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Tillsammans in i 2020-talet 
 

Budgeten är tillsammans med det kommunalpolitiska handlingsprogrammet de viktigaste 

politiska styrdokumenten för Ulricehamns kommun. 

Det kommunalpolitiska handlingsprogrammet ger inriktning för hela mandatperioden och 

budgeten styr 2020 års verksamhet. 

Budgeten har arbetats fram utifrån en mängd olika analyser rörande var vi befinner oss idag 

och vilka förutsättningar budgeten skapar inför 2020 och kommande år. 

Ulricehamns kommun står sig starkt ekonomiskt i förhållande till vår omvärld. Det är viktigt 

att analysera de orosmoment som vi ser framöver på kort och lång sikt. Skatteunderlagets 

prognoser viker nedåt de närmaste åren samtidigt som flera signaler pekar på att vi går in i 

en ekonomisk nedgång, både i Sverige och internationellt. Detta kommer per automatik 

också att påverka Ulricehamns kommun. Kompetensförsörjningen kommer jämte ekonomin 

också vara stora utmaningar framöver. 

Vi har under ett antal mandatperioder byggt upp ett investeringsbehov som vi behöver 

hantera. Problemet är inte investeringskostnaden, utan effekten av de investeringar vi gör 

när driftskostnader och kapitalkostnader belastar driftsbudgeten. 

Vår slutsats, efter den analys vi gjort, är att underlätta utvecklingen av våra 

kärnverksamheter genom att skjuta till medel och därmed redovisa ett lägre resultat 2020. 

På så sätt tar vi ansvar för att skapa en stabilitet som ger förvaltningen arbetsro att utveckla 

verksamheterna. 
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Ekonomiska förutsättning 2020 
 

Budgeterat ekonomiskt resultat 2019 27 500 

  
Ökade skatteintäkter 47 500 
Exploateringsintäkter 2 000 
Ökade nettokostnader för löner mm -37 600 
Demografiska förändringar 2 300 
Tillfälliga anslag 2019 utgår 2 300 
Kostnader till följd av investeringar -10 000 

  
Utgångsläge budget 2020 34 000 

  
Utökade anslag -27 380 
Anpassningar i verksamheterna 11 400 

  
  
Summa 18 100 

% av skatter och utjämning 1,23% 
 

  



5 
 

Utökade anslag 2020 
  Effekt 

2020 
(mnkr) 

Effekt 
helår 
(mnkr) 

Nya lokaler park och skog samt 
fastighet 

Samlokalisering med 
STUBO 

0,3 0,5 

Grönytor på Rönnåsen Fastighetsskötsel av 
grönytor 

0,1 0,1 

Ökad personaltäthet pedagogisk 
personal i förskolan 

 2,0 2,0 

Biträdande rektorer Ulrika- och 
Bogesundsskolan 

 1,4 1,4 

Interkommunalersättning 
ungdomsgymnasiet 

Volymökningar inom gymnasieskolan 3,2 3,2 

Barn i behov av särskilt stöd Utökade resurser för att öka 
måluppfyllelsen i grundskolan. 

5,0 5,0 

Minskade statsbidrag 
modersmålsundervisning 

Statsbidrag har minskat men behov 
kvarstår 

3,5 3,5 

Stöd till elever med diabetes Utökade vårdbehov 0,1 0,1 

Lärarassistenter Riktat statsbidrag, kommunen skall 
satsa 50% så får vi 50% i statsbidrag 

2,0 2,0 

Minskade statsbidrag barn och unga Statsbidraget har minskat men behov 
kvarstår 

3,0 3,0 

Enhetschef äldreomsorgen Utökning av enhetschef för att minska 
antalet medarbetare per chef 

0,7 0,7 

Höjd habiliteringsersättning Statsbidrag erhålls inom ramen för 
LSS men inte SoL 

0,2 0,2 

Kostnadstäckning ny avdelning på 
Ekero 

Ny demensavdelning på Ekero 4,0 4,0 

Kostnadstäckning lokaler sektor 
välfärd 

Topeco, Nygatan, Gällstad, Storgatan 
10 

1,3 1,3 

Höjt förbundsbidrag SÄRF Ny kostnadsfördelning 0,2 0,2 

Ökade driftskostnader nytt intranät Ny licenskostnad 0,1 0,1 
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  Effekt 
2020 
(mnkr) 

Effekt 
helår 
(mnkr) 

E-samordnare  0,2 0,2 

Summa  27,3 27,6 

 

Med hänvisning till ovanstående utökas de ekonomiska ramarna för 2020. 

 

Kommentar till utökade anslag 

Barn i behov av särskilt stöd 

Vi startar upp resursteam för elever med psykosocial ohälsa, problematisk skolfrånvaro och 

NPF-elever, som behöver en annan eller en mer varierad stödinsats.  

Syftet med resursteamen är att höja måluppfyllelsen och att eleverna långsiktigt ska återgå 

till den reguljära undervisningen i sin klass. Stödet utvärderas och omprövas varje termin. 

 

Resursteamen syftar till att erbjuda undervisning, coachande samtal samt aktiviteter i en 

trygg, lugn och stimulerande miljö där elevens individuella behov står i centrum och finns 

som utgångspunkt i en individuell utvecklingsplan med tydliga mål och beting som är lätta 

att bocka av. Teamen kommunicerar med dem som finns i elevens nätverk. 

 

Även särbegåvade elever skall uppmärksammas. 

Teamen kan bestå av exempelvis socionom/kurator/familjebehandlare, specialpedagog, 

speciallärare och fritidsledare. 

Attraktiv arbetsgivare 

Att vara en attraktiv arbetsgivare är en viktig parameter inför framtida rekrytering av 

medarbetare. Antalet medarbetare som man är chef över en viktig del i detta arbete. Därför 

ser vi det som väldigt viktigt att tillföra medel till biträdande rektorer på Bogesundsskolan, 

Ulrikaskolan samt för att tillsätta en enhetschef inom sektor välfärd. 

 

Lärarassistenter 

Vi skjuter till medel till lärarassistenter som gör att förvaltningen har möjlighet att ansöka 

om statliga medel. Lärarassistenter är personal som avlastar lärarna så att de ska kunna 

fokusera på undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. Lärarassistenter ska 

främst vara ett stöd i klassrummet, men kan även avlasta lärarna i andra uppgifter. 
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Anpassningar i verksamheterna 2020 
 

 
(mnkr) 

Minskat anslag för kostnadskrävande projekt -0,3 

Navet -0,5 

Minskade merkostnader sommarlovsskola -0,3 

Teknikcollege -0,1 

Ta bort ersättning till elever som studerar utomlands -0,1 

Lämna lokaler sektor välfärd -0,2 

Välfärdsteknik (nattillsyn) -1,0 

Organisationsöversyn fältarbete -0,5 

Minskad administration sektor välfärd -0,7 

Verksamhetsutveckling (0,5%) -7,4 

Avslutad prenumeration Dagens Samhälle för politiker -0,2 

  

Summa åtgärder -11,400 
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Investeringsbudget 
 

Projekt Budget 
2020 

Plan      
2021 

Plan      
2022 

Plan      
2023- 

Totalt 

Sektor miljö och samhällsbyggnad 
     

Utbyggnad av bostadsområde Bergsäter 10,0 
   

10,0 

Grovterrassering Rönnåsen etapp 1 9,0 
   

9,0 

Utbyggnad av industriområde Rönnåsen etapp 2 0,5 25,0 
  

25,5 

Ny cirkulationsplats Lillsjön 
 

5,0 
  

5,0 

Markförvärv och exploateringsverksamhet 7,0 7,0 7,0 7,0 28,0 

Genomförande av detaljplaner 10,0 5,5 18,5 6,5 40,5 

Gator, vägar och trafikåtgärder 14,7 14,1 12,4 6,0 47,2 

Utbyte av belysning enligt TRVs riktlinjer 
 

5,0 5,0 5,0 15,0 

Ombyggnad av rondeller vid Marknadsplatsen 
  

15,0 
 

15,0 

Entré Ulricehamn 
  

10,0 
 

10,0 

Utbyggnad av gång- och cykelvägar utmed statliga vägar 1,0 
 

4,0 
 

5,0 

Parkeringshus vid nytt stadsbibliotek 
   

10,0 10,0 

      
Sektor Välfärd 

     
Välfärdsteknik 1,5 

   
1,5 

Inventarier samverkanshus Gällstad 
 

5,0 
  

5,0 

Inventarier Fållan daglig verksamhet 
 

0,3 
  

0,3 

Inventarier nya gruppbostäder 
 

0,5 0,5 
 

1,0 

Inventarier ombyggnationer gruppbostäder 
 

0,2 0,2 
 

0,4 

Inventarier boende socialpsykiatri 
  

0,5 
 

0,5 

Inventarier nybyggnad Ryttershov 
  

2,0 
 

2,0 

      
Sektor Lärande 

     
Inventarier Hössna skola 0,5 

   
0,5 

Inventarier Vegby skola 
 

0,5 
  

0,5 

Inventarier förskola i Gällstad 
 

1,2 
  

1,2 

Inventarier förskola i Trädet 
 

0,2 
  

0,2 

     
0,0 

Sektor Service 
     

Kultur och Fritid 
     

Passagesystem Stenbocksskolan 0,1 
 

  
0,1 
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Projekt Budget 
2020 

Plan      
2021 

Plan      
2022 

Plan      
2023- 

Totalt 

Humla bro 0,1 
 

  
0,1 

HKPWC Rånnavägs badplats inkl. markarbeten 0,3 
 

  
0,3 

Inventarier till museisamling 0,5 
 

  
0,5 

Utveckling av kommunala fritidsanläggningar  1,0 1,0 1,0 
 

3,0 

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

1,2 

El, accesspunkter för eventnät 
 

0,2 
  

0,2 

Inventarier stadsbibliotek 
 

15,0 
  

15,0 

Mobil scenvagn och scenmoduler 
 

0,5 
  

0,5 

Utbyte konstgräs A- och B-plan 
 

3,0 2,5 
 

5,5 

Pott för offentlig gestaltning 1,7 2,8 2,9 5,8 13,2 

 

  

   
Kommunservice 

  

   
Anpassning KF salen - AV utrustning och inventarier  0,4 

  

 
0,4 

AV-utrustning Lönnern 0,2 
  

 
0,2 

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

3,0 

Städmaskiner 0,3 0,3 0,3 
 

0,9 

 

 

    
Fastighet 

     
Om- och tillbyggnad Hössna skola 13,0 

   
13,0 

Nya toaletter Timmele skola 1,0 
   

1,0 

Installation av ventilation i Musikskolans lokaler 2,0 
   

2,0 

Installation av ventilation i Tvärreds skola och förskola 5,0 
   

5,0 

Solskydd över sandlåda förskolor 0,3 
   

0,3 

Förprojektering inför ombyggnad av reception Höjdgatan  1,0 
   

1,0 

Anlägga GC-väg på fastigheten Ryttershov 1 0,5 
   

0,5 

Lokalanpassning räddningsvärn Liared 0,5 
   

0,5 

Ny gruppbostad 8,0 8,0 
  

16,0 

Samverkanshus vård- och omsorgsboende/förskola i 
Gällstad 100,0 90,0 

  
190,0 

Stadsbibliotek 25,0 47,0 
  

72,0 

Om- och tillbyggnad Vegby skola 1,0 12,0 
  

13,0 

Ombyggnation gruppbostad Karlslätt 1,0 10,5 
  

11,5 

Ny lokal IT och museisamling 
 

20,0 
  

20,0 

Förskola i Trädet 
 

3,0 
  

3,0 
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Projekt Budget 
2020 

Plan      
2021 

Plan      
2022 

Plan      
2023- 

Totalt 

Ombyggnation gruppbostad Markuslyckedreven 
 

1,0 
  

1,0 

Ombyggnation gruppbostad Nillas Väg 
 

7,0 7,0 
 

14,0 

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

9,0 

Diverse projekteringar 1,0 1,0 1,0 
 

3,0 

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

40,5 

Ökad kapacitet äldreboende i Ulricehamn 10,0 70,0 70,0 
 

150,0 

Boende socialpsykiatri 
 

3,0 35,0 
 

38,0 

Ny gruppbostad 
 

4,0 13,0 
 

17,0 

Ny skola F-6 i Ulricehamn 5,0 10,0 85,0 150,0 250,0 

Skola 7-9 5,0 15,0 100,0 180,0 300,0 

Utökning förvaltningslokaler 
  

10,0 
 

10,0 

Lokaler räddningstjänsten Ulricehamn 
  

10,0 90,0 100,0 

      

Kost 
     

Diverse investeringar inom köksverksamheten 1,0 1,0 1,0 
 

3,0 

      
IT 

     
Investeringar i IT-utrustning 21,0 21,5 22,0 

 
64,5 

      
Kommunledningsstab 

     
E-arkiv 0,6 

   
0,6 

      
Övrigt 

     
Diverse verksamhetsinventarier 4,0 4,0 4,0 

 
12,0 

Ej kända projekt 3,0 3,0 3,0 
 

9,0 

  
     

TOTALT INVESTERINGSBUDGET/INVESTERINGSPLAN 
2020–2023 285,5 441,1 460,7 460,3 1 647,6 

Prognos ombudgetering från 2019 års budget 161,1       161,1 

Total investeringsbudget/investeringsplan 2020–2023 446,6 441,1 460,7 460,3 1 808,7 

 

Investeringsutgifter när det gäller mark- och exploateringsverksamhet skapar intäkter vid försäljning. 

Utgifter för IT-investeringar delas med Tranemo kommun. Tranemo kommun finansierar ca 36 %. 
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Uppdrag till förvaltningen 
 

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

• Skapa servicepunkter och sociala mötesplatser tillsammans med föreningslivet runt 
om i kommunen. 
Servicepunkterna fungerar som en dynamisk serviceinrättning på landsbygden. De är 
ett viktigt nav för sin ort och för den service som de kan komma att erbjuda för 
boende och besökare. De är också den naturliga mötesplatsen i en by/ort. Genom att 
etablera servicepunkter på strategiska platser ska behovet av resor till centralorten 
för enklare ärenden och tjänster minska. Det ger effekter inom många områden, 
framför allt vinster i form av tid och ekonomi för användaren, minskad miljöpåverkan 
och en utökad medborgarservice för kommunens invånare. 
Förvaltningen får i uppdrag att implementera detta i det pågående arbetet med 
överenskommelser med den ideella sektorn. 
 

• I investeringsbudgeten sätter vi varje år av medel för detaljplaner. För att få tillväxt i 
hela kommunen behöver ett särskilt fokus läggas på detaljplaner utanför 
centralorten. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan för att skapa 
detaljplaner för byggande utanför centralorten. 
 

• Minska matsvinnet ytterligare på våra skolor. 
En vanlig uppfattning är att dålig kvalitet på maten gör att eleverna slänger mycket 
mat. Det är fel. Det slängs faktiskt mest mat de dagar som elevernas favoriträtter 
serveras. Det är nämligen stress som är den största orsaken till matsvinn i skolan. 
Förvaltningen får i uppdrag att se över hur man kan förändra miljön i skolmatsalarna 
och minska elevernas upplevda stress vid måltiderna. 
 

• Utreda ökad grundbemanning inom lärandet. 
Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten till ökad grundbemanning genom 
omvandling av vikarier till fasta tjänster inom lärandet. 
 

• Handlingsplan Sjuhärads mest attraktiva offentliga arbetsgivare. 

Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att bli Sjuhärads mest 

attraktiva offentliga arbetsgivare. 
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• Genomförandeplan för upprättande av solcellspark. 
Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en genomförandeplan för upprättande av en 
solcellspark med möjlighet till andelsägande. 
 

• Microplaster – Byte av konstgräs på Lassalyckan. 
Världsproduktionen av plast har ökat med cirka 40 procent sedan 2004 allt eftersom 
nya användningsområden hela tiden hittas. Plastmaterial av alla slag finns numera 
mer eller mindre överallt i vår närmiljö. Så länge plasten används för det ändamål 
den tillverkats för är allt frid och fröjd. Problemen uppstår när plasten övergår till att 
bli avfall och hittar sin väg ut i naturen, antingen oavsiktligt eller på grund av 
likgiltighet. 
Genom att introducera 4G-system som lösning vid nästa renovering av planerna på 
Lassalyckan kan det artificiella ifyllandsmaterialet minskas. Minskningen av syntetiskt 
ifyllnadsmaterial torde vara cirka 80%. 
Förvaltningen får i uppdrag att inför byte av konstgräs på Lassalyckan under 2021 se 
om det är möjligt att implementera 4G-system. 
 

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

• Översyn av investeringsbudget. 

Förvaltningen får i uppdrag att se över kostnaderna för våra investeringar för att 

säkra att vi har en kostnadseffektiv process och slutresultat. Detta är en stor 

utmaning framöver. Vi behöver genomlysa hur vi kan effektivisera och minska 

kostnaderna på både stora och små investeringar. Uppdraget skall redovisas i god tid 

innan budgetbeslut 2021 och löpande delredovisas i budgetutskottet. 

 

• Effektiviseringskrav 0,5%. 

Genom en högre måluppfyllelse för grundskolan ges förutsättningar för eleverna att 

välja inriktning för sina gymnasiestudier utifrån egna preferenser som i sin 

förlängning, enligt vår uppfattning, skapar möjlighet för gymnasieskolan att 

organisera gymnasieundervisningen på ett mer rationellt sätt. Detta ger 

förutsättningar för en bra start för våra ungdomars gymnasiestudier. Förvaltningen 

ges i uppdrag att beskriva de ekonomiska konsekvenserna på sikt för gymnasieskolan 

vid en hög måluppfyllelse för grundskolan. 

 

Effektiviseringskravet för sektor välfärd skall i första hand nås genom sänkta sjuktal. 

 

• Handlingsplan för ökad måluppfyllelse. 

Förvaltningen får i uppdrag att revidera handlingsplanen för ökad måluppfyllelse 

inom lärandet. Den ska leda till ökad skolnärvaro, höjda meritvärden och högre 

behörighet till gymnasiet. 
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• Utredning av det ekonomiska biståndet. 

Förvaltningen får i uppdrag att utreda huruvida det ekonomiska biståndet kan delas 

lika mellan båda parter i en familj. 

 

• Översyn av den kommunala organisationen. 
Förvaltningen får i uppdrag att genomlysa den kommunala 
förvaltningsorganisationen utifrån två aspekter; dels se över möjliga 
kostnadseffektiviseringar, dels se hur likvärdigheten ser ut avseende antalet 
medarbetare per chef. I den första delen ska externt konsultstöd nyttjas. Den 
närmare utformningen av uppdraget bestäms i samråd med kommunstyrelsens 
ordförande.  
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Taxor 2020 
 

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.  

