
Kallelse 
Kommunstyrelsen 
2020-10-26 

Kommunstyrelsens sammanträder måndag 2020-11-02 kl 08:00 äger rum som ett 
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Kallelse/Ärendelista 
 
Nr Ärende Dnr 
 Slutet sammanträde   
 Kommunstyrelsens beslutsärenden  
1. Val av justerare, i tur att justera är Frida Edberg (KD) den 5 november  
2. Fastställelse av ärendelista  
3. Kommunstyrelsens information  
4. Förvaltningens information  
 Beredning/yttrande – ärenden till kommunfullmäktige   
5. Taxor miljö och samhällsbyggnad år 2021 2020/507 
6. Budget 2021 och ekonomisk plan 2022-2023 - förvaltningens förslag 

Föredragning 
2020/524 

7. Avgiftsbefrielse livsmedelskontroll samt miljö- och hälsoskyddstillsyn 
Föredragning 

2020/513 

8. Revisionsrapport, stiftelser och donationsfonder år 2019 2020/428 
9. Årlig översyn av mål och uppdrag 2020 2020/467 
10. Årlig översyn av styrdokument i författningshandboken 2020/517 
11. Sammanträdestider 2021 för kommunfullmäktige 2020/504 
12. Digital signering av protokoll 2020/465 
 Kommunstyrelsens beslutsärenden  
13. Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2020-11-02 2020/72 
14. Samråd Hökerum 7:7 m.fl., Mogdens fritidshusområde, Hökerum 

Föredragning  
2015/175 

15. Svar på granskningsrapport om måluppfyllelse för kommunstyrelsen 
avseende sektor miljö och samhällsbyggnad 

2019/338 

16. Svar på medborgarförslag om tak över mopedparkeringsplats 2017/770 
17. Svar på medborgarförslag om underhållet på kommunägd fastighet i 

Gällstad 
2019/34 

18. Svar på medborgarförslag om slopad uppsägningstid för förskoleplats 2020/265 
19. Komplettering av brandskyddsregler 2020/150 
20. Tillämpningsregler för fritidshem, förskola och pedagogisk omsorg 2020/506 
21. Riktlinjer för ersättning till gymnasieelever vid folkhögskola eller 

distansgymnasium 
2020/439 

22. Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 2020 2020/135 
23. Verksamhetsplan för gemensamt folkhälsoarbete 2021 2020/499 
24. Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete och folkhälsostrateg i 

Ulricehamns kommun 
2020/443 

25. Avsiktsförklaring utveckling av Ätradalsleden att bli en nationell cykelled 2020/427 
26. Sammanträdestider 2021 för kommunstyrelsen 2020/503 
27. Informationsärenden till kommunstyrelsen 2020-11-02 2019/641 

 
Hålltider under dagen 
Kl. 8.00 – 8.30   
- upprop, godkännande av ärendelista  
- kommunstyrelsens information och förvaltningens information/verksamhetsrapporter 
 
Kl. 8.30 – 9.30 Gemensam arbetsgrupp 
- Information om regional avfallsplan, Marie Ström, chef VA och miljö UEAB och Johanna 
Björkmalm, projektledare Boråsregionen.  
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Kl. 10.00 – 12.00 Arbetsgrupper  
Välfärd och lärande, digitalt via Teams  
Sektor välfärd 
- Information om planeringsarbetet kring särskilda boenden för äldreomsorgen och 
funktionsnedsättning 
 
Sektor lärande 
- KAA, kommunen aktivitetsansvar 
- Riktlinjer för ersättning till gymnasieelever vid folkhögskola eller distansgymnasium 
- Sammanställning redovisning om kränkande behandling  
 
Samhällsutveckling, digitalt via Teams  
Sektor service 
- Offentlig toalett och lokaler med omklädningsrum stadsparken 
- Utvärder förändring av bidragssystem Covid 19 
 
Sektor miljö och samhällsbyggnad 
- Stadsmiljöavtalet – uppdatering 
- Ansökan om investeringsmedel, gator vägar och trafikåtgärder 2021 
- Planprioriteringslista våren 2021 
 
Kl. 13.00 Ärendeföredragning (utan debatt), partigruppmöten och politisk 
diskussion och beslut  
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§  
 

Taxor miljö och samhällsbyggnad år 2021 
Dnr 2020/507 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Taxorna med tillhörande beräkningsgrunder antas och börjar gälla från och med 2021-01-01. 
 
Sammanfattning 
Av 12 kap 10 § Plan- och bygglagen framgår att grunderna för hur avgifterna ska beräknas ska 
anges i en taxa som beslutas av kommunfullmäktige, därför hanteras Miljö och 
samhällsbyggnads taxor och beräkningsunderlag i ett separat ärende. Förvaltningen har tagit 
fram förslag till taxor och beräkningsgrunder för år 2021. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-09-24 från samhällsbyggnadschef  
2 Taxa 2021 Miljöenheten 
3 Taxa 2021 Planenheten 
4 Taxa 2021 Byggenheten 
6 Taxa 2021 Exploateringsenheten 
7 Bilaga 1 Taxa Miljöbalken 2021 
8 Bilaga 2 Taxa Foder och animaliska biprodukter 
9 Bilaga 3 Taxa Strålskyddslagen 2021 
10 Bilaga 4 Taxa Livsmedel 2021 
11 Bilaga 5 Taxa receptfria läkemedel 2021 
12 Bilaga 6 Taxa Folkölstillsyn 2021 
13 Bilaga 7 Taxa for prövning och tillsyn av tobak 
14 Bilaga 8 Taxa for serveringstillstånd 2021 
15 Bilaga 9 Taxa sprängämnesprekursorer 2021 
16 Bilaga Kart-och mättaxa 2021 
17 Bilaga Taxa för myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen 2021 

 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-09-24 

Tjänsteskrivelse Taxor miljö och samhällsbyggnad år 
2021 
Diarienummer 2020/507, löpnummer 2822/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Taxorna med tillhörande beräkningsgrunder antas och börjar gälla från och med 2021-01-01. 
 
Sammanfattning 
Av 12 kap 10 § Plan- och bygglagen framgår att grunderna för hur avgifterna ska beräknas ska 
anges i en taxa som beslutas av kommunfullmäktige, därför hanteras Miljö och 
samhällsbyggnads taxor och beräkningsunderlag i ett separat ärende. Förvaltningen har tagit 
fram förslag till taxor och beräkningsgrunder för år 2021. 
 
 
Ärendet 
Av 12 kap 10 § Plan- och bygglagen framgår att grunderna för hur avgifterna ska beräknas ska 
anges i en taxa som beslutas av kommunfullmäktige, därför hanteras Miljö och 
samhällsbyggnads taxor och beräkningsunderlag i ett separat ärende. Förvaltningen har tagit 
fram förslag till taxor och beräkningsgrunder för år 2021.  
 
Miljö och samhällsbyggnad har taxorna och beräkningsunderlag som ses över årligen för att 
följa kommunens kostnader och vara skäliga för kommunmedborgare och företagare. 
Taxorna och beräkningsunderlagen är av avgörande betydelse för det ekonomiska utfallet. 
Kommunen kan genom taxorna styra kostnadstäckningsgraden, således hur mycket som 
finansieras via skatteintäkter respektive avgifter. I bilagda dokument framgår kommentarer 
på väsentliga förändringar och justeringar som föreslås inför 2021. 
 
Beslutsunderlag 
1 Taxa 2021 Miljöenheten 
2 Taxa 2021 Planenheten 
3 Taxa 2021 Byggenheten 
4 Taxa 2021 Exploateringsenheten 
6 Bilaga 1 Taxa Miljöbalken 2021 
7 Bilaga 2 Taxa Foder och animaliska biprodukter 
8 Bilaga 3 Taxa Strålskyddslagen 2021 
9 Bilaga 4 Taxa Livsmedel 2021 
10 Bilaga 5 Taxa receptfria läkemedel 2021 
11 Bilaga 6 Taxa Folkölstillsyn 2021 
12 Bilaga 7 Taxa for prövning och tillsyn av tobak 
13 Bilaga 8 Taxa for serveringstillstånd 2021 
14 Bilaga 9 Taxa sprängämnesprekursorer 2021 
15 Bilaga Kart-och mättaxa 2021 
16 Bilaga Taxa för myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen 2021 

 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
Miljö- och byggnämnden  
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Sebastian Olofsson Sanna Andersson 
Samhällsbyggnadschef Utredare 
Sektor miljö och samhällsbyggnad Planenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 
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Innehållsförteckning 
1 Taxor
 3 

 

Bilagor 

Bilaga 1: Bilaga 1 Taxa Miljöbalken 2021 

Bilaga 2: Bilaga 2 Taxa Foder och animaliska biprodukter 2021 

Bilaga 3: Bilaga 3 Taxa Strålskyddslagen 2021 

Bilaga 4: Bilaga 4 Taxa Livsmedel 2021 

Bilaga 5: Bilaga 5 Taxa receptfria lakemedel 2021 

Bilaga 6: Bilaga 6 Taxa Folkölstillsyn 2021 

Bilaga 7: Bilaga 7 Taxa för prövning och tillsyn av tobak och andra liknande produkter 2021 

Bilaga 8: Bilaga 8 Taxa for serveringstillstand 2021 

Bilaga 9: Bilaga 9 Taxa sprängämnesprekursorer 2021 

  



Miljö, Taxeöversyn inför budget 2021 3(4)

1 Taxor 
Taxans namn Taxa året före budgetåret Taxa budgetåret 

TAXOR FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN 
LIVSMEDEL ETC   

Livsmedel offentlig kontroll 1 384 kr/tim 1 384 kr/tim 

Tobak tillsyn 984 kr/tim 1 006 kr/tim 

Tillstånd tobak 984 kr/tim 1 006 kr/tim 

Tillfälligt tillstånd Tobak 984 kr/tim 1 006 kr/tim 

Folköl 984 kr/tim 1 006 kr/tim 

Tillsyn receptfria läkemedel 984 kr/tim 1 006 kr/tim 

TAXOR FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM 
MILJÖOMRÅDET ETC   

Kemikalier 984 kr/tim 1 006 kr/tim 

Miljöfarlig verksamhet 984 kr/tim 1 006 kr/tim 

Hälsoskydd 984 kr/tim 1 006 kr/tim 

Solarier 984 kr/tim 1 006 kr/tim 

Foder eller animaliska biprodukter 984 kr/tim 1 006 kr/tim 

Sprängämnesprekursorer 984 kr/tim 1 006 kr/tim 

PRÖVNING OCH TILLSYN AV 
SERVERINGSTILLSTÅND   

Ansökan och förändring i serveringstillstånd 984 kr/tim 1 006 kr/tim 

Avgift för kunskapsprov 900 kr 1 006 kr/tim 

Fast tillsynsavgift renodlade matserveringar 984 kr/tim 1 006 kr/tim 

Fast tillsynsavgift serveringsställen, med 
öppettider till kl 02.00 984 kr/tim 1 006 kr/tim 

Rörlig tillsynsavgift för alkoholservering 
beroende på omsättning 984 kr/tim 1 006 kr/tim 

Rörlig tillsynsavgift för tillfälliga tillstånd 984 kr/tim 1 006 kr/tim 

Påminnelse 1 och 2 försenad 
restaurangrapport 550 kr 550 kr 

Extra kontroll 984 kr/tim 1 006 kr/tim 

Försvårad delgivning 984 kr 1 006 kr/tim 

Kommentar 

Taxorna ska ses ihop med bilagda taxor och beräkningsgrunder. 

Beloppen är uppräknade med samma procentsats som övriga taxor inom miljö- och byggnämndens 
verksamhetsområde, med utgångspunkt från 2020 års belopp. Beloppen är uppräknade utifrån prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV). 

Taxan för miljöbalkstillsynen har reviderats enligt Sveriges Kommuner och Regioners, SKR:s, nya behovsstyrda 
taxemodell. Modellen bygger på att tillsynen prioriteras till de branscher där riskerna är som störst. Den behovsstyrda 
taxemodellen ger kommunerna verktyg att bedöma vilket tillsynsbehov som finns för en viss bransch och tydligare 
koppla avgiften till behovet. Taxan är uppbyggd på följande sätt: 

1. Taxebestämmelser, juridiskt underlag. 
2. Bilaga 1, med avgiftsnivåer. 
3. Bilaga 2. Verksamheter som är klassade med beteckning A, B, C Miljöprövningsförordning (2013:251) och 

anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter enligt Miljöbalk (1998:808) (ny beteckning H) och som 
föreslås ha fasta avgifter. 

4. Bilaga 3: Verksamheter under anmälnings- och tillståndspliktig nivå enligt Miljöprövningsförordning 
(2013:251), Miljöbalk (1998:808) och som föreslås ha timavgifter. 

De största förändringarna från tidigare taxa ligger i att det skapas en tydligare koppling till behovsutredningen, det är 
det samlade tillsynsbehovet för branschen som bedöms, och att tillsynsbehovet inte skiljer sig åt beroende på om det 
är en statlig eller kommunal tillsynsmyndighet. 

I Ulricehamn har det framkommit önskemål från bl. a näringslivet om att införa en större andel efterhandsdebitering, 
dvs att verksamheter ska betala tillsynsavgiften efter utförd inspektion istället för i förskott enlighet med nuvarande 
modell. Miljö- och byggnämnden kommer som svar på detta att från och med årsskiftet 2020/2021 införa 
efterhandsdebitering av de årliga avgifterna för miljötillsyn. 
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Detta innebär att verksamhetsutövare framöver enbart kommer debiteras efter utförd tillsyn. Efterhandsdebiteringen 
skapar en tydligare koppling till inspektionens utförande. En annan förändring blir att de verksamheter som tidigare 
enligt SKR:s modell har tillsyn vartannat eller var tredje år, och som årligen betalat en avgift, enbart kommer 
debiteras det året de får tillsyn. Detta innebär att de verksamhetsutövare som omfattas kommer få betala samma 
summa som tidigare, men vid ett tillfälle istället för utspritt över varje år. 

Taxan för tillsyn av livsmedelskontroll kommer inte räknas upp inför 2021 då en uppdatering av 
beräkningsunderlaget för denna tillsyn visar att avgiften ligger något högt i förhållande till de totala kostnaderna för 
tillsynen. 

Taxan för tillsyn av serveringstillstånd ändras från att tidigare enbart vara alkoholomsättningsbaserad, till att bygga 
på en metod där varje tillståndshavare betalar en fast avgift motsvarande 2 timmar, och en rörlig avgift baserad på 
den procentuella andelen alkoholomsättning jämfört med totala försäljningsomsättningen mat och dryck. 
Justeringen från enbart alkoholomsättningsbaserad till att väga in omsättning mat och annan dryck ändras bl.a. för 
att främja att verksamheterna i kommunen når alkohollagens högt ställda krav om matservering. Ändringen införs 
från och med årsskiftet 2020/2021. 
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Innehållsförteckning 
1 Taxor
 3 

 

Bilagor 

Bilaga 1: Kart-och mattaxa 2021 
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1 Taxor 
Taxans namn Taxa året före budgetåret Taxa budgetåret 

TAXOR VID DETALJPLANER   

Planavgift vid markförsäljning (faktureras vid 
fastighetsförsäljning,100 % BTA) mPBB*PF*OF mPBB*PF*OF 

Planbesked liten åtgärd 300 *mPBB 300 *mPBB 

Planbesked medelstor åtgärd 300 *mPBB 350 *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. 

72 100 kr 73 500 kr 

Klass 2, Enkelt planärende med begränsad 
problematik, begränsad sakägarkrets. 154 500 kr 157 500 kr 

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

257 500 kr 262 600 kr 

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

360 500 kr 367 700 kr 

Klass 5, Komplext planärende med omfattande 
planproblematik och/eller omfattande sakägarkrets. 463 500 kr 472 700 kr 

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

618 000 kr 630 400 kr 

KART OCH MÄTTAXA:   

Bygglovskarta Timtaxa Timtaxa 

Förenklad nybyggnadskarta mPBB*NFK mPBB*NFK 

Nybyggnadskarta mPBB*NFK mPBB*NFK 

Kartprodukt och mätning vid strandskydd  mPBB*NFK 

Utstakningsavgift mPBB*UF mPBB*UF 

Lägeskontroll mPBB*MF mPBB*MF 

Grundkarta Timtaxa Timtaxa 

Inmätning av objekt utöver det som ingår i 
grundkartan. Timtaxa Timtaxa 

Gränsutvisning/gränsutredning Timtaxa Timtaxa 

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

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

Tillfälligt nyttjande av digital geografisk information mPBB*KF*1/HA mPBB*KF*HA 

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

Utskrift mPBB*A*ÅF mPBB*A*ÅF 

Timtaxa 984 kr/tim. 1 006 kr/tim 

   

   

Kommentar 

Taxorna avseende kart och mät ska ses ihop med bilagan. I denna finns definitioner och beräkningsgrunder, samt en 
genomgång hur dessa ska användas. 

För framtagande av ny detaljplan/detaljplanändring/områdesbestämmelser vid planavtal så har priset justerats 
utifrån prisindex för kommunal verksamhet inför 2021, vilket är 2%. Avgifterna har avrundats till närmsta hundratal. 

Förändringar i bilaga: Avgiftsbestämning är tillagd. Moms är tillagd på utstakningsavgift, moms är även tillagd på 
nybyggnadskarta där det inte finns en ansökan om lov för det område som kartan avser. Detta enligt nya riktlinjer 
från SKR. För nybyggnadskartor där tomtyta är större än 15 000 m2 är en lägsta faktor satt till 250 eller timtaxa. En 
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ny formel finns för kartprodukt och mätning vid strandskydd. Tidigare har det inte funnits någon beräkning för detta 
arbete.
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Innehållsförteckning 
1 Taxor
 3 

 

Bilagor 

Bilaga 1: Forslag_Taxa_2021 Slutlig 
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1 Taxor 
Taxans namn Taxa året före budgetåret Taxa budgetåret 

TAXOR FÖR BYGGLOV   

Bygg/plan/mät, timavgift 984 kr/tim 1 006 kr/tim 

Anmälan HF2*mPBB*OF*XF HF2*mPBB*OF*XF 

Prövning för bygglov (HF1+HF2)*mPBB*OF*XF (HF1+HF2)*mPBB*OF*XF 

Villkorsbesked  40 mPPB 

Ingripandebesked  40 mPPB 

Förhandsbesked inom plan 60 mPBB 60 mPBB 

Förhandsbesked utom plan 100 mPBB 120 mPBB 

Lokaliseringsprövning i bygglov (Ej 
ianspråktagen plats) 20 *mPBB*OF*XF 20 *mPBB*OF*XF 

Kommuniceringsavgift KOM*mPBB KOM*mPBB 

Planavgift vid bygglov mPPB*PF*OF 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 2000 kr Fast pris 2000 kr 

ÖVRIGT   

Ansökan via e-tjänst rabatteras med 500 kr   

Avslag (lov) HF 1 HF 1 

Vägrat startbesked (lov, anmälan) 0,25 mPBB 0,25 mPBB 

Avvisat ärende 20 mPBB 20 mPBB 

Återtagen ansökan (påbörjad handläggning) 984 kr/tim 1 006 kr/tim 

Försvårad delgivning 984 kr/tim 1 006 kr/tim 

Kommentar 

Taxorna ska ses ihop med bilagan Taxa för myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen 2021. I denna finns 
definitioner och beräkningsgrunder, samt en genomgång av hur dessa ska användas. 

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

Inför 2020 modifierades modellen för taxan för att på ett bättre sätt stämma överens med den arbetsinsats som görs i 
varje ärende, vilket gynnar både kunder och myndigheten. Då en modell modifieras är det viktigt med en uppföljning 
och utvärdering för att se om eftersträvad effekt uppnåddes eller om justeringar behövs. 

I utvärderingen som nu gjorts har det framkommit att vissa typer av ärenden tar avsevärt längre tid att handlägga och 
därför behöver avgiften för dessa höjas något. Tidigare har konstaterats att andra ärenden tar kortare tid och därför 
har dessa justerats tidigare. I övrigt bedöms taxan fungera såsom var syftet men fortfarande behöver kontinuerlig 
uppföljning göras. 
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1 Taxor 
Taxans namn Taxa året före budgetåret Taxa budgetåret 

TAXOR FÖR JAKTRÄTTER Enligt regler för arrenden Enligt regler för arrenden 

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 

  

   

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 400 
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 

30 kr/m²/påbörjad månad, minst 200 kr/ 
månad 

Försäljning, korttid, max 10m² 200 kr/påbörjat dygn 100 kr/ påbörjat dygn 

Försäljning, korttid, över 10m² 400 kr/påbörjat dygn 200 kr/ påbörjat dygn 

Försäljning 1 000 kr/påbörjad 7-dagars period 500 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/reklamställ 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 

Skolklasser och välgörenhet Ingen avgift, ingen administrativ avgift Ingen avgift, ingen administrativ avgift 
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Taxans namn Taxa året före budgetåret Taxa budgetåret

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/tillfälle 270 kr/tillfälle 

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

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

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 
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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 500 kr/m² BTA lägst 500 kr/m² BTA 

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

Villatomter Timmele, Hökerum, Marbäck och 
Gällstad 75 kr/m² 75 kr/m² 

Villatomter, övriga orter 50 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 

  

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

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

Rönnåsen (inkl. gatukostnadsersättning)   

Vid försäljning av industrimark som är 
grovterrasserad gäller följande:   

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

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

Kvartersmark för bilservice/ hotell sk. 
"Servicetomt" 250 kr/m² 250 kr/m² 

Vid försäljning av industrimark som är 
oterrasserad gäller följande:   

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

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

Kvartersmark för bilservice/ hotell sk. 
"Servicetomt" 200 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 

   

   

Kommentar 

För Rönnåsens industriområde läggs kostnaderna för fastighetsbildning utanför taxan för att likställa detta med 
övriga industriområden. 

Byggetableringar sänks till minst 400 kr/ månad utifrån att det ofta är små åtgärder som genomförs. 

Taxan för försäljning halveras med tanke på effekterna av Covid -19 under 2021. Detta för att främja försäljning 
utmed gågatan. Detta kan omprövas i budgetprocessen för 2022. 

I övrigt inga ändringar
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Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 

 

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för den verksamhet som Miljö- och byggnämnden bedriver 
inom Ulricehamns kommun. Kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller 
bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller med anledning av EU:s 
förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad gäller naturvård- och 
kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som 
orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter och 
biotekniska organismer, samt avfall och producentansvar. 

 
Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl.a. enligt 26 kap. 22 § 
miljöbalken för undersökningskostnader m.m. och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för 
rättegångskostnader. 

2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för 
 

1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd, dispens 
eller undantag. 
2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller åtgärd. 
3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt. 
4. 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. 

 
3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 
1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat och inte kräver utredning. 
2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken eller bestämmelser 
meddelade med stöd av miljöbalken överklagas. 
3. Upprättande av ansökan om utdömande av vite. 

4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av 
Miljö- och byggnämnden. 

5 § Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala avgift enligt denna taxa 
eller enligt 26 kap. 22 § miljöbalken skyldiga att lämna de uppgifter som behövs för att 
avgiftens eller ersättningens storlek ska kunna bestämmas. 

Timavgift 

6 § Avgiftsuttag sker: 
1. I förhållande till de avgiftsnivåer som motsvaras av handläggningstid enligt taxebilaga 1 
(fast avgift). 
2. I förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten 
tilldelats i taxebilaga 2 (årlig tillsynsavgift) 
3. I förhållande till den faktiskt nedlagda tillsynstiden i det enskilda ärendet (timavgift), 
och 
4. Enligt de andra grunder som anges i taxan. 
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7 § Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 1006 kronor per hel timme handläggningstid. 
 
8 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med 
handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har använt för 
inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, 
inspektioner, revisioner, provtagning, restid och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i 
ärendet samt föredragning och beslut. 
 
Sådan avgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda 
handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. För inspektioner, 
mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 
lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och 
helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 
 

Avgifter för ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag 
9 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas i form av 
fast avgift genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan 
eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet 
multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1. 
 
Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser. 
 
10 § Om det i beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk förrän den har 
besiktigats och godkänts av nämnden, ingår kostnaden för en sådan besiktning i den fasta 
avgiften. Kan anordningen därvid inte godkännas, varför besiktning måste ske vid ytterligare 
tillfälle, tas timavgift ut för kommunens kostnader med anledning av den tillkommande 
handläggningstiden. 
 
11 § Avgift för prövning av ansökan, tillstånd, dispens eller undantag ska erläggas av sökanden.  
 
