skolhusvägen, 
Blidsberg 

 
Beslut lämnas till 
Carl Johansson   
Samhällsbyggnadschef 
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Sebastian Olofsson Mats Kindlund 
Samhällsbyggnadschef Gatuingenjör 
 Exploateringsenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 09.09.2018 11:02:16
Till: Ulricehamns Kommun[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Inkommet medborgarförslag

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

Medborgarförslag

Skriv ditt
medborgarförslag:

Jag föreslår en säker och avgränsad gång-och cykelväg längs med Skolhusvägen
i Blidsberg så att alla barn, och övriga, kan ta sig säkert till och från skolan och
fritids i Blidsberg. I dagsläget får gång- och cykeltrafikanter gå på bilvägen som
utgör Skolhusvägen. En heldragen linje med tillhörande stolpar sattes upp för
många år sedan längs med vägen som ett sätt att säkra gång- och cykeltrafikanter
men denna känns inte ändamålsenlig.

Förnamn: Carl
Efternamn: Johansson
E-post: skomt@hotmail.com
Adress: Bangatan 13, 523 76 Blidsberg
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§  
 

Svar på medborgarförslag om sänkt hastighet vid 
Timmele skola 
Dnr 2018/630 
 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Torbjörn Brandhill att sänka 
hastigheten till 30 vid Timmele skola. Vägsträckan mellan Timmele och Dalum sticker ut som 
en särskilt olycksdrabbad. Enligt statistiken har det inträffat sju allvarliga olyckor mellan 
2013 och 2016. 
 
Trafikverket utför en åtgärdsvalsstudie på väg 46 i Timmele. Trafikverket har ännu inte 
presenterat det slutliga materialet av studien. Det som framgått hittills är att det anses 
aktuellt med trafiksäkerhetsåtgärder utanför skolan, och även vid korsningen på väg 182.  
 
Förvaltningen är i slutskedet med framtagandet av ny hastighetsplan för bland annat 
Timmele. Syftet med hastighetsplanen är att anpassa trafiksystemet efter tätorternas 
förutsättningar 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2019-04-16 från samhällsbyggnadschef 
2 Medborgarförslag om sänkt hastighet vid Timmele skola 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget anses vara under utredning med hänvisning till det pågående arbetet 
med att ta fram en hastighetsplan. 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-04-16 

Tjänsteskrivelse svar på medborgarförslag om sänkt 
hastighet vid Timmele skola 
Diarienummer 2018/630, löpnummer 340/2019 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Torbjörn Brandhill att sänka 
hastigheten till 30 vid Timmele skola. Vägsträckan mellan Timmele och Dalum sticker ut som 
en särskilt olycksdrabbad. Enligt statistiken har det inträffat sju allvarliga olyckor mellan 
2013 och 2016. 
 
Trafikverket utför en åtgärdsvalsstudie på väg 46 i Timmele. Trafikverket har ännu inte 
presenterat det slutliga materialet av studien. Det som framgått hittills är att det anses 
aktuellt med trafiksäkerhetsåtgärder utanför skolan, och även vid korsningen på väg 182.  
 
Förvaltningen är i slutskedet med framtagandet av ny hastighetsplan för bland annat 
Timmele. Syftet med hastighetsplanen är att anpassa trafiksystemet efter tätorternas 
förutsättningar 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget anses vara under utredning med hänvisning till det pågående arbete med 
att ta fram en hastighetsplan. 
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Torbjörn Brandhill att sänka 
hastigheten till 30 vid Timmele skola. Vägsträckan mellan Timmele och Dalum sticker ut som 
en särskilt olycksdrabbad. Enligt statistiken har det inträffat sju allvarliga olyckor mellan 
2013 och 2016. Den mest olycksdrabbade platsen ligger precis norr om Timmele. 
   
Trafikverket utför en åtgärdsvalsstudie på väg 46 i Timmele. Trafikverket har ännu inte 
presenterat det slutliga materialet av studien. Det som framgått hittills är att det anses 
aktuellt med trafiksäkerhetsåtgärder utanför skolan, och även vid korsningen på väg 182.  
 
Förvaltningen är i slutskedet med framtagandet av ny hastighetsplan för tätorterna 
Ulricehamn, Timmele, Dalum, Blidsberg och Trädet. Syftet med hastighetsplanen är att 
anpassa trafiksystemet efter tätorternas förutsättningar. Hastighetsplanen är även tänkt att 
vara ett underlag till framtida beslut angående justering av hastighetsgränser. 
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag om sänkt hastighet vid Timmele skola 
 
Beslut lämnas till 
Torbjörn Brandhill 
Samhällsbyggnadschef   
 
 

Sebastian Olofsson Mats Kindlund 
Samhällsbyggnadschef Gatuingenjör 
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 Exploateringsenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 06.10.2018 13:20:33
Till: kommun@ulricehamn.se[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Inkommet medborgarförslag

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

Medborgarförslag

Skriv ditt
medborgarförslag:

Angående att trafiksituationen i Timmele måste bli bättre. Vägsträckan mellan
Timmele och Dalum sticker ut som en särskilt olycksdrabbad. Enligt statistiken har
där inträffat sju allvarliga olyckor mellan 2013 och 2016. Den mest olycksdrabbade
platsen ligger precis norr om Timmele.

Förslaget är att sänka till 30 vid Timmele skola.
Förnamn: Torbjörn
Efternamn: Brandhill
E-post: zeulots@hotmail.com
Adress: Ådalavägen 1



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2019-05-22 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§  
 

Svar på medborgarförslag om att det bör finnas en 
busskur vid Timmele skola 
Dnr 2018/686 
 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslår Lena Fagerberg att en busskur placeras i nära anslutning till 
skolskjutshållplatsen vid Timmele skola för att ge skydd mot väder och vind åt de elever som 
åker skolskjuts. 
 