 

Påminnelseavgifter, inkassokostnader och kostnad för avbetalning 

Ulricehamns kommun tar ut maxbelopp för påminnelseavgifter, inkassokostnader och 
kostnad för avbetalning enligt lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader. 
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Kommunledningsstaben 

  

Taxans namn 2019 2020 

Notarius publicus intyg 160 kr exkl. moms 200 kr exkl. moms 

Notarius publicus apostille 192 kr exkl. moms 240 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 720 kr exkl. moms 

Kopiering/utskrift papper A4 och A3, 
svartvit, 10 sidor* 

40 kr 50 kr 

Kopiering/utskrift papper A4 och A3, 
svartvitt, följande sidor 

- 2 kr/st 

Kopiering A0, svartvitt - 40 kr/st 

Kopiering A1, svartvitt 25 kr/st 25 kr/st 

Kopiering A2, svartvitt 20 kr/st 20 kr/st 

Kopiering färg A0 -A2, första sidan - 150 kr 

Kopiering färg A0 -A2, följande sidor 75 kr/st 75 kr/st 

Kopiering färg A3 -A4  6 kr/st 

Skanning av pappershandlingar, 20 
sidor**  

- 50 kr 

Skanning av pappershandlingar, efter 
20 sidor** 

 2 kr/st 

Kopiering av kontrakt (LOU 12 kap 22 
§), 10 sidor* 

 50 kr/st 

Kopiering av kontrakt (LOU 12 kap 22 
§), följande sidor 

- 2 kr/st 

Digitala handlingar, per påbörjad 15 
minuters period**** 

- 125 kr 

Digitala handlingar, per påbörjad 15 
minuters period inkl. 
lagringsmedia**** 

 185 kr 

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

200 kr exkl. moms 200 kr exkl. moms 

*Första 9 sidorna är avgiftsfria.  

**Första 19 sidorna är avgiftsfria.  

***Första 9 sidorna är avgiftsfria.  

****Första 15 minuterna är avgiftsfria.  
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Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 

Miljö 

Beloppen är uppräknade med samma procentsats som övriga taxor inom miljö- och 
byggnämndens verksamhetsområde, med utgångspunkt från 2019 års belopp. Beloppen är 
uppräknade utifrån beräknade lönekostnadsökningar. 

Inför 2020 införs vissa förändringar i taxan för serveringstillstånden. Istället för fasta avgifter 
beroende på avgiftsklass, som i sin tur grundar sig i alkoholomsättning, införs istället fast 
antal timmar handläggningstid för varje avgiftsklass. Denna ändring görs för att avgifterna 
ska följa med utvecklingen av timtaxan, men innebär inte några större förändringar jämfört 
med tidigare avgiftsbelopp. Inför 2020 införs också timavgift för extra kontroll. Debitering för 
detta har tidigare inte gjorts. 

Utöver detta införs timavgift för handläggning av anmälan från fastighetsägare om att på 
fastigheten kompostera eller på annat sätt återvinna eller bortskaffa annat hushållsavfall än 
trädgårdsavfall. Denna handläggning har tidigare varit avgiftsfri. Timtaxa gäller sedan 
tidigare för övriga ansökningar inom avfall. 

 

Taxans namn 2019 2020 

TAXOR FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN 
LIVSMEDEL ETCETERA 

  

Livsmedel (normalkontroll) 1 340 kr/tim 1 384 kr/tim 

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

Tobak tillsyn 950 kr/tim 984 kr/tim 

Tillstånd tobak 950 kr/tim 984 kr/tim 

Tillfälligt tillstånd Tobak 950 kr/tim 984 kr/tim 

Folköl 950 kr/tim 984 kr/tim 

Tillsyn receptfria läkemedel 950 kr/tim 984 kr/tim 

TAXOR FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN 
INOM MILJÖOMRÅDET ETCETERA 

  

Kemikalier 950 kr/tim 984 kr/tim 

Miljöfarlig verksamhet 950 kr/tim 984 kr/tim 

Hälsoskydd 950 kr/tim 984 kr/tim 

Solarier 950 kr/tim 984 kr/tim 

Foder eller animaliska biprodukter 950 kr/tim 984 kr/tim 

Sprängämnesprekursorer  984 kr/tim 

PRÖVNING OCH TILLSYN AV 
SERVERINGSTILLSTÅND 

  

Ansökan och förändring i 
serveringstillstånd 

7 920 kr 984 kr/tim 

Avgift för kunskapsprov 850 kr 900 kr 

Fast tillsynsavgift renodlade 
matserveringar 

1 060 kr 984 kr/tim 
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Taxans namn 2019 2020 

Fast tillsynsavgift serveringsställen, 
med öppettider till kl 02.00 

1 590 kr 984 kr/tim 

Rörlig tillsynsavgift för 
alkoholservering beroende på 
omsättning 

950 kr/tim 984 kr/tim 

Rörlig tillsynsavgift för tillfälliga 
tillstånd 

950 kr/tim 984 kr/tim 

Påminnelse 1 och 2 försenad 
restaurangrapport 

525 kr 550 kr 

Extra kontroll  984 kr/tim 

Försvårad delgivning  984 kr 

Om beslutsmottagare inte har kunnat delges genom ordinarie delgivning, tas en avgift ut motsvarande en timmas handläggningstid. 
Avgiften ska täcka den extra handläggning som krävs för delgivning av beslut genom rekommenderat brev samt 
stämningsmannadelgivning. 

 

Exploatering 

Taxan för bergvärme har tagits bort och finns med i miljöenhetens taxa. 

Taxan för byggrätt, BTA, har ökats till 500 kr/m2. Detta då senaste försäljningar överstigit 
tidigare års taxa. Detsamma gäller vid försäljning av villatomter i Ulricehamns tätort, varför 
en ökning även har gjorts här. 

Villatomter i Blidsberg och Dalum ingår numera i taxan för villatomter i övriga orter. Detta då 
efterfrågan inte finns på villatomter i nämnda orter. Efterfrågan i Marbäck innebär att dessa 
tomter ska säljas enligt den högre taxan. En ökning av taxan i kransorterna har gjorts överlag 
för att överensstämma bättre med prisutvecklingen och de kostnader kommunen har för att 
etablera tomter. 

Taxan för grovterrasserad industrimark på Rönnåsens industriområde har justerats uppåt för 
att täcka kommunens kostnader om samtliga industritomter grovterrasseras. I övrigt har 
priserna för oterrasserade tomter ökat med 20 kr/m2 för att bättre täcka kommunens 
kostnader för att etablera industriområden. 

Industritomter i Blidsberg och Dalum ingår numera i taxan för industritomter i övriga orter. 

 

Taxans namn 2019 2020 

TAXOR FÖR JAKTRÄTTER   

Arrende jordbruksmark Enligt regler för arrenden Enligt regler för arrenden 

Arrende Jaktzon 4 126 kr/ha/år 126 kr/ha/år 

Arrende Jaktzon 3 107 kr/ha/år 107 kr/ha/år 

Arrende Jaktzon 2 54 kr/ha/år 54 kr/ha/år 

Arrende Jaktzon 1 21 kr/ha/år 21 kr/ha/år 

   

TAXOR FÖR NYTTJANDERRÄTTER, EJ 
ALLMÄN PLATSMARK, FÖLJER 
TAXORNA FÖR UPPLÅTELSE AV 
ALLMÄN PLATSMARK 
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Taxans namn 2019 2020 

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 600 kr/upplåtelse 

Vid ianspråktagande av mark före och/ 
eller efter upplåten tid 

3 * fastställd taxa + administrativ 
avgift 

3 * fastställd taxa + administrativ 
avgift 

BYGGETABLERINGAR: Byggställningar, 
bodar, upplag, containrar, byggkranar 

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

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

   

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 Endast administrativ avgift 

Ideella föreningar utan inträde 
Ingen avgift, ingen administrativ 

avgift 
Ingen avgift, ingen administrativ 

avgift 

FÖRSÄLJNING   

Uteservering 
60 kr/m²/påbörjad månad, minst 400 

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

kr/ månad 

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

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

Försäljning 1 000 kr/påbörjad 7-dagars period 1 000 kr/påbörjad 7-dagars period 

   

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/påbörjad månad 800 kr/påbörjad månad 

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

Ideella aktiviteter 
Ingen avgift, ingen administrativ 

avgift 
Ingen avgift, ingen administrativ 

avgift 

Bygglovspliktiga skyltar samt övriga 
upplåtelser, inom centralorten 

5 kr/m²/påbörjad månad 5 kr/m²/påbörjad månad 

Bygglovspliktiga skyltar samt övriga 
upplåtelser, utom centralorten 

1 kr/m²/påbörjad månad 1 kr/m²/påbörjad månad 

   

AVVIKELSER FÖR UPPLÅTELSE AV 
ALLMÄN PLATSMARK 

  

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

avgift 
Ingen avgift, ingen administrativ 

avgift 
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Taxans namn 2019 2020 

Skolklasser och välgörenhet 
Ingen avgift, ingen administrativ 

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/påbörjad månad 

Fast försäljning 5,1–30 m², minst en 
månad 

600 kr/mån 600 kr/påbörjad månad 

   

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 

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 
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Taxans namn 2019 2020 

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 (tomtägaren 
debiteras om fordonsägaren är okänd) 

1 000 kr/fordon 1 000 kr/fordon 

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

   

TOMTAVGIFTER, BOSTÄDER 
(fastighetsbildning 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 500 kr/m² BTA 

Villatomter Ulricehamn lägst 100 kr/m² lägst 200 kr/m² 

Villatomter Timmele, Hökerum, 
Marbäck och Gällstad 

50 kr/m² 75 kr/m² 

Villatomter, övriga orter 25 kr/m² 50 kr/m² 

   

INDUSTRI OCH SERVICETOMTER 
(fastighetsbildning ingår ej i taxan om 
annat ej anges), vid fler intressenter på 
samma tomt används 
budgivningsförfarande 
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Taxans namn 2019 2020 

Industrimark, Vist industriområde 100 kr/m² 120 kr/m² 

Industrimark, Hester industriområde 100 kr/m² 120 kr/m² 

Rönnåsen (inkl. 
gatukostnadsersättning och 
fastighetsbildning) 

  

Vid försäljning av industrimark som är 
grovterrasserad gäller följande: 

  

Industrimark norr om Rönnåsgatan 325 kr/m² 375 kr/m² 

Industrimark söder om Rönnåsgatan 265 kr/m² 315 kr/m² 

Kvartersmark för bilservice/ hotell så 
kallad "Servicetomt" 

 250 kr/m² 

Vid försäljning av industrimark som är 
oterrasserad gäller följande: 

  

Industrimark norr om Rönnåsgatan 180 kr/m² 200 kr/m² 

Industrimark söder om Rönnåsgatan 130 kr/m² 150 kr/m² 

Kvartersmark för bilservice/ hotell sk. 
"Servicetomt" 

180 kr/m² 200 kr/m² 

Industrimark i Gällstad, Hökerum och 
Timmele 

60 kr/m² 60 kr/m² 

Industrimark, övriga orter 10 kr/m² 10 kr/m² 

 

 

Bygg 

Timavgiften är uppräknad med samma procentsats som övriga taxor inom miljö- och 
byggnämndens verksamhetsområde. 

Förslaget till taxa inför 2020 är modifierad för att på ett bättre sätt stämma överens med 
den arbetsinsats som görs i varje ärende, vilket gynnar både kunder och myndigheten. 
Kopplingen till area är reducerad och istället har en komplexitetsfaktor införts. Den är 
beroende av hur komplext ärendet är och hur kompletta handlingar som kommer in. Ett 
ärende där handlingarna redan från början fyller kraven kommer att kunna få en låg 
komplexitetsfaktor och därmed en lägre avgift. En del ärenden kommer därför att få en lägre 
avgift än i dag medan andra får en högre. Kriterierna ska vara tydliga så att förutsägbarheten 
bibehålls. 

 

Taxans namn 2019 2020 

TAXOR FÖR BYGGLOV   

Bygg/plan/mät, timavgift 950 kr/tim 984 kr/tim 

Anmälan 7,5 tim HF2*mPBB*OF*XF 

Prövning för bygglov mPPB*OF*N1,0 (HF1+HF2)*mPBB*OF*XF 

Förhandsbesked inom plan  60 mPBB 

Förhandsbesked utom plan  100 mPBB 

Lokaliseringsprövning i bygglov (Ej 
ianspråktagen plats) 

 20 *mPBB*OF*XF 
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Taxans namn 2019 2020 

Kommuniceringsavgift  KOM*mPBB 

Planavgift vid bygglov mPPB*PF*OF*N mPPB*PF*OF 

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

PF 100 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 2 000 kr Fast pris 2 000 kr 

ÖVRIGT   

Ansökan via e-tjänst rabatteras med 
500 kr 

  

Avslag (lov)  HF 1 

Vägrat startbesked (lov, anmälan)  0,25 mPBB 

Avvisat ärende  20 mPBB 

Återtagen ansökan (påbörjad 
handläggning) 

 984 kr/tim 

Försvårad delgivning  984 kr 

Om beslutsmottagare inte har kunnat delges genom ordinarie delgivning, tas en avgift ut motsvarande en timmas handläggningstid. 
Avgiften ska täcka den extra handläggning som krävs för delgivning av beslut genom rekommenderat brev samt 
stämningsmannadelgivning 

 

Plan 

Nya riktlinjer för kartunderlag har antagits eftersom det tillkommit nya kartprodukter har de 
förts in i taxan. Det innefattar bygglovskarta, förenklad nybyggnadskarta och 
nybyggnadskarta. Bygglovskarta utgår från tidsersättning medan förenklad nybyggnadskarta 
och nybyggnadskarta utgår från en formel. 

Ett nytt tillägg i taxan är grundkarta och inmätning av objekt utöver det som ingår i 
grundkartan. Detta för att en grundkarta ska finnas till varje detaljplan där planavtal tecknas. 

Ett komplement för lägeskontroller föreslås då SKL:s riktlinjer från 2011 som tidigare 
användes inte omfattar ny-och tillbyggnad som är mindre än 50 kvm. Uppdelning har även 
skett på lägeskontroll för huvudbyggnad, komplementbyggnad och tillbyggnad så det 
stämmer överens med benämning i tidigare riktlinjer från SKL. 

För framtagande av ny detaljplan/detaljplanändring/områdesbestämmelser vid planavtal så 
har priset justerats utifrån prisindex för kommunal verksamhet inför 2020, vilket är cirka 3%. 

De olika klasserna för framtagande av ny 
detaljplan/detaljplaneändring/områdesbestämmelser har fått nya benämningar. Detta för 
att komplexiteten på en plan inte alltid är förenat med om de är i strid med översiktsplanen 
eller ej. Till klass 1 har även upphävande av detaljplan skrivits till, då det inte tidigare funnits 
med i taxan. 
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Tillägg har gjorts när det gäller kostnad för gränsutvisning/gränsutredning, då det 
mätuppdraget tidigare inte har funnits med i taxan. 

Ett nytt tillägg i taxan är digitalt ortofoto samt stadsmodell i 3D, där baseras avgiften på en 
formel. 

Utdrag ur webbkartan tas bort, då inte någon avgift utgår för detta. 

 

Taxans namn 2019 2020 

TAXOR VID DETALJPLANER   

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

100 mPBB*PF*OF 

Planbesked liten åtgärd 300 *mPBB 300 *mPBB 

Planbesked medelstor åtgärd 300 * mPBB 300 *mPBB 

Planbesked stor åtgärd 400 *mPBB 400 *mPBB 

Framtagande av ny 
detaljplan/detaljplanändring/områdesbestämmelser 
vid planavtal 

  

Klass 1, Mycket enkelt planärende eller upphävande av 
detaljplan med liten planproblematik, begränsad yta, få 
sakägare. Exempelvis ändring av planbestämmelser. 

70 000 kr 72 100 kr 

Klass 2, Enkelt planärende med begränsad problematik, 
begränsad sakägarkrets. 

150 000 kr 154 500 kr 

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

250 000 kr 257 500 kr 

Klass 4, Normalt planärende med normal 
planproblematik, ej alltför stort område. Större 
sakägarkrets. 

350 000 kr 360 500 kr 

Klass 5, Komplext planärende med omfattande 
planproblematik och/eller omfattande sakägarkrets. 

450 000 kr 463 500 kr 

Klass 6, Mycket komplext planärende med särskilt 
omfattande planproblematik och oklara 
förutsättningar. Kan innebära betydande 
miljöpåverkan. 

600 000 kr 618 000 kr 

KART OCH MÄTTAXA: N=1   

Bygglovskarta  Timtaxa 

Förenklad nybyggnadskarta  mPBB*NFK 

Nybyggnadskarta mPBB*NFK*N mPBB*NFK 

Utstakningsavgift mPBB*UF*N mPBB*UF 

Lägeskontroll mPBB*MF*N mPBB*MF 

Grundkarta  Timtaxa 

Inmätning av objekt utöver det som ingår i 
grundkartan. 

 Timtaxa 

Gränsutvisning/gränsutredning  Timtaxa 

Digitalt ortofoto, KF=7,5  mPBB*KF*HA 

Stadsmodell i 3D, KF= 7,5  mPBB*KF*HA 

Tillfälligt nyttjande av digital geografisk information mPBB*KF*N/HA mPBB*KF*1/HA 
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Taxans namn 2019 2020 

Markering och inmätning av tillfällig punkt mPBB*MF*N mPBB*MF 

Utskrift mPBB*A*ÅF*N mPBB*A*ÅF 

Timtaxa 950 kr/tim 984 kr/tim 

 

Sektor lärande 

 

Kommentar avseende barnomsorgstaxan 

Avgifter för barn i förskola och pedagogisk omsorg indexuppräknas baserat på inkomsttaket. 
Avgifterna justeras när nya uppgifter om inkomsttaket för 2020 kommer. 

Taxan består av en månadsavgift som uttages 12 månader per år, med betalningsvillkor 10 
dagar netto. Den högsta avgiftsgrundande månadsinkomsten är 47 490 kr för 2019. 

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 tre år minskas avgiften med 30,5 % samtliga månader under året till och med 
juli det år barnet fyller sex år. 

För barn i förskola och familjedaghem med rätt till pedagogisk omsorg (familjedaghem) 
enligt skollagen 2a § 9 utgår inte någon avgift om omsorgstiden är 15 tim/vecka. 

I de fall familjen innehar platser i såväl kommunal som enskild förskola/familjedaghem 
bestäms avgiften av turordningen i syskonskaran med yngsta barnet som barn ett 
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.  