12 § Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås. Avgift tas inte ut för en ansökan 
som återkallats innan handläggningen har påbörjats. 
 
13 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av kommunen är 
sökanden i förekommande fall också skyldig att ersätta kommunens kostnader enligt 19 kap. 4 
och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats av kommunen och för kungörelser i 
ärendet. Sökanden är även skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i ärenden 
om tillstånd, dispens eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller förordningen (1998:1252) 
om områdesskydd enligt miljöbalken. 
 
14 § Utöver avgift för prövning av tillstånd, dispens eller undantag, kan avgift för tillsyn komma 
att tas ut för den verksamhet eller åtgärd som prövningen avser enligt vad som anges i denna 
taxa. 

Avgifter för anmälningsärenden 
15 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av 
fast avgift motsvarande den för verksamheten eller åtgärden föreskrivna avgiftsnivån i 
bilaga 1, eller genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras 
med timtaxan, eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1. 



3

Avgift med anledning av handläggning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende 
som anmälan avser. Om en anmälan omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt taxebilaga 1 
ska full avgift betalas för den punkt som medför den högsta avgiften med tillägg av 25 procent 
av summan av de belopp som anges för övriga verksamheter. 

Avgift tas inte ut för en anmälan som återkallas innan handläggningen har påbörjats. 

16 § Om det i ett beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk förrän den 
har besiktigats och godkänts av nämnden ingår kostnaden för en sådan besiktning i den fasta 
avgiften. Kan anordningen inte godkännas vid den besiktningen och ny besiktning måste ske 
vid ytterligare ett tillfälle, tas timavgift ut för den ytterligare handläggningstiden 

17 § Avgift för handläggningen av anmälan ska betalas av den som driver eller avser att 
bedriva verksamheten eller vidta åtgärden. 

18 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn komma 
att tas ut för den verksamhet eller åtgärd som anmälan avser enligt vad som anges i denna 
taxa. 

Avgift för återkommande tillsyn 

19 § För återkommande tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller åtgärder med en 
fastställd prövningsnivå (A eller B) enligt miljöprövningsförordningen ska en årlig avgift 
efter utförd tillsyn betalas enligt vad som framgår av taxebilaga 2. 

 
För återkommande tillsyn över sådan verksamhet eller åtgärd med fastställd 
anmälningsplikt (C) enligt miljöprövningsförordningen, ska en årlig avgift efter utförd 
tillsyn betalas enligt vad som framgår av taxebilaga 2. 

För återkommande tillsyn över hälsoskyddsverksamheter som ska anmälas enligt 
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (H) ska en fast årlig avgift betalas 
enligt vad som framgår av taxebilaga 2. 

Avgifter vid ändrat tillsynsbehov 

20 § För verksamheter som omfattas av årlig tillsynsavgift får nämnden i särskild ordning 
besluta om extraordinär tillsynsavgift. Denna avgift tas ut för ett visst år om den faktiskt utförda 
tillsynen överskrider den tillsynstid som motsvaras av den fasta avgiften och denna tillsyn är 
föranledd av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor, inte följer förelägganden eller förbud 
eller som orsakats av yttre påverkan i större omfattning. 

Extraordinär tillsynstid beräknas som timavgift enligt § 6 och ska betalas i efterskott av den 
som är verksamhetsutövare vid tillsynens utförande. 

Avgift för regelbunden tillsyn 

22 § Om en verksamhetsutövare har verksamheter med verksamhetskoder inom tre eller flera 
olika verksamhetsgrupper som har egna rubriker i bilaga 2, så ska total avgift motsvara 
timmarna från verksamhetsgruppen med det högst angivna timantalet i bilaga 2 med ett tillägg 
om 25 procent. 

23 § För regelbunden tillsyn över sådana verksamheter eller åtgärder som saknar fastställda 
krav på anmälan (”U” och ”UH”) ska avgift betalas i form av timavgift genom att den faktiskt 
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nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan enligt vad som framgår av 
bilaga 3. 

24 § För verksamheter som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med utgångspunkt ifrån 
vad som anges i tillståndsbeslutet i fråga om produktionsvolym eller liknande. 

25 § Årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott för hälsoskyddsverksamheter 
som ska anmälas enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (H) enligt 
vad som framgår av taxebilaga 2. 

För tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller åtgärder med en fastställd prövningsnivå 
(A eller B) enligt miljöprövningsförordningen ska en årlig avgift efter utförd tillsyn betalas 
enligt vad som framgår av taxebilaga 2. 
 
För tillsyn över sådan verksamhet eller åtgärd med fastställd anmälningsplikt (C) enligt 
miljöprövningsförordningen, ska en årlig avgift efter utförd tillsyn betalas enligt vad som 
framgår av taxebilaga 2. 

Sådan avgift ska betalas från och med det kalenderår som följer efter att det att beslut om 
tillstånd till verksamhet meddelats eller anmälan skett – eller i de fall tillstånd eller anmälan 
inte krävts, verksamheten har påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan tas timavgift ut. 

26 § Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten eller 
vidta åtgärd som föranleder avgiften. Tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken ska 
betalas av den som enligt det 10 kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader. 

Avgift för tillsyn i övrigt 
27 § Avgift för tillsyn i övrigt ska betalas i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda 
handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder som i övrigt 
anges i taxebilaga 1. 

28 § Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten, vidtar 
åtgärd eller i annat fall kan anses ha gett upphov till olägenheter som föranleder 
tillsynsåtgärden. För tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken ska betalas av den som 
enligt det 10 kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader. 

Nedsättning av avgift 
29 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, 
tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift i ett enskilt 
fall enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas. 
 

Avgiftens erläggande m.m. 
30 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Ulricehamns kommun. Betalning ska ske 
inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning. 
 

Verkställighetsfrågor m.m. 
31 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnds beslut om avgift får verkställas enligt 
utsökningsbalken. 
 
32 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnd får förordna att dess beslut om avgift ska 
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gälla omedelbart även om det överklagas. 
 
33 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift hos 
länsstyrelsen. 
 
 
 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2021. I ärenden som rör tillstånd och anmälningar 
tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna dag. 
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Taxebilaga 1 

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn 

 
 
ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN AVGIFT 

Tillsyn i övrigt  

Tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 §§) efterlevs Timtaxa i de fall 
tillsynen inte ingår i 
den årliga 
tillsynsavgiften enligt 
taxebilaga 2 

 
SKYDD AV OMRÅDEN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN 

 

Prövning  

Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna 9h 

Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna, gällande mindre teknisk 
anläggning i närhet av väg, t.ex. transformatorstation, mindre markstation, etc. 

7h 

Prövning av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan 
tillstånd enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde 

timtaxa 

Prövning av ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för natur- och kulturreservat, 
naturminne, djur- och växtskyddsområde eller vattenskyddsområde 

timtaxa 

Anmälan  

Handläggning av anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom natur- och kulturreservat eller 
vattenskyddsområde som kräver anmälan enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller 
vattenskyddsområde 

timtaxa 

Tillsyn  

Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn eller 
allemansrätten 

timtaxa 

 
MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN 

 

 

Prövning  

Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av vattentoalett enligt 
13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd avseende: 

 

1. Inrättande av vattentoalett med sluten tank 4 h 

2. Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten 6 h 

3. Inrättande av annan avloppsanordning enligt vad kommunen föreskrivit 6 h 

4. Inrättande av flera avloppsanordningar enligt punkterna 1, 2 eller 3 på samma 
fastighet och vid samma tillfälle 

7 h 

5. Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning 3 h 
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6. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 6-25 person- 
ekvivalenter, för en eller flera bostäder på samma fastighet 

7 h 

7. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 6-25 person- 
ekvivalenter, för en eller flera bostäder på flera fastigheter 

9 h 

8. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 26-100 person- 
ekvivalenter 

timtaxa 

9. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 101-200 person- 
ekvivalenter 

timtaxa 

Prövning av ansökan enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt 
vad kommunen föreskrivit avseende: 

 

1. Berg- eller ytjordvärmepump, inom vattenskyddsområde 5 h 

2. Berg- eller ytjordvärmepump 1h 

3. Övriga anläggningar timtaxa 

Anmälan  

Handläggning av anmälan avseende:  

1. Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

4 h 

2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd 

timtaxa 

3. Anmälningspliktig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) Belopp som motsvarar 
den årliga 
tillsynsavgiften som 
utgår för verksamhet 
enligt taxebilaga 2 
enligt riskkolumn 0 

4. Ändring av anmälningspliktig verksamhet enligt bilagan till förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

timtaxa 

Handläggning av anmälan avseende inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur 
mark, ytvatten eller grundvatten enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
avseende: 
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1. Berg- eller ytjordvärmepump, inom vattenskyddsområde, primär och sekundär zon samt 
ytvattenvärmepump primär och sekundärzon Öresjö vattenskyddsområde 

5 h 

2. Berg- eller ytjordvärmepump 1 h 

3. Övriga anläggningar timtaxa 

Tillsyn  

Återkommande tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt förteckning i taxebilaga 2. Årlig tillsynsavgift 
enligt taxebilaga 2 

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet i övrigt timtaxa 

 
HÄLSOSKYDD ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN 

 

Prövning  

Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 39 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet 

 

1. Nötkreatur, häst, get, får eller svin 2h 

2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur 2 h 

Prövning av ansökan att inrätta annat slag av toalett än vattentoalett enligt vad kommunen 
föreskrivit med stöd av 40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

4 h 

Annan prövning av frågor om tillståndsdispenser enligt lokala föreskrifter för människors hälsa timtaxa 

Anmälan  

Handläggning av anmälan enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd om att 
driva eller arrangera 

 

1. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för 
blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra 
liknande skärande eller stickande verktyg 

 3 h 

2. Bassängbad för allmänheten eller som på annat sätt är används av många människor  

1-10 badande per dygn  1 h  

11-50 badande per dygn 3 h 

Fler än 50 badande per dygn 6 h 

3. Skol- och fritidsverksamhet  

Skola med mer än 400 elever 6 h 

Skola med mer än 100 och mindre än 400 elever 4 h 

Skola med högst 100 elever 2 h 
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Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet eller förskoleklass 4 h 

Tillsyn  

Återkommande tillsyn över hälsoskyddsverksamhet enligt förteckning i taxebilaga 2. Årlig tillsynsavgift 
enligt Taxebilaga 2 

Tillsyn över verksamhet som berörs av föreskrifter som meddelats enligt 40 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd: 

 
 
timtaxa 

Tillsyn i övrigt av hälsoskydd timtaxa 

 
MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAP. MILJÖBALKEN 

 

Prövning  

Prövning enligt 10 kap. 14 § miljöbalken om de åtgärder som en verksamhetsutövare har 
redogjort för enligt 10 kap. 12 eller 13 §§ miljöbalken är lämpliga och tillräckliga. 

timtaxa 

Anmälan  

Handläggning enligt 10 kap. 11 - 13 §§ miljöbalken med anledning av underrättelse från 
verksamhetsutövare. 

timtaxa 

Tillsyn  

Tillsyn i övrigt av mark- och vattenområden, grundvatten, byggnader och anläggningar samt 
allvarliga miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken 

timtaxa 

 
JORDBRUK OCH ANNAN VERKSAMHET ENLIGT 12 KAP. MILJÖBALKEN 

 

Anmälan  

Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken timtaxa 

Tillsyn  

Tillsyn över verksamhet som berörs av föreskrifter som meddelats enligt 12 kap. 10 § 
miljöbalken 

timtaxa 

Tillsyn i övrigt av jordbruk och annan verksamhet timtaxa 

 
KEMISKA PRODUKTER ENLIGT 14 KAP. MILJÖBALKEN 

 

Prövning  

Prövning av ansökan enligt 14 § Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning av kemiska 
bekämpningsmedel 

timtaxa 

Anmälan  

Handläggning av anmälan enligt 11 § Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1997:2) om 
spridning av kemiska bekämpningsmedel 

timtaxa 

Handläggning av anmälan enligt 9 kap. 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd 
mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor 

timtaxa 
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Information  

Handläggning av information enligt 28 § förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och 
ozonnedbrytande ämnen av utrustning som innehåller CFC, HCFC, halon, HFC 

1,5 h 

Handläggning av information enligt 4:1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot 
mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor, om att installera anordning enligt 1:1 
§ eller 1:2 § samt 1:3 § (krav på information gäller inte anordningar enligt 1:2 § som avses installeras 
inomhus): 

 

1. Förvaring av mer än 1 m3 dieselolja eller eldningsolja i öppen cistern i mark. 1,5 h 

2. Markförlagda rör- och slangledningar som är anslutna till öppna cisterner ovan mark och 
avsedda för förvaring av brandfarliga vätskor samt spillolja. 

1,5 h 

3. Förvaring av eldnings- eller dieselbrännolja i öppen cistern ovan mark med tillhörande 
rörledningar om cisternen rymmer mer än 1 m3 men högst 10 m3. 

1,5 h 

4. Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde. timtaxa 

Tillsyn  

Återkommande tillsyn av anläggningar som innehåller CFC, HCFC, halon, HFC vilka ska lämna 
rapport enligt 29 § förordning (2007:846) om fluorerade växthusgaser 

1,5 h 

Tillsyn i övrigt av kemiska produkter timtaxa 

 
AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR ENLIGT 15 KAP. MILJÖBALKEN 

 

Prövning  

Prövning av ansökan om dispens/tillstånd att själv återvinna och bortskaffa avfall på 
fastigheten enligt 15 kap. 18 § tredje och fjärde styckena miljöbalken 

timtaxa 

Prövning av ansökan om dispens avseende anmälan enligt kommunens föreskrifter om 
avfallshantering 

 

Uppehåll i hämtning 1 h 

Gemensam behållare 1 h 

Total befrielse 2 h 

Prövning av övriga ansökningar timtaxa 

Anmälan  

Handläggning av anmälan från fastighetsägare om att på fastigheten kompostera eller på annat 
sätt återvinna eller bortskaffa annat hushållsavfall än trädgårdsavfall enligt 45 § 
avfallsförordningen (2011:927) 

timtaxa 

Tillsyn  

Återkommande tillsyn över transportörer av farligt avfall med tillstånd enligt 26 eller 27 §§ 
avfallsförordningen (2001:1063) 

timtaxa 

Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar timtaxa 
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Taxebilaga 2 Efterhandsdebitering 
  
Verksamhets- 
kod 

Prövn.- 
nivå Timmar Beskrivning  

      VERKSAMHETSGRUPP JORDBRUK 
      Verksamhetsgrupp Djurhållning 

1.20 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap. 3 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Uppodling av annan mark än 
jordbruksmark för jordbruksproduktion 

1.30-1 U 3 För verksamheter under anmälningspliktig nivå är 
tillsynstiden 3 timmar. 

      
VERKSAMHETSGRUPP UTVINNING, BRYTNING OCH 
BEARBETNING AV TORV,  
OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS 
OCH ANNAT 

      Verksamhetsgrupp Berg, naturgrus och andra jordarter 

10.10  B 9 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

10.11 B 18 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar om 
tillståndet gäller för mer än 200 000 ton. 

10.11 B 18 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 
§ miljöprövningsförordningen är  tillsynstiden 18 timmar om 
tillståndet gäller för mer än 50 000 ton men högst 200 000 
ton. 

10.11 B 9 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar om 
tillståndet gäller för mer än 10 000 ton men högst 50 000 
ton.   

10.11 B 9 
 4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar, om 
tillståndet gäller för mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton. 

10.11 B 6 
5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 
tillståndet gäller för mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton. 

10.11 B 6 
6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 
tillståndet inte omfattas av någon av 1-5. 

10.20 B 9 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar för 
täkt av torv. 

10.20 B 18 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar för 
annan täkt än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 
200 000 ton. 

10.20 B 18 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar för 
annan täkt än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 
50 000 ton men högst 200 000 ton. 

10.20 B 9 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 
§ miljöprövningsförordningen är  tillsynstiden 9 timmar för 
annan täkt än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 
10 000 ton men högst 50 000 ton. 
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10.20 B 9 

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar för 
annan täkt än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 
5 000 ton men högst 10 000 ton. 

10.20 B 6 

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar för 
annan täkt än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 
1 000 ton men högst  
5 000 ton. 

10.20 B 6 

7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar för 
annan täkt än som avses i 1, om tillståndet inte omfattas av 
någon av 1-6. 

10.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 4 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

10.40 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 5 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

10.50 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 6 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

10.60 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 7 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP LIVSMEDEL OCH FODER 
      Verksamhetsgrupp Livsmedel av animaliska råvaror 

15.50 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 6 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Rökeri 

15.80 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 7 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Livsmedel av vegetabiliska råvaror 

15.101 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 
10 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Kvarnprodukter 

15.125 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 
11 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Livsmedel av kombinerade råvaror 

15.151 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 
14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Mjölkprodukter 

15.180 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 
16 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Annan livsmedelstillverkning 

15.200 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 
19 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

15.220 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 
21 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

15.240 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 
23 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

15.260 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 
25 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

15.280 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 
27 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

15.310 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 
28 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 



13

      Verksamhetsgrupp Foder av animaliska och vegetabiliska 
råvaror 

15.340 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 
30 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

15.360 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 
32 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP TEXTILVAROR 

17.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 6 kap. 3 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP TRÄVAROR 

20.10 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 2 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

20.20 B 30 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 3 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
produktion som inte omfattas av 1. 

20.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 4 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

20.40 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 5 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

20.60 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 7 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

20.80 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 9 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

20.90 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 
10 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

20.91 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 
11 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

20.91-1 U 6 För verksamheter under anmälningspliktig nivå är 
tillsynstiden 6 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP FOTOGRAFISK OCH GRAFISK 
PRODUKTION 

22.10 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 
1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

22.20 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 
2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

22.30 B 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 10 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. 

22.40 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 
4 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

22.40-1 U 12 För verksamheter under anmälningspliktig nivå är 
tillsynstiden 12 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP GUMMI- OCH PLASTVAROR 

25.10  B 64 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 
1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för 
en produktion av mer än 10 000 ton per kalenderår. 

25.10  B 30 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 1 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
en produktion som inte omfattas av 1. 

25.11 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 kap. 
2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

25.20 B 30 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 
3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
en produktion av mer än 100 ton per kalenderår. 
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25.20 B 13 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 3 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för 
en produktion som inte omfattas av 1. 

25.30 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 kap. 
4 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

25.40 B 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. 

25.50 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 
6 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP MINERALISKA PRODUKTER 
      Verksamhetsgrupp Cement, betong, kalk, krita och gips 

26.110 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 
13 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

26.120 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 
14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

      
VERKSAMHETSGRUPP METALL- OCH 
PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING OCH 
FÄRGBORTTAGNING 

28.20 och 
28.30 B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 2 
eller 4 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar för anläggning som ger upphov till utsläpp av 
avloppsvatten om mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 
000 kubikmeter per kalenderår. 

28.20 och 
28.30 B 13 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 2 
eller 4 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 
timmar för anläggning som ger upphov till utsläpp av 
avloppsvatten om mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 
kubikmeter per kalenderår. 

28.20 och 
28.30 B 6 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 2 
eller 4 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 
timmar för anläggning som ger upphov till utsläpp av 
avloppsvatten som inte omfattas av någon av 1-3. 

28.25 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 
3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

28.40 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 
5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

28.50 B 30 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 
6 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 
tillsynstiden 30 timmar för varmförzinkning med uppsamling 
och filter för flussrök med en förbrukning av mer än 10 000 
ton zink per kalenderår . 

28.50 B 13 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 
§ miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 
tillsynstiden 13 timmar för varmförzinkning med uppsamling 
och filter för flussrök med en förbrukning av mer än 1 000 
ton men högst 10 000 ton zink per kalenderår. 

28.50 B 6 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 
§ miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 
tillsynstiden 6 timmar för varmförzinkning med uppsamling 
och filter för flussrök med en förbrukning av mer än 100 ton 
men högst 1 000 ton zink per kalenderår. 
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28.50 B 3 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 
§ miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 
tillsynstiden 3 timmar för varmförzinkning med uppsamling 
och filter för flussrök med en förbrukning av högst 100 ton 
zink per kalenderår. 

28.50 B 30 

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 
§ miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 
tillsynstiden 30 timmar för varmförzinkning utan uppsamling 
och filter för flussrök med en förbrukning av mer än 10 000 
ton zink per kalenderår. 

28.50 B 30 

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 
§ miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 
tillsynstiden 30 timmar för varmförzinkning utan uppsamling 
och filter för flussrök med en förbrukning av mer än 1 000 
ton men högst 10 000 ton zink per kalenderår. 

28.50 B 13 

7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 
§ miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 
tillsynstiden 13 timmar för varmförzinkning utan uppsamling 
och filter för flussrök med en förbrukning av mer än 100 ton 
zink per kalenderår. 

28.50 B 6 

8. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 
§ miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 
tillsynstiden 6 timmar för varmförzinkning utan uppsamling 
och filter för flussrök med en förbrukning av högst 100 ton 
zink per kalenderår. 

28.50 B 64 

9. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 
§ miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 
tillsynstiden 64 timmar för annan verksamhet än 
varmförzinkning med utsläpp av mer än 10 000 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 

28.50 B 30 

10.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 
6 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 
tillsynstiden 30 timmar för annan verksamhet än 
varmförzinkning om utsläpp av process- och sköljvatten är 
större än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter 
per kalenderår. 

28.50 B 13 

11. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 
6 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 
tillsynstiden 13 timmar för annan verksamhet än 
varmförzinkning om utsläpp av process- och sköljvatten är 
större än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter per 
kalenderår. 

28.50 B 6 

12. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 
6 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 
tillsynstiden 6 timmar för annan verksamhet än 
varmförzinkning om utsläpp av process- och sköljvatten är 
högst 100 kubikmeter per kalenderår. 

28.50 B 6 

13. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 
6 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 
tillsynstiden 6 timmar för annan verksamhet än 
varmförzinkning som inte medför utsläpp av process- och 
sköljvatten. 

28.71 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 
7 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

28.80 B 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. 
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28.90 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 
9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

28.95 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 
10 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP METALLBEARBETNING 

      Verksamhetsgrupp Maskinell bearbetning 

34.70 B 30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 7 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar är 
tankvolym på mer än 20 kubikmeter men högst 35 
kubikmeter. 

34.80 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 
8 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP FÖRBRUKNING AV 
ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL 

39.15 B 184 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 
3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar  
om förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till 
mer än 500 ton per kalenderår. 

39.15 B 90 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till mer 
än 200 ton men högst 500 ton per kalenderår. 

39.15 B 64 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till mer 
än 50 ton men högst 200 ton per kalenderår. 

39.15 B 30 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till mer 
än 25 ton men högst 50 ton per kalenderår. 

39.15 B 13 

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till högst 
25 ton per kalenderår. 

39.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 
4 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

39.35 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 
5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

39.50 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 
6 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP HANTERING AV BRÄNSLEN 
OCH ANDRA KEMISKA PRODUKTER 

39.60 B 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 20 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. 

39.70 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 20 kap. 
2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

39.80 B 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 20 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. 

39.90 C 9 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 20 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA 
BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA  

      Verksamhetsgrupp Anaerob biologisk behandling 



17

      Verksamhetsgrupp Framställning av gas- och 
vätskeformiga bränslen 

40.05-i och 
40.15 B 13 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 
4 eller 5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 
timmar för anläggning vid jordbruksföretag. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

40.05-i och 
40.15 B 64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 4 
eller 5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 
timmar om verksamheten inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

40.20 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 
6 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Förbränning 

40.51 B 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 10 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. 

40.60 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 
11 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

40.70 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 
12 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Vindkraft 

40.90 och 
40.95 B 13 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 
13 eller    14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 
13 timmar för vindkraftverk som står tillsammans 
(gruppstation) till havs. 

40.90 och 
40.95 B 13 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 
13 eller    14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 
13 timmar för fler än 20 vindkraftverk som står tillsammans 
(gruppstation) på land. 

40.90 och 
40.95 B 6 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 
13 eller    14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 
timmar för högst 20 vindkraftverk som står tillsammans 
(gruppstation) på land. 

40.100 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 
15 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Värme- och kylanläggningar 

40.110 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 
16 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

40.120 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 
17 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP FORDONSSERVICE OCH 
DRIVMEDELSHANTERING 

50.10 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 kap. 
1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

50.20 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 kap. 
2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

50.20-1 U 6 För verksamheter under anmälningspliktig nivå är 
tillsynstiden 6 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP TANKRENGÖRING 

74.20 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 26 kap. 
2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP RENING AV AVLOPPSVATTEN 
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90.10 och 
90.11 B 30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 kap. 1 
eller 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar för en avloppsreningsanläggning med anslutning av 
fler än 2 000 personer men högst 20 000 personer eller som 
tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som 
motsvarar mer än  
2 000 personekvivalenter men högst 20 000 
personekvivalenter. 