Förvaltningen har inventerat tillgången på väderskydd i anslutning till skolskjutshåll-
platserna vid samtliga grundskolor för årskurs F-6. Vid flera skolor saknas väderskydd helt. 
 
Inventeringen kan utgöra underlag vid beslut om fördelning av ekonomiska medel till 
investeringar vid de olika skolorna vilket får hanteras inom kommande arbete med 
kommunens budget. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2019-03-27 från samhällsbyggnadschef 
2 Medborgarförslag om att det bör finnas en busskur vid Timmele skola 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget anses vara under utredning med hänvisning till genomförd inventering 
av väderskydd vid kommunens skolor för årskurs F-6 samt att behovet av ekonomiska medel 
för nya väderskydd får hanteras i kommande arbete med kommunens budget.  
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-03-27 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om att det 
bör finnas en busskur vid Timmele skola 
Diarienummer 2018/686, löpnummer 1058/2019 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslår Lena Fagerberg att en busskur placeras i nära anslutning till 
skolskjutshållplatsen vid Timmele skola för att ge skydd mot väder och vind åt de elever som 
åker skolskjuts. 
 
Förvaltningen har inventerat tillgången på väderskydd i anslutning till skolskjutshåll-
platserna vid samtliga grundskolor för årskurs F-6. Vid flera skolor saknas väderskydd helt. 
 
Inventeringen kan utgöra underlag vid beslut om fördelning av ekonomiska medel till 
investeringar vid de olika skolorna vilket får hanteras inom kommande arbete med 
kommunens budget. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget anses vara under utredning med hänvisning till genomförd inventering 
av väderskydd vid kommunens skolor för årskurs F-6 samt att behovet av ekonomiska medel 
för nya väderskydd får hanteras i kommande arbete med kommunens budget.  
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag föreslår Lena Fagerberg att en busskur placeras i nära anslutning till 
skolskjutshållplatsen vid Timmele skola för att ge skydd mot väder och vind åt de elever som 
åker skolskjuts. 
 
Inom kommunen finns det ca 750 elever i grundskolans årskurser F-6 som är berättigade 
skolskjuts. Eleverna är fördelade vid 11 olika skolor. Förvaltningen har inventerat tillgången 
på väderskydd i anslutning till skolskjutshållplatserna vid samtliga aktuella skolor. 
Inventeringen visar att förhållandena skiljer sig åt mellan skolorna vad avser tillgången på 
väderskydd. Vid flera skolor saknas väderskydd helt. 
 
Inventeringen kan utgöra underlag vid beslut om fördelning av ekonomiska medel till 
investeringar vid de olika skolorna vilket får hanteras inom kommande arbete med 
kommunens budget. 
  
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag om att det bör finnas en busskur vid Timmele skola 
 
Beslut lämnas till 
Lena Fagerberg 
Samhällsbyggnadschef 
Tf servicechef 
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Sebastian Olofsson Johan Persson 
Samhällsbyggnadschef Infrastruktur- och trafikplanerare 
 Exploateringsenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 25.10.2018 09:30:59
Till: kommun@ulricehamn.se[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Inkommet medborgarförslag

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

Medborgarförslag

Skriv ditt
medborgarförslag:

Föräldrar och barn i Timmele skola vill att det ska finnas en busskur för de elever
som åker skolskjuts till och från Timmele skola. Det finns plats för en kur i nära
anslutning till hållplatsen bakom gymnastiksalen.
Det är ytterst orättvist att det finns skydd för väder och vind på andra skolor men
inte i Timmele. Ett bra exempel på skydd finns i Hökerum, där får det plats många
elever.

Timmele skolas brukarråd gm Lena Fagerberg
Förnamn: Lena
Efternamn: Fagerberg
E-post: lenaholmin@hotmail.com
Adress: Gårdavägen 24, 52372 Timmele



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2019-05-22 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§  
 

Informationsärenden till kommunstyrelsen  
2019-06-03 
Dnr 2018/787 
 
 
Sammanfattning 

1. Protokoll Samverkansnämnd IT 2019-03-29 
2. Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om, Uppföljning av den regionala 

kraftsamlingen för att nå klimatmålet i Västra Götaland, Årsberättelse 2018 
3. Protokoll Ägarsamråd för Sjuhärads Samordningsförbund 2019-03-15 
4. Beslut om återbetalning av eget kapital från Tolkförmedling Väst Protokoll  

2019-03-29 
5. Regional grundsyn för Västra Götalands län 2019 – 2021 Länsstyrelsen 
6. SKL:s sammanträdesplan för 2020  Sveriges Kommuner och Landsting 2019-05-17 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2019-05-17 

 

Tjänsteskrivelse Informationsärenden till 
kommunstyrelsen 2019-06-03  
2018/787, löpnummer 1376/2019 
 
Sammanfattning 

1. Protokoll Samverkansnämnd IT 2019-03-29 
2. Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om, Uppföljning av den regionala 

kraftsamlingen för att nå klimatmålet i Västra Götaland, Årsberättelse 2018 
3. Protokoll Ägarsamråd för Sjuhärads Samordningsförbund 2019-03-15 
4. Beslut om återbetalning av eget kapital från Tolkförmedling Väst Protokoll  

2019-03-29 
5. Regional grundsyn för Västra Götalands län 2019 – 2021 Länsstyrelsen 
6. SKL:s sammanträdesplan för 2020  Sveriges Kommuner och Landsting 2019-05-17 

 
Förslag till beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
 
 
Beslutsunderlag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karin Bergdahl 
Administratör 
Kommunstyrelsens förvaltning 
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