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

2. Föräldrars gemensamma arbetstider, (veckovis återkommande), ska ligga till grund för 
tillsynstiderna. Vid varaktig förändring ska 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 ska 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 referensränta +8 %. Om avgiftsskyldig trots krav resterar med avgift under två 
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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 2019 2020 

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

  

Barn 1 - 3% av avgiftsgrundande 
inkomst 

högst 1 425 kr/mån högst 1 425 kr/mån 

Barn 2 - 2% av avgiftsgrundande 
inkomst 

högst 950 kr/mån högst 950 kr/mån 

Barn 3 - 1% av avgiftsgrundande 
inkomst 

högst 475 kr/mån högst 475 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 990,38 kr/mån högst 990,38 kr/mån 

Barn 2 högst 660,25 kr/mån högst 660,25 kr/mån 

Barn 3 högst 330,13 kr/mån högst 330,13 kr/mån 

Barn 4 och fler ingen avgift ingen avgift 

 

Kommentar avseende fritidshemstaxan 

Avgifter för barn i fritidshem indexuppräknas baserat på inkomsttaket. Avgifterna justeras 
när nya uppgifter om inkomsttaket för 2020 kommer. 

Taxan består av en månadsavgift som uttages 12 månader per år, med betalningsvillkor 10 
dagar netto. Den högsta avgiftsgrundande månadsinkomsten är 47 490 kr för 2019. 

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

I de fall familjen innehar platser i såväl kommunal som enskilt fritidshem bestäms avgiften av 
turordningen i syskonskaran med yngsta barnet som barn ett 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: Fritidsbarn avser barn 6–12 år (det vill säga från och med att barnet 
fyller 6 år).  

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

2. Föräldrars gemensamma arbetstider, (veckovis återkommande), ska ligga till grund för 
tillsynstiderna. Vid varaktig förändring ska 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. 
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4. Uppsägning av plats ska 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 referensränta +8 %. Om avgiftsskyldig trots krav resterar 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 2019 2020 

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

  

Barn 1 - 2% av avgiftsgrundande 
inkomst 

högst 950 kr/mån högst 950 kr/mån 

Barn 2 - 1% av avgiftsgrundande 
inkomst 

högst 475 kr/mån högst 475 kr/mån 

Barn 3 - 1% av avgiftsgrundade 
inkomst 

högst 475 kr/mån högst 475 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 2019 2020 

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:e barnet två ämnen 562,50 kr/termin 562,50 kr/termin 

Prövningsavgift 500 kr 500 kr 

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 

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

Datasal Övriga* 450 kr exkl. moms/tim 450 kr exkl. moms/tim 
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Taxans namn 2019 2020 

Cafeteria Kategori 1* 75 kr/tim 75 kr/tim 

Cafeteria Övriga* 150 kr/tim 150 kr/tim 

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

   

   

Kostnadskategorier. Om inget annat anges gäller timtaxa. 
* Kategori 1 avser ungdomsverksamhet (7–25 år) i bidragsberättigad förening 
* Kategori Övriga avser övriga föreningar och privata förhyrare 

 

Sektor välfärd 

 

Taxans namn 2019 2020 

FN: Måltidsabonnemang per mån, 
gruppbostad 

2 428 kr/mån 2 477 kr/mån 

FN: Frukost 17 kr 17 kr 

FN: Lunch 34 kr 35 kr 

FN; Mellanmål 10 kr 10 kr 

FN: Kvällsmål 33 kr 34 kr 

FN: Lunch daglig verksamhet 50,90 kr exkl. moms 53,57 kr exkl. moms 

FN: Korttidsplats socialpsykiatri 87 kr 89 kr 

ÄO: Hemtjänst 1 - ej dagliga insatser 510 kr/mån 523 kr/mån 

ÄO: Hemtjänst 2 - dagliga insatser 791 kr/mån 811 kr/mån 

ÄO: SÄBO 1 836 kr/mån 1 882 kr/mån 

ÄO: Tillfälliga omvårdnadsinsatser 289 kr/tim 296 kr/tim 

ÄO: Dygnspriskostnad för 
korttidsvistelse exkl. kost 

87 kr/dygn 89 kr/dygn 

ÄO: Grundavgift medboende SÄBO 643 kr/mån 659 kr/mån 

Serviceinsatser inom SoL, ÄO och FN 289 kr/tim 296 kr/tim 

Ledsagning inom SoL 153 kr/tim 157 kr/tim 

Särskilda näringsprodukter inom 
kommunal hemsjukvård 

1 804 kr/mån 1 849 kr/mån 

Trygghetslarm 214 kr/mån 219 kr/mån 

Förbrukningsartiklar 134 kr/mån 137 kr/mån 

Influensavaccin 125 kr/tillfälle 125 kr/tillfälle 

Grundavgift hemsjukvård 316 kr/mån 324 kr/mån 

Boendestödsavgift 286 kr/mån 293 kr/mån 

Förenklat biståndsbeslut  240 kr/tim 

Egenavgift ungdom, åldersgrupp 0–19 
år 

  

Resor hela dygnet   

Inom Ulricehamns kommun 40 kr/resa 42 kr/resa 
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Taxans namn 2019 2020 

Ulricehamn – Borås 100 kr/resa 105 kr/resa 

Ulricehamns – Falköping 115 kr/resa 121 kr/resa 

Ulricehamn – Herrljunga 115 kr/resa 121 kr/resa 

Ulricehamn – Mullsjö 115 kr/resa 121 kr/resa 

Ulricehamn – Tranemo 110 kr/resa 116 kr/resa 

Ulricehamn – Jönköping 115 kr/resa 121 kr/resa 

Ulricehamn – Landvetter flygplats 210 kr/resa 221 kr/resa 

Månadskort för arbetsresor och daglig 
verksamhet 

Se Västtrafiks taxa för periodbiljett 30 
dagar 

Se Västtrafiks taxa för periodbiljett 30 
dagar 

Egenavgift vuxen, Åldersgrupp 20 år 
och äldre 

  

Resor hela dygnet   

Inom Ulricehamns kommun 50 kr/resa 53 kr/resa 

Ulricehamn – Borås 130 kr/resa 137 kr/resa 

Ulricehamns – Falköping 150 kr/resa 158 kr/resa 

Ulricehamn – Herrljunga 150 kr/resa 158 kr/resa 

Ulricehamn – Mullsjö 150 kr/resa 158 kr/resa 

Ulricehamn – Tranemo 140 kr/resa 147 kr/resa 

Ulricehamn – Jönköping 150 kr/resa 158 kr/resa 

Ulricehamn – Landvetter flygplats 260 kr/resa 273 kr/resa 

Månadskort för arbetsresor och daglig 
verksamhet 

Se Västtrafiks taxa för periodbiljett 30 
dagar 

Se Västtrafiks taxa för periodbiljett 30 
dagar 

 

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 8,64 % och personalkostnaderna har ökat med 2,9 %. Den uppräkning som är gjord är 
en bedömning av ökade livsmedel- och personalkostnader. Den totala ökningen ligger på 
knappt under 5 %. Av den anledningen att kostnaderna har ökat föreslår verksamheten att 
höja taxorna. 

Ny taxa för 2020 är måltidsabonnemang - palliativ vård. Detta abonnemang är tänkt för de 
personer som har svårt att tillgodose sig de måltider som serveras under en dag. 

 

Taxans namn 2019 2020 

Personallunch 50,90 kr exkl. moms 53,57 kr exkl. moms 

Personallunch studerande 50,90 kr exkl. moms 53,57 kr exkl. moms 

Externa gäster 68,75 kr exkl. moms 72,32 kr exkl. moms 

Dygnsabonnemang av mat 3 980 kr 4 170 kr 

Matdistribution matportioner 55 kr 57 kr 

Mat korttidsboende 133 kr 139 kr 

Måltidsabonnemang - palliativ vård  500 kr 
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Taxans namn 2019 2020 

Första påminnelse 10 kr 10 kr 

Andra påminnelse 20 kr 20 kr 

Räkning (efter 31 dagar) 20 kr 20 kr 

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 vuxen, bok, 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 

Provision om 20 % av sammanlagda 
försäljningen av de verk som sålts på 
utställningar när Kultur måste ansvara 
för bemanning. 

  

Hyra av scenen i Stureparken är 
kostnadsfri, men avgift enligt gängse 
taxar för markupplåtelse tas ut av 
Miljö- och samhällsbyggnad 

  

Gårdskort, årskort  40 kr 

Idrottshallar kategori 1 58 kr 58 kr 

Idrottshallar kategori 2, övriga 148 kr 148 kr 

Idrottshall matchtaxa/tävling kategori 
2, övriga 

250 kr 250 kr 

Idrottshall cuper, sammandrag, 
turneringar kategori 1 

150 kr 150 kr 

Idrottshall cuper, sammandrag, 
turneringar, kategori 2, övriga 

300 kr 300 kr 

Entrébelagda arrangemang i idrottshall 
kategori 1, 2* 

10 % biljettintäkt (brutto) 10 % biljettintäkt (brutto) 

Gymnastiksalar/bordtennislokal 
kategori 1 

44 kr 44 kr 

Gymnastiksalar/bordtennislokal 
kategori 2, 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 kategori 2, 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 
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Taxans namn 2019 2020 

Simhall alla bassänger kategori 2, 
övriga 

1 040 kr inkl. personal 1 040 kr inkl. personal 

Badmintonbana, bordtennisbord 
kategori 1 

44 kr 44 kr 

Badmintonbana, bordtennisbord 
kategori 2, 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** 

10 % biljettintäkt (brutto) 10 % biljettintäkt (brutto) 

Entrébelagda arrangemang ishall 
övriga** 

20 % biljettintäkt (brutto) 20 % biljettintäkt (brutto) 

Ishall cuper, sammandrag, turneringar, 
kategori 1 

150 kr 150 kr 

Ishall cuper, sammandrag, turneringar, 
kategori 2 

300 kr 300 kr 

Skolor utanför kommunen 440 kr 440 kr 

Lassalyckan Fotboll 7 mot 7 kategori 1 42 kr 42 kr 

Lassalyckan Fotboll 7 mot 7 kategori 2 106 kr 106 kr 

Lassalyckan Fotboll 7 mot 7 övriga 160 kr 160 kr 

Lassalyckan Fotboll 11 mot 11 kategori 
1 

70 kr 70 kr 

Lassalyckan Fotboll 11 mot 11 kategori 
2 

230 kr 230 kr 

Lassalyckan Fotboll 11 mot 11 övriga 530 kr 530 kr 

Lassalyckan B-plan Fotboll 11 mot 11 
kategori 1, vinterplan 

102 kr 102 kr 

Lassalyckan B-plan Fotboll 11 mot 11 
kategori 2, vinterplan 

340 kr 340 kr 

Lassalyckan B-plan Fotboll 11 mot 11 
övriga, vinterplan 

664 kr 664 kr 

Lassalyckan matcharena Uppvärmd 
plan 11 mot 11 kategori 1 

136 kr 136 kr 

Lassalyckan matcharena Uppvärmd 
plan 11 mot 11 kategori 2 

450 kr 450 kr 

Lassalyckan Fotboll 11 mot 11 
matchtaxa kategori 2 

250 kr 250 kr 

Lassalyckan matcharena Uppvärmd 
plan 11 mot 11 övriga 

800 kr 800 kr 

Lassalyckan fotboll; cuper, 
sammandrag, arrangemang kategori 1 

150 kr/plan 150 kr/plan 

Lassalyckan fotboll; cuper, 
sammandrag, arrangemang kategori 2 

300 kr/plan 300 kr/plan 
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Taxans namn 2019 2020 

Lassalyckan friluftsområdet 
tävlingsarrangemang, 
skidspår/spår/stadion kategori 1 

150 kr/tim 150 kr/tim 

Lassalyckan friluftsområdet 
tävlingsarrangemang, 
skidspår/spår/stadion kategori 2 

300 kr/tim 300 kr/tim 

Lassalyckans stadionområde /övriga 
ytor för mässor, försäljning, vallabussar 

1 500 kr/dygn 1 500 kr/dygn 

Tillgång till el sommartid vid 
Lassalyckan stadion- och friluftsområde 

500 kr/dygn 500 kr/dygn 

Tillgång till el vintertid vid Lassalyckan 
stadion- och friluftsområde 

1 500 kr/dygn 1 500 kr/dygn 

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

300 kr 300 kr 

Tillkommande personalkostnad vid röd 
dag samtliga anläggningar 

600 kr 600 kr 

   

Dagsentré simhallen   

Vuxen 55 kr/besök 58 kr/besök 

Pensionär/student 45 kr/besök 48 kr/besök 

Barn/ungdom 7–17 år 30 kr/besök 33 kr/besök 

Barn 3–6 år 10 kr/besök 13 kr/besök 

Barn upp till 3 år 5 kr/besök 8 kr/besök 

Familj (2 vuxna + 3 barn till och med 17 
år, alt. 1 vuxen + 4 barn till och med 17 
år) 

150 kr/besök 160 kr/besök 

   

Kort och årskort till simhallen   

Årskort familj (2 vuxna + max 3 barn 
t.o.m. 17 år, alt. 1 vuxen + max 4 barn 
t.o.m. 17 år) 

2 050 kr 2 300 kr 

Årskort vuxen 1 140 kr 1 200 kr 

Årskort pensionär/student 850 kr 900 kr 

Årskort barn och ungdom 7-17 år 600 kr 650 kr 

10-kort vuxen 490 kr 520 kr 

10-kort pensionär/student  420 kr 

10-kort barn och ungdom 7-17 år 240 kr 270 kr 

   

Simskola och babysim   

Simskola simundervisning/barn 250 kr 350 kr 

Simskola syskonrabatt 
simundervisning/syskon 

150 kr 250 kr 

Babysim 8 tillfällen 560 kr exkl. moms 560 kr exkl. moms 
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Taxans namn 2019 2020 

   

Dagsentré gym inkl. bad   

Vuxen  65 kr 68 kr 

Pensionär/student/ungdom 16-17 år 55 kr 58 kr 

   

Kort och årskort gym inkl. bad   

Årskort vuxen 2 500 kr 2 500 kr 

Årskort pensionär/student/ungdom 16-
17 år 

1 900 kr 1 900 kr 

Halvårskort vuxen 1 590 kr 1 600 kr 

Halvårskort pensionär/student/ 
ungdom 16-17 år 

1 200 kr 1 200 kr 

Kvartalskort vuxen 950 kr 950 kr 

Kvartalskort pensionär/student/ 
ungdom 16-17 år 

 700 kr 

Månadskort vuxen 325 kr 325 kr 

Månadskort pensionär/student 
/ungdom 16-17 år 

 250 kr 

10-kort vuxen 580 kr 610 kr 

10-kort pensionär/student/ungdom 16-
17 år 

 510 kr 

   

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 Åmynningen 1/5–31/10 720 kr/säsong exkl. moms 720 kr/säsong exkl. moms 

   

Scenmoduler 1-10st (1-10m2) 
368 kr/arrangemangsdygn exkl. 

moms 
368 kr/arrangemangsdygn exkl. 

moms 

Scenmoduler 11-20st (11-20m2) (halv 
scen) 

600 kr/arrangemangsdygn exkl. 
moms 

600 kr/arrangemangsdygn exkl. 
moms 

Scenmoduler 21-40st (21-40m2) (hel 
scen) 

736 kr/arrangemangsdygn exkl. 
moms 

736 kr/arrangemangsdygn exkl. 
moms 

Sekretariatvagn/arrangemangsdygn 368 kr exkl. moms 368 kr exkl. moms 

Sekretariatvagn/övriga dygn 76 kr exkl. moms 76 kr exkl. moms 

Toalettvagn/tillfälle 2 000 kr exkl. moms 2 000 kr exkl. moms 

Lokalhyra skolor samlingslokal 1 140–
460 platser kategori 1* 

110 kr 110 kr 
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Taxans namn 2019 2020 

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 

Entrébelagda arrangemang i 
samlingslokal/motsvarande 

10 % 10 % 

Övernattning skolsal/motsvarande upp 
till 100 deltagare 

55 kr/pers/dygn 55 kr/pers/dygn 

Övernattning skolsal/motsvarande 
101–200 deltagare 

50 kr/pers/dygn 50 kr/pers/dygn 

Övernattning skolsal/motsvarande 201 
eller fler 

45 kr/pers/dygn 45 kr/pers/dygn 

Annat inkomstbringande arrangemang 
i ishall, sim- och sporthall. konsert, 
loppmarknad med mera 

10 000 kr/arrangemang 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. 

**Vid entrébelagda arrangemang betalar kunden 10–20 % av biljettintäkt brutto. Dock lägst 
lokalens timtaxa och eventuell tillkommande personalkostnad. 

 

 

Taxans namn 2019 2020 

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 2019 2020 

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 320 kr (400 kr) 336 kr (420 kr) 

Fritidshus med sommarhämtning 160 kr (200 kr) 168 kr (210 kr) 

Kärlhämtning av hushållsavfall och 
därmed jämförligt avfall från handel, 
kontor och industrier. 

  

ÅRET RUNT BOENDE-gäller innanför 
samt utanför kommunalt VA-område 

Pris kr/år exkl. moms (inkl. moms) Pris kr/år exkl. moms (inkl. moms) 

Kärl om = 240 liter- 1ggr/2veckor 615 kr (769 kr) 648 kr (810 kr) 

Kärl om = 240 liter- 1ggr/vecka 1 230 kr (1 538 kr) 1 296 kr (1 620 kr) 

Kärl om = 240 liter- 2ggr/vecka 2 460 kr (3 075 kr) 2 592 kr (3 240 kr) 

Kärl om 370 liter- 1ggr/2veckor 690 kr (863 kr) 728 kr (910 kr) 

Kärl om 370 liter- 1ggr/vecka 1 380 (1 725 kr) 1 456 (1 820 kr) 

Kärl om = 660 liter- 1ggr/2veckor 970 kr (1 213 kr) 1 020 kr (1 275 kr) 

Kärl om = 660 liter- 1ggr/vecka 1 940 kr (2 425 kr) 2 040 kr (2 550 kr) 

ÅRET RUNT BOENDE gäller enbart 
utanför kommunalt VA-område 

  

Kärl om = 240 liter-1ggr/4veckor 400 kr (500 kr) 420 kr (525 kr) 

Kärl om = 240 liter- 4ggr/år 250 kr (313 kr) 264 kr (330 kr) 

Kärl om = 240 liter- 2ggr/år 175 kr (219 kr) 184 kr (230 kr) 

Fritidshus med sommarhämtning   

Kärl om = 240 liter- 10ggr/år (1 maj 
- 15 sept) 

370 kr (463 kr) 392 kr (490 kr) 

   

AVGIFT FÖR EXTRAHÄMTNING-utöver 
ordinarie abonnemang 

Prís vid hämtning efter budning kr 
exkl. moms (inkl. moms) 

Prís vid hämtning efter budning kr exkl. 
moms (inkl. moms) 

Alla storlekar på kärl 608 kr (760 kr) 640 kr (800 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) 2,52 kr (3,15 kr) 

   

AVGIFT PÅSAR för storkök- och 
restaurang-verksamhet 

 Utgår 

Extra svarta matavfallspåsar 30–50 
liters, 20 st (240 st per 
veckoabonnemang/120 st per 14 dgr 
abonnemang ingår) 

66 kr (82,50 kr) Utgår 

Kärlhämtning av utsorterat matavfall 
från livsmedelsverksamheter 

Avgifter enligt ovan fr o m 1 maj 
Avgifter enligt nedan fram t o m 30 

april 
Utgår 
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(restauranger, skolor, servicehus och 
storkök mm.) 