90.16 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 28 kap. 
4 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP AVFALL 

      Verksamhetsgrupp Andra verksamheter med återvinning 
eller bortskaffande 

90.430 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 
70 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

90.450 B 30 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 
72 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar 
om den tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 ton men 
högst 2 500 ton per kalenderår. 

90.450 B 30 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 
72 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar 
om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1. 

      Verksamhetsgrupp Avvattning 

90.375 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 
39 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Biologisk behandling 

90.161 B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 
30 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar 
om den tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men 
högst 20 000 ton per kalenderår. 

90.161 B 13 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 
30 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar 
om den tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 ton men 
högst 10 000 ton per kalenderår. 

90.161 B 6 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 
30 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar 
om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 
1-3. 

90.171 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 
31 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Deponering 

90.271 B 13 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 18 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar. 

90.310 B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 
22 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar 
om den tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men 
högst 20 000 ton per kalenderår. 

90.310 B 13 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 
22 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar 
om den tillförda avfallsmängden är mer än 50 ton men 
högst 10 000 ton per kalenderår. 

90.310 B 6 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 
22 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar 
om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 
1-3. 
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90.330-i och 
90.340  B 30 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 24 
eller 25 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

90.341 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 
26 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Elavfall 

90.90 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 
44 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Förberedelse för återanvändning 

90.29 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 
47 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Förbränning 

90.230 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 
17 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Lagring som en del av att samla in avfall 

90.30 och 
90.50 B 13 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 48 
eller    50 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 
timmar. 

90.40 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 
49 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

90.60 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 
51 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

90.60-1 U 6 För verksamheter under anmälningspliktig nivå är 
tillsynstiden 6 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Mekanisk bearbetning och sortering 

90.100 B 64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 
40 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar 
för verksamhet med mer än 50 000 ton hanterad 
avfallsmängd per kalenderår.  

90.100 B 30 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 
40 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar 
för verksamhet som inte omfattas av 1. 

90.110 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 
41 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

90.70 B 30 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 
42 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar 
för verksamhet med mer än 75 000 ton hanterad 
avfallsmängd per kalenderår. 

90.70 B 13 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 
42 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar 
för verksamhet som inte omfattas av 1. 

90.80 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 
43 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

90.80-1 U 6 För verksamheter under anmälningspliktig nivå är 
tillsynstiden 6 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Uppgrävda massor 

90.361 B 13 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 36 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar. 

90.370 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 
37 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Uttjänta fordon 
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90.119  B 64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 
45 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar 
om den tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men 
högst 25 000 ton per kalenderår. 

90.119  B 30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 
45 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar 
om den tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 ton men 
högst 10 000 ton per kalenderår. 

90.119  B 13 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 
45 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar 
om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 
1-3. 

90.120 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 
46 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Återvinning eller bortskaffande av avfall 
som uppkommit i egen verksamhet 

90.381 och 
90.383 B 13 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 27 
eller    28 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 
timmar. 

90.391 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 
29 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Återvinning för anläggningsändamål 

90.131 B 13 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 34 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar. 

90.141 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 
35 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR 
OCH SPORTANLÄGGNINGAR 

92.20 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 30 kap. 
2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

92.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 30 kap. 
3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP TEXTILTVÄTTERIER 

93.10 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 31 kap. 
1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

93.10-1 U 6 För verksamheter under anmälningspliktig nivå är 
tillsynstiden 6 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

38 § FMH, 
punkt 1 H 3 För hygienisk behandling med risk för blodsmitta, tatuerare, 

är tillsynstiden 3 timmar. 
38 § FMH, 
punkt 1 H 6 För hygienisk behandling med risk för blodsmitta, fotvård, är 

tillsynstiden 6 timmar. 
38 § FMH, 
punkt 2 H 6 För bassängbad är tillsynstiden 6 timmar. 

38 § FMH, 
punkt 3 H 6 För skolor är tillsynstiden 6 timmar. 

38 § FMH, 
punkt 3 H 6 För förskolor är tillsynstiden 6 timmar. 

38 § FMH, 
punkt 3 H 6 För fritidsverksamheter är tillsynstiden 6 timmar. 
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Taxebilaga 3 Timavgift (efterskottsbetalning) 
         
Bransch Verksamhet Verksamhets- 

kod 
Prövn.- 
nivå Avgift 

JORDBRUK Djurhållning   U Timavgift 

Livsmedel av animaliska 
råvaror   U Timavgift 

Rökeri   U Timavgift 

Livsmedel av vegetabiliska 
råvaror   U Timavgift 

Kvarnprodukter   U Timavgift 

Livsmedel av kombinerade 
råvaror   U Timavgift 

Mjölkprodukter   U Timavgift 
Annan 
livsmedelstillverkning   U Timavgift 

LIVSMEDEL OCH FODER 

Foder av animaliska och 
vegetabiliska råvaror   U Timavgift 

TEXTILVAROR     U Timavgift 

GUMMI- OCH PLASTVAROR   25.50-1 U Timavgift 

MINERALISKA PRODUKTER Cement, betong, kalk, krita 
och gips   U Timavgift 
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METALL- OCH 
PLASTYTBEHANDLING, 
AVFETTNING OCH 
FÄRGBORTTAGNING 

    U Timavgift 

METALLBEARBETNING Maskinell bearbetning   U Timavgift 

FÖRBRUKNING AV ORGANISKA 
LÖSNINGSMEDEL     U Timavgift 

HANTERING AV BRÄNSLEN OCH 
ANDRA KEMISKA PRODUKTER     U Timavgift 

Förbränning   U Timavgift 

Vindkraft   U Timavgift 
GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA 
BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH 
KYLA  

Värme- och 
kylanläggningar   U Timavgift 

VATTENFÖRSÖRJNING     U Timavgift 

RENING AV AVLOPPSVATTEN   90.16-1 U Timavgift 

Biologisk behandling 90.171-1 U Timavgift 

Deponering   U Timavgift AVFALL 

Förbränning   U Timavgift 

SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH 
SPORTANLÄGGNINGAR     U Timavgift 

ÖVRIGA MILJÖFARLIGA 
VERKSAMHETER     U Timavgift 

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER Undervisning, vård m.m. 45 § FMH, 

punkt 2 UH Timavgift 

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

Idrottsanläggningar, 
camping, bad m.m. 

45 § FMH, 
punkt 5 UH Timavgift 
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Sporadiskt tillsynsbehov 
        

Bransch Verksamhet Tillsynsbehov Prövn.- 
nivå 

JORDBRUK 
Uppodling av annan mark 
än jordbruksmark för 
jordbruksproduktion 

Sporadiskt (tillsyn vid 
behov) C 

UTVINNING, BRYTNING OCH 
BEARBETNING AV TORV,  
OLJA, GAS, KOL, MALM, 
MINERAL, BERG, NATURGRUS 
OCH ANNAT 

Berg, naturgrus och andra 
jordarter 

Sporadiskt (tillsyn vid 
behov) U 

AVFALL Deponering Sporadiskt (tillsyn vid 
behov) C 

ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER   Sporadiskt (tillsyn vid 

behov) H 

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER Bostäder m.m. Sporadiskt (tillsyn vid 

behov) UH 

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER Samlingslokaler m.m. Sporadiskt (tillsyn vid 

behov) UH 

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER Hotell m.m. Sporadiskt (tillsyn vid 

behov) UH 

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

Lokaler för hygienisk 
behandling 

Sporadiskt (tillsyn vid 
behov) UH 

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER Lokaler för förvaring av djur Sporadiskt (tillsyn vid 

behov) UH 



 
 
 
 
 

Taxa för offentlig kontroll enligt Lag om foder och animaliska 
biprodukter (2006:805) 

Inledande 
 

1 § Avgift enligt denna taxa betalas för den offentliga kontroll enligt lag om foder och 
animaliska biprodukter som Miljö- och byggnämnden bedriver inom Ulricehamns 
kommun. 

 
Avgiftsskyldig 

 
2 § Avgiftsskyldig är den som befattar sig med foder eller animaliska biprodukter vilkas 
verksamheter är föremål för kontroll inom Ulricehamns kommun. 

 
Avgifter 

 
3 § Offentlig kontroll av den som befattar sig med foder eller animaliska biprodukter där 
verksamheten är föremål för kontroll debiteras en avgift med 1006 kr per timme. 

 
I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med 
handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för 
inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, 
inspektioner, restid, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i 
ärendet samt föredragning och beslut. Sådan avgift tas ut för varje halv timme nedlagd 
handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme per 
år tas ingen timavgift ut. För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs 
vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, 
trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie 
timavgift. 
 
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. 

 
Nedsättning av avgift 

4 § Om det finns särskilda skäl, får Miljö- och byggnämnden i det enskilda fallet 
– med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter – 
sätta ned eller efterskänka avgiften. 

Avgiftens erläggande 

5 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Ulricehamns kommun. Betalning ska ske 
inom tid som anges i beslut om avgift eller i faktura. 

 
 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2021.



 

Taxa för tillsyn av solarier enligt Strålskyddslagen (1988:220) 

Inledande 
 

1 § Avgift enligt denna taxa betalas för den tillsyn av solarier enligt Strålskyddslagen 
som Miljö- och byggnämnden bedriver inom Ulricehamns kommun. 

 
Avgiftsskyldig 

 
2 § Avgiftsskyldig är den som bedriver solarieverksamhet inom Ulricehamns kommun där 
Miljö- och byggnämnden har tillsynsansvar enligt strålskyddslagen. 

 
Avgifter 

 
3 § Tillsyn av verksamhetsutövare som bedriver solarieverksamhet enligt Strålskyddslagen 
debiteras avgift med 1006 kr per timme. 
 
Timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid. Med handläggningstid 
avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av 
ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, restid, 
revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning 
och beslut. Sådan avgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Om den 
sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. 
För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 
och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 
midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 
 
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. 

Nedsättning av avgift 

4 § Om det finns särskilda skäl, får Miljö- och byggnämnden i det enskilda fallet 
– med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter – 
sätta ned eller efterskänka avgiften. 

Avgiftens erläggande 
5 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Ulricehamns kommun. Betalning ska ske 
inom tid som anges i beslut om avgift eller i faktura. 

 
 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2021.
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Taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt 
livsmedelslagstiftningen 

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Miljö- och byggnämndens verksamhet inom 
Ulricehamns kommun och de kostnader för offentlig kontroll, annan offentlig verksamhet, 
prövning och registrering enligt EU:s bestämmelser inom livsmedelsområdet, 
livsmedelslagen (2006:804), samt de författningar, inklusive förordning (2006:1166) om 
avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som meddelats 
med stöd av denna lagstiftning.  
I denna taxa inkluderas animalieanläggningar, anläggningar för dricksvattenförsörjning 
samt anläggningar för tillverkning av snus eller tuggtobak i begreppet 
livsmedelsanläggning. 

2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för 
1. registrering av livsmedelsanläggningar 
2. årlig offentlig kontroll 
3. uppföljande kontroll som inte var planerad 
4. utredning av klagomål 
5. exportkontroll och utfärdande av exportintyg 
6. importkontroll 
7. handläggning och andra åtgärder vid offentlig kontroll i övrigt 
8. annan offentlig verksamhet i övrigt 
 
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. 
 
3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 
1. offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet som föranleds av klagomål som visar 

sig vara obefogat. 
2. handläggning som föranleds av att beslut enligt livsmedels- och foderlagstiftningen 

överklagas 
 
4 § Beslut om att fastställa avgift enligt 6 § andra stycket, 14 § andra stycket och 18 § tredje 
stycket förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel eller 
särskilda beslut enligt 5 § i förordningen eller andra beslut om avgifter i enskilda fall enligt 
denna taxa fattas av ansvarig nämnd i kommunen. 
 
Timtaxa (timavgift) 

5 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1384 kronor per timme kontrolltid. 
Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som fastställts för en anläggning eller i 
förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra grunder 
som anges i taxan.  
 
Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har 
använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och 
myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i 
övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. Kontrolltiden inbegriper både offentlig 
kontroll och annan offentlig verksamhet. 
 
Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift 
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ut. För inspektioner, mätningar och övrig offentlig kontroll eller annan offentlig 
verksamhet som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, 
julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas 
avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 
 

Avgift för registrering 
 

6 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift 
motsvarande en timmes kontrolltid för registreringen. 

Årlig kontrollavgift 

7 § För normal offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet avseende en 
livsmedelsanläggning ska en fast årlig kontrollavgift betalas. 

Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid ansvarig nämnd fastställer för anläggningen. 
Kontrolltiden bestäms genom en riskbedömning av anläggningen bestående av en 
riskklassning med hänsyn till typ av företag och verksamhet, produktionens storlek och 
konsumentgrupper (riskmodul), ett kontrolltidstillägg för märkning/presentation 
(informationsmodul) samt en erfarenhetsklassning med hänsyn till de erfarenheter som 
Miljö- och byggnämnden har erhållit vid offentlig kontroll av verksamheten 
(erfarenhetsmodul). För beräkning av kontrolltid samt inplacering i erfarenhetsklass 
tillämpas Riskklassning av livsmedelsanläggningar Stödjande instruktion för 
Livsmedelsverket och kommuner. 

Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att den erhållna kontrolltiden multipliceras med 
timtaxan. 

 
För slakterier, styckningsanläggningar och vilthanteringsanläggningar tillkommer enligt 18 § 
förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel en bemanningsavgift 
som beräknas genom att miljö- och byggnämnden bestämmer antalet bemanningstimmar 
som åtgår för kontrollen av animaliska biprodukter, specificerat riskmaterial och 
salmonellakontrollprogram. Denna tid multipliceras på samma sätt som i föregående stycke.  

 
8  § Om en tillämpning av 7 § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir 

uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens 
riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens 
bedömning av anläggningens kontrollbehov. 

9  § Den årliga avgiften ska betalas med helt avgiftsbelopp från och med det kalenderår då 
verksamheten påbörjas. Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje 
påbörjat kalenderår. 

10 § Om en anläggning omklassas (erfarenhetsklassning) eller tilldelas annan kontrolltid 
(justering av uppenbart orimlig kontrolltid) efter att offentlig kontroll har utförts, ska 
den nya avgiften betalas från och med det år beslutet fattas, om avgift för gällande år inte 
redan har tagits ut. Undantag är de verksamheter som omklassas i början av året med 
avseende på hur verksamheten har drivits under föregående år (erfarenhetsklassning) 
som då skall betala den nya avgiften samma år som beslut om klassningen har fattats. 

11 § Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den livsmedelsföretagare vars verksamhet 
är föremål för kontroll vid kalenderårets början. 

12 § Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det att 
verksamheten vid anläggningen har anmälts som upphörd. 
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Avgift för uppföljande kontroll, annan offentlig verksamhet och utredning av 
klagomål 

13 § Om påvisandet av bristande efterlevnad medför offentlig kontroll eller annan 
offentlig verksamhet som går utöver den normala kontrollverksamheten, tas avgift ut 
enligt timtaxan för all nedlagd tid som den uppföljande offentliga kontrollen ger upphov 
till samt för de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av prover. Detsamma 
gäller för offentlig kontroll som föranleds av ett klagomål som leder till att bristande 
efterlevnad hos livsmedelsföretagaren kan bekräftas. 

Avgift exportkontroll 

14 § Livsmedelsföretagare ska utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 § betala avgift till 
miljö- och byggnämnden för sådan särskild offentlig kontroll, inklusive utfärdande av 
exportintyg, som föranleds av införselbestämmelser i tredje land.  
 
Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, beräknat 
enligt 5 §. 

Avgift importkontroll 

15 § Importör eller dennes ombud ska, utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 §, betala 
avgift till miljö- och byggnämnden för sådan särskild importkontroll som följer av 
förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett 
tredje land och de EU-bestämmelser som förordningen kompletterar. 
 
Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, beräknat 
enligt 5 §, och nämndens faktiska kostnader för provtagning och analys av prover 

Höjning eller nedsättning av avgift 

16 § Om det finns särskilda skäl får ansvarig nämnd besluta att avgift enligt denna taxa 
ska höjas, sättas ned eller efterskänkas. 

Avgiftens erläggande m.m. 

17 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Ulricehamns kommun. Betalning ska 
ske inom tid som anges i beslut om avgift eller i faktura. 

Verkställighetsfrågor m.m. 

18 § Av 33 § livsmedelslagen, framgår att kommunal nämnd får förordna att dess beslut 
om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas. 

19 § Enligt 31 § livsmedelslagen överklagas kommunal nämnds beslut om avgift hos 
länsstyrelsen. 

En kommunal nämnds beslut om sanktionsavgift överklagas dock till allmän 
förvaltningsdomstol. 

 

 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2021.



 
 
 

Taxa för kontroll enligt Lag om handel med vissa receptfria 
läkemedel (2009:730) 

Inledande 
 

1 § Avgift enligt denna taxa betalas för den kontroll enligt Lagen om handel med vissa 
receptfria läkemedel som Miljö- och byggnämnden bedriver inom Ulricehamns kommun. 

 
Avgiftsskyldig 

 
2 § Avgiftsskyldig är den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel med vissa receptfria 
läkemedel inom Ulricehamns kommun. 

 
Avgifter 

 
3 § Kontroll av verksamhetsutövare som bedriver detaljhandel enligt lagen om handel med 
vissa receptfria läkemedel debiteras avgift med 1006 kr per timme. 

 
Timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid. Med handläggningstid 
avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av 
ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, restid, 
revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning 
och beslut. Sådan avgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Om den 
sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. 
För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 
och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 
midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 
 
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. 

Nedsättning av avgift 

4 § Om det finns särskilda skäl, får Miljö- och byggnämnden i det enskilda fallet 
– med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter – 
sätta ned eller efterskänka avgiften. 

Avgiftens erläggande 
5 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Ulricehamns kommun. Betalning ska ske 
inom tid som anges i beslut om avgift eller i faktura. 

 
 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2021.



 
 
 

Taxa för prövning och tillsyn av folköl enligt Alkohollagen 
(2010:1622) 

Inledande 
 

1 § Avgift enligt denna taxa betalas för den prövning och tillsyn av försäljning av folköl enligt 
Alkohollagen som Miljö- och byggnämnden bedriver inom Ulricehamns kommun. 

 
Avgiftsskyldig 

 
2 § Avgiftsskyldig är den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med folköl 
inom Ulricehamns kommun. 

 
Avgifter 

 
3 § Prövning och tillsyn av verksamhetsutövare som bedriver anmälningspliktig 
näringsverksamhet med folköl debiteras avgift med 1006 kr per timme. 

 
Timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid. Med handläggningstid 
avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av 
ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, restid, 
revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning 
och beslut. Sådan avgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Om den 
sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. 
För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 
och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 
midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 
 
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. 

 
Nedsättning av avgift 

4 § Om det finns särskilda skäl, får Miljö- och byggnämnden i det enskilda fallet 
– med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter – 
sätta ned eller efterskänka avgiften. 

Avgiftens erläggande 
5 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Ulricehamns kommun. Betalning ska ske 
inom tid som anges i beslut om avgift eller i faktura. 

 
 
 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2021.



Taxa för tillsyn och tillstånd enligt lagen (2018:2088) om tobak och 
liknande produkter 

Inledande 
 

1 § Avgift enligt denna taxa betalas för den prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och 
liknande produkter som Miljö- och byggnämnden bedriver i Ulricehamns kommun. 

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. 
 
Avgiftsskyldig  
2 § Avgiftsskyldig är den som bedriver tillståndspliktig näringsverksamhet med försäljning av 
tobak och liknande produkter inom Ulricehamns kommun. 
 
Avgift för ansökan om försäljningstillstånd 
3 § Kommunen får ta ut en avgift för prövningen av ansökan om försäljningstillstånd enligt 
de grunder som beslutas av kommunfullmäktige. Avgiften baseras på beslutad timtaxa för 
aktuellt år multiplicerat med antal timmar enligt nedanstående. 

 
Typ av tillstånd Timmar 
 
Stadigvarande försäljningstillstånd detaljhandel  
 

 
7,5 

Stadigvarande försäljningstillstånd partihandel 7,5 

Tillfälligt tillstånd till allmänheten (upp till tre dagar) 3,5 

Ändrade förutsättningar i bolag, bl.a. prövning av nya ägare i 
HB och AB 

3,5  

  
  

Avgift för tillsyn 
4 § Avgift tas ut med 1006 kr per timma för tillsyn av verksamhetsutövare som bedriver 
tillståndspliktig näringsverksamhet med försäljning av tobak och liknande produkter. 

Nedsättning av avgift    
5 § Om det finns särskilda skäl, får miljö- och byggnämnden, i det enskilda fallet – med 
hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter – sätta ned 
eller efterskänka avgiften. 

 
Avgiftens erläggande 
6 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Ulricehamns kommun. 

 
Betalning av avgift för prövning av försäljningstillstånd enligt denna taxa ska erläggas innan 
prövningen påbörjas. 

 
Betalning av avgift för tillsyn ska ske inom tid som anges i beslut om avgift eller i faktura. 
 
_________________________ 
 
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2021



 
Avgifter för serveringstillstånd, timavgift 1 006 kr 
 
 

Typ av tillstånd Tidsåtgång Avgift 

Stadigvarande serveringstillstånd 9,5 timmar 9 557 kr 

Tillstånd för provsmakning vid arrangemang 
(upp till tre dagar) 4,5 timmar 4 527 kr 

Ny bolagsform samma personer 4,5 timmar 4 527 kr 

Utvidgade tillstånd 3,0 timmar 3 018 kr 

Tillfälligt utvidgade tillstånd, serveringstid, 
serveringsområde 2,0 timmar 2 012 kr 

Ändrade förutsättningar i bolag, bl.a. prövning av 
nya ägare i HB och AB 3,5 timmar 3 521 kr 

Stadigvarande servering i gemensamt 
serveringsutrymme (per sökande) 3,0 timmar 3 018 kr 

Tillfällig servering i gemensamt 
serveringsutrymme (per sökande) 1,0 timma 1 006 kr 

Tillfälligt tillstånd till allmänheten (upp till tre 
dagar) 5,0 timmar 5 030 kr 

Tillfälligt tillstånd till slutna sällskap 2,0 timmar 2 012 kr 

Avgift för kunskapsprov 
 

1 006 kr/tillfälle 

 
 



Tillsynsavgifter för serveringstillstånd 
 
Fast avgift 
 
2,0 timmar/år 2 012 kr 
 
 
Rörlig avgift 
 

Alkoholomsättning/omsättning 
mat och dryck Tidsåtgång Avgift 

Över 70 % 12 timmar 12 072 kr 

50-69 % 10 timmar 10 060 kr 

26-49 % 8 timmar 8 048 kr 

11-25 % 6 timmar 6 036 kr 

6-10 % 4 timmar 4 024 kr 

0-5 % 2 timmar 2 012 kr 
 
De som har en alkoholomsättning under 50 000 kronor hamnar i den lägsta kategorin, 
motsvarande 0-5 procent, oavsett procentuell alkoholomsättning. 
 
För tillsynsavgift för nytt serveringstillstånd, som startar första halvåret, debiteras en total 
tillsynsavgift motsvarande 2 timmar. Serveringstillstånd som startar under andra halvåret 
debiteras en total tillsynsavgift motsvarande 1 timma.  
 
Rörlig tillsynsavgift för tillfälliga tillstånd debiteras 1 006 kronor per påbörjad timma. 
 
Vid extra kontroll debiteras 1 006 kronor per påbörjad timma. 
 
Restaurangrapporten ska lämnas in varje år enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter om 
statistiska uppgifter om servering av spritdrycker, vin, starköl, jästa alkoholdrycker och 
andra alkoholdrycksliknande preparat. Om restaurangrapporten inte kommer in i tid 
skickar tillståndsmyndigheten en påminnelse. 
 
Påminnelse 1 försenad restaurangrapport debiteras 550 kronor. 
Påminnelse 2 försenad restaurangrapport debiteras 550 kronor samt debitering i högsta 
avgiftsklassen (motsvarande över 70 procent alkoholomsättning). 
 
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. 
 