   

Verksamhet med matavfall Pris kr/kg exkl. moms (inkl. moms) Pris kr/kg exkl. moms (inkl. moms) 

Kärl om 140 l - 1ggr/vecka 1 680 kr (2 100 kr) Utgår 

Kärl om 140 l- 1ggr/ 2 veckor 840 kr (1 050 kr) Utgår 

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) 66,00 kr (82,50 kr) Utgår 

   

RÖRLIG AVGIFT INKL. 
BEHANDLINGSAVGIFT AV 
UTSORTERAT MATAVFALL 

Pris kr/kg exkl. moms (inkl. moms) Pris kr/kg exkl. moms (inkl. moms) 

Verksamhetmed matavfall 1,05 kr (1,31 kr) Utgår 

   

TRÄDGÅRDSAVFALL, fr o m 1 maj Pris kr/gång exkl. moms (inkl. moms) Pris kr/gång exkl. moms (inkl. moms) 

Trädgårdsavfall i en storsäck, budning 1 248 kr (1 560 kr) 1 160 kr (1 450 kr) 

   

KÄRLTVÄTT, fr o m 1 maj Pris kr/gång exkl. moms (inkl. moms) Pris kr/gång exkl. moms (inkl. moms) 

Tvätt av sopkärl alla storlekar vid 
fastigheten, budning 

300 kr (375 kr) 260 kr (325 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) 

6 180 kr (7 725 kr) 6 500 kr (8 125 kr) 

Budning 2 220 kr/gång (2 775 kr) 2 336 kr/gång (2 920 kr) 

   

SLAM FRÅN ENSKILDA BRUNNAR   

Avgift per tömning och anläggning 
inkl. behandlingsavgift för slamsugning 
avslamsavskiljare 

Pris vid regelbunden hämtning kr exkl. 
moms (inkl. moms) 

Pris vid regelbunden hämtning kr exkl. 
moms (inkl. moms) 

0 - 1,5 m³ 544 kr (680 kr) 572 kr (715 kr) 

1,6 - 3,0 m³ 656 kr (820 kr) 680 kr (850 kr) 

3,1 - 4,5 m³ 920 kr (1 150 kr) 964 kr (1 205 kr) 

4,6 - 6,0 m³ 1 180 kr kr (1 475 kr) 1 220 kr (1 525 kr) 

för anläggningar <6 m³ uttages en 
grundavgift 

1 340 kr (1 675 kr) 1 400 kr (1 750 kr) 

+ ett volympris för volym över 6 m³ 
om 

312 kr (390 kr) 332 kr/ m³ (415 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 756 kr (945 kr) 792 kr (990 kr) 

1,6 - 3,0 m³ 996 kr (1 245 kr) 1 040 kr (1 300 kr) 
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3,1 - 4,5 m³ 1 288 kr (1 610 kr) 1 352 kr (1 690 kr) 

4,6 - 6,0 m³ 1 500 kr (1 875 kr) 1 568 kr (1 960 kr) 

för anläggningar <6 m³ uttages en 
grundavgift 

1 648 kr (2 060 kr) 1 728 kr (2 160 kr) 

+ ett volympris för volym över 6 m³ 
om 

312 kr/ m³ (390 kr) 332 kr/ m³ (415 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 592 kr (740 kr) 612 kr (765 kr) 

1,6 - 3,0 m³ 828 kr (1 035 kr) 872 kr (1 090 kr) 

3,1 - 4,5 m³ 1 168 kr (1 460 kr) 1 228 kr (1 535 kr) 

4,6 - 6,0 m³ 1 512 kr (1 890 kr) 1 588 kr (1 985 kr) 

för anläggningar <6 m³ uttages en 
grundavgift 

1 612 kr (2 015 kr) 1 688 kr (2 110 kr) 

+ ett volympris för volym över 6 m³ 
om 

312 kr/ m³ (390 kr) 332 kr/ m³ (415 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 904 kr (1 130 kr) 948 kr (1 185 kr) 

1,6 - 3,0 m³ 1 140 kr (1 425 kr) 1 196 kr (1 495 kr) 

3,1 - 4,5 m³ 1 484 kr (1 855 kr) 1 556 kr (1 945 kr) 

4,6 - 6,0 m³ 1 832 kr (2 290 kr) 1 920 kr (2 400 kr) 

för anläggningar <6 m³ uttages en 
grundavgift 

1 908 kr (2 385 kr) 2 000 kr (2 500 kr) 

+ ett volympris för volym över 6 m³ 
om 

312 kr/ m³ (390 kr) 332 kr/ m³ (415 kr) 

   

TILLÄGGSPRISER Pris exkl. moms (inkl. moms) Pris exkl. moms (inkl. moms) 

Tillägg för slanglängd >15m 
12,40 kr (15,50 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 

240 kr/st (300 kr) 240 kr/st (300 kr) 

Behandlingsavgift för våtslam till 
avvattning i avloppsverk 

160 kr/ton (200 kr) 166 kr/ton (208 kr) 

Behandlingsavgift för avvattnat slam 
till Överskogs ÅVC 

108 kr/ton (135 kr) 111 kr/ton (139 kr) 

ANLÄGGNINGSAVGIFTER 
VATTENTJÄNSTER 

  

För bostadsfastighet och därmed 
jämställd fastighet 

Avgift exkl. moms (inkl. moms) Avgift exkl. moms (inkl. moms) 
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en avgift avseende framdragning av 
varje uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkter för V, S och Df 

36 360 kr (45 450 kr) 37 440 kr (46 800 kr) 

en avgift avseende upprättande av 
varje uppsättning förbindelsepunkter 
för V, S och Df 

33 520 kr (41 900 kr) 34 520 kr (43 150 kr) 

en avgift per m2 tomtyta 34,20 kr (42,75 kr) 35,20 kr (44,00 kr) 

en avgift per lägenhet 14 320 kr (17 900 kr) 14 760 kr (18 450 kr) 

en grundavgift för bortledande av Df, 
om bortledande av dagvatten sker 
utan att förbindelsepunkt för Df 
upprättats. 

6 700 kr (8 375 kr) 6 900 kr (8 625 kr) 

   

För annan fastighet ska 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 

42 160 kr (52 700 kr) 43 440 kr (54 300 kr) 

en avgift avseende upprättande av 
varje uppsättning förbindelsepunkter 
för V, S och Df 

40 420 kr (50 525 kr) 41 640 kr (52 050 kr) 

en avgift per m2 tomtyta 30,20 kr (37,75 kr) 31,20 kr (39,00 kr) 

en grundavgift för bortledande av Df, 
om bortledande av dagvatten sker 
utan att förbindelsepunkt för Df 
upprättats. 

8 080 kr (10 100 kr) 8 320 kr (10 400 kr) 

   

För obebyggd fastighet ska 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 % 

Grundavgift för Df, om FP för Df inte 
upprättats 

100 % 100 % 

Bebyggsobebyggd fastighet ska 
erläggas resterande avgifter enligt 
följande 

Bostadsfastighet Bostadsfastighet 

Tomtyteavgift Avser taxedokument punkt 7.2 Avser taxedokument punkt 7.2 
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Lägenhetsavgift 100 % 100 % 

 Annan fastighet Annan fastighet 

Tomtyteavgift 30 % 30 % 

   

Föreligger inte avgiftsskyldighet för 
samtliga V, S, Df, DG ska 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 ska erlägga 
anläggningsavgift 

Avgift exkl. moms (inkl. moms) Avgift exkl. moms (inkl. moms) 

en avgift per m2 allmän platsmark 
föranordnande av 
dagvattenbortledning 

20,60 kr (25,75 kr) 21,20 kr (26,50 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 3 400 kr (4 250 kr) 3 520 kr (4 400 kr) 

(qn 6) 25 mm 7 870 kr (9 838 kr) 8 120 kr (10 150 kr) 

(qn 10) 40 mm 17 250 kr (21 563 kr) 17 780 kr (22 225 kr) 

(qn 15) 50 mm 38 880 kr (48 600 kr) 40 060 kr (50 075 kr) 

(qn 40) 80 mm 81 100 kr (101 375 kr) 83 540 kr (104 425 kr) 

större enligt avtal enligt avtal 

en avgift per m3 levererat vatten 9,05 kr (11,32 kr) 9,25 kr (11,56 kr) 

en avgift per m3 utsläppt 
spillvattenmätt som levererad 
dricksvattenmängd 

15,30 kr (19,12 kr) 15,75 kr (19,69 kr) 
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för både vatten och spillvatten är 
avgiften per m3 

24,35 kr (30,44 kr) 25 kr (31,25 kr) 

en avgift per år och lägenhet för 
bostadsfastighet och därmed jämställd 
fastighet 

285 kr (356 kr) 296 kr (370 kr) 

en avgift per år och varje påbörjat 100 
m2 tomtyta för annan fastighet, dock 
högst 2000 m2 tomtyta 

69,90 kr (87,38 kr) 72 kr (90 kr) 

   

Föreligger inte avgiftsskyldighet för 
samtliga V, S, Df och Dg ändamål, 
reduceras avgifterna. 

Följande avgifter ska därvid erläggas 
för respektive ändamål: 

Följande avgifter ska 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 föroreningsmängd av SS, BOD, 
P.tot och N-tot ska erläggas 
brukningsavgift per kg. 

Avgift per kg exkl. moms (inkl. moms) Avgift per kg exkl. moms (inkl. moms) 

SSsed 3,80 kr (4,75kr) 3,90 kr (4,88 kr) 

BOD 4,45 kr (5,56 kr) 4,60 kr (5,75 kr) 

P-tot 53,00 kr (66,25 kr) 54,60 kr (68,25 kr) 

N-tot 53,00 kr (66,25 kr) 54,60 kr (68,25 kr) 

   

Den som ansvarar för att allmän 
platsmark ställs i ordning och 
underhålls ska erlägga brukningsavgift. 

Avgift exkl. moms (inkl. moms) Avgift exkl. moms (inkl. moms) 

en avgift per m2 allmän platsmark för 
bortledning av dagvatten 

4,12 kr (5,15 kr) 4,25 kr (5,31 kr) 

   

För obebyggd fastighet inom 
detaljplan ska erläggas brukningsavgift 

Följande avgifter ska därvid erläggas 
för respektive ändamål 

Följande avgifter ska 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% 

   

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 960 kr (1 200 kr) 1 000 kr (1 250 kr) 

Vattenuttag ur vattenkiosk i Gällstad 
eller Ulricehamn 

22,80 kr/m3 (28,50 kr/m3) 23,60 kr/m3 (29,50 kr/m3) 

Hyra brandpost: Engångsavgift 0-1 
månad 

324 kr (405 kr) 336 kr (420 kr) 
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per påbörjad månad utöver 1 månad 116 kr (145 kr) 120 kr (150 kr) 

Olovlig inkoppling på t.ex. brandpost 3 200 kr (4 000 kr) 3 300 kr (4 125 kr) 

Påsläpp eller avstängning av 
vattentillförsel vid anmälan minst tre 
arbetsdagar före arbetet. 

0 kr 0 kr 

Vid snabbare uttryckning 580 kr (725 kr) 600 kr (750 kr) 

Ersättning avbruten plombering utan 
övr. påverkan 

580 kr (725 kr) 600 kr (750 kr) 

Provning av vattenmätare med 
mätnoggrannhet inom tillåtna värden: 
- mätarstorlek 20 – 40 mm 

Verklig kostnad+ 216 kr (270 kr) Verklig kostnad + 224 kr (280 kr) 

mätarstorlek 50 mm eller större verklig kostnad + 372 kr (465 kr) verklig kostnad + 384 kr (480 kr) 

Förgäves besök 520 kr (650 kr) 540 kr (675 kr) 

Skadad eller sönderfrusen mätare. 
Inköpspris + arbetskostnad 

Varierar med mätarstorlek dock minst 
940 kr (1 175 kr) 

Varierar med mätarstorlek dock 
minst 976 kr (1 220 kr) 

Avstängning och påkoppling av 
vattentillförsel p.g.a. obetalda fakturor 

580 kr (725 kr) 600 kr (750 kr) 
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Statsbidrag  
Nedan redovisas förändringar i allmänna statsbidrag, till 2020 som regeringen föreslog i 
budgetpropositionen för 2020 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 konsekvenserna av 
de riktade statsbidragen är beaktade i förvaltningens budgetförslag.  
 
De förändringar i statsbidragen som regeringen föreslog för 2020 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 vi ändå gjort 
en uppskattning 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 så 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 2020 som påverkar verksamheternas 
kostnader framgår nedan. I förändringarna redovisas skillnader i jämförelse med förvaltningens 
budgetförslag 2019.  

Allmänna statsbidrag 
Förändringar 

2020, totalt 

Beräknad 
effekt för 

Ulricehamn 
(mnkr) 

HPV-vaccination av pojkar 10                 0,0     

Läroplans- och skollagsförändringar -50               -0,1     

Analys i översiktsplaner, klimatanpassning 36                 0,1     

Befattningsutbildning för rektorer 7                 0,0     

Riktlinjer för minoritetspolitiskt arbete 3                 0,0     

Nyanlända elever i grundskolan -47              - 0,1     

Genomströmning gymnasieskolan 1                 0,0     

Förslag från skolkostnadsutredningen -8              -0,0     

Prao i åk 8 och 9 7                 0,0     

SUMMA -41                -0,1     
 

HPV-vaccination av pojkar 
Folkhälsomyndigheten har lämnat förslag till regeringen att vaccination av pojkar mot 
humant papillomvirus (HPV) ska omfattas av det nationella vaccinationsprogrammet 
för barn. För att ersätta kommunerna för ökade kostnader föreslår regeringen att kommunernas 
kompenseras med 10 mnkr från och med 2020. 

 



42 
 

Läroplan- och skollagsförändringar 
Kommunerna ersattes med 50 mnkr om året för ökade kostnader i och med förändringar i läroplan 

och skollag. Dessa förändringar bedöms nu inte bli genomförda och regeringen föreslår att hela 

bidraget tas bort från och med 2020. 

 
Analys i översiktsplaner, klimatanpassning 
En ändring i plan- och bygglagen (2010:900) som trädde i kraft den 1 januari 2019 innebär bl.a. att 
kommunerna i översiktsplanen ska redogöra för risken för skador på den byggda miljön som kan följa 
av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt hur sådana risker kan minska 
eller upphöra (prop. 2017/18). Kommunsektorn ska kompenseras för de ökade kostnader som 
ändringen innebär. Anslaget uppgår till 36,3 mnkr från och med år 2020. 
 

Befattningsutbildning för rektorer 
En ändring i skollagen (2010:800) som trädde i kraft den 1 januari 2019 innebär bland annat att den 
som leder och samordnar det pedagogiska arbetet vid en förskoleenhet ska benämnas rektor i stället 
för förskolechef samt att rektorer för förskoleenheter ska omfattas av ett krav på att gå en 
obligatorisk befattningsutbildning (prop. 2017/18:194). Kommunsektorn ska kompenseras för de 
ökade kostnader som ändringen innebär. Från och med 2020 beräknas anslaget till 7 mnkr per år. 
 

Riktlinjer för minoritetspolitiskt arbete 
En ändring i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) som trädde i kraft den 1 
januari 2019 innebär en skyldighet för kommuner och landsting att anta mål och riktlinjer för det 
minoritetspolitiska arbetet (prop. 2017/18:199). Kommunsektorn ska kompenseras för de ökade 
kostnader som ändringen innebär. Anslaget för kommuner ökas därför med 3,6 mnkr från och med 
år 2020. 

 
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 ökades anslaget tidigare år. Med anledning av ett riktat 
statsbidrag för lovskola har detta anslag minskats med 47 mmkr. 
 

Genomströmning gymnasieskola 
Förändringar i skollagen (2010:800) som trädde i kraft den 1 juli 2018 syftar till att alla ungdomar ska 
påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning, samt öka genomströmningen i gymnasieskolan. Det 
innebär bland annat en reglering av överföringen av information om elever mellan skolenheter (prop. 
2017/18:183). För att, i likhet med vad som skedde i budgeten för 2018, kompensera 
kommunsektorn för det utökade åtagande som följer av ändringarna, ökas anslaget med 1,4 mnkr år 
2020. 
 

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. Anslaget beräknas till samma 
nivå som 2018, det vill säga till 52 mnkr. 
 

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 7 mnkr till 2020.  
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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 2019. 

Riktade statsbidrag, del 1 

Riktade 
statsbidrag 
2020, totalt 

(mnkr) 

Beräknad 
effekt för 

Ulricehamn 
(mnkr) 

Lärarassistenter         1 000,0                     2,4     

Mindre barngrupper i förskolan         1 228,0                     2,9     

Språkutveckling i förskolan             125,0                     0,3     

Minska ensamhet och förbättrad demensvård inom äldreomsorgen             610,0                     1,5     

Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling          4 900,0                  11,7     

Läslyftet               75,0                     0,2     

Åtgärder för att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck               70,0                     0,2     

Öka utbud och tillgängligheten till biblioteksverksamheten             225,0                     0,5     

Stimulansmedel för daglig verksamhet             350,0                     0,8     

Kompetensutveckling för tillfälligt anställda inom välfärden               50,0                     0,1     

Höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier         4 670,0                  11,1     

Lågstadielyftet             985,0                     2,4     

Fortbildning i specialpedagogik för lärare                98,0                     0,2     

Behörighetsgivande utbildning för yrkeslärare                60,0                     0,1     

Förstärkning elevhälsan             145,0                     0,3     

Skapande skola-satsning, inklusive förskola             176,0                     0,4     

Summa       14 767,0                  35,1     
 

Lärarassistenter 
Statsbidraget för lärarassistenter höjs från 475 mnkr 2019 till 1 000 mnkr 2020. Samma belopp finns i 
plan 2021–2022. 

 
Minskade barngrupper i förskolan  
Regeringen vill minska barngrupperna och öka personaltätheten i förskolan. 2020 avsätts 1 228 mnkr 
för detta ändamål. 
 

Språkutveckling i förskolan 
Regeringen satsar 125 mnkr 2020 på ett statsbidrag för att öka deltagandet i förskolan. Särskilt för 
barn som pratar ett annat språk än svenska i hemmet. 
 

Minska ensamhet och förbättrad demensvård inom äldreomsorgen 
Regeringen inför en satsning som uppgår till 610 mnkr 2020 och som syftar till att förbättra 
demensvården samt minska ensamheten inom äldreomsorgen. 
 

Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 
Det så kallade likvärdighetsbidraget ökar till 4,9 miljarder 2020 och till 6,2 miljarder 
från och med 2021. 

 
Läslyftet 
Satsningen läslyftet för att stärka lärares kompetens i läs- och skrivutveckling fortsätter med 75 mnkr 
2020. 
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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. 70 mnkr avsätts årligen för att bekämpa hedersrelaterat våld och 
förtryck. 
 

Öka utbud och tillgängligheten i biblioteksverksamheten 
225 mnkr avsätts under 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. 
 

Stimulansmedel för daglig verksamhet 
350 mnkr avsätts per år 2020–2022 till funktionshinderområdet för att öka motivationen att delta i 
daglig verksamhet samt uppmuntra fler kommuner att införa habiliteringsersättning. 
 

Kompetensutbildning för tillfälligt anställda inom välfärden 
2017 införde regeringen en satsning på 10 000 utbildningsplatser till kompetensutbildning för 
tidsbegränsat anställda inom äldreomsorgen samt hälso- och sjukvården. För 2020 uppgår satsningen 
till 50 mnkr år 2020. 
 

Höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier  

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag till höjda löner för lärare och förskollärare i 
fritidshemmet, förskolan, förskoleklassen, grundskolan och motsvarande skolformer samt i 
gymnasie- och gymnasiesärskolan. Anslaget får även användas för karriärstegsreformen och för 
särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med examen på forskarnivå. Föe 2020 
uppgår anslaget till 4 670 mnkr.  

 

Lågstadielyftet 
Det finns ett riktat statsbidrag för att öka antalet anställda och minska klasserna i lågstadiet. För 2020 
avsätts 985 miljoner kronor. 
 

Fortbildning i specialpedagogik för lärare  
Regeringen har avsatt medel för fortbildningsinsatser i specialpedagogik för lärare. 2020 beräknas 
satsningarna uppgå till totalt 98 mnkr. 
 

Behörighetsgivande utbildning för yrkeslärare 
Syftet med bidraget är att ge yrkeslärare en möjlighet att kombinera studier och arbete för att dessa 
ska kunna avlägga en yrkesexamen. För 2020 uppgår satsningen till 60 mnkr.  
 

Förstärkning elevhälsan 
Regeringen bedömer att elevhälsan behöver förstärkas bland annat för att förebygga ungas psykiska 
ohälsa. För 2020 avsätts 145 mnkr 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 2020 finns 176 mnkr avsatt. 
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Riktade statsbidrag, del 2  

När det gäller flera av de riktade statsbidragen 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 klimatsatsningar. 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 cirka 14,0 mdkr. Omräknat till en kommun av 
Ulricehamns kommuns storlek skulle de riktade statsbidragen i denna del kunna innebära ett tillskott 
i storleksordningen 33,4 mnkr. 
 
 

Riktade statsbidrag del 2 

Totalt 
belopp 
(mnkr) 

Bredbandsutbyggnad             150,0     

Gröna städer               50,0     

Digitalisering och e-hälsa inom äldreomsorgen             200,0     

Fjärrundervisning               10,0     

Kulturskola             100,0     

Hedersrelaterat våld och kvinnofrid               55,0     

Regional yrkesinriktad vuxenutbildning         2 372,0     

Klimatklivet - stöd till klimatinvesteringar (avser kommunsektorn)         1 955,0     

Energiteknik, solceller med mera             835,0     

Klimatanpassning               98,0     

Investeringsstöd hyresbostäder och bostäder för studerande         2 100,0     

Kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden               85,0     

Erbjuda insatser under föräldraledighet, § 37a medel               40,0     

Akut hemlöshet               25,0     

Energi- och klimatrådgivning             105,0     

Bidrag till psykiatrin, avsatt totalt inom anslagsområde         1 400,0     

Investeringsstöd till särskilda boenden för äldre             500,0     

Ersättning för den frivilliga maxtaxan inom barnomsorgen         3 903,0     

SUMMA       13 983,0     
 

Bredbandsutbyggnad 
I enlighet med januariavtalet och regeringens bredbandsstrategi satsar regeringen 150 
miljoner kronor 2020 på ett nytt stödsystem för utbyggnad av elektroniska kommunikationer 
i form av bredband. Satsningen innebär att regeringen beräknar tillföra det 
nya stödsystemet 200 mnkr 2021 och 300 mnkr 2022. 
 

Gröna städer 
Ett stöd införs till åtgärder som både främjar stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana 
områden och som stärker den sociala hållbarheten och tryggheten i städer och 
samhällen. För 2020 avsätts 0 mnkr, 2021 150 mnkr och 2022 200 mnkr. 
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Digitalisering och e-hälsa inom äldreomsorgen 
Regeringen avsätter sammanlagt 200 mnkr 2020 för en satsning på digitalisering och e-hälsa inom 
äldreomsorgen. 
 

Fjärrundervisning 
För att underlätta för kommuner med behov av fjärrundervisning anser regeringen att det 
bör införas en möjlighet att söka ekonomiskt stöd för att etablera fjärrundervisning. För 2020 avsätts 
10 mnkr. 
 

Kulturskola 
Det statliga bidraget om 100 mnkr till kommuner som bedriver kulturskoleverksamhet föreslås 
förlängas. För 2020–2022 anvisar regeringen årligen 100 mnkr. 
 

Hedersrelaterat våld och kvinnofrid 
45 mnkr öronmärks 2020 för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck och 10 mnkr ska gå till 
arbetet mot mäns våld mot kvinnor. 
 

Regional yrkesinriktad vuxenutbildning 
Regeringen tillför medel för totalt 42 000 utbildningsplatser 2020 inom regionalt yrkesinriktad 
vuxenutbildning (regionalt yrkesvux). För 2021–2022 föreslås 41 000 platser vardera år. Regeringen 
föreslår att 2 372 mnkr anvisas för statsbidrag för yrkesvux 2020. En ökning på 100 mnkr i jämförelse 
med 2019. 
 

Klimatklivet - stöd till klimatinvesteringar (avser kommunsektorn) 
Anslaget används bland annat för klimatinvesteringar på lokal och regional nivå samt stöd till 
installation av laddinfrastruktur för elfordon. För 2020 uppgår satsningen till 1 955 mnkr 
kronor.  
 

Energiteknik, solceller med mera 
Regeringen avsätter 835 mnkr 2020 för att stimulera spridningen av vissa energitekniska lösningar 
som bedöms ha positiva effekter på klimatet, bland annat solceller. 
 

Klimatanpassning 
Anslaget på 98 mnkr 2020 får användas för utgifter för att förebygga och begränsa samhällets 
sårbarhet till följd av klimatförändringar såsom förebyggande och kunskapshöjande insatser, 
utredningar, samordning och planer. 
 

Investeringsstöd hyresbostäder och bostäder för studerande 
Anslaget på 2 100 mnkr 2020 får användas för att täcka utgifter för att anordna nya hyresbostäder 
och bostäder för studerande. Anslaget får även användas för utgifter för att administrera anslaget. 
 

Kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden 
Utöver ett riktat statsbidrag till förutbestämda kommuner finns det 2020 85 mnkr att ansöka om. 
Anslaget ska gå till att minska och motverka segregation. 
 

Erbjuda insatser under föräldraledighet, § 37a medel 
I syfte att möjliggöra för kommuner att i större utsträckning erbjuda insatser för föräldralediga 
avsätts 40 mnkr år 2020. Insatserna ska även kunna omfatta asylsökande. 
 

 
 



47 
 

Akut hemlöshet 
För 2020 avsätts 25 mnkr för att stärka kommunernas arbete med akut hemlöshet. Fördelas enligt en 
fördelningsnyckel och riktas framför allt till kommuner med många hemlösa. 

Energi- och klimatrådgivning 
Statligt stöd till kommunala energi- och klimatrådgivningen. För 2020 uppgår satsningen till 105 
mnkr. 

Bidrag till psykiatrin, avsatt totalt inom anslagsområde 
Satsningen på statsbidrag till psykiatrin minskar från 2 000 mnkr till 1 400 mnkr år 2020. Både 
landsting och kommuner kommer att kunna ta del av dessa medel. För 2017-2019-års medel nåddes 
en överenskommelse mellan staten och SKL för hur pengarna skulle fördelas. Troligtvis blir upplägget 
detsamma för 2020. 
 

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 2020 till 500 mnkr. 
 

Ersättning för den frivilliga maxtaxan inom barnomsorgen 
Sedan indexeringen på inkomsttaket infördes 2015 har det riktade statsbidraget för maxtaxor inom 
barnomsorgen sänkts. 2020 är beloppet totalt 3 903 mnkr. 
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Ett hänsynsfullt Ulricehamn 

Efter flera år av stark befolkningstillväxt och stora överskott till följd av generösa statsbidrag 

går vi nu in i en konjunkturavmattning som innebär att det ekonomiska svängrummet 

kommer att vara snävare. Vi har vetat om att det kommer bli tuffare tider för kommunerna, 

med stigande kostnader och minskade intäkter. En av grundorsakerna är egentligen en 

positiv utveckling, med fler barn och unga och det faktum att vi mår bättre och lever längre. 

Men det innebär också att färre ska försörja fler. Nu när vi är på väg in i en stramare 

ekonomi kommer effekterna att bli allt tydligare. Samtidigt konstaterar vi att 

verksamheterna har ökande behov. Detta sammantaget kräver ansvarstagande och mod att 

prioritera. Och vi behöver förändra och tänka nytt, e-tjänster och välfärdsteknik behöver 

utvecklas snabbare och mer målmedvetet än hittills för att sänka kostnader och lösa 

framtida brist på personal. Vi behöver lösningar som effektiviserar våra arbetssätt och har 

stort fokus på förebyggande arbete och tidiga insatser. 

Attraktiv kommun 

Ulricehamn är en kommun som har framtiden för sig med attraktiva boenden, vacker natur, 

rikt friluftsliv och framgångsrika företag. Arbetslösheten är relativt sett låg i kommunen. De 

senaste fem åren har vi sett en utveckling med starkare befolkningstillväxt än åren innan. 

Blickar vi framåt så ser vi att denna utveckling kommer att fortsätta om än i något lägre takt. 

Detta kommer att innebära påfrestningar på den kommunala ekonomin om vi skall kunna 

upprätthålla den service till medborgarna som de har rätt att förvänta sig.  

Lärande 

Kommunala verksamheter med hög kvalitet är viktiga för en attraktiv kommun. För 

Ulricehamns kommun är det särskilt angeläget med fokus på skolan. Arbetet med att öka 

måluppfyllelsen i grundskolan behöver systematiskt kartläggas vidare och det ska sättas in 

verkningsfulla åtgärder.  

Måluppfyllelse börjar i förskolan och det är viktigt att hela kedjan fungerar. För förskolan 

gäller det att tidigt fånga upp barn och elever i behov av särskilt stöd. Så skapar vi en jämlik 

kunskapsskola som kompenserar för varje barns och elevs utgångspunkter. 

Pressen är hög på eleverna idag både från skolan men inte minst från kompisar, sociala 

medier, fritid och omvärlden i övrigt. Vi måste säkerställa en god tillgång på skolsköterskor, 

kuratorer och psykologer för att möta elevernas behov på en tillfredsställande nivå. I många 

skolor behöver närvaron av vuxna personer öka. Läxhjälp och rastvakt är exempel på 

arbetsuppgifter som kan skötas av andra än lärare. Det kan avlasta så att lärarna ges 

förutsättningar att ägna sig åt det dom är bäst på. 

  



Ett hänsynsfullt Ulricehamn 

3 

   

Välfärd 

Kompetensförsörjningen inom välfärdsyrkena är redan idag en utmaning för kommunen och 

kommer framöver att vara det i ännu högre grad. Vi blir allt äldre, inte minst tack vare den 

medicinska utvecklingen. Moderna behandlingar gör att de som drabbas av sjukdom kan 

fortsätta att leva ett bra liv. Möjligheterna att ge stöd i hemmet har väsentligt förbättrats 

under många år. Samtidigt ställer det krav på hög kompetens och kunskap hos personal 

inom framförallt hemtjänst och hemsjukvård men även inom särskilt boende. Vi måste 

utveckla nya arbetssätt framförallt inom omsorgen. Vi kommer att behöva nyttja 

välfärdsteknik i olika former i högre grad än idag.  

Samhällsplanering 

Miljö och samhällsbyggnad behöver fortsätta med att ta fram nya områden för bostäder och 

handel. Vi behöver bli ännu vassare i att öka servicen och tillgängligheten vid hantering av 

bygglov och annan myndighetsutövning inom miljö och bygg.  Kommunen och bolagen 

behöver skruva upp arbetet med att marknadsföra kommunen och visa på möjligheten för 

nya företagsetableringar.   

Kommunen som arbetsgivare 

Under dom senaste åren har det kommit många nya människor till Sverige. Dessa människor 

är en resurs som vi behöver ta tillvara både ur individens och samhällets perspektiv. 

Möjligheten till kombinerad SFI och praktik inom kommunala verksamheter kan vara en del i 

detta. 

Arbetet med ”Heltid som norm” kan ses som en viktig del i att kunna kompetensförsörja nu 

och i framtiden. Det är även en del i arbetet med att säkerställa kommunen som attraktiv 

arbetsgivare. Detta arbete skall fortsätta.  
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Justeringar i driftsbudgeten i förhållande till förvaltningens förslag 

Sänkta statsbidrag barn och unga 

Posten justeras ned från 4 miljoner kronor till 3 miljoner kronor. Bemanningen anpassas 

efter minskat anslag.  

Kommunledningsstab 

Anslaget justeras ned med 2 miljoner. Anpassningar och prioriteringar av verksamheten görs 

utifrån det minskade anslaget. 

Modersmålsundervisning 

Posten justeras ned från 3,5 miljoner kronor till 2,5 miljoner kronor. Effektiviseringar görs 

utifrån det minskade anslaget. 

Subventionerat busskort för högskolestuderande 

Anslaget justeras ned från 400 000 kronor till 0 kronor. Bidraget till busskort för 

högskolestuderande tas bort. 

Summering anpassningar    

Sänkta statsbidrag barn och unga   -1 000 000 kronor 

Kommunledningsstab    -2 000 000 kronor 

Modersmålsundervisning    -1 000 000 kronor 

Busskort för högskolestuderande     - 400 000 kronor 

Summa                     -4 400 000 kronor 
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Politiska satsningar 

Förskolan 

Både antalet och andelen barn som placeras i förskolan ökar och därför ser vi att ett tillskott 

till verksamheten behövs i takt med att vi tillskapar fler platser.  

Till detta avsätts 2 900 000 kronor 

Barn och elever i behov av särskilt stöd 

Vi ser att antalet barn och elever i behov av särskilt stöd ökar därför gör vi bedömningen att 

ett tillskott behövs. 

Till detta avsätts 2 000 000 kronor 

Missbruksvård 

Med utgångspunkt i både mänskliga och ekonomiska värden är det viktigt att vi klarar 

missbruksvården på hemmaplan när det efterfrågas. Om kommunen kan undvika att köpa 

platser är det fördelaktigt både ur individens och verksamhetens perspektiv. Vi bedömer att 

ett tillskott till missbruksvården ger förutsättningar för detta. 

Till detta avsätts 1 000 000 kronor 

Elevhälsan 

Vi bedömer att centrala elevhälsan behöver stärkas upp med ett tillskott för att klara de 

uppgifter som förväntas av enheten. 

Till detta avsätts 700 000 kronor 
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Uppdrag till förvaltningen 

Mentorsprogram kombinerad SFI och praktik 

Ett väl genomarbetat mentorsprogram skapas för personer med utländsk språkbakgrund så 

att SFI-studier och praktik inom vård och äldreomsorg kan erhållas. Detta kan leda till att fler 

söker till och klarar att studera på Vuxenutbildningens vårdutbildningar. 

Till detta avsätts 300 000 kronor 

En inkluderande kommun 

På uppdrag av den styrande majoriteten, S, C och L, under förra mandatperioden 

genomfördes 2018 en utbildning för alla chefer inom förvaltningen i hbtq-frågor med fokus 

på normkritik och hur heteronormer påverkar bemötande, arbetsmiljö och inkludering. 

Syftet med utbildningen var att cheferna skulle sprida sin kunskap vidare i sina egna 

organisationer. Detta har inte fungerat överallt. Varje verksamhet ges nu i uppdrag att 

presentera en plan för hur informationen skall spridas och vilka rutiner den egna 

organisationen ska ha för att även nya medarbetare ska ha kunskap och medvetenhet om att 

den egna arbetsplatsen är en inkluderande miljö. 

Till detta avsätts 100 000 kronor 

 

Summering satsningar 

Förskolan     2 900 000 kronor 

Barn och elever i behov av särskilt stöd   2 000 000 kronor 

Öppen missbruksvård    1 000 000 kronor 

Stärkt elevhälsa          700 000 kronor 

Mentorsprogram          300 000 kronor 

Plan för spridning av hbtqia-frågor         100 000 kronor                   

Summa     7 000 000 kronor 

 

Resultat 2020 efter omprioriteringar             20 000 000 kronor 

 

 

 



Budgetförslag för 2020 



Budgetförslag 2020 

 

Återhållsamhet och positiva ekonomiska resultat är en förutsättning för fortsatt utveckling. 

Detta kräver en fortsatt ordning och reda i kommunens finanser. VI värnar varje människas 

rätt att behålla frukterna av sitt eget arbete. Därför är det viktigt att skatteuttaget aldrig blir 

högre än vad som krävs för att upprätthålla en långsiktigt god kvalitet i den kommunala 

kärnverksamheten.  

  

För att kunna garantera och säkerställa välfärden krävs det tillväxt i kommunen. 