Kommunens bankgiro är: 5689-3332



Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer (2014:799) 
 
 
Inledande bestämmelser 
 
1 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för tillsyn som utförs av miljö- och byggnämnden i 
Ulricehamns kommun 
enligt lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer och Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 98/2013 av den 15 januari 2013 om saluföring och användning av 
sprängämnesprekursorer.  
 
Avgiftsskyldig 
 
2 § Avgiftsskyldiga är de som är ekonomiska aktörer enligt förordningen om saluföring och 
användning av sprängämnesprekursorer och som tillhandahåller sprängämnesprekursorer 
till enskilda. 
 
Avgifter 
 
3 § Avgift tas ut som en timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden 
multipliceras med timtaxan. Timtaxan är 1006 kronor.  
 
Timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid. Med handläggningstid 
avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av 
ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, restid, 
revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning 
och beslut. Sådan avgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Om den 
sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. 

För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 
och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 
midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

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. 

 
Nedsättning av avgift 

4 § Om det finns särskilda skäl, får Miljö- och byggnämnden i det enskilda fallet 
– med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter – 
sätta ned eller efterskänka avgiften. 

 
Avgiftens erläggande 
 
5 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Ulricehamns kommun. Betalning ska ske 
inom tid som anges i beslut om avgift eller i faktura. 
 

_______________ 



Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2021
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1 Inledning 
Avgifterna följer Sveriges Kommuner och regioner rekommendationer till taxor med vissa 
justeringar för att motsvara handläggningstid och följa Ulricehamns kommuns 
styrdokument.  

2 Beräkning av avgifter  
Avgiften för viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan. Avgifterna beräknas som 
en funktion av ett värde som utgör en tusendel av gällande prisbasbelopp enligt 
socialförsäkringsbalk (2010:110) samt ärendeberoende faktorer som grundar sig på den 
tidsåtgång och komplexitet som handläggning av respektive ärendetyp kräver. 

2.1 Benämningar av faktorer för beräkning av 
avgifter 

KF Kartfaktor 
mPBB Milliprisbasbelopp - en tusendels prisbasbelopp 
MF Mätningsfaktor 
NKF Nybyggnadskartefaktor 
UF Utstakningsfaktor 
 

2.2 Grundprincip för beräkning av avgift 
Grundprincip: Faktor x mPBB  

Mätningsavgift: Beräknas efter byggnadsarean BYA+OPA 

Kartavgift:  Beräknas efter markarean 

Timavgift:  Antal nedlagd tid i ärendet 

Vid beräkning av bruttoarea (BTA), öppenarea (OPA) och byggnadsarea (BYA) ska 
mätreglerna enligt Svensk Standard SS 21054:2009, gälla i tillämplig omfattning. Arean 
bestäms med den noggrannhet som inlämnade ritningar medger. 
 

2.3 Avgiftsbestämning  
Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet inkommit.  
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3 Avgift för nybyggnadskarta 
Avgift = mPBB x NKF  

Nybyggnadkarta krävs om byggnadsnämnden anser det nödvändigt. Nämnden anger 
riktlinjer för när nybyggnadskarta ska upprättas. Granskningsavgift tas endast ut när konsult 
upprättat kartprodukten 

Tillhandahålls en nybyggnadskarta utan att det finns en ansökan om lov för det område som 
kartan avser, ska tjänsten belastas med moms.  

Åtgärdsfaktor (kartavgift = NKF) vid upprättande av nybyggnadskarta m.m.  

 

Tabell 1 Bygglovskarta 

 
Tabell 2 Förenklad nybyggnadskarta 

 
Tabell 3 Nybyggnadskarta 

Beskrivning avgift 
Bygglovskarta Timtaxa 

Förenklad nybyggnadskarta NKF 
Enbostadshus/enstaka byggnad oavsett 
tomtyta 

110 

Övriga byggnader som inte är enbostadshus 
<1 999 m² 

100 

2000–4 999 m² 150 
5000–9 999 m² 200 
10 000–15 000 m² 250 
Tomtyta större än 15 000 m2 250 eller timtaxa 
Särskild komplettering  Timtaxa 
Granskning  10 
Komplettering av nybyggnadskarta 40 

Nybyggnadskarta NKF 
Enbostadshus/enstaka byggnad oavsett 
tomtyta 

150 

Övriga byggnader som inte är enbostadshus 
<1 999 m² 

150 

2000–4 999 m² 250 
5000–9 999 m² 350 
10 000–15 000 m² 450 
Tomtyta större än 15 000 m2 450 eller timtaxa 
Särskild komplettering  Timtaxa 
Granskning  10 
Komplettering av nybyggnadskarta 40 
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Tabell 4 Karta och mätning vid strandskyddsärende 

 

4 Avgift för tillfälligt nyttjande av digital 
geografisk information 

 
Avgift per HA = mPBB x KF  
(Moms 6 % tillkommer) 
 
Kommunens kartmaterial är upphovsrättsligt skyddat. Vid upplåtelse av kommunalt 
kartmaterial överlåts normalt endast rätten att nyttja materialet för visst ändamål (icke 
exklusiv rätt). Nyttjanderätten bör normalt begränsas i tiden och till visst angivet ändamål. 
 
Kommunens kartmaterial är upphovsrättsligt skyddat. Vid upplåtelse av kommunalt 
kartmaterial överlåts normalt endast rätten att nyttja materialet för visst ändamål (icke 
exklusiv rätt). Nyttjanderätten bör normalt begränsas i tiden och till visst angivet ändamål. 
 

Tabell 5 Primärkarta 

Primärkarta innehåll i kartan Informationsandel i % KF 
Gränser och fastighetsbeteckning 30 9 
Byggnader och övriga 
topografiska objekt 

30 9 

Vägar, järnvägar, adresser 20 6 
Höjdinformation 20 6 
All information 100 30 

 

Tabell 6 Övriga digitala kartprodukter 

Övriga digitala kartprodukter KF 
Översiktlig karta 2 
Stadskarta 1,5 

 

Tabell 7 Grundkarta 

Kartprodukt Avgift 
Grundkarta Timtaxa 
Inmätning av objekt utöver det som ingår i 
grundkartan 

Timtaxa 

Kartprodukt och mätning vid 
strandskydd  

NKF 

Tomtyta <1 999 m² 150 
2000–4 999 m² 250 
5000–9 999 m² 350 
10 000–15 000 m² 450 
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Tabell 8 Avgift för stadsmodell i 3D 

Beskrivning KF 
Stadsmodell i 3D 7,5 

 

Tabell 9 Avgift för digitalt ortofoto 

Beskrivning  KF 
Digitalt ortofoto 7,5 

 

 

Tabell 10 Avgift för karta/ortofoto/flygbild på papper 

Karta/ortofoto/flygbild på papper*  KF 
Nyttjanderätt vid utskrift dm²  
0–150 8 
150< 4 
*Vid utskrift tillkommer kostnad för material  

 

Tabell 11 Avgift för snedbild/fotografi 

Snedbild/fotografi*  KF 
Kommersiellt bruk (digital bild) 25 
Privat bruk (digital bild) 6 
Privat bruk (utskrift på fotopapper A4) 2,5 
Privat bruk (utskrift på fotopapper A3) 4 
*Vid utskrift i större format tillämpas täckande utskrift samt eventuell tidsersättning och materialkostnad 

 

Tabell 12 Avgift för digital adressinformation 

Digital adressinformation  KF 
Adresspunkt inkl. koordinat 0,0125 

 

5 Markering och inmätning av tillfällig 
mätpunkt 

Avgift = mPBB x MF 
(Moms 25 % tillkommer) 
 
 

Tabell 13 Avgift för markering och inmätning av tillfällig punkt 

Objekt  MF 
Markering och inmätning av tillfällig 
mätpunkt (minimum 3 punkter per 
beställning) 

10 
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6 Utskrift 
Avgift = mPBB x A x ÅF  (Moms 6 % tillkommer)  

 

Utskrift på papper, area dm² ÅF 
Text och linjer 0,08 
Täckande utskrift (ytor, raster) 0,16 

 

7 Avgift för utstakning 
Grovutstakning kostar 50 % av priset för utstakning. 
Utstakningsavgift = mPBB x UF exkl. moms (Moms 25 % tillkommer) 
 

Avgiften för utstakning skall beräknas för hela ärendet om det ingår i samma beslut om lov, 
även om det består av flera fristående byggnader och dessa stakas ut vid samma tillfälle. När 
utstakning av grupphusområde görs vid flera tillfällen, korrigeras avgiften för extrakostnader i 
efterhand i samband med slutavräkning. Om ett ärende innehåller flera olika 
hustyper räknas sammanlagda byggnadsarean (BYA+ OPA) för varje hustyp för sig. I 
avgiften för utstakning ingår markering av en höjdfix. Byggfixen redovisas i läge och höjd på 
utstakningsskissen. Utstakning kan utföras av byggnadsnämndens personal eller annan med 
verifierad mätningsteknisk kunskap som byggherren föreslår. Om utstakning utförs av annan 
än byggnadsnämndens personal, tas avgift ut för underlagsdata, grundmaterial m.m. med 20 
% av den avgift som skulle utgått om kommunen utfört arbetet. 
 
 

Tabell 14 Avgift för utstakning huvudbyggnad 

Beskrivning UF 
Huvudbyggnad – nybyggnad (4 punkter)  
Mindre tillbyggnad, garage, uthus m.m. 
15–49 m2 

80 

1–199 m2 180 
200-499m2 210 
500-999m2 240 
1000–1 999 m2 290 
2000–2 999 m2 340 
Större än 3000 m2 390 
Tillägg per punkt över 4 10 
Objekt större än 3000 m2. Avgiften ska 
beräknas för hela ärendet under 
förutsättning att det ingår i samma beslut. 

Anbudsförfarande 

Utstakning, detaljpunkter, mätningslinjer 
och arbetsfixar. 

Timtaxa 
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Tabell 15 Avgift för utstakning komplementbyggnad 

Komplementbyggnad nybyggnad 
garage/uthus till en-och 
tvåbostadshus (4 punkter) 

UF 

0–199 70 
Tillägg per punkt utöver 4 5 

 

Tabell 16 Avgift för utstakning tillbyggnad 

Tillbyggnad nybyggnad (4 punkter) UF 
0–199 50 
200–1000 100 
Tillägg per punkt utöver 4 5 

 

Tabell 17 Avgift för övrig utstakning 

Övrig utstakning UF 
Plank eller mur 50 
Transformatorstation 70 
Detaljpunkter och mätningslinjer Timtaxa 

 

8 Avgift för lägeskontroll 
mPBB*MF exkl. moms (Moms 25 % tillkommer) 
 
Lägeskontroll utförs inte i ärenden <15 m2 

Om ett ärende innehåller flera olika hustyper räknas sammanlagda 
byggnadsarean (BYA + OPA) för varje hustyp för sig. 
 
För ärende större än 5 000 m2 vid nybyggnad och större än 1 000 m² vid 
tillbyggnad gäller anbudsförfarande. 
 
Tabell 18 Avgift för lägeskontroll huvudbyggnad 

Huvudbyggnad nybyggnad (4 
punkter) 

MF 

0–49 60 
50–199 75 
200–499 90 
500–999 110 
1000–1999 130 
2000–2999 150 
3000–5000 170 
Tillägg per punkt utöver 4 2 
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Tabell 19 Avgift för lägeskontroll komplementbyggnad 

Komplementbyggnad nybyggnad 
garage/uthus till en-och 
tvåbostadshus (4 punkter) 

MF 

0–49 40 
50–199 40 
Tillägg per punkt utöver 4 1 

 

Tabell 20 Avgift för lägeskontroll tillbyggnad 

Tillbyggnad nybyggnad (4 punkter) MF 
0–49 40 
50–199 40 
200–1000 80 
Tillägg per punkt utöver 4 1 

 

9 Avgift för 
gränsutvisning/gränsutredning 

 

Beskrivning Avgift 
Gränsutvisning/gränsutredning Timtaxa  

 

10 Timtaxa 
I ärenden där det inte finns fastställda objektfaktorer är det möjligt att ta ut avgift baserat på 
handläggningstimmar. Avgiften är den totala tiden för handläggning och administration i 
ärendet multiplicerat timavgiften.  
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Inledning 
Inför 2020 arbetade medarbetare inom byggenheten fram ett förslag till taxa för 
myndighetsutövningen som ska vara mer förutsägbar, lättare att tillämpa samt med den 
flexibilitet som krävs för att kunna beakta komplexiteten i ett ärende samt hur väl den 
sökande bidrar till en effektiv och rättssäker process. Kort uttryck ska en sökande bara betala 
för de moment som behövs i handläggningen samt att denne även ska ha nytta av att lämna 
in kompletta och korrekta handlingar så tidigt som möjligt i processen. 
 
Denna taxa har nu tillämpats under 2020 och befunnits fungera väl förutom några mindre 
justeringar i de faktorer som kan påverka kostnaden för ett ärende. Det är faktorer som visat 
sig vara allt för höga i relation till den tid handläggningen tar och andra för låga. Detta har nu 
justerats för att ge en mer korrekt bild av faktisk handläggningstid. 
 
Påverkan på budgeten bedöms bli marginell med anledning av att de ärenden där faktorer 
justerats är relativt få. 

Bestämmelser om taxan 
Denna taxa gäller för den nämnd i Ulricehamns kommun som är utsedd att utföra 
byggnadsnämndens uppdrag enligt plan- och bygglagen, vilket är Miljö- och byggnämnden. 
Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL, eller kommunallagen 
(2017:725), om inget annat anges. Avgifterna är avsedda att täcka kostnaden för den aktuella 
myndighetsutövningen eller tjänsten.  
Det tas inte ut någon mervärdesskatt (moms) på avgifter när det gäller myndighetsutövning. 
Taxan består av dessa bestämmelser med tillhörande tabeller och bilagor. 

Definitioner 

Mätregler enligt svensk standard 
Vid beräkning av bruttoarea (BTA), öppenarea (OPA) och byggnadsarea (BYA) ska 
mätreglerna enligt Svensk Standard SS 21054:2009, gälla i tillämplig omfattning. Arean 
bestäms med den noggrannhet som inlämnade ritningar medger. 

Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter 
HF 1 Handläggningsfaktor lovskede (lovärenden) 
HF 2 Handläggningsfaktor tekniskt skede och byggskede (lovärenden och 
anmälningsärenden) 
KOM Faktor för kommunicering  
mPBB ”Milliprisbasbelopp” en tusendels prisbasbelopp, enligt socialförsäkringsbalk  
OF Objektfaktor, areabaserad eller fast beroende på åtgärd 
XF Komplexitetsfaktor 
BTA  Bruttoarea, totala arean för samtliga våningar, t ex byggnadsarea 100 m² i två 

våningar ger BTA 200 m²  
OPA Öppen area, area utan väggar, t ex carport 
BYA  Byggnadsarea, den yta på marken som en byggnad tar i anspråk, används inte i 

denna taxa men är relevant då den används i detaljplaner och därmed ligger till 
grund för bedömningar gällande bygglov. 

Beräkning av avgifter enligt taxan 
Inledning 
Avgiften för en viss åtgärd beräknas på de faktorer som är aktuella i varje enskilt fall. 
Avgiften beräknas som en funktion av ett värde som utgör en tusendel av gällande 
prisbasbelopp (mPBB) samt ärendeberoende faktorer som grundar sig på den tidsåtgång och 
komplexitet som handläggningen av respektive ärendetyp kräver.  
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Därutöver kan justeringsfaktor N läggas till funktionen i syfte att anpassa avgiftsnivån till 
förhållanden inom kommunen, dock alltid med beaktande av självkostnadsprincipen. 
Ulricehamns kommun använder justeringsfaktor N=1,0. Då denna faktor blir utan betydelse 
för slutresultatet, i Ulricehamns kommun, tas den bort i samtliga formler och omnämns 
därför inte mer. 
 
För att få en mer rättvis taxa införs en faktor som benämns komplexitetsfaktor, vilken mer 
korrekt ska bidra till att sökanden ska betala en avgift som baseras på faktiskt nedlagd tid. 
Tiden är beroende av hur komplext ärendet är samt hur tidigt i processen korrekta och 
kompletta handlingar kommer in till myndigheten. 
 

Grundprincip för beräkning av avgift  
Avgift vid lov: 
HF 1 och HF 2 summeras vid lovärenden, vilket ger: 
Avgift  OF x (HF1 + HF2) x mPBB x XF 
 
Avgift vid anmälan: 
Endast HF 2 används, vilket ger: 
Avgift  OF x HF2 x mPBB x XF 
 
Besked, t ex förhandsbesked, och ärenden som avvisas har en fastlagd avgift kopplad till 
prisbasbelopp 
Kommuniceringsavgift  KOM x mPBB, där KOM varierar med arbetsinsatsen. 
Timavgift  antal tim nedlagd tid i ärendet  

Debitering 
Avgifter debiteras vid beslut om lov och startbesked och vid expediering av besked. Vid 
övriga, t ex anmälningsärenden debiteras vid slutbeskedet. Återtas en ansökan eller anmälan 
där handläggningen är påbörjad tas en avgift ut motsvarande nedlagd tid.   

Tidsersättning 
I ärenden där det inte finns objektfaktorer fastställda eller där handläggningstiden har 
frångått det normala fallet är det möjligt att ta ut avgift baserat på timavgiften.  
Avgiften är den totala tiden för handläggning och administration i ärendet gånger 
timavgiften.  

Avräkning 
Om synnerliga skäl föreligger kan nämnden, efter särskild prövning, återbetala erlagda 
avgifter för beslut eller handläggning som nämnden inte utfört. 
 
Den särskilda prövningen kan ske först när ett beslut har upphört att gälla.  

Avgift för besked 
Tabell 1 Avgift för besked 

Typ av besked Beskrivning 
Förhandsbesked (lokaliseringsprövning)  
 Utom planlagt område 120 mPBB 
 Inom planlagt område 60 mPBB 
Ingripandebesked 40 mPBB 
Villkorsbesked 40 mPBB 

Avgift för kommunicering tillkommer enligt tabell 7. 
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Övriga avgifter  

Tabell 2 Beslut som påverkar avgifter  
Typ Beskrivning 
Avslag (lov) HF1 
Vägrat startbesked (lov, anmälan) 0,25 HF2  
Avvisat ärende  20 mPBB 
Återtagen ansökan (innan påbörjad handläggning) Ingen avgift 
Återtagen ansökan (påbörjad handläggning)  Tidsersättning 
Försvårad delgivning1  En timmas handläggningstid 

 

Tabeller över faktorer för beräkning 
Objektfaktorer 
Objektsfaktorn är grunden för den avgift som tas ut på när det gäller miljö- och 
byggnämndens myndighetsutövning. Den kan vara fast och är då beroende av vilken åtgärd 
det är frågan om eller den kan vara baserad på arean. 

Areabaserade objektsfaktorer  
Arean avser bruttoarea (BTA) + öppenarea (OPA) och bestäms enligt följande: 
Nya byggnader   sammanlagd area  
Ändring av byggnader     arean ändringen avser 
Ändrad användning     arean ändringen avser 
Inredande av ytterligare bostad/lokal   arean ändringen avser  
Rivning av byggnadsverk    arean rivningen avser 
 
Tabell 3 objektfaktor (OF) byggnader  

Area (m2)  OF  
0-49 4 

50-129 6 
130-199 8 
200-299 10 
300-499 12 
500-799 16 
800-999 18 

1 000-1 999 20 
2 000-2 999 30 
3 000-3 999 40 

4 000- 50 + 2 per 1000 m2  ytterligare 
  

Objektsfaktorer för övriga byggnadsverk och markåtgärder  
Arean avser anläggningens area och bestäms enligt följande: 
Nya och ändringar av anläggningar  anläggningens area inkl. tillhörande mark (ej byggnad) 
Ändring av marknivå   ändringens yta 
Nya/ändring av parkeringsplatser   ny yta som används inkl in/utfart 
Upplag (ej byggnad)   upplagets area inkl markarea 
Skogsplantering   planteringens area 

 
1 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 
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Tabell 4 objektfaktor (OF) anläggningar och markåtgärder 

Area OF  
0-99 4 

100-199 6 
200-599 10 
600-1199 14 

1200-1999 16 
2000-3999 20 
4000-7999 30 

8000- 40 + 1 per 1000 m2  ytterligare     
 

Skyltar och ljusanordningar 
Objektsfaktorn, OF, baseras på skyltytans area, sammanlagd area vid flera skyltar i samma 
ärende. 
 
Tabell 5, objektfaktor (OF) skylt och ljusanordning 

Typer OF 
 < 2 m2 2 - 4 m2 > 4 m2 
Fristående skylt, ljusanordning 2 4 6 

Fasadmonterade skyltar inkl vepa, ljusanordning 2 3 5 

 

Fasta objektfaktorer 
Tabell 6, objektfaktor (OF) för specifika åtgärder 

Åtgärd/objekt OF 

Inredande av ytterligare bostad, lokal för verksamhet (en/tvåbostadshus) 6 (4) 

Frivilligt bygglov/anmälan 2 

Uteservering, per verksamhet 2 

Ny/ändring av balkong 1-5 st 2 

Ny/ändring av balkong > 5 st 4 

Fasadändring, som omfattar mindre än 100 m2 fasadarea 
(en/tvåbostadshus) 

3 

Fasadändring, som omfattar 100 m2 fasadarea eller mer 5  

Upplag  4 

Transformatorstation 4 

Mur och eller plank vid en/tvåbostadshus 2 + 0,1/m ytterligare 

Mur och/eller plank 4 + 0,2/m ytterligare 

Radio- telemast eller torn/st. 5 

Vindkraftverk/st. 12 

Parkeringsplatser färre än 20 platser (en/tvåbostadshus) 4 (2) 

Parkeringsplatser 20 platser eller fler 6 

Mycket enkla byggnader x < 50 m2 3 

Rivning (eget ärende) 5 

Trädfällning < 5 träd 3 

Trädfällning >= 5 träd 5 
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Ny/ändring av eldstad eller rökkanal  3 

Ny/ändring av ventilationsanläggning (en/tvåbostadshus) 10 (5) 

Ny/ändring av anordning för vattenförsörjning (en/tvåbostadshus) 10 (5) 

Ny/ändring av avloppsanordning (en/tvåbostadshus) 10 (5) 

Ändring av bärande konstruktion/brandskydd, mindre < 5 m2 5 

Ändring av bärande konstruktion/brandskydd, större > 5 m2 10 

Ny/ändring hiss (en/två bostadshus), 10 (3) 
x Mycket enkla byggnader är byggnader som ej värms upp t.ex. carport, skärmtak, inglasade 
uteplatser/växthus och liknande.  
 