Planberedskap ska finnas så att bostäder och företag kan etableras där ulricehamnarna vill 

bo och verka. Attraktiva och sjönära boenden i hela kommunen möjliggörs och de 

boendeområden som planläggs har tomter av varierande storlek för att kunna tillfredsställa 

olika önskemål. Kommunens mål är att planera för de olika boendetyper som invånarna 

efterfrågar oavsett boendeform. Man verkar för minskad byråkrati och en ökad servicenivå 

med kundfokus. Även utvecklingen av nya industriområden skall fortsätta. 

 

Vi anser fortsatt att Ulricehamns främsta och viktigaste ansvarsområde är skolan. Varje barn 

ska få möjlighet att utvecklas så lång som möjligt utifrån sin egen potential. Att kunna 

erbjuda en bra skola från förskolan till gymnasiet är både en tillväxtfaktor och en fördel 

gentemot andra kommuner. Främst är det dock en angelägen fråga för de barn och 

ungdomar som idag finns i vår kommun, men också för dem som i framtiden kan tänka sig 

att bosätta sig och bilda familj i vår kommun. 

 

Ett annat viktigt ansvar för kommunen är omsorgen om de äldre. Livslängden ökar vilket 

medför fler äldre och skapar nya utmaningar för kommunen. Äldre ska kunna leva ett aktivt 

liv och ha inflytande över sin vardag, kunna åldras i trygghet, bemötas med respekt och ha 

tillgång till god vård och omsorg. Framtiden kommer att ställa krav på fler särskilda boenden, 

trygga boenden och en ökad hemtjänst. 

 

Riksrevisionen har kritiserat Trafikverket för att Riksväg 40 inte nämns i Trafikverkets 

planering trots att vägsträckan mellan Ulricehamn och Jönköping pekats ut som en brist i 

transportnätet. Därför ska vi aktivt arbeta för att denna felande länk byggs ut till motorväg 

inom en så snar framtid som möjligt. Ulricehamn skall också vara aktivt för att driva på 

utbyggnaden av en ny järnväg med sträckning Borås-Ulricehamn-Jönköping. 

 

Personalförsörjningen är ett strategiskt område som är viktigt för framtiden. Det krävs att 

Ulricehamns kommun aktivt arbetar med sin roll som attraktiv arbetsgivare för att behålla 

och attrahera kompetent arbetskraft. 



Våra förslag för verksamheten 2020: 

 

Barn och utbildning 

 

Avgiftsfri skola: 

- Beslutet att skolan skall vara avgiftsfri gör det svårt att genomföra olika former av 

aktiviteter där en liten kostnad tidigare tagits ut av eleverna. För att kompensera 

detta och möjliggöra att aktiviteter fortsatt skall kunna göras avsätter vi 300 tkr. 

Skolsköterskor: 

- Elevhälsan är en otroligt viktig del av skolgången som alltid måste fungera, och på sikt 

skulle vi gärna se att det alltid finns en skolsköterska på plats som våra elever kan 

vända sig till. Vi ser även att detta kommer på sikt bidra till minskade kostnader för 

BUP.  För att ta ett steg i rätt riktning så avsätter vi 1,0 mnkr.  

 

Minskade barngrupper: 

- Forskning visar att fler vuxna i tidig ålder är av stor vikt för barnen och dess 

utveckling. Som ett första steg att utöka personalen i barngrupperna avsätter vi 

därför 3,5 mnkr 2020. 

- Förvaltningen får i uppdrag att utreda hur vi kan öka personalstyrkan med en person i 

varje barngrupp. Och hur det skulle påverka driftsbudgeten. 

 

Välfärd och Äldre 

 

Vårdbiträden: 

- Kompetensförsörjning blir allt mer påtaglig i vårdsektorn, därför ser vi att det måste 

tillskapas andra typer av tjänster inom verksamheten för att kunna tillgodose de 

behoven som finns. På Östra sjukhuset så har de tillsatt vårdbiträden som underlättar 

arbetet för sjuk/undersköterskornas, vilket har visat sig vara en väldigt lyckad 

satsning. Och något som Ulricehamns kommun bör ta efter.  Till detta avsätter vi 2,8 

mnkr.  

 

Vård- och omsorgsboende: 

- Förvaltningen får i uppdrag att se över möjligheterna att låta privata aktörer bygga 

och driva ett nytt vård- och omsorgsboende vid nya området Bergsäter. Och så sett 

minska belastningen på kommunens investeringsbudget. 

   



 

Kultur och Fritid 

 

Ta bort höjd avgift för simskolan: 

-  Simundervisning är väldigt viktigt att alla barn går på och slutför, vi anser därför att 

det är fel att höja avgiften för simundervisning och ser hellre att på sikt även blir 

gratis. Så att alla skall ha möjlighet att lära sig simma. Till detta avsätter vi 100 tkr och 

ger även förvaltningen i uppdrag att revidera taxorna som rör detta. 

 

Redskap lekplatser:  

- Förvaltningen ges uppdraget att årligen addera/byta ut redskap på våra lekplatser 

och återanvända dem på andra lekplatser i kommunen. 100tkr av potten i 

investeringsbudgeten för ”Parker och lekplatser” skall avsättas för detta ändamål.  

 

Halverad avgift för musikskolan: 

- En av de viktigaste kulturuppgifterna är att ge barn och ungdomar tillgång till 

kulturyttringar i olika former. De ska själva kunna skapa och delta på olika sätt både i 

skolan och på fritiden. För att fler barn och unga skall få möjlighet att i större 

utsträckning delta i de aktiviteter som musikskolan erbjuder så avsätter vi 400tkr för 

att halvera avgiften. 

 

Nya Stadsbiblioteket:  

- Förvaltningen får i uppdrag att hitta andra lämpliga lokaler för personalen som är 

anställda inom fritidssektorn. Då vi anser att de inte skall inrymmas i det nya 

stadsbiblioteket, vi anser att det nya biblioteket skall präglas av kulturfrämjande 

aktiviteter.  

 

  



Tillväxt 

 

Den snabba tillväxten och efterfrågan på tomter gör att det saknas tomter i centralorten där 

efterfrågan är som störst. Även mängden tillgänglig industrimark har sjunkit under den 

målsatta nivån. I översiktsplanen saknas utpekade områden för sällanköpshandel, vilket nu 

måste arbetas fram.  

Vi vill sätta upp nya långsiktiga mål för god ekonomisk hushållning. För att kunna göra detta 

får förvaltningen omgående ett uppdrag syftande till att följande mål kan antas: 

- Antalet tillgängliga villatomter för försäljning i centralorten skall efter 2020 aldrig 

understiga 30 st. 

- Tillgänglig industrimark i Ulricehamns centralort skall efter 2022 aldrig understiga 400 

000 kvm. 

 

Koncernen/Bolagen 

 

Höjd utdelning från UEAB 

- Vi ser att UEAB har möjlighet att höja sitt koncernbidrag med 5,0 mnkr för att 

tillfälligt stärka upp kommunens ekonomi i de lite mer ansträngda tiderna som 

kommer. Denna utdelning kommer ge ett tillskott på 4,0 mnkr efter bolagsskatten är 

dragen. 

Stubo AB skall ej överstiga 1000st lgh 

- Genom att sätta en gräns på 1000st lägenheter för Stubo AB så kommer de vara 

tvungna att se över sitt fastighetsbestånd och sälja av de fastigheterna som är mindre 

lönsamma. Vilket på sikt kommer att gynna både bolaget och även kommunen om 

det finns kapital att göra utdelningar på. 

 

  



Resultat och finansiering 

 

Effektiviseringskrav: 

- Vi höjer effektiviseringskravet med 0,3% för verksamheterna, men vill också 

förtydliga att detta är en effektivisering som gäller förvaltningen i sin helhet och 

således ej måste påverka alla.  

Minska antalet administrativ personal: 

- Förvaltningen får i uppdrag att minska den administrativa personalen med 5%. Vilket 

ger ett utrymme på 7,0 mnkr att omfördela. Vi göra detta för att kunna använda de 

medlen till att göra satsningar där vi ser att det behövs mer stöd och resurser. 

Ompröva tidigare beslut: 

- Förvaltningen får i uppdrag att föra upp de ombudgeteringar som är äldre en ett år, 

d.v.s. om de har ombudgeteras mer än en gång så skall beslutet hävas och föras upp 

som ett nytt ärende om det är så att behovet kvarstår.   

Ulricehamns kommuns investeringsbehov ligger på en hög nivå. För att kunna möjliggöra 

denna investeringsvolym måste vi säkra finansieringen. Det gör vi bland annat genom att 

höja resultatkravet på kommunen. Då de senaste åren varit ett gradvis sjuknade resultat, 

så vill vi därför att kommunens resultatmål succesivt höjs till minst 3 % för att säkerställa 

att vi i framtiden skall kunna klara av investeringsbehoven. 

- Vi höjer därför resultatkravet för 2020 till 2,3% (33,9mnkr) 

 

 

  



Förändringar Driftbudgeten i siffror 

 

Ändringsyrkanden utifrån förvaltningens förslag 

 

Budgetutrymme 

Minska administrativ personal 5%  -7,0 

Utökat anslag MSB   -4,0 

Ökat effektiviseringskrav med 0,3%  -4,4 

Höjd nivå koncernbidrag UEAB   -4,0 (-5,0) 

Totalt    -19,4 

 

Satsningar 

Avgiftsfri skola   0,3 

Skolsköterskor    1,0 

Minskade barngrupper    3,5 

Vårdbiträden    2,8 

Ta bort höjd avgift för simskolan   0.1 

Halverad avgift för musikskolan  0,4  

Stärkt resultat 0,8% (2,3%)   11,3 

Balans    0.0  

 

 

 

  



Kommentarer investeringsbudgeten  

 

Vi delar i grunden det förslag som lagts fram av förvaltningen men vill göra en liten annan 

prioritering avseende simhallen och Discgolfbana 

 

Skjuta upp nybyggnation av simhallen: 

- Vi ser att kommunen står inför avsevärda investeringar de närmsta åren som 

kommer ha stor påverkan på driftsbudgeten, därför anser vi att det är rimligt att 

skjuta på investeringen för en ny simhall. Vi föreslår därför en framskjuten byggstart 

till 2025   

- Upprättandet av en discgolfbana är något som vi ser att i dagsläget inte bör 

prioriteras, utan att vi flyttar fram den investeringen till 2024. 

 

Projekt Budget 
2020 

Plan      
2021 

Plan      
2022 

Plan      
2023- 

Totalt 

      

Sektor miljö och samhällsbyggnad      
Utbyggnad av bostadsområde Bergsäter 10,0    10,0 

Grovterrassering Rönnåsen etapp 1 9,0    9,0 

Utbyggnad av industriområde Rönnåsen etapp 2 0,5 25,0   25,5 

Ny cirkulationsplats Lillsjön  5,0   5,0 

Markförvärv och exploateringsverksamhet 7,0 7,0 7,0 7,0 28,0 

Genomförande av detaljplaner 10,0 5,5 18,5 6,5 40,5 

Gator, vägar och trafikåtgärder 14,7 14,1 12,4 6,0 47,2 

Utbyte av belysning enligt TRVs riktlinjer  5,0 5,0 5,0 15,0 

Ombyggnad av rondeller vid Marknadsplatsen   15,0  15,0 

Entré Ulricehamn   10,0  10,0 
Utbyggnad av gång- och cykelvägar utmed statliga 
vägar   5,0  5,0 

Parkeringshus vid nytt Stadsbibliotek    10,0 10,0 

      
Sektor Välfärd      
Välfärdsteknik 1,5    1,5 

Inventarier samverkanshus Gällstad  5,0   5,0 

Inventarier Fållan daglig verksamhet  0,3   0,3 

Inventarier nya gruppbostäder  0,5 0,5  1,0 

Inventarier ombyggnationer gruppbostäder  0,2 0,2  0,4 

Inventarier boende socialpsykiatri   0,5  0,5 

Inventarier nybyggnad Ryttershov   2,0  2,0 

      
Sektor Lärande      



Inventarier Hössna skola 0,5    0,5 

Inventarier Vegby skola  0,5   0,5 

Inventarier förskola i Gällstad  1,2   1,2 

Inventarier förskola i Trädet  0,2   0,2 

     0,0 

Sektor Service      
Kultur och Fritid      
Discgolf 

   

 0,0 

Passagesystem Stenbocksskolan 0,1 
 

  0,1 

Humla bro 0,1 
 

  0,1 

HKPWC Rånnavägs badplats inkl markarbeten 0,3 
 

  0,3 

Inventarier till museisamling 0,5 
 

  0,5 

Utveckling av kommunala fritidsanläggningar  1,0 1,0 1,0  3,0 
Utbyte bryggbestånd i småbåtshamnen och 
badplatser 

0,4 0,4 0,4 

 1,2 

El, accesspunkter för eventnät 
 

0,2   0,2 

Inventarier Stadsbibliotek 
 

15,0   15,0 

Mobil scenvagn och scenmoduler 
 

0,5   0,5 

Utbyte konstgräs A- och B-plan 
 

3,0 2,5  5,5 

Pott för offentlig gestaltning 1,7 2,8 2,9 5,8 13,2 

 

  

   
Kommunservice 

  

   
Anpassning KF salen - AV utrustning och 
inventarier  

0,4 
  

 0,4 

AV-utrustning Lönnern 0,2 
  

 0,2 

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

Städmaskiner 0,3 0,3 0,3  0,9 

 

 

    
Fastighet      
Om- och tillbyggnad Hössna skola 13,0    13,0 

Nya toaletter Timmele skola 1,0    1,0 

Installation av ventilation i Musikskolans lokaler 2,0    2,0 
Installation av ventilation i Tvärreds skola och 
förskola 5,0    5,0 

Solskydd över sandlåda förskolor 0,3    0,3 
Förprojektering inför ombyggnad av reception 
Höjdgatan  1,0    1,0 

Anlägga GC-väg på fastigheten Ryttershov 1 0,5    0,5 

Lokalanpassning Räddningsvärn Liared 0,5    0,5 

Ny gruppbostad 8,0 8,0   16,0 
Samverkanshus vård- och 
omsorgsboende/förskola i Gällstad 100,0 90,0   190,0 

Stadsbibliotek 25,0 47,0   72,0 

Om- och tillbyggnad Vegby skola 1,0 12,0   13,0 

Ombyggnation gruppbostad Karlslätt 1,0 10,5   11,5 

Ny lokal IT och musiesamling  20,0   20,0 

Förskola i Trädet  3,0   3,0 



Ombyggnation gruppbostad Markuslyckedreven  1,0   1,0 

Ombyggnation gruppbostad Nillas Väg  7,0 7,0  14,0 
Energieffektiviseringar och 
tillgänglighetsanpassningar 3,0 3,0 3,0  9,0 

Diverse projekteringar 1,0 1,0 1,0  3,0 
Reinvesteringar fastigheter - utbyte av 
komponenter 13,5 13,5 13,5  40,5 

Ökad kapacitet äldreboende i Ulricehamn 10,0 70,0 70,0  150,0 

Boende socialpsykiatri  3,0 35,0  38,0 

Ny gruppbostad  4,0 13,0  17,0 

Ombyggnad Sim- och sporthall     0,0 

Ny skola F-6 i Ulricehamn 5,0 10,0 85,0 150,0 250,0 

Skola 7-9  5,0 15,0 280,0 300,0 

Utökning förvaltningslokaler   10,0  10,0 

Lokaler Räddningstjänsten Ulricehamn   10,0 90,0 100,0 

      

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

      
IT      
Investeringar i IT-utrustning 21,0 21,5 22,0  64,5 

      
Kommunledningsstab      
E-arkiv 0,6    0,6 

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

Ej kända projekt 3,0 3,0 3,0  9,0 

       
TOTALT 
INVESTERINGSBUDGET/INVESTERINGSPLAN 
2020-2023 279,5 431,1 376,7 560,3 1 647,6 

Prognos ombudgetering från 2019 års budget 161,1       161,1 
Total investeringsbudget/investeringsplan 2020-
2023 440,6 431,1 376,7 560,3 1 808,7 

Investeringsutgifter när det gäller mark- och exploateringsverksamhet medför intäkter vid försäljning.  
Utgifter för IT-investeringar delas med Tranemo kommun. Tranemo kommun finansierar ca 
36 %.   
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Budgetinriktning för Ulricehamns 
kommun 2020 för Miljöpartiet.
Ett grönt Ulricehamn är en kommun där invånarnas ekologiska fotavtryck 
håller sig inom planetens gränser, där vi har mer tid för varandra och där den 
sociala sammanhållningen är stark. Ett grönt Ulricehamn kan hantera och 
förebygga påfrestningar som kommer av överutnyttjade ekosystem och 
ekonomiska system. Ett grönt Ulricehamn håller ihop.

Alla människor – oavsett kön och härkomst – som väljer att bo och verka i 
Ulricehamns kommun ska tillförsäkras bra livsvillkor, oavsett om man väljer att
bo inom eller utanför tätorten. Detta avspeglas i hur vi vill använda våra 
gemensamma resurser.

Vardagssolidaritet och ett synliggörande av människor och att människan 
är en kulturell och social varelse präglar vår budget för 2020 och 
flerårsbudgeten för framtiden. Vi anser att kommunens ekonomiska utveckling 
måste prioritera ett återställande av ett eftersatt miljöarbete, en bättre balans 
mellan tätort och glesbygd, en skola som fullt ut tillvaratar elevernas förmågor 
samt en social omsorg som respekterar våra äldres behov och kommunens sämre 
lottades situation. En förutsättning för att klara detta är engagerad och motiverad 
personal i kommunen som ges resurser och möjligheter att förverkliga vår vision.



Miljöpartiets satsningar 2020 (mkr).

Landsbygdsutveckling. Ökat stöd till 
Utvecklingsgrupperna samt till grönyteskötsel

1,1

Utökade stöd till Kulturarrangemang 0,7

Pensionärskort. Gratis kollektivtrafik inom 
kommunen för alla pensionärer, även 
sjukpensionärer

0,7

En tjänst som Kommunekolog 0,8

Ekologiska livsmedel 0,6

Giftfri förskola 1,0

Minskad musikskoleavgift. Kultur är viktigt 0,5

Insatser för fossilfria transporter 1,5

Innebärande insatser och medel för att främja fossilfria transporter vilket betyder 
att kommunen ser över parkeringsnormer med namnet mobilitetsnorm, erbjuder 
busskort för skolungdom boende längs de sträckor där buss eller skolskjuts går, 
pendelparkeringar, cykelparkeringar vid busshållplatser.

Mer personal inom vård och omsorg 3,5

Förskola och skola med inte minst elevhälsa 3,0

Totalt 13,4



Viktiga frågor för oss 2020

Vi vill driva frågor om bättre arbetsmiljö inom vård och skola. Vi vill
ha försök med 6-timmarsdag inom vård.