Kommunikationsfaktorer 
Kommuniceringsavgift = KOM x mPBB   

Tabell 7 Underrättelse och expediering  
Kommunikation: Beskrivning KOM 
1-2 Berörda fastigheter Grannehörande 20 
3-10 Berörda fastigheter Grannehörande 40 
>10 Berörda fastigheter Grannehörande 80 
Kungörelse (> 25 utskicksbrev eller vid behov) Grannehörande  100 
Meddelande av beslut Kungörelse av beslut i Post- och 

Inrikes-tidning, inkl informationsbrev 6 
 

Handläggningsfaktorer  
Faktorerna bestäms av handläggningens omfattning och inkluderar administrativa uppgifter. 
HF1 och HF 2 bestäms av summan av faktorerna som ingår i prövningen i varje enskilt 
ärende. De aktuella åtgärdernas faktorer adderas, vilket inte är någon skillnad mot tidigare. 
Det som är nytt är att det har delats upp i flera åtgärder då det var för grovhugget tidigare. 
Tabell 8 HF1, handläggningsfaktor för lovskede  

Lämplighetsprövning  Faktor 
Bedömning av plats   
Kontroll mot detaljplan eller områdesbestämmelser 3 
Kontroll mot gällande förhandsbesked 2 
Lokaliseringsprövning (Ej ianspråktagen plats) 20 
Kontroll mot befintlig användning av plats 2 
Bedömning av byggnadsverket  
Placering 4 
Yttre form, färg och material 3 
Varsamhet 3 
Användbarhet och tillgänglighet 3 
Bedömning av avvikelse från krav på ovanstående 3 
Lämplig för ändamålet (inre utformning):  
Utformning av bostadsutrymmen (1-2 bostad) 3 
Utformning av bostadsutrymmen (flerbostadshus) 6 
Utformning av verksamhetsutrymmen (arbetslokaler) 6 
Utformning av publika utrymmen 6 
Utformning andra utrymmen (komplement el. liknande) 2 
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Bedömning av tomt  
Naturförutsättningar  2 
Lämplig utfart och möjlighet för nödvändiga transporter 3 
Möjlighet till parkering, lastning och lossning 2 
Lämpliga ytor för lek och utevistelse 1 
Användbarhet och tillgänglighet 3 
Bedömning av avvikelse från krav på ovanstående 2 
Beslut  
Lovbeslut 1 
Ändringsbeslut 1 

 

Tabell 9 HF2, handläggningsfaktorer för tekniskt skede och byggskede 
Beskrivning  Faktor 
Tekniskt skede (bedömning av utförandets förutsättningar)  
Tekniskt samråd  5 
Granskning av platsens förutsättningar  2 
Granskning av tekniska handlingar 3 
Fastställande av kontrollplan 2 
Startbesked  3 
Byggskede (bedömning och godkännande av åtgärd och utförande)  
Arbetsplatsbesök/st 3 
Ytterligare villkor/beslut 2 
Granskning av önskade ändringar 2 
Slutsamråd 3 
Interimistiskt slutbesked 3 
Slutbesked (inkl granskning av handlingar) 5 

Komplexitetsfaktor  
Större och komplicerade eller tidskrävande projekt kan komma att kräva mer 
handläggningstid. Enkla projekt kan kräva kortare handläggningstid. I taxan tillämpas en 
faktor (XF) för komplicerad resp. enkel handläggning. Alternativt kan särskild tidsersättning 
tillämpas.  
Tabell 10 Tabell för komplexitetsfaktor 

Komplexitetsfaktor (XF) 
Handläggning 

ME 
mycket 
enkel 

E 
enkel 

N 
normal 

K 
komplicera

d 

MK 
mycket 

komplicerad 
X-faktor 0,5 0,8 1,0 1,2 1,5 

 
Förklaring av komplexitetsfaktor 
Faktorn syftar till handläggningen av ärendet och kvalitet på handlingar. Exempel på vad 
som kan ge upphov till att en justering används. 
ME = mycket enkel handläggning, avgiften motsvarar inte nedlagda resurser 
E = enkel handläggning, avgiften motsvarar inte nedlagda resurser 
N = projekt med normal handläggning och granskning (begärd komplettering max 2 ggr) 
K = omfattande handläggning som kräver extra granskning och administration. 
MK = mycket omfattande handläggning som kräver extra granskning och administration. 
I formler anges XFN för normal handläggning, XFE för enkel o s v. 
 
 
 



Miljö- och byggnämndens taxa 

9 
Förslag 2020-05-26 
 
 

Komplexitetsfaktorn baseras, som nämns ovan, på hur komplext ärendet är och arean får 
därmed något mindre betydelse. Komplexitetsbedömningen baseras på hur omfattande 
ärendet är i relation till vad som kan bedömas som ett ”normalärende” vad gäller den tid som 
bedöms behövas. I denna faktor läggs även in hur väl processen flyter vad gäller antal 
kompletteringar och hur många gånger påminnelse behövs. Det innebär i korthet att en 
sökande som kommer in med en korrekt och komplett ansökan tidigt i processen kan få en 
lägre komplexitetsfaktor. I ett inledningsskede ska ärendet presenteras för enhetschef som 
gör bedömningen av om normalfaktorn frångås och ärendet ges en lägre eller högre faktor. 
 

Uppföljning 
Uppföljning av taxan görs kontinuerligt men en större översyn görs årligen inför att 
budgetprocessen i kommunen ska starta då taxan är ett viktigt underlag. Effekten för 
sökanden behöver följas upp för att säkerställa att taxan uppfattas och fungerar rättvist. 
Handläggningen, inklusive framtagning av faktureringsunderlag, ska kännas logisk och vara 
enkel.  
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Budget 2021 och ekonomisk plan 2022-2023 - 
förvaltningens förslag 
Dnr 2020/524 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Förslag till budget 2021 och ekonomisk plan 2022-2023 överlämnas för vidare politisk 
hantering. 
 
Sammanfattning 
Budgetarbetet i budgetutskottet inför färdigställandet av förvaltningens förslag till budget 
2021 och ekonomisk plan 2022-2023 avslutades med budgetutskottets möte 2020-10-05. 
Förvaltningens förslag ligger nu till grund för den vidare politiska hanteringen. 
 
Förvaltningens förslag innebär ett budgeterat ekonomiskt resultat 2021 på 23,8 mnkr, vilket 
motsvarar 1,6 % av intäkterna från skatter och utjämning. Denna resultatnivå innebär att det 
tillförs cirka 109 mnkr från den löpande verksamheten som kan användas för att finansiera 
investeringar. Den föreslagna investeringsbudgeten för 2021 summerar till cirka 268 mnkr. 
Samtidigt beräknas det bli aktuellt att ombudgetera 95 mnkr från investeringsbudgeten 
2020.   
 
Förvaltningens budgetförslag bygger på bedömningar avseende de ekonomiska 
förutsättningarna – skatteunderlag, befolkningsutveckling med mera. Förvaltningens förslag 
bygger också på prognoser och bedömningar om behoven i kommunens verksamhet. 
Regeringens förslag i budgetpropositionen för 2021 har beaktats. 
 
Som bilaga i budgetdokumentet redovisas den lokalförsörjningsplan som har utarbetats i 
förvaltningen och som förvaltningen använder som underlag för den långsiktiga planeringen 
för att försörja verksamheterna med ändamålsenliga lokaler. Lokalförsörjningsplanen är inte 
beslutad på politisk nivå. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-10-06 från kommunchef  
2 Budget 2021 och ekonomisk plan 2022-2023 - förvaltningens förslag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-10-06 

Tjänsteskrivelse Budget 2021 och ekonomisk plan 
2022-2023 - förvaltningens förslag 
Diarienummer 2020/524, löpnummer 3015/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Förslag till budget 2021 och ekonomisk plan 2022-2023 överlämnas för vidare politisk 
hantering. 
 
Sammanfattning 
Budgetarbetet i budgetutskottet inför färdigställandet av förvaltningens förslag till budget 
2021 och ekonomisk plan 2022-2023 avslutades med budgetutskottets möte 2020-10-05. 
Förvaltningens förslag ligger nu till grund för den vidare politiska hanteringen. 
 
Förvaltningens förslag innebär ett budgeterat ekonomiskt resultat 2021 på 23,8 mnkr, vilket 
motsvarar 1,6 % av intäkterna från skatter och utjämning. Denna resultatnivå innebär att det 
tillförs cirka 109 mnkr från den löpande verksamheten som kan användas för att finansiera 
investeringar. Den föreslagna investeringsbudgeten för 2021 summerar till cirka 268 mnkr. 
Samtidigt beräknas det bli aktuellt att ombudgetera 95 mnkr från investeringsbudgeten 
2020.   
 
Förvaltningens budgetförslag bygger på bedömningar avseende de ekonomiska 
förutsättningarna – skatteunderlag, befolkningsutveckling med mera. Förvaltningens förslag 
bygger också på prognoser och bedömningar om behoven i kommunens verksamhet. 
Regeringens förslag i budgetpropositionen för 2021 har beaktats. 
 
Som bilaga i budgetdokumentet redovisas den lokalförsörjningsplan som har utarbetats i 
förvaltningen och som förvaltningen använder som underlag för den långsiktiga planeringen 
för att försörja verksamheterna med ändamålsenliga lokaler. Lokalförsörjningsplanen är inte 
beslutad på politisk nivå. 
 
 
Ärendet 
Se sammanfattning. 
 
Beslutsunderlag 
1 Budget 2021 och ekonomisk plan 2022-2023 - förvaltningens förslag 
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Omvärldsanalys och ekonomiska förutsättningar 
 
Omvärldsanalys 

Världen förändras och bland annat kommuner blir allt mer beroende av omvärlden och 
beslut som fattas på internationell och nationell nivå. I bilaga i budgetdokumentet redovisas 
de övergripande trender som påverkar förutsättningarna för den mångfasetterade 
verksamhet som Ulricehamns kommun bedriver. Exempel på sådana trender är 
globalisering, demografi, klimatförändringar, teknik och värderingar. I omvärldsbilagan 
redovisas även bedömningar och analyser avseende ekonomiska förutsättningar, 
befolkningsutveckling, personalförsörjning mm. Omvärldsanalysen omfattar även 
bedömningar från kommunens olika verksamhetsområden. 

 
Analys av kommunens ekonomi 

Kommunforskning i Västsverige (KFi) gör varje år så kallade finansiella profiler på 
kommunerna i bland annat Västra Götalands län. I årets rapport, baserad på 2019 års 
bokslut, konstateras att Ulricehamn har ett mycket starkt ekonomiskt läge. Resultatnivån 
framöver behöver även fortsättningsvis vara tillräckligt hög för att ge tillräcklig beredskap för 
att möta förväntade framtida utmaningar, däribland stora investeringar. Detta ger utrymme 
för att egenfinansiera en del av framtida investeringar och på så sätt slippa en alltför kraftigt 
ökande skuldsättning. KFi noterar i rapporten att det är av största vikt att det finansiella 
utrymmet inte försvagas, eftersom de närmaste åren föväntas bli tuffa på grund av att 
kommunerna står inför utmaningar som ökade investeringar och ökade behov hänförliga till 
befolkningsförändringar. 
 

 
Ekonomisk prognos 2020  

Kommunens ekonomiska resultat för 2020 prognostiseras uppgå till 60,5 mnkr. Den 
ekonomiska prognosen för 2020 är 42,5 mnkr högre än budget. I det prognostiserade 
resultatet ingår jämförelsestörande prognostiserade reavinster/utdelning med totalt -6,3 
mnkr, vilket ger en negativ resultatpåverkan. 

Verksamheternas samlade ekonomiska utfall prognostiseras bli högre än budgeterat. Avvikelsen 
totalt uppgår till 10,9 mnkr. Utfallet för finansförvaltningen bedöms bli 31,6 mnkr bättre än 
budgeterat. 

Årets nettoinvesteringar beräknas uppgå till cirka 202 mnkr. Den budgeterade 
investeringsvolymen för 2020 uppgår till cirka 464 mnkr. Investeringarna under årets åtta 
första månader uppgår till cirka 141 mnkr. 

 
 
Budget 2021 – förvaltningens förslag  
Förvaltningens förslag innebär ett budgeterat ekonomiskt resultat 2021 på 23,8 mnkr, vilket 
motsvarar 1,6 % av intäkterna från skatter och utjämning. Denna resultatnivå innebär att det 
tillförs cirka 109 mnkr från den löpande verksamheten som kan användas för att finansiera 
investeringar. Den föreslagna investeringsbudgeten för 2021 summerar till cirka 268 mnkr. 
Samtidigt beräknas det bli aktuellt att ombudgetera 95 mnkr från investeringsbudgeten 
2020.   
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Förvaltningens förslag bygger på bedömningar avseende de ekonomiska förutsättningarna – 
skatteunderlag, befolkningsutveckling med mera. Förvaltningens förslag bygger också på 
prognoser och bedömningar om behoven i kommunens verksamhet. Det finns alltid 
osäkerhet om hur behoven utvecklas även om ambitionen är att ha så stor säkerhet som 
möjligt i underlaget. Förvaltningen har beaktat regeringens budgetproposition för 2021. 
Regeringens budgetproposition presenterades 21 september. 
 

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

Kommuner ska ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som 
bedrivs genom till exempel helägda bolag. Kommunfullmäktige ska fastställa mål för god 
ekonomisk hushållning. 

En viktig utgångspunkt för målen är det kommunalpolitiska handlingsprogrammet som har 
beslutats av kommunfullmäktige. Utgångspunkter i övrigt för Ulricehamns kommuns mål för 
god ekonomisk hushållning: 

- Fokus på ett begränsat antal områden 
Mål fastställs inte för samtliga verksamheter. Fokus har valts på ett antal 
verksamhetsområden där det finns en tydlig strävan att förbättra resultaten. Det 
betyder inte att andra verksamheter är mindre viktiga. Uppföljning av resultaten 
inom samtliga verksamheter sker bland annat via Sveriges Kommuner och Regioners 
(SKR) arbete med Kommunens Kvalitet i Korthet, Agenda 2030 med mera.  
 

- Fokus på förbättring och långsiktighet 
Absoluta målvärden anges inte för samtliga mål. Fokus har valts på att resultaten ska 
förbättras jämfört med tidigare uppnådda resultat. 
När det gäller målet avseende resultaten i årskurs nio är det långsiktiga målet att 
samtliga elever ska lämna skolan med godkända betyg och behörighet till något 
program på gymnasiet, men i det mer kortsiktiga årsperspektivet är målet att 
resultaten ska förbättras. 
 
Ett antal mål, där det har varit möjligt och lämpligt, har formulerats så att uppföljning 
sker utifrån ett flerårsperspektiv 

 
Målen för god ekonomisk hushållning i Ulricehamns kommun utgår från följande 
målområden: 

- Fokus på dem vi är till för 
- Hållbar tillväxt 
- Attraktiv arbetsgivare 
- Finansiella mål 
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Verksamhetsmål  
 
Fokus på dem vi är till för  
Målen berör framförallt det arbete som sker inom förvaltningsorganisationen. Kommunen 
ska ha ett gemensamt förhållningssätt till brukare/kunder och alltid sätta dem i centrum. 
Hög tillgänglighet och ett gott bemötande är viktiga delar i ett sådant förhållningssätt. 
Kommunens verksamhet ska vara effektiv och hålla hög kvalitet.  
  
  

Mål  Mått/mätetal  Utfall 2019  Målvärde 2021  

Andel behöriga elever 
till något program på 
gymnasiet ska öka i 
förhållande till 
föregående läsår  

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

80,2 %  Mer än utfallet  
för 2020 i % 

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

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

90 dagar  Färre dagar än 
utfallet för 2020  

Väntetid i antal dagar 
från ansökningsdatum 
till erbjudet 
inflyttningsdatum till 
särskilt boende ska 
minska i förhållande till 
föregående år 

Väntetid i antal dagar 
från ansökningsdatum 
till erbjudet 
inflyttningsdatum till 
särskilt boende, 
medelvärde 
  

85 dagar  Färre dagar än 
utfallet för 2020  
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Hållbar tillväxt  
Kommunkoncernen har en viktig roll att fungera som katalysator för att olika organisationer 
och verksamheter i hela Ulricehamns kommun ska fungera tillsammans och därigenom 
skapa attraktivitet, tillväxt och en hållbar utveckling.  
  

Mål  Mått/mätetal  Utfall 2019 Målvärde 2021 

Befolkningen i 
Ulricehamns kommun 
ska öka med minst fem 
procent sett över en 
femårsperiod 

Befolkningsökning i 
procent över en 
femårsperiod 

6,1 % ≥5 % 

Samtliga nybyggda 
kommunala fastigheter 
ska uppfylla uppställda 
hållbarhetskriterier för 
”Gröna lån”   

Andelen nybyggda 
kommunala fastigheter 
som uppfyller uppställda 
hållbarhetskriterier för 
”Gröna lån” i procent 

- 100 % 

Antalet nya lägenheter 
som produceras av 
STUBO AB ska öka med 
minst 100 sett över en 
femårsperiod 

STUBO AB ska ha 
pågående eller antagna 
detaljplaner som 
möjliggör minst 100 nya 
bostäder 

- ≥100 st 

Företagsklimatet i 
Ulricehamns kommun 
ska förbättras i 
förhållande till 
föregående år 
 
 
 

Sammanfattande 
omdöme av 
företagasklimatet i 
kommunen enligt 
Svenskt Näringslivs 
enkätundersökning 
 
Företagarnas 
sammanfattande 
omdöme av 
myndighetsutövningen i 
kommunen enligt SKR:s 
servicemätning Insikt 
(NKI) 
  

3,47 
 
 
 
 
 
 
 
 

≥3,51 
(2020 års utfall) 

 
 
 
 
 

≥65 
(2020 års utfall) 
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Attraktiv arbetsgivare  
I ett framtidsperspektiv är en stark och tydlig personalpolitik som lyfter fram och stärker de 
olika personalgrupperna i kommunen av största vikt. Målsättningar att öka det hållbara 
medarbetarengagemanget och att hålla den totala sjukfrånvaron på en låg nivå är här viktiga 
delar, för att kunna vara en attraktiv arbetsgivare. Notera att målvärdet 2021 jämförs med 
utfallet för 2019 på grund av att år 2020 års-utfall är påverkat av coronapandemin.  

Mål  Mått/mätetal  Utfall 2019  Målvärde 2021  

Den totala sjukfrånvaron 
för kommunalt anställda 
ska minska i förhållande 
till föregående år 

Sjukfrånvaro för 
kommunalt anställda i 
procent  

6,8 %   Mindre än utfallet  
för 2019 i % 

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

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

98,8 st  
Mindre än utfallet  

för 2019 i antal  
medarbetare 

Personalomsättningen av 
första linjens chefer ska 
minska i förhållande till 
föregående år  

Personalomsättningen i 
procent av första linjens 
chefer  

18,4 %  Mindre än utfallet  
för 2019 i % 

Hållbart 
medarbetarengagemang 
(HME) ska öka i 
förhållande till föregående 
år 

Medarbetarengagemang 
(HME) totalt i 
Ulricehamns kommun – 
Totalindex  

77 
Index   

Högre index än  
utfallet för  

föregående mätning 
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Finansiella mål 
STUBO AB och UEAB är de bolag i kommunkoncernen som har betydande ekonomisk 
omsättning och balansomslutning. Dessa bolags ekonomiska utveckling har därför betydelse 
för hela kommunkoncernens ekonomiska utveckling.  

Mål  Mått/mätetal  Utfall 2019  Målvärde 2021  

Det ekonomiska resultatet 
exklusive 
jämförelsestörande poster 
ska uppgå till minst 1,6 
procent av intäkterna från 
skatteintäkter och 
kommunal utjämning  

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

2,0 %  ≥1,6 %  

Kommunens nyupplåning 
för finansiering av 
investeringar ska uppgå till 
högst 250 mnkr 

Nyupplåning, mnkr 0 mnkr  ≤250 mnkr  

STUBO AB ska generera en 
avkastning på minst 5 
procent på 
fastighetsinnehavets 
marknadsvärde  

Avkastning i procent på 
fastighetsinnehavets 
marknadsvärde.  

5,3 %  ≥5%  

UEAB ska generera en 
avkastning på minst 5 
procent på totalt eget 
kapital  

Avkastning i procent på 
totalt eget kapital.   14,2 %  ≥5%  
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Uppdrag budget 2021     

Nedan återfinns de uppdrag som föreslås ingå i budget 2021. Uppdragen är hämtade från 
politiskt beslutade åtgärds- och handlingsplaner. Uppdragen är ansvarssatta och till en del av 
dem finns också mätetal samt åtgärder/insatser angivna. Dessa redovisas dock inte här. 

De uppdrag som tillkommer är de kvarvarande uppdragen efter årsuppföljningen 2020 
gällande budgetuppdrag för 2018, 2019 och 2020. Dessutom tillkommer de nya 
budgetuppdragen för 2021 samt eventuellt nya uppdrag i beslutade planer under 2021. 

Uppdrag från intern kontrollplan 2021 kommer att läggas till under 2021, efter att 
kommunstyrelsen fastställt denna. 

Biblioteksplan 

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

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

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

och informationskompetens. 
 Det nya stadsbiblioteket ska fungera som en demokratisk och kulturell mötesplats för 

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

 

Plan mot våld i nära relationer 

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

Handlingsplan för jämställdhet 

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

Handlingsplan för hantering av extraordinära händelser i fredstid – mandatperioden 2019–2022   

 Reservkraft 
 Nödvatten 
 Samarbete med frivilligorganisationer med mera 
 Krismåltider 
 Utrymningsplanering 
 Mottagandekapacitet 
 Kontinuitetsplanering 
 Robust kommunikation 
 Kommunala bolag och kommunalförbund 

 

Åtgärdsplan - program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 

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

  



13 

Verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet 2020 mellan Södra hälso- och 
sjukvårdsnämnden och Ulricehamns kommun (Ny kommer 2021) 

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

folkhälsoinsatser. Minimum två beviljade ansökningar. 
 Tandprojekt i förskolan med Folktandvården. 
 Senior sport school. 

 

Handlingsplan för att motverka hemlöshet 

 Framtagande av modell för att motverka hemlöshet i Ulricehamns kommun. 
 

Handlingsplan för barn i ekonomiskt utsatta hushåll. 

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

Jämställdhetsplan för Ulricehamns kommun 

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

Plan mot våldsbejakande extremism 

 Kommunens verksamheter ska veta hur arbetet med våldsbejakande extremism är 
organiserat utifrån ansvar och roller. 

 Inom ramen för arbetsgruppen påbörjar arbetet med att ta fram lägesbilder, 
orsaksanalyser samt förslag till åtgärder. 

 Identifiera viktiga delar i civilsamhället. 
 Bygga upp samverkansstrukturer och nätverk utifrån behov. 
 Sprida information till kommunens invånare om var de kan vända sig med frågor 

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

extremism. 
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Handlingsplan landsbygdsutveckling 

 Ökat samarbete / kommunikation mellan kommun, förvaltning, Landsbygdsalliansen 
och näringsliv. 

 Skapa plattform där kommun, näringsliv, föreningsliv och civilsamhälle möts. 
 Inventera möjligheter och intresse/behov av byggnation på landsbygden. 
 Marknadsundersökning av landsbygdsboende. 
 Vid arbete med ny översiktsplan 2020 skall landsbygdsperspektiv och 

landsbygdsområden beaktas och finnas med. 
 

Grundskolans handlingsplan för ökad måluppfyllelse i matematik 2020-2024 

 Att senast i juni 2024 ha ökat meritvärdet i matematik i årskurs 6 och 9 samt att detta 
värde då ligger i den övre kvartilen (bland de 25 % bästa i riket). 

 Att senast i juni 2024 ha en högre andel elever som når de högre betygsstegen (jämför 
med ingångsvärde höstterminen 2019). 

 Att senast i juni 2024 ska det finnas en minskad diskrepans mellan betyg och 
nationella prov i matematik i årskurs 6 och 9 i jämförelse med ingångsvärde 
vårterminen 2018.  

 Att resultaten på de nationella proven i matematik i årskurs 3 ska förbättras i 
jämförelse med ingångsvärde vårterminen 2019. 
 

Ökad måluppfyllelse för alla elever i sektor lärande 2020-2021 

 IKT-plan 
 DATE – ett pedagogiskt verktyg 
 Inrättande av flexenheter 
 Saknad och efterfrågad 
 Samverkan för ungas hälsa 
 Riktade insatser för nyanlända barn och elevers lärande (NYA) 
 Långsiktig plan för att öka måluppfyllelsen i matematik i grundskolan 

 

IKT-plan 2020 

 Alla barn och elever ska utveckla en adekvat digital kompetens. Det ska finnas en 
digital likvärdighet i det svenska skolväsendet. 

 Barn, elever och personal ska ha god och likvärdig tillgång till digitala verktyg samt 
resurser i syfte att förbättra utbildningen och effektivisera verksamheten. 

 Forskning och uppföljning som stödjer utveckling av verksamheter och insatser ska 
genomföras med syfte att bidra till ökad måluppfyllelse samt utvecklad digital 
kompetens. 
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Driftbudget 

Förvaltningens förslag innebär ett budgeterat resultat 2021 på 23,8 mnkr, vilket motsvarar 
cirka 1,6 % av intäkterna från skatter och utjämning. Denna resultatnivå innebär att det 
tillförs cirka 109 mnkr från den löpande verksamheten som kan användas för att finansiera 
investeringar. Den föreslagna investeringsbudgeten för 2021 summeras till cirka 268 mnkr. 
Samtidigt beräknas det bli aktuellt att ombudgetera cirka 95 mnkr från investeringsbudgeten 
2020. 

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

 

Budgetförutsättningar 2021 
I regeringens budgetproposition, som presenterades den 21 september, beskrivs utvecklingen 
i den globala och svenska ekonomin som fortsatt mycket osäker. BNP och sysslesättning 
förväntas falla i Sverige i år, även om BNP i Sverige verkar ha fallit mindre under det andra 
kvartalet än i många andra länder. Men nedgången i BNP det andra kvartalet tycks ändå varit 
klart större än vad som antogs under våren 2020. Mycket ser nu ut att ha stabiliserats, såväl i 
Sverige som i omvärlden, jämfört med den dramatiska konjunkturkollapsen under 
månaderna mars, april och maj 2020. 

Botten tycks ändå vara passerad och aktiviteten i den svenska ekonomin förväntas nu stiga. 
En snabb återhämtning för BNP och arbetsmarknaden antas ske 2021–2023, men 
lågkonjunkturen förväntas ändå vara kvar ända till 2023. 

I budgetpropositionen aviseras ytterligare 10 mdkr, utöver vad som tidigare varit känt, i 
generella medel till kommuner och regioner för 2021 och 5 mdkr för 2022. För Ulricehamns 
kommun innebär det 2021 16,7 mnkr. Utöver detta riktas ett statsbidrag på 4 mdkr till 
äldreomsorgen, vilket för Ulricehamns del innebär 11,4 mnkr. Skolan tilldelas 1 mdkr 
tillfälligt under 2021, vilket för Ulricehamns del innebär 2,4 mnkr. Vidare sänks 
arbetsgivaravgifter för unga 19-23 år med 11,69 procent, vilket för Ulricehamns del 2021 
innebär 2,2 mnkr. Totalt beräknas en ökning av skatteintäkter och generella statsbidrag för 
kommunen med 54,8 mnkr jämfört med 2020, vilket är en ökning med 3,7 procent.  

 

Uppräkning av de ekonomiska ramarna  
I budget 2021 kompenseras verksamheterna för ökade arbetskraftskostnader och ökade 
kostnader för ”övrig förbrukning”. Uppräkningen baseras på det prisindex för kommunal 
verksamhet som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) redovisar. 
Arbetskraftskostnaderna beräknas öka med 1,8 % medan kostnaderna för övrig förbrukning 
beräknas öka med 1,5 %.  

Ulricehamns kommun har i grunden en relativt stark ekonomisk ställning. Kommunen 
befinner sig nu i ett läge där verksamheterna i delårsbokslutet per den 31 augusti 
prognostiserar ett samlat överskott mot budget med cirka 11 mnkr. 

Sammantaget kompenseras verksamheterna med 23,6 mnkr för nettokostnadsökningar i 
budget 2021. Utöver detta justeras även verksamheternas ramar med demografiska 
förändringar (se avsnitt Konsekvenser av tidigare beslut, demografi med mera). 
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Verksamheternas ekonomiska ramar justeras för demografiska förändringar. Sektor lärande 
får ett tillskott på 2,6 mnkr och sektor välfärd får ett tillskott på 3,6 mnkr. Verksamheten 
erhåller även kompensation för beräknade kostnadseffekter till följd av investeringar.  

 

Konsekvenser av tidigare beslut, demografi med mera 

Beskrivning   
Effekt 

2021 
(mnkr) 

Effekt 
helår 

(mnkr) 

    

Demografi Justering till verksamheterna för demografiska 
förändringar 6,2 6,2 

Kompensation ökade 
driftskostnader 

Kostnader till följd av investeringar i förskolor, 
gator med mera 3,0 3,0 

Summa   9,2 9,2 

    

 

Utökade anslag 2021 

  
Effekt 

2021 
(mnkr) 

Effekt 
helår 

(mnkr) 

Välfärd Ny gruppbostad LSS Åsundavy 1,5 5,8 

Välfärd LSS; hemmaplanslösning 2,7 2,7 

Välfärd Större behov inom funktionsnedsättning; 
korttidstillsyn 1,2 1,2 

Välfärd Bibehållnde av nuvarande verksamhetsnivå 
inom individ- och familjeomsorg  2,6 2,6 

Välfärd Lokalvård äldreomsorg 1,0 1,0 

Lärande Grundskola; fler elever med diabetes  1,0 1,0 

Lärande Volymökningar inom särskola 1,7 1,7 

Lärande Evakueringskostnader Hössna skola 2,0 4,5 
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Effekt 

2021 
(mnkr) 

Effekt 
helår 

(mnkr) 

MSB Stärkta förutsättningar för att uppnå hållbart 
tillväxtmål 0,9 0,9 

Service Driftskostnader för offentlig gestaltning 0,2 0,2 

Kommunledningsstab 

Återställa nivån för KS oförutsett och ram i 
balans för att möta eventuella ökade behov 
på grund av coronapandemin, främst inom 
sektor lärande och välfärd 

2,5 2,5 

Summa   17,3 24,1 

 

Mot bakgrund av ovanstående utökas de ekonomiska ramarna från och med 2021. 

 

Övriga anpassningar 
Kommunens olika verksamheter behöver hela tiden anpassas för att möta förändrade behov 
och nya förutsättningar. Det behöver hela tiden bedrivas verksamhetsutveckling och 
effektiviseringsarbete i den löpande verksamheten. Effekten av de ständiga förbättringar som 
görs hanteras på en övergripande nivå i budgeten. För att kunna ställa om för att genomföra 
de satsningar som krävs för att möta befolkningstillväxten i kommunen, stärka 
attraktiviteten som arbetsgivare med mera krävs en viss omfördelning av resurser inom det 
ekonomiska utrymme som gäller för 2021. Därför sänks de ekonomiska ramarna 
motsvarande cirka 0,5 procent av omsättningen, vilket motsvarar 7,8 mnkr. 

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

 
Driftbudget 2021 per anslagsbindningsområde  
 
Belopp i mnkr  

  

Kommunstyrelsen -1 490,0 

Revision -1,5 

Gemensam IT nämnd med Tranemo kommun 0,0 

Finansförvaltning/övrigt (intäkt) 1 515,3 

Årets resultat 23,8 
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Ekonomisk plan 2022-2023 

 
Beräknade kostnadsökningar 2022–2023 
I den ekonomiska planen för åren 2022 och 2023 har en uppräkning skett för beräknade 
kostnadsökningar med utgångspunkt från SKR:s antaganden om löne- och 
kostnadsutvecklingen de aktuella åren. I den ekonomiska planeringen ingår också kostnader 
för förväntad helårseffekt av prioriteringar enligt ovan. 

Kostnadsökningarna beräknas uppgå till cirka 55 mnkr år 2022 och 58 mnkr år 2023 (belopp 
i mnkr): 

 2022 2023 
Lönekostnadsökningar 23,2 29,4 
Prisökningar och indexeringar netto 6,8 7,5 
Demografiska förändringar (preliminärt) 7,0 7,0 
Kostnadsökningar till följd av investeringar 11,0 12,0 
(avskrivningar och räntekostnader)   
Övriga driftskostnadsökningar till följd av 
investeringar 6,8 1,6 
Summa 54,8 57,5 

 

Finansförvaltningen 2022–2023  
Den ekonomiska planen för åren 2021 och 2022 bygger på en beräkning av skatter och 
utjämning baserad på SKR:s senaste skatteunderlagsprognos (SKR cirkulär 20:39, 2020-10-
01). Beräkningarna är baserade på antagandet att kommunens invånarantal ökar med cirka 
100 invånare år 2021 och 150 invånare år 2022.   

Finansnettot de närmast kommande åren beräknas bli oförändrat åren trots en hög förväntad 
investeringstakt. På några års sikt bör räntenivån stiga och det kommer påverka negativt. 
Hög investeringstakt innebär att avskrivningskostnaderna beräknas öka. Nettointäkterna 
inom finansförvaltningen ökar med cirka 24 mnkr år 2022 och cirka 38 mnkr år 2023 
(belopp i mnkr): 

 2022 2023 
Ökade nettointäkter, finansförvaltning 23,7 37,7 
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INVESTERINGSBUDGET/INVESTERINGSPLAN 2021-2023
Projekt Total utgift Ack utfall

tom 2019 +
prognos
2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

Total 2021-
2023

Sektor Service
Fastighet
Om- och tillbyggnad Hössna skola 34,0 1,0 20,0 13,0 33,0
Solskydd/solavskärmningar förskolor och skolor 1,4 1,4
HWC särskola Tingsholmsgymnasiet 0,4 0,4
Reservkraft, utbyte verk Hökerumsgården 1,0 1,0
Stadsbibliotek 136,0 20,0 35,0 81,0 116,0
Ombyggnation gruppbostad Karlslätt 11,5 6,5 5,0 11,5
Lokalanpassning Maskinvägen 6 6,0 6,0
Ombyggnation gruppbostad Markuslyckedreven 12,8 0,8 12,0 12,0
Ombyggnation gruppbostad Nillas Väg 14,0 7,0 7,0 14,0
Samverkanshus vård- och omsorgsboende/förskola i Gällstad 230,0 6,6 4,0 96,0 123,4 223,4
Ny gruppbostad 14,0 14,0 14,0
Nybyggnad boendedelar Ryttershov 262,1 2,1 35,0 75,0 100,0 210,0
Energieffektiviseringar och tillgänglighetsanpassningar 5,0 5,0 5,0 15,0
Reinvesteringar fastigheter - utbyte av komponenter 20,0 15,0 15,0 50,0
Diverse projekteringar 1,0 1,0 1,0 3,0
Sim- och sporthall 260,0 3,0 67,0 100,0 170,0
Ny skola F-6 i Ulricehamn 277,0 1,0 10,0 85,0 100,0 195,0
Skola 7-9 500,0 1,0 10,0 70,0 180,0 260,0
Lokaler Räddningstjänsten Ulricehamn 100,0 5,0 6,0 39,0 50,0

Om- och tillbyggnad Vegby skola 21,0 0,3 12,0 8,0 20,0
Utökning förvaltningslokaler 150,0 10,0 70,0 80,0
Boende socialpsykiatri 38,0 3,0 35,0 38,0
Nytt samverkanshus i Ulricehamn 250,0 20,0 20,0

Kultur och Fritid
Inventarier Stadsbibliotek 15,0 15,0
Asfaltering Lassalyckan, granulatuppsamling 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
Pott för offentlig gestaltning 0,7 4,6 7,2 12,5
Utbyte konstgräs A- och B-plan 3,5 2,5 6,0
Mobil scenvagn och scenmoduler 0,5 0,5
El, accesspunkter för eventnät 0,2 0,2

Kommunservice
Parker och lekplatser 1,0 1,0 1,0 3,0
Städmaskiner 0,3 0,3 0,6

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

IT
Investeringar i IT-utrustning 19,8 19,7 21,5 61,0

Sektor miljö och samhällsbyggnad
Utbyggnad av stadsmiljöavtalet 0,2 2,0 3,2 5,4
Markförvärv och/eller exploateringsverksamhet 7,0 7,0 7,0 21,0
Genomförande av detaljplaner 12,2 23,9 24,5 60,6

Gator, vägar och trafikåtgärder 15,9 13,0 7,3 36,2
Utbyggnad av industriområde Rönnåsen etapp 2 1,0 20,0 20,0 41,0
Entré Ulricehamn 0,5 5,0 5,0 10,5
Utbyggnad av bostadsområde Bergsäter 11,0 10,0 21,0
Utbyggnad av gång- och cykelvägar utmed statliga vägar 4,0 4,0

Sektor Välfärd
Inventarier Fållan daglig verksamhet 0,3 0,3
Inventarier ombyggnationer gruppbostäder 0,4 0,2 0,2 0,8
Inventarier nya gruppbostäder 0,5 0,5 1,0
Välfärdsteknik 1,0 1,0 3,5 5,5
Inventarier samverkanshus Gällstad 5,0 5,0
Inventarier boende socialpsykiatri 0,5 0,5

Sektor Lärande

Inventarier Hössna skola 0,5 0,5

Inventarier Vegby skola 0,5 0,5

Inventarier förskola i Gällstad 1,2 1,2

Övrigt
Uppgradering av ärendesystem Ephorte 0,3 0,3
Diverse verksamhetsinventarier 4,0 4,0 4,0 12,0
Ej kända projekt 3,0 3,0 3,0 9,0

TOTALT INVESTERINGSBUDGET/INVESTERINGSPLAN 2021-2023 2 310,4 32,8 267,7 690,8 927,9 1 886,4
Prognos ombudgetering från 2020 års budget 95,0 95,0

Total investeringsbudget/investeringsplan 2021-2023 362,7 690,8 927,9 1 981,4

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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Faser för beräkning av investeringsutgifter vid 
fleråriga lokalprojekt 
Förvaltningen kommer att använda fyra olika faser vid beräkning av investeringsutgifter för 
fleråriga lokalprojekt. Faserna är: indikationsfasen, bedömningsfasen, beräkningsfasen och 
upphandling. Nedan följer en kort beskrivning av de olika faserna: 

 

Indikationsfasen  

I indikationsfasen utförs beräkningen på övergripande projektinformation vad avser 
mängder. Till exempel antal barn, lägenheter, kvadratmeter och baseras på schabloner. 

Den projektspecifika informationen kompletteras med erfarenhetsdata från liknande projekt. 

Indikationen kan ha en differens uppemot 25–30 % i relation till total investeringsutgift 
beroende på typ av projekt (ny-, om- eller tillbyggnad) och komplexitet. Detta under 
förutsättning att projektinformationen inte förändras. 

 

Bedömningsfasen 

Inom bedömningsfasen är förstudie genomförd. Skisser finns framtagna och beslut om 
lokalisering är fattat. Beräkningen utförs fortfarande genom schabloner men på mer precis 
information om utgiftsbetydande faktorer såsom mängd, kvalitet på mark, stomme, 
eventuellt förvärv med mera. 

Den projektspecifika informationen kompletteras med erfarenhetsdata från liknande projekt. 

Bedömningen kan ha en differens uppemot 15–25 % i relation till total investeringsutgift 
under förutsättning att projektinformationen inte förändras. 

 

Beräkningsfasen 

I beräkningsfasen utförs beräkningen på mer detaljerad projektinformation. Projektering är 
genomförd och kalkylhandlingar framtagna såsom exempelvis konstruktions- och 
systemhandlingar. 

Underlaget som tas fram ligger till grund för upphandling. 

Beräkningen kan ha en differens uppemot 10–15 % i relation till total investeringsutgift 
under förutsättning att projektinformationen inte förändras. 

 

Upphandlingsfasen 

Upphandling genomförs utifrån framtagna handlingar i enlighet med lagen om offentlig 
upphandling och kommunens styrdokument. 

Den totala investeringsutgiften kan även inom denna fas komma att förändras på grund av 
ändring-, tillägg- eller avgåendeutgifter (ÄTA-utgifter). Exempelvis genom nya krav på 
gestaltning, tillägg såsom fler grupprum eller oförutsedda faktorer. 
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Kommentarer 
investeringsbudget/investeringsplan 2021-2023 
Sektor service 

Fastighet 

Om- och tillbyggnad Hössna skola 
Om- och tillbyggnad av befintliga lokaler för att kunna skapa ändamålsenliga lokaler som 
stödjer personal och elever. En långsiktig helhetslösning för skolan har eftersträvats i 
projekteringen. Bristerna i lokalerna består framförallt av för litet och ej avskilt 
personalutrymme. Det saknas kontor för personal och arbetsplatser för lärare. Grupprum 
saknas till mellanstadiet. Behov att förändra klassrum så att det går lätt att samarbeta inom 
de olika stadierna. Bibliotek saknas då nuvarande rum byggs om till grupprum. Kök byggs 
om och matsal byggs ut. Investeringsutgift grundas på anbud. 

Projektet är i upphandlingsfasen som omfattar en totalentreprenad. Det är omfattande 
installationer som görs för värme, ventilation och el.  

Solskydd/solavskärmningar förskolor och skolor 

Förskolan och skolan i Hökerum behöver solavskärmning. Utgiften uppskattas till 0,5 mnkr. 
Även skolan i Dalum behöver solavskärmning. Utgiften uppskattas till 0,15 mnkr. Ett 
arkadtak som gav viss solavskärmning har tagits bort eftersom det var i dåligt skick. På 
Marbäcks förskola saknas väderskydd/tak över skrindor som barnen sover i. Utgiften 
uppskattas till 0,35 mnkr. På Tvärreds förskola behöver glasverandan byggas till för sovande 
barn, vilken uppskattas till 0,35 mnkr. Alltså total utgift 1,35 mnkr.  

HWC särskola Tingsholmsgymnasiet 
Tingholmsgymnasiets särskola har endast en toalett med dusch och behöver ytterligare en 
handikapptoalett med dusch. Elevantalet ökar och det är fler elever som är rullstolsburna. Ett 
kontor i anslutning till befintlig toalett byggs om till handikapptoalett. 

Reservkraft, utbyte verk Hökerumsgården 
Äldre verk som behöver ersättas. Det är i dåligt skick och styrningen är föråldrad. 
 
Stadsbibliotek 
Nuvarande stadsbibliotek ligger i före detta Nämndhuset som är en byggnad i dåligt skick och 
en avvecklingsfastighet. Under 2017 har fastighet köpts in av ICA fastigheter. Om- och 
tillbyggnad kommer att genomföras i en så kallad 3D-fastighet. Arkitekttävling genom 
förnyad konkurrens genomförd våren 2019. Projektering pågår. 
 
Projektet är i beräkningsfasen och är i slutet av projekteringen. Total yta är 2 700 
kvadratmeter. Investeringsutgiften baseras på gjord kalkyl och inkluderar förvärv av 
fastighet.  
 
Ombyggnation gruppbostad Karlslätt, Markuslyckedreven och Nillas väg 
Om- och tillbyggnad av fyra äldre gruppbostäder utifrån genomförd förprojektering. Syftet är 
att göra dem attraktiva och ändamålsenliga enligt dagens krav på bostäder enligt lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Fållornavägen har påbörjats 2020. 
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Lokalanpassning Maskinvägen 6 
Lokalen på Verktyget 4 behöver byggas om för att anpassas till verksamheternas behov. Det 
som krävs är att skapa personalutrymmen för 40 personer samt att industridelen behöver 
byggas om till snickeri, förråd och verkstad.  
 
Samverkanshus vård- och omsorgsboende/förskola i Gällstad 
Kommunen behöver bättre lokaler för vård- och omsorgsboende och förskola i Gällstad. 
Förbättrad boendestandard, lärmiljö och arbetsmiljö kan tillgodoses i en byggnation av ett 
samverkanshus. Ett nytt vård- och omsorgsboende ger en långsiktig och kostnadseffektiv 
lösning jämfört med att bygga om det gamla äldreboendet som föreslås avyttras. En förskola i 
samma byggnad som boendet ger samverkansfördelar. Projekteringen utgår från ett behov 
om 60 boenden och förskola för 120 barn, vilket är en ökning från 45 boenden och 100 barn. 
Befintliga förskolor i Gällstad avvecklas. Detaljplanearbetet pågår men är försenat med upp 
till ett år.  
 
Projektet är i indikationsfasen. Total yta är cirka 8 300 kvadratmeter inklusive vind.  
 
Ny gruppbostad 
Nybyggnad av gruppbostad enligt LSS. Planerad att ligga vid Tegelbruket. Ett område som 
detaljplaneras för bostäder, äldreboende, förskola med mera. Tanken är att bilda en 3D-
fastighet och att kommunen äger fastigheten.  
 
Projektet är i indikationsfasen. Gruppbostaden planeras inrymma 6 lägenheter. Total yta är 
cirka 600 kvadratmeter.  
 
Nybyggnad boendedelar Ryttershov 
Antalet platser för särskilt boende i Ulricehamns tätort behöver utökas. Ryttershov kommer 
efter nybyggnationen att inrymma 85 lägenheter för 89 boende. Ombyggnad av befintligt G-
H-hus samt rivning av A-F-hus samt nyproduktion av 9 nya avdelningar.  
 
Projektet är i indikationsfasen. Ombyggnationen omfattar cirka 3 000 kvadratmeter och 
nyproduktionen 7 400 kvadratmeter.  
 
Energieffektiviseringar och tillgänglighetsanpassningar 
Energieffektiviserande åtgärder i byggnader som medför energibesparingar under lång tid 
och samtidigt höjer den tekniska statusen i kommunens byggnader. Hit hör investeringar i ny 
ventilation med hög återvinningsgrad, värmepump, injustering av värmesystem, LED-
belysning och tilläggsisolering. 
 
Tillgänglighetsanpassningar utifrån beredningen för delaktighet. Inventering av kommunens 
fastigheter är genomförd. Lagändringen som trädde i kraft 2015 innebär att bristande 
tillgänglighet är en form av diskriminering. Brister framgår av inventeringen och måste 
åtgärdas. Tanken är att genomförandet av åtgärderna ska pågå löpande. Kalkyler kommer att 
tas fram för att kunna bedöma omfattningen och därigenom kunna avgöra hur mycket medel 
som behöver avsättas. 
 
Reinvesteringar fastigheter - utbyte av komponenter 
Från och med räkenskapsår 2015 tillämpas komponentavskrivning av Ulricehamns kommun. 
Om en fastighets/byggnads betydande delar har väsentligt olika nyttjandeperioder måste en 
fastighet/byggnad delas upp i komponenter. Tillkommande komponenter och utbyte av 
komponenter ska läggas till anskaffningsvärdet. Eventuellt återstående restvärde på en ersatt 
komponent ska då skrivas ned. Löpande underhåll ska kostnadsföras. Planerat underhåll, 
som inte redovisas som komponent, avser i första hand målningsunderhåll, markarbeten och 
underhåll av tekniska installationer. Under 2021 måste kylanläggningen i gamla ishallen 
bytas ut. Det är en utgift om ungefär 5 mnkr. För att inte belasta underhållsplanen för mycket 
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och öka på det eftersatta underhållet, behövs mer medel tillföras under 2021 än årliga 15 
mnkr. 

Diverse projekteringar 
Hos verksamhet fastighet finns numera två projektledare som ska finansieras med de medel 
som beviljas för byggprojekten. Det uppstår även andra mindre projekt som inte är 
budgeterade. 
 
Sim- och sporthall 
Bassängens betongkonstruktion är ej tät. Utöver renovering av bassäng behöver något göras 
åt tak, fasad, entré, kök och cafeteria, fönster, ytter- o innerdörrar. Teknik och ventilation är 
sedan 1983. Utredning av betongkonstruktion genomförd. Utredning av övriga 
byggnadsdelar genomförd eftersom de varit hårt utsatta för fukt inifrån. Förstudie med 
alternativ till att bygga om genomförd våren 2019. Ny simhall bör byggas. 
 
Projektet är i indikationsfasen. Nästa steg är att utföra systemhandlingar och därefter 
bygghandlingar. Investeringsutgiften är uppdaterad med en risk på cirka 20 % av tidigare 
investeringsutgift, vilket är i enlighet med gjord utredning.   
 
Ny skola F-6 i Ulricehamn 
En ny grundskola behövs i Ulricehamn. Fram till den står klar placeras tillfälliga lokaler vid 
Ulrikaskolan för att höja kapaciteten. Projektet har påbörjats genom att arkitekt upphandlats 
så att förprojekteringen kan komma igång. Behovet pekar på en skola för 555 elever 
inkluderat en särskola. Placering i Sanatorieskogen. 
 
Projektet är i indikationsfasen. Förstudie ska påbörjas. Beräknat schablonvärde för 555 
elever är en yta på 15 kvadratmeter per elev, byggnadspris på 25 000 kr per kvadratmeter, 
risk 15 % samt byggherre- och projekteringsutgifter på 10 %. För särskoleelever bedöms en 
yta på 30 kvadratmeter.  
 
Skola 7–9  
Utredning om en ny högstadieskola som ersätter Stenbocksskolan och Ätradalsskolan pågår i 
enlighet med budgetuppdrag. Start projektering 2021 om erforderliga beslut fattas.  
 
Projektet är i indikationsfasen. Förstudie ska påbörjas för totalt elevantal på 1 100 elever men 
inriktningsbeslut på ombyggnation och-/eller nybyggnation samt antalet skolor behövs.  
 
Lokaler Räddningstjänsten Ulricehamn 
Placeringen av nuvarande brandstation är omöjlig då hänsyn måste tas till framtida 
trafiksituation och tätortens behov av nya bostäder. Den gamla stationen lever inte upp till 
dagens krav och byggnadens tekniska livslängd är mycket begränsad. 
 
Om- och tillbyggnad Vegby skola 
Ombyggnad av befintliga lokaler för att kunna skapa ändamålsenliga lokaler som stödjer personal 
och elever. En långsiktig helhetslösning för skolan har eftersträvats i projekteringen. 
Bristerna i lokalerna består framförallt av för litet personalutrymme. Det saknas kontor för 
personal och arbetsplatser för lärare. Bibliotek saknas då rummet var nödvändigt att göras om till 
klassrum. Skolsköterskans rum ej ändamålsenligt. Samtalsrum för kurator saknas. Kök förändras 
från mottagningskök till tillagningskök samt utbyggnad av matsal på grund av storlek och layout.  
 