Insatser krävs för att trygga personalens lokalbehov. Varför skulle inte
viss verksamhet utlokaliseras till exempelvis Gällstad .Ett bra exempel 
är flytt av IT till Gällstad.

Klimateffekterna av kommunens Resepolicy bör redovisas i 
årsbokslutet.

En policy för att stimulera till gröna investeringar i hela kommunen 
bör tas fram.

Redovisa en sammanställning av detaljplaner som ännu inte lett till 
påbörjade byggnationer i hela kommunen.

Planera för fler platser i särskilt boende.

Insatser för att begränsa mikroplaster i miljön samt plastanvändning 
i kommunal verksamhet.

Kommunen ser över dess IT-satsningar.

Möjligheterna att använda fri programvara tas på allvar.

En oberoende översyn av kommunala bolagen i koncernen koncernen 
Stadshus behövs i syfte att renodla uppdraget och ett demokratiskt 
inflytande.

Bredbandsutbyggnaden i kommunen ges ökad prioritet.

Fler elevassistenter behövs inom sektor Lärande.

Kommunens 23 verksamhetsmål bör ses över. Det är dags att införa 
ett ytterligare som ska handla om miljöberedningens 4 strategier.

Hög prioritet ges planprioriteringar av mindre hyresrätter i 
kommunen.



Vid utbyte av konstgräs på Lassalyckan så måste en miljöanpassad 
variant användas.

Cykel- och annan mikromobilitet1 prioriteras, liksom kollektivtrafik.

Gör om musikskolan till en kulturskola.

1 Mikromobilitet är att röra sig till fots eller med litet fordon (annat än bil) inom korta 
avstånd.



Viktiga investeringar

En Solcellspark på Övreskog projekteras för att byggas år 2022

Kommunen ska upphöra med investeringar av sin finansportfölj i 
värdepapper som främjar fossil användning



Budget 2019   

191007

Demografi mm Vissa 

förändringar 

mellan 2019 & 

2020

Utökade 

anslag 2019

Övriga 

anpassningar

Övriga 

justeringar

Justeringar 

från KS 2019

Utgångsläge 

budget 2020

Partiets  

förändring

ar MP 

REVISION 1,5 1,5 1,5

SUMMA KOMMUNSTYRELSEN 1 391,2 -0,3 -2,3 21,7 -11,3 37,6 -3,8 1 433,0 0 1 433,0

Kommunledningsstab 94,9 0,7 1,0 96,7 96,7

KS oförutsett 2,4 0,2 2,5 2,5
Lönepott 7,5 27,3 34,9 34,9
Prisökningar 10,3 10,3 10,3
Effektiviseringar -7,4 -7,4 -7,4

Sektor miljö- och samhällsbyggnad 63,4 0,4 -2,0 4,0 -1,6 64,2 64,2

Sektor välfärd 528,0 2,9 9,5 -2,4 0,0 -0,1 537,9 537,9
- varav:

Sektorstöd välfärd 12,6

Individ och familjeomsorg 56,0

Funktionsnedsättning 27,4 -0,1
Äldreomsorg 74,0

Beställning och kvalitet 358,0

Sektor lärande 611,7 -4,6 -0,3 6,8 -1,1 0,0 -2,1 610,4 610,4
- varav:

Sektorstöd lärande 66,2 -0,1
Förskola 136,7 -2,0
Grundskola 256,9

Tingsholm 151,8

Sektor service 83,4 0,2 0,4 -0,4 83,6 83,6

TOTALA NETTOKOSTNADER 1 392,7 -0,3 -2,3 21,7 -11,3 37,6 -3,8 1 434,5 13,4 1 447,9

FINANSFÖRVALTNING 1 420,3 40,5 -3,6 1 457,2 1 457,2

TOTALT 27,5 22,6 -14,5 9,2

Skatter och generella statsbidrag 1 471,8 0,6%



Konsekvenser av tidigare beslut, demografi med mera

Beskrivning
Effekt 2020 

(mnkr)

Effekt 
helår 

(mnkr)

Demografi
Kompensation till verksamheterna för 
demografiska förändringar

-2,2 -2,2

Kompensation ökade driftskostnader Kostnader till följd av investeringar 2,0 2,0
Summa -0,2 -0,2

Demografi Varav kost varav lärande
Förskola -2,545 -0,305 -2,24
Grundskola -2,588 -0,311 -2,277
Tingsholm -0,045 -0,005 -0,04

-5,178 -0,621 -4,557

Beställning och kvalitet 2,881

TOTAL demografi -2,297

Kompensation ökade driftskostnader
2018 2019 2020

Gator vägar och trafikåtg. KS 171130 50 000
Industrigatan Vist KS 171005 §225 56 000
Trafiksäkerhetsåtgärder KS 2016-12-01, § 306 5 000 MSB 0,45
Lokalgata Hesters industriområde KS 2016 26 000 Kommunservice 0,14
Handelsträdgården KS 181129 § 336 37 000 Fastighet 0,38
Ubbarp (vid ICA) belysning m m Ks 2017-01-04, 21 25 000 Lokalvård 0,30
Gator vägar mm KF 190131 § 15 65 000 Övrigt 0,73
Kalkstenen 11 000 2,00
Gc-väg ridhuset 6 000
Utökad belysning Vegby, Hökerum 126 000



20 000 Stockrosen, kommande
20 000 Okvägen, kommande

Frölunda Dnr 2017/541 97 000

240 kr/kvm El VA sop etc. Yta
Hössna Fsk
Ny fsk Ulricehamn
Tre rosor fsk
Tillbyggnad fsk Hökerum 151 36 240
Förråd Lassalyckan 120 28 800
Ulrikaskolan modul 492 118 080

Tre Rosor förskola
Lokalvård 300 000
Grönyta, snö 45 000
El, VA mm 200 000

545 000

TOTAL 162 000 143 000 967 120 1 272 120



Effekt 2020 (mnkr) Effekt helår (mnkr)
Lokalhyra evakuering Tre Rosor -0,3 -0,6
MSB -2,0 -4,0
Summa -2,3 -4,6

Vissa förändringar mellan 2019 och 2020 års ekonomiska rama



Utökade anslag 2020 Effekt 2020 (mnkr)Effekt helår (mnkr)
Ensamkommande barn och unga (minskade statsbidrag) 4 4
Samhällsutveckling utifrån behovsutredningar 2 2
Grönytor Rönnåsen 0,1 0,1
Lokaler park och skog, fastighet 0,3 0,5
Interkommunal ersättning ungdomsgymnasiet 3,2 3,2
Diabetes 0,1 0,1
Modersmålsundervisning (minskade statsbidrag) 3,5 3,5
Kostnadstäckning ny avdelning Ekero 4 4
Höjd habiliteringsersättning 0,2 0,2
Kostnadstäckning lokalkostnader sektor välfärd 1,3 1,3
Personalkostnader planeringsfunktionen 0,5 0,5
Ökade driftskostnder nytt intranät 0,1 0,1
Ökad bemanning e-samordnare 0,2 0,2
Detaljplaner- utredningskostnader 2 2
Höjd förbundsbidrag SÄRF 0,2 0,2

21,7 21,9



Övriga anpassningar

Beskrivning

Effekt 
2020 

(mnkr)

Effekt 
helår 

(mnkr)
Minskat anslag för kostnadskrävande projekt -0,3 -0,3
Höjd avgift simskola -0,1 -0,1
Navet -0,5 -0,5
Minskade merkostnader sommarlovsskola -0,3 -0,3
Teknikcollege -0,1 -0,1
Ta bort ersättning till elever som studerar utomlands -0,2 -0,2
Lämna lokaler (sektor välfärd) -0,2 -0,2
Välfärdsteknik (nattillsyn) -1 -1
Organisationsöversyn fältarbete -0,5 -0,5
Minskad administration sektor välfärd -0,7 -0,7
Effektivisering samtliga verksamheter -7,4 -7,4

-11,3 -11,3



Övrig förbrukning 2,40%
Förvaltning Gruppindelning Helårsbudget Justering Avdrag specialfall Underlag för index PKV Tillägg specialfall Total prisökning
1 Kommunstyrelsens förvaltning Total 1 388 071,6 -1 045 579 -150 307 192 185 4 612 5 652 10 265
1 Kommunstyrelsens förvaltning Externa intäkter -188 827,3 87 673
1 Kommunstyrelsens förvaltning Personalkostnader 1 041 605,9 -1 041 606 Specialfall Prisökning Underlag
1 Kommunstyrelsens förvaltning Material 45 580,7 SÄRF 633 19 779
1 Kommunstyrelsens förvaltning Tele, post, el och vatten 31 885,5 IKE 2 994 93 578
1 Kommunstyrelsens förvaltning Entreprenad o köp av tjänster 228 609,7 -150 307 Skolskjuts 920 21 392
1 Kommunstyrelsens förvaltning Hyra, leasing och info 33 911,4 UEAB 1 105 15 558
1 Kommunstyrelsens förvaltning Diverse kostnader 49 310,3 5 652 150 307
1 Kommunstyrelsens förvaltning Bidrag och transfereringar 54 058,1

1 Kommunstyrelsens förvaltning Finansiella kost & int 291,0

1 Kommunstyrelsens förvaltning Interna intäkter -167 104,2 167 104
1 Kommunstyrelsens förvaltning Interna kostnader 258 222,8 -258 223
1 Kommunstyrelsens förvaltning Internt köp & sälj 527,8 -528

Löner

Sektor Helårsbudget Justering Löneökning Lönepott
Total 1 041 605,9 3,20% 33 331
103 Kommunledningsstab 78 588,9

141 Sektor service 106 588,5

151 Sektor lärande 405 657,1

161 Sektor välfärd 415 828,5

250 Sektor miljö och samhällsbyggn 34 942,9

Kostnader till följd av investeringar
Avskrivningar 8,4
Ökade räntekostnader 0,6
Summa 9

Ökade skatteintäkter (137 invånare) 47,50
Exploateringsintäkter 2,0
Summa 49,50



INVESTERINGSBUDGET/INVESTERINGSPLAN 2020-2023
Projekt Budget 

2020

Plan 

2021

Plan 

2022

Plan 

2023-

Totalt

Sektor miljö och samhällsbyggnad

Utbyggnad av bostadsområde Bergsäter 10,0 10,0

Grovterrassering Rönnåsen etapp 1 9,0 9,0

Utbyggnad av industriområde Rönnåsen etapp 2 0,5 25,0 25,5

Ny cirkulationsplats Lillsjön 5,0 5,0

Markförvärv och exploateringsverksamhet 7,0 7,0 7,0 7,0 28,0

Genomförande av detaljplaner 10,0 5,5 18,5 6,5 40,5

Gator, vägar och trafikåtgärder 14,7 14,1 12,4 6,0 47,2

Utbyte av belysning enligt TRVs riktlinjer 5,0 5,0 5,0 15,0

Ombyggnad av rondeller vid Marknadsplatsen 15,0 15,0

Entré Ulricehamn 10,0 10,0

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

Parkeringshus vid nytt Stadsbibliotek 10,0 10,0

Gång och cykelleder ,spec utanför centalorten 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0
Sektor Välfärd

Välfärdsteknik 1,5 1,5

Inventarier samverkanshus Gällstad 5,0 5,0

Inventarier Fållan daglig verksamhet 0,3 0,3

Inventarier nya gruppbostäder 0,5 0,5 1,0

Inventarier ombyggnationer gruppbostäder 0,2 0,2 0,4

Inventarier boende socialpsykiatri 0,5 0,5

Inventarier nybyggnad Ryttershov 2,0 2,0

Sektor Lärande

Inventarier Hössna skola 0,5 0,5

Inventarier Vegby skola 0,5 0,5

Inventarier förskola i Gällstad 1,2 1,2

Inventarier förskola i Trädet 0,2 0,2

Sektor Service

Kultur och Fritid



Discgolf 0,3 0,3

Passagesystem Stenbocksskolan 0,1 0,1

Humla bro 0,1 0,1

HKPWC Rånnavägs badplats inkl markarbeten 0,3 0,3

Inventarier till museisamling 0,5 0,5

Utveckling av kommunala fritidsanläggningar 1,0 1,0 1,0 3,0

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

El, accesspunkter för eventnät 0,2 0,2

Inventarier Stadsbibliotek 15,0 15,0

Mobil scenvagn och scenmoduler 0,5 0,5

Utbyte konstgräs A- och B-plan 3,0 2,5 5,5

Pott för offentlig gestaltning 1,7 2,8 2,9 5,8 13,2

Kommunservice

Anpassning KF salen - AV utrustning och inventarier 0,4 0,4

AV-utrustning Lönnern 0,2 0,2

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

Städmaskiner 0,3 0,3 0,3 0,9

Fastighet

Om- och tillbyggnad Hössna skola 13,0 13,0

Nya toaletter Timmele skola 1,0 1,0

Installation av ventilation i Musikskolans lokaler 2,0 2,0

Installation av ventilation i Tvärreds skola och förskola 5,0 5,0

Solskydd över sandlåda förskolor 0,3 0,3

Förprojektering inför ombyggnad av reception Höjdgatan 1,0 1,0

Anlägga GC-väg på fastigheten Ryttershov 1 0,5 0,5

Lokalanpassning Räddningsvärn Liared 0,5 0,5

Ny gruppbostad 8,0 8,0 16,0

Samverkanshus vård- och omsorgsboende/förskola i Gällstad 100,0 90,0 190,0

Stadsbibliotek 25,0 47,0 72,0

Om- och tillbyggnad Vegby skola 1,0 12,0 13,0

Ombyggnation gruppbostad Karlslätt 1,0 10,5 11,5

Ny lokal IT och musiesamling 20,0 20,0

Förskola i Trädet 3,0 3,0

Ombyggnation gruppbostad Markuslyckedreven 1,0 1,0

Ombyggnation gruppbostad Nillas Väg 7,0 7,0 14,0

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



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

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

Ökad kapacitet äldreboende i Ulricehamn 10,0 70,0 70,0 150,0

Boende socialpsykiatri 3,0 35,0 38,0

Ny gruppbostad 4,0 13,0 17,0

Ombyggnad Sim- och sporthall 10,0 10,0 50,0 150,0 220,0

Ny skola F-6 i Ulricehamn 5,0 10,0 85,0 150,0 250,0

Skola 7-9 5,0 15,0 280,0 300,0

Utökning förvaltningslokaler 10,0 10,0

Lokaler Räddningstjänsten Ulricehamn 10,0 90,0 100,0

Solceller vid ombyggnad och nybyggnad 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0

Solcellspark vid Övreskog 8 8,0

Kost 1,0 1,0 1,0 3,0

Diverse investeringar inom köksverksamheten

IT 21,0 21,5 22,0 64,5

Investeringar i IT-utrustning

Kommunledningsstab 0,6 0,6

E-arkiv

Övrigt 4,0 4,0 4,0 12,0

Diverse verksamhetsinventarier 3,0 3,0 3,0 9,0

Ej kända projekt

294,8 446,1 439,7 715,3 1 895,9

TOTALT INVESTERINGSBUDGET/INVESTERINGSPLAN 

2020-2023 161,1 161,1

Prognos ombudgetering från 2019 års budget 455,9 446,1 439,7 715,3 2 057,0

Total investeringsbudget/investeringsplan 2020-2023

Investeringsutgifter när det gäller mark‐ och exploateringsverksamhet medför intäkter vid försäljning.  vb
Utgifter för IT‐investeringar delas med Tranemo kommun. Tranemo kommun finansierar ca 36 %. 
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Vänsterpartiets budget för Ulricehamns kommun 2020 
 

Ulricehamns kommun är en kommun i Västra Götaland belägen i ett naturskönt 

område. Vi har en ökande befolkning och positiv tillväxt av nya bostäder och 

företag. Vi har fina fritidsanläggningar i många delar av kommunen.  

I centralorten har vi t.ex. Lassalyckans idrotts- och friluftsområde, simhall och flera 

sporthallar, ridhusanläggning och en motocrossbana. Inom idrott och friluftsliv 

finns något för nästan alla intresseinriktningar. Det finns många sjöar i kommunen 

som ger möjlighet till bad, fiske och båtsport. Allt detta gör att människor ser 

Ulricehamn som en eventuellt kommande bostadsort. 

Vänsterpartiet vill utveckla hela kommunen till att den blir en ännu bättre plats för 

människor i alla åldrar att bo och leva i.  
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Vänsterpartiet vill inför budget 2020, utöver förvaltningens förslag, framför 

allt prioritera följande verksamheter och områden. 

 

LÄRANDE 
 

Vänsterpartiet anser att det allra viktigaste är att satsa på våra barns utbildning 

och på skolan. 

 

Allt fler elever misslyckas idag med sina studier och når inte en gymnasieexamen, 

vilket är det viktigaste incitamentet för att bli en välfungerande vuxen med 

egenförsörjning. Detta gäller i alla skolans delar, från förskolan till åk 9, och även 

för gymnasieskolan. Skolan är i stort behov av ytterligare resurser, bland annat 

för att ges möjlighet till att behålla och rekrytera välutbildade och legitimerade 

lärare. 

 

Vi kan idag se att gymnasieskolan i Ulricehamn, dras med ett stort underskott 

vilket till stora delar består av de extra resurser de tvingas lägga på att stötta 

elever som inte når målen efter genomgången grundskola. Gymnasieskolan i 

Ulricehamn får idag allt fler elever som tvingas gå ett extra år då de inte klarat att 

nå målen för svenska, engelska och matematik, och detta är elever med svenska 

som modersmål.  

 

Hela skolan behöver ytterligare tillskott, för att på så sätt undvika ökade 

samhällskostnader som Ulricehamns kommun får i framtiden av att allt fler unga 

vuxna misslyckas i skolan. För att Ulricehamns kommun skall vara en attraktiv 

kommun att bo i och flytta till, anser vi inom Vänsterpartiet att det allra viktigaste 

är att satsa på våra barns utbildning och på skolan. 

 

Vi vill ha en skola som är organiserad på ett demokratiskt sätt, kommunens 

resurser är i behov av en omfördelning. Vi behöver en plattare organisation med 

färre antal chefer. Ulricehamns kommun har chefer i fler steg än andra kommuner 

i likvärdig storlek. Vi tror inte på att bygga hierarkier, det är viktigt för oss, att de 

anställda själva, får ta ett större ansvar, lita på personalen och ge dem resurser, 

inflytande och förutsättningar att göra ett gott arbete.  

 

Vänsterpartiet vill satsa på behöriga lärare med lärarlegitimation, medel till 

konkurrensmässiga löner, kompetensutveckling och läromedel, samt ett 

tvålärarsystem när behov finns samt en välfungerande vikarieorganisation.  