Projektet är indikationsfasen. Förprojektering är gjord och projektering är initierad. Det är en 
totalentreprenad. Byte av ventiliationsanläggningar ingår. Investeringsutgiften är en bedömning 
med erfarenhetsvärde från Hössna skola.  
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Utökning förvaltningslokaler 
Behovet av kontorsarbetsplatser ökar när kommunen växer och verksamheter förändras.  
Tanken är också att ersätta Nämndhuset, att flytta ut verksamheter från Höjdgatan och 
stadshuset för att avlasta och skapa fler kontorsarbetsplatser i dessa byggnader. Byggs det en 
ny högstadieskola friställs Stenbockskolan och skulle kunna användas som kontor.  
Nämndhuset kan användas under begränsad tid eftersom det eftersatta underhållet är 
omfattande vilket påverkar det akuta underhållsbehovet. Räcker inte Nämndhuset till eller av 
någon anledning inte skulle fungera kan lokaler under en övergångsperiod hyras in.  
 
Boende socialpsykiatri 
Behov av ytterligare 12 lägenheter i ett boende liknande det som kommunen hyr på 
Jönköpingsvägen 2. Bedöms vara svårt att hitta en liknande byggnad som kommunen kan 
hyra. 
 
Projektet är i indikationsfasen. Antal lägenheter är som två stycken gruppbostäder LSS. Cirka 
1 200 kvadratmeter.  
 
Nytt samverkanshus i Ulricehamn 
Kommunen behöver fler lokaler för vård- och omsorgsboende och förskola.  
En förskola i samma byggnad som boendet ger samverkansfördelar. Detaljplanearbetet är 
genomfört. 
 
Projektet är i indikationsfasen. Preliminärt 80 lägenheter i vård- och omsorgsboende samt 
120 barn i förskola.   
 
 
Kultur och fritid 

Asfaltering Lassalyckan, granulatuppsamling 
Asfaltering av yta för att underlätta för uppsamling av granulat vid snöröjning. I och med att 
granulatet kan uppsamlas kan det även återanvändas, vilket minskar miljöpåverkan. 

 

Utveckling av kommunala fritidsanläggningar 
Fortsatta utvecklings- och effektiviseringsåtgärder samt materialinköp och reinvesteringar. 
Detta för att bibehålla funktioner, livslängd, attraktivitet och hitta ekonomiskt hållbara 
lösningar samt dämpa kostnadsutvecklingen. Investeringen gäller trygghets- och 
tillgänglighetsskapande åtgärder på badet, täckmattor till sporthallen som är mer 
lätthanterliga och kräver en mindre personalinsats, tillgänglighetsanpassad slinga i 
friluftsområdet, komplettering befintlig hinderbana och ny vandringsled Hökerum. 

 

Utbyte bryggbestånd i småbåtshamnen och badplatser 
Behövs kontinuerliga reinvesteringar för att bibehålla kvalitet och säkerhet för besökare vid 
småbåtshamn och friluftsbad. Bryggornas flytelement behöver kontinuerligt ses över och 
dåliga delar bytas ut, eller helt ersättas med nya. Nya flytelement har också ett skalskydd så 
att microplaster inte hamnar i vattendrag. Även livräddningsstationer utmed 
strandpromenaden ingår. 

  

Pott för offentlig gestaltning 
Beräknas utifrån vilka investeringar som ska göras årligen. Enligt beslutad riktlinje för 
offentlig gestaltning (1%-regeln). 0,2 mnkr tas från investeringsbudgeten för att användas till 
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inköp av konstkonsult, ta fram skisser, underhåll och drift med mera. Beloppet tillförs under 
tillkommande behov. Investeringsutgiften för 2021 för offentlig gestaltning är beräknad till 
0,9 mnkr. Från denna dras 0,2 mnkr, vilket ger investeringsutgiften 0,7 mnkr för offentlig 
gestaltning. Beräkningen tillämpas även 2022 och 2023. 

 

Utbyte konstgräs A- och B-plan 
Planerna är 8 år gamla och behöver bytas ut för att bibehålla de speltekniska egenskaperna 
och mjukheten i underlaget. Därigenom minskas skaderisk för utövare.  

 

Mobil scenvagn och scenmoduler 
Under 2022 köpa in mobil scenvagn samt nya scenmoduler för att förenkla och underlätta för 
arrangemang och evenemang. Scenvagn och scenmoduler är till för att göra kulturlivet mer 
mobilt.  
 
El, accesspunkter för eventnät 
Under 2022 planeras det anläggas ett antal accesspunkter och stärka upp elen för eventnät. 
Detta för att underlätta och förenkla för arrangemang och evenemang vid 
Grodparken/Stureparken, Stora torget och nere vid gamla järnvägsområdet.  

 

Inventarier stadsbibliotek 
Under 2022 köpa in inventarier till det nya stadsbiblioteket. Bokhyllor på hjul, 
utställningsmöbler, kontorsmöbler, möbler till möteslokaler med mera. 

 

Kommunservice 

Parker och utemiljöer 
Årliga medel för upprustning och utveckling av parker samt utbyten av markutrustning i 
utemiljöer. Totalt finns 49 lekplatser på kommunal parkmark. Mindre upprustningar av 
lekplatser utifrån anmärkningar i den årliga säkerhetsbesiktningen.  
Som exempel kan nämnas: 

 Plantering av träd utifrån miljöförbättringar och utveckla stadsträdspopulationen. 
 Inköp av utrustning för komplettering och utbyte av trasigt material utifrån protokoll 

från årliga säkerhetsbesiktningen på lekplatser.  
 Kompletteringar och utbyte av växtmaterial. 
 Renovering och utbyte av nedsliten parkutrustning. 
 Renovering av grusade parkvägar 
 Del 2 av järnvägstorgets (gågatan/pizzeria Jamaica) renovering. 

 

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

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

It 

Investeringar i It-utrustning 
Investeringsmedlen används till löpande inköp avseende datorer som hyrs ut till 
verksamheten i Ulricehamn och Tranemo. Dessutom investeras i teknisk infrastruktur för It-
driften. Exempelvis servers, lagring, switcher och trådlösa accesspunkter.  

 

Sektor miljö och samhällsbyggnad 
Utbyggnad av stadsmiljöavtalet 
Förvaltningen har blivit beviljade medfinansiering om 50 % för att installera cykelboxar vid 
busstationen, bygga ut gång- och cykelvägen utmed Bogesundsgatan samt nybyggnation av 
en gång- och cykelbro över Strandgatan. 
 
Markförvärv och/eller exploateringsverksamhet  
Årligen avsätts medel för markförvärv och exploateringsverksamhet. Medlen kan bland annat 
användas för utgifter för utredningar och projektering kopplat till exploatering eller 
markinköp.  

Genomförande av detaljplaner  
Årligen avsätts medel för genomförande av detaljplaner. Medlen används för att genomföra 
det som åligger kommunen i genomförandebeskrivningar som tas fram vid upprättande av 
detaljplaner.  
 
Gator, vägar, trafikåtgärder  
Årligen avsätts medel för investeringar i gator, vägar och trafikåtgärder. Medel går årligen åt 
till att asfaltera gator samt för trafiksäkerhetsåtgärder där även statlig medfinansiering söks. 
Övriga medel används för specifika projekt som planeras och prioriteras i dialog med 
politiken.  
 
Utbyggnad av industriområde Rönnåsen etapp 2 
Medel behövs för att projektera och bygga ut kommunala anläggningar såsom gator, gc- 
vägar samt park- och naturmark. 
 
Entré Ulricehamn 
Projektering och utbyggnad av entré Ulricehamn. Projektet är avhängt hur ombyggnationen 
av rondellerna vid Marknadsplatsen utförs.  
 
Utbyggnad av bostadsområde Bergsäter 
Medel behövs för att projektera och bygga ut kommunala anläggningar såsom gator, gc- 
vägar samt park- och naturmark. 
Medel för att asfaltera gator kommer efter en beläggningsinventering att öka de kommande 
åren för att åstadkomma en godtagbar standard på kommunens vägnät. 
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Utbyggnad av gång och cykelvägar utmed statliga vägar 
Medel behövs för att kunna medfinansiera utbyggnad av gång och cykelvägar utmed statliga 
vägar.  
 

Sektor välfärd 
Inventarier Fållan daglig verksamhet 
Inventarier till utökning av lokaler till Fållans dagliga verksamhet.  

 

Inventarier ombyggnationer gruppbostäder 
Inventarier till om- och tillbyggnad av fyra äldre gruppbostäder. 
  
 
Inventarier nya gruppbostäder 
Inventarier till en ny gruppbostad. 

 

Välfärdsteknik 
Investeringen möjliggör fortsatt god vård och omsorg med tillfredställande säkerhet och 
mobilitet. 2023 är beloppet högre med anledning av installationer av trygghetskameror och 
hotellås på Gällstadgården. 

 

Inventarier samverkanshus Gällstad 
Inventarier till nytt vård- och omsorgboende i Gällstad.  

 

Inventarier boende socialpsykiatri 
Inventarier till ytterligare 12 lägenheter i ett boende liknande det som kommunen hyr på 
Jönköpingsvägen 2. 
 
Sektor lärande 
Inventarier Hössna skola 
Inventarier till de nya lokalerna.  
 
Inventarier Vegby skola 
Inventarier till de nya lokalerna.  
 
Inventarier förskola i Gällstad 
Inventarier till de nya lokalerna.  
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Kommunledningsstab 
Uppgradering av ärendesystem e-phorte 
Kommunens ärendehanteringssystem och system för politisk möteshantering e-phorte ska 
uppgraderas/bytas till elements. Elements är ett modernare system och kommer att innebära 
en effektivisering av den politiska möteshanteringen och är ett enklare system än nuvarande 
för handläggning av ärenden.    
 

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

Belopp i mnkr Utfall Prognos Budget Plan Plan 

 2019 2020 2021 2022 2023 

Verksamhetens intäkter 242,4 209,0 216,5 220,4 225,1 

Verksamhetens 
kostnader -1 565,0 -1 575,5 -1 636,1 -1 679,4 -1 725,0 

Avskrivningar -72,5 -77,1 -85,5 -95,5 -106,5 

       

Verksamhetens 
nettokostnader -1395,1 -1 443,6 -1 505,1 -1 554,5 -1 606,4 

         
Skatteintäkter 1 088,2 1 108,4 1 116,8 1 156,6 1 201,9 

Generella statsbidrag 
och utjämning 339,4 403,7 409,4 393,3 385,7 

Finansiella intäkter 35,6 12,6 8,3 5,8 5,8 

Finansiella kostnader -12,7 -20,6 -5,6 -4,6 -5,6 

       
ÅRETS RESULTAT 55,4 60,5 23,8 -3,4 -18,6 
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Finansieringsbudget 
     

Belopp i mnkr Utfall Prognos Budget Plan Plan 

 2019 2020 2021 2022 2023 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 
  

  
  

Årets resultat 55,4 60,5 23,8 -3,4 -18,6 

Ej rörelsekapitalpåverkande poster 
mm 66,9 77,1 85,5 95,5 106,5 

Summa tillförda medel 122,3 137,6 109,3 92,1 87,9 

       

INVESTERINGSVERKSAMHETEN 

  

  

  

Nettoinvesteringar mm -147,6 -202,3 -492,7 -840,8 -1 157,9 

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten -147,6 -202,3 -492,7 -840,8 -1 157,9 

       
Övrigt kassaflöde -20,2 50 383,4 748,7 1 070,0 

       
ÅRETS KASSAFLÖDE -45,5 -14,7 0,0 0,0 0,0 
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Balansbudget      
Belopp i mnkr           

 Utfall Prognos Budget Plan Plan 
 191231 201231 211231 221231 231231 

Tillgångar      

Immateriella 
anläggningstillgångar 

6,0 4,5 3,2 1,9 0,6 

Materiella anläggningstillgångar 999,3 1 133,5 1 369,7 1 965,0 2 866,4 

Finansiella 
anläggningstillgångar 946,9 937,5 1 108,5 1 259,3 1 412,4 

Summa anläggningstillgångar 1 952,2 2 075,5 2 481,4 3 226,2 4 279,4 

Bidrag till statlig infrastruktur 2,9 2,7 2,6 2,4 2,3 

Förråd och 
exploateringsområden 10,3 9,3 10,5 10,5 10,5 

Fordringar 82,6 93,0 100,0 90,0 90,0 

Kortfristiga placeringar, kassa 
och bank 91,9 105,0 50,0 50,0 50,0 

Summa omsättningstillgångar 184,8 207,3 160,5 150,5 150,5 

Summa tillgångar 2 139,9 2 285,5 2 644,5 3 379,1 4 432,2 

Eget kapital, avsättningar 
och skulder 

          

           
Eget kapital, 1 348,9 1 409,4 1 433,2 1 429,9 1 411,2 
därav årets resultat 55,4 60,5 23,8 -3,4 -18,6 

           

Avsättningar för pensioner 15,3 14,8 14,1 13,6 13,2 

Övriga avsättningar 37,1 34,0 30,8 22,5 10,7 
Summa 52,4 48,8 44,9 36,1 23,9 

           
Långfristiga skulder 481,5 570,0 953,4  1 702,0 2 772,1 
Kortfristiga skulder 257,1 257,3 213,0 211,1 225,0 
Summa skulder 738,6 827,3 1 166,4 1 913,1 2 997,1 

           
Summa eget kapital,            
avsättningar och skulder 2 139,9 2 285,5 2 644,5 3 379,1 4 432,2 
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Koncernbudget 
Avkastningskrav på bolagen med mera 

I ägardirektiven för bolagen anges att avkastning, utdelning, justeringar för marknadsmässig 
ränta mm ska fastställas i samband med budget. För budgetåret 2021 fastställs dessa enligt 
följande: 
 
 
STUBO AB 
 
Avkastning 
Bolaget ska generera god totalavkastning dels genom att stärka det årliga ekonomiska 
resultatet, och dels genom att förvalta bolagets fastigheter så att det sker en tillväxt av 
marknadsvärdet på fastighetsbeståndet. 
 
Bolaget skall över tid generera en avkastning om fem procent på fastighetsinnehavets 
marknadsvärde. 
 
Med avkastning på fastighetsinnehavets marknadsvärde avses årets resultat, exklusive 
räntekostnader och avskrivnings-/nedskrivningskostnader, i relation till det genomsnittliga 
marknadsvärdet under perioden. 
 
Utdelning 
Inget utdelningskrav ställs på bolaget. Avkastningen balanseras i bolaget. 
 
Avgift för marknadsmässig ränta samt borgensavgift 
Fastställs till 0,4 % på lån som upptagits av bolaget genom kommunens internbank eller 
genom annan part. Denna kostnad debiteras löpande och baseras på den genomsnittliga 
utlåningen till bolaget, med utgångspunkt från eventuella reverser och utnyttjad intern 
kontokredit. 
 
Övrigt 
Övriga centrala kostnader debiteras efter faktiskt nedlagd tid. 
 
 

ULRICEHAMNS ENERGI AB 
 
Avkastning 
Marknadsmässigt avkastningskrav fastställs baserat på 5 % av totalt eget kapital enligt 2019 
års bokslut. Omräknat för latent skatteskuld innebär detta att bolagets totala egna kapital 
uppgick till cirka 366 mnkr. Detta innebär att bolagets resultat före bokslutsdispositioner och 
skatt ska uppgå till lägst 18,4 mnkr år 2021. 
 
Utdelning och koncernbidrag 
Fastställs till att koncernbidrag lämnas med 10,0 mnkr. (2020: 10,0 mnkr). Resterande 
avkastning balanseras i bolaget. 
 
Avgift för marknadsmässig ränta samt borgensavgift 
Fastställs till 0,2 % på lån som upptagits av bolaget genom kommunens internbank eller 
genom annan part. Denna kostnad debiteras löpande och baseras på den genomsnittliga 
utlåningen till bolaget, med utgångspunkt från eventuella reverser och utnyttjad intern 
kontokredit. 
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Övrigt 
Övriga centrala kostnader debiteras efter faktiskt nedlagd tid. 

 
 
NÄRINGSLIV ULRICEHAMN AB 
 
Avkastning 
Inget avkastningskrav ställs på bolaget. 
Eget kapital uppgår i bokslut 2019 till cirka 9,9 mnkr. 
 
Utdelning 
Inget utdelningskrav ställs på bolaget. Eventuell avkastning balanseras i bolaget. 
 
Avgift för marknadsmässig ränta samt borgensavgift 
Fastställs till 0,2 % på lån som upptagits av bolaget genom kommunens internbank eller 
genom annan part. Denna kostnad debiteras löpande och baseras på den genomsnittliga 
utlåningen till bolaget, med utgångspunkt från eventuella reverser och utnyttjad intern 
kontokredit. 
 
Övrigt 
Övriga centrala kostnader debiteras efter faktiskt nedlagd tid. Bolagets verksamhet 
finansieras i huvudsak med koncernbidrag som erhålls ifrån Ulricehamns Stadshus AB. 
 
 
ULRICEHAMNS STADSHUS AB 
 
Avkastning 
Inget avkastningskrav ställs på bolaget. 
 
Utdelning 
Inget utdelningskrav ställs på bolaget. Eventuell avkastning balanseras i bolaget. 
 
Avgift för marknadsmässig ränta samt borgensavgift 
Fastställs till 0,2 % på lån som upptagits av bolaget genom kommunens internbank eller 
genom annan part. Denna kostnad debiteras löpande och baseras på den genomsnittliga 
utlåningen till bolaget, med utgångspunkt från eventuella reverser och utnyttjad intern 
kontokredit. 
 
 
Övrigt 
Övriga centrala kostnader debiteras efter faktiskt nedlagd tid. Bolagets verksamhet 
finansieras med koncernbidrag som erhålls ifrån Ulricehamns Energi AB. 
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Finansieringsramar 
I samband med budget fastställer kommunfullmäktige en årlig limit för kommunkoncernens 
totala upplåning. Limiten fördelas till Ulricehamns kommun och kommunens bolag via 
kommunens internbank. 

Kommunfullmäktige har tidigare fattat beslut om finansieringsramar för 2020: 

 
Lånelimit 2020 

(mnkr) 
Ulricehamns Energi AB 325,0 
STUBO AB 415,0 
NUAB 3,0 
Ulricehamns kommun* 219,5 
Ulricehamns Stadshus AB 86,0 
Brf Parkgården 46,0 
Summa 1 094,5 
 
 

Nyupplåning och omsättning av lån till och med 2021-12-31 
Aktuell låneskuld per 2020-09-30 för samtliga bolag inom koncernen och Brf Parkgården 
uppgår till 648,2 mnkr.  

Förvaltningens förslag om finansieringsramar till och med 2021-12-31 innebär att 
kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunkoncernens skulder, med totalt 
516,8 mnkr till och med 2021-12-31. 

Förvaltningens förslag om finansieringsramar innebär även att kommunstyrelsen under år 
2021 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till 
betalning inom kommunen, samtliga bolag inom koncernen och Brf Parkgården. 
 

 
Lånelimit 2021 

(mnkr) 
Aktuell låneskuld           

2020-09-30 

Ram för 
nyupplåning till och 

med 2021-12-31 
Ulricehamns Energi AB 365,0 265,1 99,9 
STUBO AB 415,0 252,8 162,2 
NUAB 3,0 0,0 3,0 
Ulricehamns kommun* 166,8 -83,2 250,0 
Ulricehamns Stadshus AB 86,0 86,0 0,0 
Brf Parkgården 46,0 44,3 1,7 
Summa 1 081,8 565,0 516,8 

 

* Utlåningen 2020-09-30 överstiger inlåningen med 83,2 mnkr. 
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Budget 2021  
Ulricehamns Stadshus AB och dotterbolagen 
Ulricehamns Stadshus AB 
Ulricehamns Stadshus AB är ett av Ulricehamns kommun helägt aktiebolag. Ulricehamns 
Energi AB (UEAB), STUBO AB samt Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB) är helägda 
dotterbolag till Ulricehamns Stadshus AB. 
 
Koncernens bolag ska i samverkan med kommunen arbeta för att realisera de mål och 
uppdrag som fastställs av kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Bolagen ska aktivt 
medverka i arbetet för att befolkningsmålet ska kunna uppnås. 
 
Ulricehamns kommun är i en tillväxtfas. Utvecklingen av Rönnåsen, pågående och planerade 
nya bostadsområden är viktiga tillväxtfaktorer. 
 
Den kommunala verksamheten såväl i förvaltningsform som i bolagsform ska präglas av 
helhetssyn och princip avseende koncernnytta. Kommunen och bolagen ska i samråd söka 
lösningar som tillgodoser kommunens samlade intresse. 
 
Koncernbidrag från UEAB beräknas för 2021 kunna erhållas med 10,0 mnkr varav drygt  
8,9 mnkr kommer att överföras till NUAB. 
 
Det budgeterade resultatet före skatt 2020 uppgår till knappt 16,2 mnkr. 
 

Dotterbolagens verksamheter 
Ulricehamns Energi AB 
Ulricehamns Energi befinner sig fortsatt i en god tillväxt. Nya etableringar, byggnationer och 
olika planfrågor kommer löpande till bolaget.  

Efterfrågan på bolagets produkter är stor då både nya områden tillkommer och förstärkning 
av befintliga anslutningar efterfrågas. För att möta detta har budgeten för 2021-2023 en 
fortsatt hög investeringsnivå. Framfarten i kommunens asfaltsplaner driver även upp takten i 
arbetet med sanering av VA-nätet. Under 2021 fortgår även arbetet med ny vattentäkt i 
Högagärde samtidigt som befintligt vattenverk på orten renoveras och uppgraderas. Andra 
exempel på stora projekt för UEAB under 2021–2023 är det nya bostadsområdet Bergsäter, 
nytt VA-nät i fritidshusområdet vid Mogden samt uppgradering till nya smarta elmätare 
inom koncessionsområdet. 

Visionen ”Bredband till alla” där bolaget arbetar efter målet om att erbjuda 90% av 
kommunens alla hushåll och företag möjlighet till fiber senast 2020 går nu vidare med målet 
om 98 % till år 2025. Samtidigt med nedgrävning av fiber markförläggs också elnätets äldre 
luftledningar.  

Detaljplanearbetet för ett kommande Energi- & Miljöcenter (EMC) fortgår. Bedömningen är 
att detaljplanen kommer att vara godkänd tidigast kring årsskiftet 2020/2021. Detta är en 
försening av tidsplanen, vilket medför att ett fjärrvärmenätverk uppförs först under 2022–
2023. I avvaktan på den behövs en förstärkningspanna, vilket kommer att driftsättas under 
vintern 2020/2021. 

Inklusive moms höjs priset för vatten och avlopp med i genomsnitt 0,16 öre/l, vilket 
motsvarar en höjning med 3 %. Renhållningstaxan höjs i genomsnitt med på 7–10 kr per 
månad (lägenhet-villa). Det motsvarar en höjning med 5 %. För elnätet beräknas en 
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preliminär höjning med 1,0 öre/kWh, vilket innebär en höjning med 2,5 %. För fjärrvärmen 
beräknas taxan preliminärt stiga 2,0 öre, vilket blir en höjning med 2,0 %.  

Resultatet före skatt och bokslutsdispositioner beräknas uppgå till cirka 35 mnkr varav 10 
mnkr lämnas i koncernbidrag. Investeringarna beräknas uppgå till cirka 122 mnkr och en 
stark soliditet kvarstår, cirka 43 %. Lånebehovet beräknas öka till 340 mnkr.  

Bolagets arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare med hög trivsel och frisknärvaro fortgår 
med såväl hälsoprojekt som trivselprojekt. För att möta det stora inflödet av arbeten både via 
kommunens upptrappning av investeringsnivån och övrig efterfrågan på bolagets produkter 
ligger också förstärkningar av personalresurser med i budgeten. Även om ett positivt 
trendbrott ses när det gäller att hitta rätt kompetens vid anställningar kan det bli en 
utmaning att hitta rätt kompetenser.  

UEAB fortsätter sin påbörjade digitaliseringsresa och kommer att under 2022–2024 ta nästa 
steg då ett projekt för ett nytt GIS-system planeras att påbörjas.   