 

Till detta avsätter vi 16,0 mnkr. 
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VÄLFÄRD 
 
I vård och omsorg har personalen arbetsuppgifter som ofta innehåller tunga lyft 

och stress. För att heltid som norm ska vara en självklarhet för alla, vill vi införa 

30-timmars-vecka för vårdpersonal i ett av kommunens äldreboende. 

Personalen skall få samma månadslön som de har haft under sin heltid. Vi föreslår 

en provperiod på två år. Vänsterpartiet vill att detta utvärderas under tiden, för 

att på så sätt, undersöka om sjukfrånvaron minskar, om medarbetarnas 

delaktighet samt trivsel på arbetsplatsen ökar och om de äldre som bor där 

upplever en förbättring. 

 

30-timmars vecka har genomförts i ett antal kommuner och inom näringslivet i 

Sverige, med goda resultat.  Nyköpings kommun har genomfört en provperiod på 

18 månader, projektet utvärderas och redan nu kan man läsa om positiva resultat.  

 

Svartedalens äldrecentrum i Göteborg är välkänt både i Sverige och 

Internationellt och ingick i en forsknings-studie. I försöket hade arbetstiden 

förkortats till sex timmar per dag och 14,9 årsarbetare. 17 undersköterskor 

anställdes för att kompensera för reducerad arbetstid, 100 % av 

undersköterskorna medverkade. Antalet underskötersketimmar blev inte fler vid 

Svartedalen jämfört med före försöket, skillnaden var att fler undersköterskor 

delade på arbetstiden. Rapporten har granskats av försökets styrgrupp och 

specialister/utvecklare inom HR (personalavdelningen), EK Hälsa och 

kvalitetsregister. 

 

Några resultat för de anställda var: bättre hälsa, minskade sjukskrivningar, tid för 

familjen samt även inspiration och kraft till att ge de boende fler aktiviteter, (dans 

och sång, längre pratstunder och tillfällen till tröst för de ledsna.)  

 

Försöket har skett i samverkan med arbetsförmedlingen, försäkringskassan, 

kommunals A-kassa och socialstyrelsen. (Referens: ”Försöket med 6-

timmarsdag på Svartedalens äldreboende”) 

 

Arbetsmarknadsenheten 
 

Arbetscenter, (en del av arbetsmarknadsenheten i Ulricehamns kommun.) 

Då kommunen har ansvar för unga vuxna från 16–20 år, finns i Ulricehamn idag 

122 individer (1/8 2019) som ingår i arbetsmarknadsenhetens åtgärder. Detta är 

unga vuxna som, trots skolornas arbete, inte nått en grundskole- eller 

gymnasieexamen och antalet ökar hela tiden. Detta är företrädesvis ungdomar 
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som har svensk språkbakgrund. Vi inom Vänsterpartiet anser att det är av största 

vikt att inte resurserna minskas för detta viktiga arbete, att stötta dessa 

deltagare så att även de kan komma ut i arbetslivet och bli egenförsörjande.  

 

Arbetsmarknadsenheten har tidigare haft ett nära samarbete med 

arbetsförmedlingen men då den nu digitaliserats och flyttats till Borås och 

därmed till stor del tappar den lokala kännedomen om företagandet i kommunen 

och de platser som finns för deltagarna ökas också Arbetsmarknadsenhetens 

arbetsbörda. 

 

Till detta avsätter vi 6,0 mnkr. 
 

 

KULTUR & FRITID 
 

För att klara samhällsutmaningen, en hållbar välfärd, måste vi minska hälsoklyftan 

i samhället och förebygga att ohälsa uppkommer, för att få ett jämlikare samhälle 

oavsett inkomst och social status. Ett sätt kan vara att införa kulturunderstödd 

rehabilitering, som bidrar till förbättrad hälsa och snabbare rehabilitering, 

framförallt kvinnor har använt detta med goda resultat.  

 

För att öka ungdomars delaktighet i Ulricehamns utveckling får de ansvar för en 

summa pengar till projekt och arrangemang riktade mot unga.  

 

Ett aktivt föreningsliv är viktigt för kommunens ungdomar och 

äldre.  Föreningslivet gör i dag en stor insats, både som anordnare av aktiviteter 

och fostrare av våra ungdomar, men även hälsofrämjande för våra äldre. Det är 

nödvändigt att föreningarna får ett gott stöd, till detta i sin verksamhet. Det lokala 

aktivitetsstödet har inte höjts sedan 2006 och reglerna som gäller behöver ses 

över. För ungdomar bör den nedre gränsen vara 6 år och Ulricehamn bör införa 

ett stöd för 65+. Idag ligger stödet på 47 kr/timme och aktivitet. Detta är lågt 

jämfört med omgivande kommuner därför vill vi öka stödet. Vi vill också införa 

gratis simskola för barn från 6 år. Dessa satsningar sparar resurser på sikt. 

 

Till detta avsätter vi 1,0 mnkr. 
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KLIMAT & MILJÖ 
 

Det finns mycket att utveckla i Ulricehamns kommun på miljöområdet.  

Den kommunala nivån är inte minst viktig, när det gäller en ambitiös satsning på 

klimat och miljö. Kommunen bör i den egna verksamheten agera hållbart och 

miljömässigt rätt, kommunen bör även stimulera och stödja kommuninnevånarna 

när de vill göra detsamma. 

 
Bekämpningen av invasiva arter är en viktig fråga då de alltmer breder ut sig i vår 

kommun och måste bekämpas då de kan medföra svåra skador på människor, 

djur och miljö. 

 

Vänsterpartiet anser att kollektivtrafiken bör ha en god täckning i hela vår 

kommun, detta gäller även anropstrafiken. 

 

Solceller bör installeras i största möjliga utsträckning, på befintliga kommunala 

byggnader, och bör alltid ingå i planeringen av en nyproduktion. 

  

Laddstolpar bör installeras på kommunala arbetsplatser och även på andra 

lämpliga platser runtom i kommunen, med tillgång för allmänheten. Kostnadsfri 

laddning under en övergångstid. 

 

Befintliga kommunala fordon/arbetsredskap & maskiner bör bytas till eldrivna & 

hybrider vid nyinköp. 

 

Vänsterpartiet vill arbeta för att 2-takts motorer förbjuds i kommunens sjöar. 

 

Till detta avsätter vi 0,4 mnkr. 
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För att möjliggöra dessa satsningar föreslår vi följande förändringar 
i förvaltningens budgetförslag: 

� Höjning av kommunalskatten med 0.35 kr, till 21,40 kr som ger 

18,2 mnkr. 

� 3 kommunalråd, istället för 7, minus 2,2 mnkr. 

� minska posten budget i balans, minus 1 mnkr. 

� Effektiviseringar inom kommunledningsstaben, minus 2 mnkr. 
 

 

 

Driftbudget 2020 mnkr: 

Kommunstyrelsen – 1 451,2 

Revision – 1,5 

Gemensam IT-nämnd med Tranemo 

kommun 

0,0 

Gemensam samverkansnämnd med 

Tranemo och Svenljunga kommuner 

0,0 

Finansförvaltning/övrigt (intäkt) 1 475,5 

Resultat 22,6 

 

 
Investeringsbudget 2020 enligt förvaltningens förslag. 
 
Taxebilaga enligt förvaltningens förslag, utom simskolan vilken 
skall vara avgiftsfri.   
 

 

 

                 
         

  
        



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2019-10-31 
Sida 1 av 1 

§ 276/2019

Svar på motion om bekämpning av jättebjörnlokan 
Dnr 2017/337 

Sammanfattning 
Vänsterpartiet föreslår i en motion till kommunfullmäktige att kommunen upprättar en 
samordnande handlingsplan för bekämpning av Jättebjörnlokan. Björnlokan är en invasiv 
art, karakteristiskt för sådana arter är en mycket god spridningsförmåga och att de är bra på 
att konkurrera ut andra arter. Detta gör att bekämpningen inom ett geografiskt område 
måste ske samordnat om den ska vara meningsfull och framgångsrik. Det är i dagsläget 
oklart vilken bekämpningsmetod som är mest effektiv för olika invasiva arter. 

2019-06-19 återemitterade kommunfullmäktige motionen med motiveringen ” Motionen 
återremitteras med anledning av den kartläggning som redan finns som är framtagen av 
Naturvårdsverket. Det finns även utredningar och planer som är framtagna av kommuner 
runt oss som Ulricehamns kommun kan ha som grund i arbetet med bekämpning av 
jättelokan”. 

Förvaltningen anser att en kartläggning av invasiva arter är en första väg att gå, för att få en 
uppfattning om problemets areella utbredning. Bekämpning av invasiva arter måste ske över 
stora arealer, ofta med mycket resurskrävande metoder och arbetet bör ske under en lång tid. 
Förvaltningen vidhåller att man inför en bekämpning behöver göra en lokal kartläggning av 
vart arterna finns för att kunna bekämpa och förebygga invasiva arter, även om man 
självklart kan dra nytta av dom iakttagelser naturvårdsverket gjort och hur andra kommuner 
arbetat. Förvaltningen ställer sig positiva till förslaget, men anser att kartläggningen inte ska 
utgå från en art utan en bedömning bör göras utifrån flera arter. För att förvaltningen ska 
kunna arbeta med frågan och det ska få effekt på lång och kort sikt så behöver resurser 
tillskjutas. Förvaltningen anser att behovet bör hanteras i kommunens budgetprocess där det 
får bedömas och vägas mot andra behov i kommunen. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-09-27 från tf servicechef 
2 Motion om bekämpning av jättebjörnlokan 

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionens förslag anses vara under utredning med hänvisning till att behovet av resurser för 
att genomföra förslaget kommer hanteras i budgetprocessen. Om resurser prioriteras så 
kommer en kartläggning utgå från flera arter som påverkar ekosystemet.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionens förslag anses vara under utredning med hänvisning till att behovet av resurser för 
att genomföra förslaget kommer hanteras i budgetprocessen. Om resurser prioriteras så 
kommer en kartläggning utgå från flera arter som påverkar ekosystemet.  



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

2019-09-27 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om bekämpning av 
jättebjörnlokan 
Diarienummer 2017/337, löpnummer 2766/2019 

Sammanfattning 
Vänsterpartiet föreslår i en motion till kommunfullmäktige att kommunen upprättar en 
samordnande handlingsplan för bekämpning av Jättebjörnlokan. Björnlokan är en invasiv 
art, karakteristiskt för sådana arter är en mycket god spridningsförmåga och att de är bra på 
att konkurrera ut andra arter. Detta gör att bekämpningen inom ett geografiskt område 
måste ske samordnat om den ska vara meningsfull och framgångsrik. Det är i dagsläget 
oklart vilken bekämpningsmetod som är mest effektiv för olika invasiva arter. 

2019-06-19 återemitterade kommunfullmäktige motionen med motiveringen ” Motionen 
återremitteras med anledning av den kartläggning som redan finns som är framtagen av 
Naturvårdsverket. Det finns även utredningar och planer som är framtagna av kommuner 
runt oss som Ulricehamns kommun kan ha som grund i arbetet med bekämpning av 
jättelokan”. 

Förvaltningen anser att en kartläggning av invasiva arter är en första väg att gå, för att få en 
uppfattning om problemets areella utbredning. Bekämpning av invasiva arter måste ske över 
stora arealer, ofta med mycket resurskrävande metoder och arbetet bör ske under en lång tid. 
Förvaltningen vidhåller att man inför en bekämpning behöver göra en lokal kartläggning av 
vart arterna finns för att kunna bekämpa och förebygga invasiva arter, även om man 
självklart kan dra nytta av dom iakttagelser naturvårdsverket gjort och hur andra kommuner 
arbetat. Förvaltningen ställer sig positiva till förslaget, men anser att kartläggningen inte ska 
utgå från en art utan en bedömning bör göras utifrån flera arter. För att förvaltningen ska 
kunna arbeta med frågan och det ska få effekt på lång och kort sikt så behöver resurser 
tillskjutas. Förvaltningen anser att behovet bör hanteras i kommunens budgetprocess där det 
får bedömas och vägas mot andra behov i kommunen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Motionens förslag anses vara under utredning med hänvisning till att behovet av resurser för 
att genomföra förslaget kommer hanteras i budgetprocessen. Om resurser prioriteras så 
kommer en kartläggning utgå från flera arter som påverkar ekosystemet.  

Ärendet 
Vänsterpartiet föreslår i en motion till kommunfullmäktige att kommunen upprättar en 
samordnande handlingsplan för bekämpning av Jättebjörnlokan och söker LONA-bidrag hos 
länsstyrelsen för detta. Björnlokan är en invasiv art, karakteristiskt för sådana arter är en 
mycket god spridningsförmåga och att de är bra på att konkurrera ut andra arter. Detta gör 
att bekämpningen inom ett geografiskt område måste ske samordnat om den ska vara 
meningsfull och framgångsrik. Det är i dagsläget oklart vilken bekämpningsmetod som är 
mest effektiv för olika invasiva arter.  

Förvaltningen ansåg att en inventering av invasiva arter är en första väg att gå, för att få en 
uppfattning om problemets areella utbredning. Bekämpning av invasiva arter måste ske över 
stora arealer, ofta med mycket resurskrävande metoder och arbetet bör ske under en lång tid. 
Hur kostsam en inventering blir beror på vilket geografiskt område som väljs. Det finns även 
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många andra arter som har samma effekt på ekosystemet och därför bör kommunen utreda 
vilka arter som ska ingå vid en kartläggning. Förvaltningen bedömde att det inte fanns 
personalresurser för att kunna genomföra en sådan kartläggning. 
 
2019-06-19 återemitterade kommunfullmäktige motionen med motiveringen ” Motionen 
återremitteras med anledning av den kartläggning som redan finns som är framtagen av 
Naturvårdsverket. Det finns även utredningar och planer som är framtagna av kommuner 
runt oss som Ulricehamns kommun kan ha som grund i arbetet med bekämpning av 
jättelokan”.  
 
Naturvårdsverket har tagit fram vägledning och stöd i arbetet med att förebygga och 
begränsa spridningen av invasiva arter. Naturvårdsverket har bland annat en metodkatalog 
man kan använda sig av. Av naturvårdsverkets information framgår att man bör vid en 
inventering ha en helhetsbild och inventera flera arter för att arbetet ska vara effektivt, samt 
att arbetet med att bekämpa och förebygga invasiva arter måste ske långsiktigt. 
Förvaltningen vidhåller därför att kommunen bör göra en inventering som utgår från mer än 
en invasiv art och sedan ha ett långsiktigt arbete med att förebygga och bekämpa invasiva 
arter. Kommunfullmäktige hänvisar till en kartläggning som naturvårdsverket gjort. Vid 
kontakt med naturvårdsverket framgår att någon sådan kartläggning på lokal nivå inte är 
gjord utan att kommunen måste göra en sådan. Förvaltningen vidhåller således att man inför 
en bekämpning behöver göra en lokal kartläggning av vart arterna finns för att kunna 
bekämpa och förebygga invasiva arter, även om man självklart kan dra nytta av dom 
iakttagelser naturvårdsverket gjort och hur andra kommuner arbetat. Förvaltningen ställer 
sig positiva till förslaget, men ser att resurser behöver tillskjutas för att kunna arbeta med 
frågan på både kort och lång sikt. Förvaltningen ser att behoven bör hanteras i kommunens 
budgetprocess där behovet får bedömas och vägas mot andra behov i kommunen.  
 
Beslutsunderlag 

1 Motion om bekämpning av jättebjörnlokan 
 
Beslut lämnas till 
Tf servicechef 
Samhällsbyggnadschef 
 
 
 
  Anna-Lena Johansson   Sebastian Olofsson  

Tf servicechef              Samhällsbyggnadschef  
Sektor service              Sektor miljö och samhällsbyggnad 

  
 



 

Motion angående bekämpning av jättebjörnlokan 

Jättebjörnlokan, Heracleum mantegazzianum, är en främmande art som etablerat sig i 
kommunen. Den växer i stora bestånd, som överskuggar all annan vegetation och bildar 
monokulturer. Jättelokan är en stark konkurrent för ljus och utsöndrar ett allopatiskt 
(toxiskt) ämne som försvårar tillväxt av andra växter i sin närhet. En mycket stark nedgång 
i antal arter, både växter och djur, är vanligt när jättelokan invaderar en miljö och de kan 
ersätta nästan alla andra växter förutom träd.  

Jättebjörnlokan växtsaft kan i kombination med solljus orsaka svåra brännskador och 
hudskador och problemen kan kvarstå under flera år eller bli permanenta. Enligt 
naturvårdsverket är främst trädgårdsarbetare och barn i riskgruppen. Barn eftersom de av 
ren nyfikenhet dras till dessa gigantiska örter som ofta blir uppåt 3 meter höga och har 
meterlånga blad. Då skadan uppträder först timmar efter exponering kan kontakten med 
växten fortsätta länge innan man blir medveten om det, vilket då resulterar i mycket svåra 
skador. Ämnen i Heracleum arternas saft kan möjligen också orsaka cancer och 
missbildningar i foster enligt en dansk studie.  

Kommunen har framgångsrikt bekämpat och fått bort Jättebjörnlokan  på Lassalyckan men 
det finns fler starka bestånd och det görs inte så mycket mer. På andra ställen har 
lokalbefolkningen tagit problemet i egna händer och hällt (oidentifierat) gift på växterna. 
Det är naturligtvis vare sig lagligt eller bra men så länge kommunen inte tar ansvar och 
utbredningen ökar så lär det hända igen. Tyvärr så har även inhemska arter som strätta och 
kvanne felaktigt bekämpats p.g.a. förväxling. 

Förr eller senare kommer också en olycka att inträffa om vi inte gör något. Det är ju en 
växt som vi inte är vana vid och hur många vet att man ska akta sig för den? Sannolikt blir 
det ett barn som allvarligt skadar sig när det lekt med dessa gigantiska blad och då lär 
kommuninvånarna kräva åtgärder och ansvar. 

Vi i vänsterpartiet anser att Jättebjörnlokan  bör bekämpas på ett genomtänkt sätt. 
Enstaka åtgärder eller punktinsatser utan plan och samordning är dömda att misslyckas. 
Denna bekämpningen måste pågå under flera år för att vara effektiv.  

Vänsterpartiet föreslår därför att kommunen upprättar en samordnande handlingsplan 
och söker LONA-bidrag hos länsstyrelsen för detta. Notera att även om det är kommunen 
som söker bidraget så går det utmärkt att fördela vidare till ideella föreningar och 
markägare.  

Vänsterpartiet Ulricehamn 170427 

 Jan-Olof Sundh
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