 

STUBO AB 
Hyresförhandling för 2021 har ännu inte påkallats. För att möta de allmänna 
kostnadsökningarna samt det stora underhållsbehovet som bolagets fastigheter inom 
miljonprogrammet kräver har bolaget ett hyreshöjningsbehov på 2,5 %. På grund av rådande 
konjunkturläge och osäkerheter relaterade till pandemin har höjningen från och med den 1 
januari 2021 budgeterats till 1 %. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder har 
beräknats till 98,5 %. Vakansen för lokaler beräknas till 0,8 mnkr då flera servicelokaler är 
outhyrda. Intäkter och kostnader för under året tillskapade lägenheter är ej beaktade i budgeten. 
Nedan återfinns kommentarer kring några av posterna i budgeten: 
 
Resultatet före skatt är budgeterat till 15,5 mnkr varav 6,5 mnkr avser utdelning från 
dotterbolaget Stubo Holding AB efter försäljningen (tilläggsköpeskilling) av Kullen i 
Ulricehamn AB. Omsättningen beräknas uppgå till 82 mnkr. Det egna kapitalet beräknas till 
171 mnkr. Soliditet på 32,4 % (SABO-snitt på soliditet, år 2019, 32,2 % och företagsstorlek 1 
00-1 999 där STUBO ingår är soliditeten 20,9 %). Belåningsgraden för fastigheter, vilken är 
beräknad nettoskulden via koncernkrediten, beräknas till 61,6 % (riket 61,4 %). 
Räntekostnaderna för 2021 är beräknade efter en medelränta på 0,78 %, varav 
kreditkostnaderna uppgår till 0,4 % för kommunens borgensåtagande. 

Den genomsnittliga krediten under året beräknas per 2021-12-31 uppgå till 265 mnkr. 
Pågående och kommande investeringar för 2021 ryms inom beviljad finansieringsram om 
415,0 mnkr som är antagen av kommunfullmäktige. Avkastningen för perioden beräknas till 
5 %.  

Driftkostnader beräknas öka för fastighetsskötsel och administration med 3,0 %, vatten 3,0 
%, el 2,0 %, fjärrvärme 2,0 % samt renhållning 5,0 %.  

Underhållet beräknas uppgå till 14 mnkr. Underhållskostnaderna avser bland annat 
underhåll av bostäder och energieffektivisering. Nivån på underhållet är dock avhängt på 
utfallet av årets hyresförhandling med Hyresgästföreningen.   

 
Bolaget driver projekt för nybyggnation både genom processer för detaljplaneändringar samt 
genom förtätningar inom befintliga områden som ej kräver detaljplaneändringar. 
Planprocessen för ytterligare byggnation på Stockrosen 1 är klar och projektering för två 
punkthus med totalt 60 lägenheter har inletts. Planprocess för byggnation av bostäder på 
Stadsgränsen 2 kommer att inledas under hösten 2021. Planprocess för byggnation av 
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flervåningshus på Hemrydsgatan är inledd men är vilande. Sammantaget grundar de 
pågående processerna för bra nybyggnationsprojekt de kommande åren. En nybyggnation av 
kontor- och verksamhetslokaler på fastigheten Stadsgränsen 2 är nu färdigställd.   
 
Fastighetsförbättringar som kommer att utföras under 2021 är bland annat nybyggnation av 
fyra stycken hyresbostäder på Storgatan 36 samt gruppbostad med sex lägenheter på 
Solrosvägen 7.  
 
Under 2021 fortsätter arbetet i enlighet med lagd plan, vilket innebär fokus på nyproduktion, 
förbättringar i befintligt fastighetsbestånd samt utveckling av personal och arbetssätt.  
 
Ulricehamns kommuns positiva utveckling och befolkningstillväxt är grunden för en god 
efterfrågan på bostäder. STUBO AB kommer de närmsta åren att nyproducera lägenheter för 
att möta kommunens tillväxt. Även befintligt fastighetsbestånd kräver stora investeringar. 
Sammantaget innebär detta att bolaget går in i en investeringsintensiv period. I takt med 
investeringarna ökar även bolagets lånegrad och därmed blir ränte- och 
konjunkturutveckling tillsammans med utvecklingen på bostadsmarknaden avgörande 
faktorer för bolagets ekonomi på både kort och lång sikt. 

På kort och medellång sikt finns det osäkerheter på intäktssidan på grund av konjunkturläge 
och rådande pandemi. Ökade vakanser och minskad efterfrågan på lägenheter med 
nyproduktionshyra är ett befarat scenario om krisen förvärras och blir utdragen. 

 

Näringsliv Ulricehamn AB 
Näringslivs Ulricehamns verksamhet har under 2020 påverkats mycket av coronapandemin 
och kommer även påverka verksamheten under 2021. Företagen i kommunen har påverkats 
olika av pandemin. Underleverantörer till bilindustrin samt hotell har haft kraftiga 
nedgångar medan andra företag ser en positiv utveckling. Detta medför förändrat arbetsätt 
med näringslivet.  

I Ulricehamn ses trenden att fler semestrar inom närområdet och dagsturismen ökar.  En 
central fråga är kommunens företagsklimat, det vill säga hur företagen upplever kommunens 
service till företagen, vilket NUAB arbetar tillsammans med kommunens förvaltning. Arbete 
med utvecklingen av Ulricehamns centrum kommer fortgå gemensamt med kommunen och 
Ulricehamns Cityförening. Alla dessa olika faktorer påverkar arbetet internt på bolaget och 
verksamhetens fokus för året. Januari 2021 kommer även arbete inför världscupen i 
längsdskidor i Ulricehamn 16–17 januari 2021 vara i stort fokus.   

När det gäller ekonomin ökar omsättningen i budgeten då tillväxtmedel för projekt är 
ansökta. Det påverkar dock inte resultatet. De förväntade kostnadsförändringar som idag 
finns med i budget är framförallt kopplat till de tillväxtmedel som är ansökta om. 

Coronapandemin har satt spår i hela näringslivet. Många företag har blivit drabbade och hela 
branscher hotas att slås ut. Digitaliseringen driver ytterligare på industrins redan höga 
omställningstakt, öppnar för nya affärsmodeller och gör andra överflödiga. Besöksnäringen 
är en av de näringar där benen slogs undan helt i mars 2020, men en återhämning under 
sommaren 2020 på grund av hemestertrenden. Hur framtiden ser ut för näringslivet beror på 
hur pandemin utvecklas, och därmed konjukturen. 
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Resultatbudget för koncernen 2021 
 

 Stadshus AB UEAB STUBO NUAB KONCERNEN 

Belopp i tkr       

Rörelsens intäkter  412 294 355 81 724 1 530 378 021 

Rörelsens kostnader  -600 -254 500 -70 683 -10 448 -336 231 

       

       

Rörelseresultat -188 39 855 11 041 -8 918 41 790 

       

Finansiella poster:       
Utdelningar på 
andelar i 
dotterbolag 0 0 6 500 0 6 500 

Ränteintäkter  0 80 100 0 180 

Räntekostnader -367 -4 850 -2 100 0 -7 317 

       
Resultat efter 
finansiella poster -555 35 085 15 541 -8 918 41 153 

       

Bokslutsdispositioner       
Erhållna 
koncernbidrag 1 082   8 918 10 000 
Lämnade 
koncernbidrag  -10 000   -10 000 
Avsättning 
obeskattade 
reserver  -24 985   -24 985 

Resultat före skatt 527 100 15 541 0 16 168 
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Ulricehamns Stadshus AB 
Resultatbudget      
 Årsbokslut Budget Prognos  Budget 

Belopp i tkr 2019 2020 2020  2021 

       

INTÄKTER       

       

Försäljning 413 412 412  412 

Övriga intäkter 0 0 0  0 

SUMMA INTÄKTER 413 412 412  412 

       

       

KOSTNADER       

       

Personalkostnader 0 0 0   0 

Övriga kostnader -596 -600 -600  -600 

SUMMA KOSTNADER -596 -600 -600  -600 

       

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR -183 -188 -188  -188 

       

Summa avskrivningar 0 0 0  0 

       

Summa rörelsekostnader -596 -600 -600  -600 

       

RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER -183 -188 -188  -188 

       

Finansiella poster       

Utdelning på andelar i dotterbolag 14 025 0 0  0 
Resultat från övriga finansiella 
anläggningstillgångar -14 025 0 0  0 

Ränteintäkter 0 0 0  0 

Räntekostnader -328 -250 -246  -367 

Summa finansiella poster -328 -250 -246  -367 

       

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -511 -438 -434  -555 

       

Koncernbidrag       

Erhållet koncernbidrag 1 283 1 082 1 082  1 082 

Lämnat koncernbidrag 0 0 0  0 

Summa koncernbidrag 1 283 1 082 1 082  1 082 

       

RESULTAT FÖRE SKATT 772 644 648  527 

       

Skatt -165     

       

RESULTAT EFTER SKATT 607 644 648  527 
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Ulricehamns Stadshus AB 
Balansbudget  

Årsbokslut Budget Prognos  Budget 

Belopp i tkr 2019 2020 2020  2021 

       
TILLGÅNGAR       

      

Anläggningstillgångar       

Materiella anläggningstillgångar 0 0 0  0 

Finansiella anläggningstillgångar 286 275 286 275 286 275  286 275 

Summa anläggningstillgångar 286 275 286 275 286 275  286 275 

       

Omsättningstillgångar       

Fordringar 87 200 100  100 

Kassa och bank 2 294 2 908 3 000  3 500 

Summa omsättningstillgångar 2 381 3 108 3 100  3 600 

       

SUMMA TILLGÅNGAR 288 656 289 383 289 375  289 875 

       

       

EGET KAPITAL OCH SKULDER       

       

Eget kapital       

Bundet eget kapital 10 000 10 000 10 000  10 000 

Villkorat aktieägartillskott 190 100 190 100 190 100  190 100 

Fritt eget kapital 1 893 2 545 2 545  3 193 

Årets resultat 607 644 648  527 

Summa eget kapital 202 600 203 289 203 293  203 820 

       

Långfristiga skulder 86 000 86 000 86 000  86 000 

       

Kortfristiga skulder 56 94 82  55 

       

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 288 656 289 383 289 375  289 875 
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Ulricehamns Energi AB 
Resultatbudget  

Årsbokslut Budget Prognos  Budget 

Belopp i tkr 2019 2020 2020  2021 

       

INTÄKTER       

       

Försäljning 185 560 193 200 190 400  199 650 

Övriga intäkter 83 171 82 350 91 240  94 705 

SUMMA INTÄKTER 268 731 275 550 281 640  294 355 

       

KOSTNADER       

       

Personalkostnader -58 237 -56 900 -56 900  -64 900 

Övriga kostnader -121 630 -133 855 -137 566  -145 610 

SUMMA KOSTNADER -179 867 -190 755 -194 466  -210 510 

       

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 88 864 84 795 87 174  83 485 

       

Avskrivningar -37 503 -39 450 -39 780  -43 990 

Summa avskrivningar -37 503 -39 450 -39 780   -43 990 

      

Summa rörelsekostnader -217 370 -230 205 -234 246  -254 500 

      
RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER 51 361 45 345 47 394  39 855 

       

Finansiella poster       

Ränteintäkter 83 80 60  80 

Räntekostnader -4 076 -4 450 -4 250  -4 850 

Summa finansiella poster -3 993 -4 370 -4 190  -4 770 

       

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 47 368 40 975 43 204  35 085 

       

Koncernbidrag       

Erhållet koncernbidrag 0 0 0  0 

Lämnat koncernbidrag -10 000 -10 000 -10 000  -10 000 

Summa koncernbidrag -10 000 -10 000 -10 000  -10 000 

       

RESULTAT FÖRE SKATT 37 368 30 975 33 204  25 085 

       

Avsättning reningsverk 0 -30 875 -70 307  -24 985 

Övriga bokslutsdispositioner  -40 5 408  -40 

Skatt -6 441     

       
RESULTAT EFTER SKATT OCH 
BOKSLUTSDISPOSITIONER 30 927 60 -31 695  60 
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Ulricehamns Energi AB 
Balansbudget  

Årsbokslut Budget Prognos  Budget 

Belopp i tkr 2019 2020 2020  2021 

       

TILLGÅNGAR       

      

Anläggningstillgångar       

Materiella anläggningstillgångar 791 354 852 710 859 296   942 315 

Finansiella anläggningstillgångar 142 142 142  142 

Summa anläggningstillgångar 791 496 852 852 859 438  942 457 

       
Omsättningstillgångar 
Varulager 4 049 4 200 4 200  4 300 

Fordringar 72 373 77 500 75 000  79 000 

Kassa och bank 13 346 11 989 0  0 

Summa omsättningstillgångar 89 768 93 689 79 200  83 300 

       

SUMMA TILLGÅNGAR 881 264 946 541 938 638  1 025 757 

       

       

EGET KAPITAL OCH SKULDER       

       

Eget kapital       

Bundet eget kapital 126 325 126 325 126 325  126 325 

Villkorat aktieägartillskott 0 0 0  0 

Fritt eget kapital 10 872 10 932 41 800   10 105 

Årets resultat 30 927 60 -31 695  60 

Summa eget kapital 168 124 137 317 136 430  136 490  

      

Obeskattade reserver 251 745 359 433 322 052  347 037 

      

Avsättning uppskjuten skatt 6 158 0 0  0 

       

Långfristiga skulder      

Banklån 280 000 300 000 100 000  0 

Checkkredit   193 662  338 966 

Avsättning VA:s överskott 72 622 7 700 79 222  41 042 

Övriga skulder  31 787 37 114 35 272  87 222 

Summa långfristiga skulder 384 409 344 814 408 156  467 230 

       

Kortfristiga skulder 70 828 74 000 72 000  75 000 

       

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 881 264 946 541 938 638  1 025 757 
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STUBO AB 

Resultatbudget Årsbokslut Budget Prognos  Budget 

Belopp i tkr 2019 2020 2020  2021 

       

INTÄKTER       

       

Försäljning 76 175 78 602 78 624  79 724 

Övriga intäkter 2 589 2 000 2 100  2 000 

SUMMA INTÄKTER 78 764 80 602 80 724  81 724 

       

       

KOSTNADER       

       

Personalkostnader -15 324 -14 900 -15 200  -15 700 

Övriga kostnader -41 916 -44 300 -43 500  -44 100 

SUMMA KOSTNADER -57 240 -59 200 -58 700  -59 800 

       

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 21 524 21 402 22 024  21 924 

       

Avskrivningar -9 274 -9 595 -10 039  -10 883 

Summa avskrivningar -9 274 -9 595 -10 039  -10 883 

       

Summa rörelsekostnader -66 514 -68 795 -68 739  -70 683 

       

RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER 12 250 11 806 11 984  11 041 

       

Finansiella poster       
Resultat från övriga finansiella 
anläggningstillgångar 84 12 000 12 000  6 500 

Ränteintäkter 68 100 100  100 

Räntekostnader -5 607 -3 400 -2 500  -2 100 

Summa finansiella poster -5 455 8 700 9 600  4 500 

       

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 6 795 20 506 21 584  15 541 

       

Koncernbidrag       

Erhållet koncernbidrag 0 0 0  0 

Lämnat koncernbidrag 0 0 0  0 

Summa koncernbidrag 0 0 0  0 

       

RESULTAT FÖRE SKATT 6 795 20 506 21 584  15 541 

       

Skatt -1 447      

RESULTAT EFTER SKATT 5 348 20 506 21 584  15 541 
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STUBO AB 

Balansbudget Årsbokslut Budget Prognos  Budget 

Belopp i tkr 2019 2020 2020  2021 

       

TILLGÅNGAR       

       

Anläggningstillgångar      

Materiella anläggningstillgångar 410 804 488 854 422 174   478 674 

Finansiella anläggningstillgångar 176 191 189  189  

Summa anläggningstillgångar 410 980 489 045 422 363  478 863 

       

Omsättningstillgångar       

Fordringar 2 822 2 100 2 900  2 667 

Kassa och bank 31 053 16 626 0  0 

Summa omsättningstillgångar 33 875 18 726 2 900  2 667 

       

SUMMA TILLGÅNGAR 444 855 507 771 425 263  481 530 

       

       

EGET KAPITAL OCH SKULDER       

       

Eget kapital       

Bundet eget kapital 52 529 52 529 52 529  52 529 

Villkorat aktieägartillskott 0 0 0  0 

Fritt eget kapital 77 995 84 473 83 343  102 927 

Årets resultat 5 348 20 506 21 584  15 541 

Summa eget kapital 135 872 157 508 157 457  170 998 

      

Obeskattade reserver  3 863 3 000 4 000  4 000 

      

Långfristiga skulder 279 200 331 200 248 156  293 232 

       

Kortfristiga skulder 25 920 16 063 15 650  13 300 

       

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 444 855 507 771 425 263  481 530 
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Näringsliv Ulricehamn AB 
Resultatbudget Årsbokslut Budget Prognos  Budget 

Belopp i tkr 2019 2020 2020  2021 

       

INTÄKTER       

       

Försäljning 2 059 1 306 890  1 480 

Övriga intäkter 0 50 496  50 

SUMMA INTÄKTER 2 059 1 356 1 386  1 530 

       

       

KOSTNADER       

       

Personalkostnader -5 202 -5 542 -5 400  -5 400 

Övriga kostnader -5 080 -4 522 -4 500  -4 838 

SUMMA KOSTNADER -10 282 -10 064 -9 900  -10 238 

       

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR -8 223 -8 708 -8 514  -8 708 

       

Avskrivningar -415 -210 -400  -210 

Summa avskrivningar -415 -210 -400  -210 

       

Summa rörelsekostnader -10 697 -10 274 -10 300  -10 448 

       

RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER -8 638 -8 918 -8 914  -8 918 

       

Finansiella poster       

Ränteintäkter 0 0 0  0 

Räntekostnader 0 0 0  0 

Summa finansiella poster 0 0 0  0 

       

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER - 8 638 -8 918 -8 914  -8 918 

       

Koncernbidrag       

Erhållet koncernbidrag 8 718 8 918 8 918  8 918 

Lämnat koncernbidrag       

Summa koncernbidrag 8 718 8 918 8 918  8 918 

       

RESULTAT FÖRE SKATT 80 0 4  0 

       

Skatt 12     

       

RESULTAT EFTER SKATT 92 0 4  0 
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Näringsliv Ulricehamn AB 
Balansbudget Årsbokslut Budget Prognos  Budget 

Belopp i tkr 2019 2020 2020  2021 

       

TILLGÅNGAR       

      

Anläggningstillgångar       

Materiella anläggningstillgångar 4 538 1 595 1 595  1 206 

Finansiella anläggningstillgångar 55 5 5  5 

Summa anläggningstillgångar 4 593 1 600 1 600  1 211 

       

Omsättningstillgångar       

Fordringar 589 500 500  500 

Kassa och bank 6 758 6 103 6 107  5 800 

Summa omsättningstillgångar 7 347 6 603 6 607  6 300 

       

SUMMA TILLGÅNGAR 11 940 8 203 8 207  7 511 

       

       

EGET KAPITAL OCH SKULDER       

       
Eget kapital       

Bundet eget kapital 300 300 300  300 

Villkorat aktieägartillskott 0 0 0   0 

Fritt eget kapital 9 483 6 477 6 477  6 481 

Årets resultat 92 0 4  0 

Summa eget kapital 9 875 6 777 6 781    6 781 

       

Långfristiga skulder 0 0 0  0 

       

Kortfristiga skulder 2 065 1 426 1 426  730 

       

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 11 940 8 203 8 207  7 511 
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Investeringsbudget/investeringsplan 2021–2023   
Projekt Budget             

2021 
Plan      

2022 
Plan      

2023 
Totalt 

Ulricehamns Energi AB     
Elnät 31,4 30,1 28,6 90,1 

Gatubelysning 1,5 1,5 1,5 4,5 

Fjärrvärme 14,7 33,8 26,4 74,9 

Fiber 28,2 19,9 8,9 57,0 

VA 37,2 31,8 26,2 95,2 

Service 10,1 8,8 9,7 28,6 

Miljö 1,5 3,5 0,9 5,9 

Övrigt 2,4 6,3 7,2 15,9 

      
STUBO AB     
Nybyggnation     
Förtätning, Stockrosen 1 61,0 52,0  113,0 

Förtätning, Stadsgränsen 2   50,0 50,0 

Nybyggnation, Gällstad   20,0 20,0 

Ombyggnation     
Energiinvestering 2,0 2,0 2,0 6,0 
Trygghetsskapande åtgärder och utemiljö  2,0 2,0 2,0 6,0 
Fastighetsförbättringar; fönster, stammar, fasader, balkonger 
m.m.  15,0 15,0 15,0 45,0 
Hemrydsgatan, renovering 10,0   10,0 
Ombyggnation centralorten, Stockrosen LSS 15,0   15,0 
Ombyggnation kringorten, Dalum gruppbostad  15,0  15,0 
Ombyggnation centralorten; Karlslätt (etapp 1 och 2 av 4)  60,0 60,0 120,0 
      

TOTALT INVESTERINGSBUDGET/INVESTERINGSPLAN 
2021–2023 232,0 281,7 258,4 772,1 
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Specifikation på investeringsobjekt 
överstigande 1 mnkr 
UEAB 
 
Avdelning Vad    När  Belopp (mnkr) 
 
Elnät Samförläggning med fibernät, Tolken, Åsunden  2021 9,3  
 Samförläggning med fibernät, övrigt  2021-2023 9,8 
 Bergsäter    2021-2022 4,0 
 Kråkeboviken    2022 3,0 
 Ombyggnad nätstationer   2021-2023 4,0  
 Mottagningsstation, transformator Vistaholm  2023 10,0 
 Nya elmätare/system   2021-2023 18,0
 Förstärkning Ulricehamns tätort   2021-2023 20,8 
 
Gatubelysning Större reinvesteringsprojekt   2021-2023 4,5 
 
Fjärrvärme EMC, panna    2021-2023 45,0 
 EMC, övrigt    2021 3,2 
 Spetspanna    2021 2,5 
 Bergsäter    2022-2023 6,0 
 Rönnåsen    2022-2023 4,0 
 Gällstad, nytt område   2021-2023 10,0 

  
Fiber Villafiber    2021-2023 3,0 
 Landsbygdsfiber  övrigt   2021-2023 53,4 
 
VA Nybyggnad Boråsvägen/Tegelbruksgatan  2021-2022 1,5 
 Härstorp 5:12    2022-2023 4,5 
 Stadsskogen 2    2023 7,0 
 Nybyggnad Grönahögsvägen/Bergsäter  2021-2022 10,5 
 Nybyggnad Gällstad   2021 2,0 
 Nybyggnad nya Rönnåsen   2021-2023 5,0 
 Tryckstegring förstärkning Hester  2021-2022 1,5 
 Mogden    2021-2022 15,5 
 Ny vattentäkt i Högagärde   2021-2023 7,0 
 Löpande saneringar   2021-2023 28,0 
  
 
Service Personbilar    2021-2023 23,7 
 Tunga fordon    2021, 2023 2,8 
 
Övrigt Garagetak med solceller    2022 1,0 
 Reservelverk till fastigheten   2021 1,0 
 Jourbilsgarage    2022 1,2 
 Geografiskt informationssystem (alla nyttigheter) 2022-2023 4,0 
 Maskinhall inklusive tvätthall Övreskog  2022 2,0 
 
STUBO AB 
 
Förtätning, Stockrosen 1    2021-2022 112,0 

Detaljplanen är nu färdigställd med mål att bygga två punkthus på totalt 64 lägenheter, cirka sex våningar. 
Arbetet beräknas vara färdigställt 2022. Byggkostnaderna är beroende av investeringsstöd.  

Förtätning, Stadsgränsen 2    2023 50,0 
Planprocessen beräknas startas hösten 2021. Målet är att bygga hyresbostäder på totalt 30 lägenheter. 
 
Renovering, Karlsslätt    2022-2023 120,0 
Renovering och eventuell förtätning beroende av utfall från kommunens planprocess.   
 
Nybyggnation, Gällstad    2023 20,0 
Inväntar kommunens planprocess. Målet är att bygga radhus intill samverkanshuset.  
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Inledning 
Omvärldsanalys är ett viktigt och nödvändigt arbete inför kommunens budgetplanering. 
Analysen ger verksamheterna bättre möjligheter i att förstå förändrade förutsättningar och 
omständigheter i omvärlden.  Omvärldsanalysen ger stöd i att förutse konsekvenserna för 
verksamheter av förändringar i omvärlden.  
 
SKR har tagit fram ett verktyg för att kommuner och regioner ska kunna genomföra en 
systematisk omvärldsanalys. Enligt SKR:s verktyg finns det fem övergripande trender, 
globalisering, demografi, klimatförändringar, teknik och värderingar, som påverkar såväl 
Sverige som övriga världen. Dessa övergripande trenderna påverkar lokalt och regionalt på 
olika sätt och konsekvenserna ser olika ut. SKR har följt 13 trender i spåren av de 
övergripande trenderna som kan påverka kommuner och regioners uppdrag de närmaste 10 
åren. 
 
Ulricehamns kommun har även använt sig av SKR:s verktyg för att identifiera vilka trender 
som påverkar respektive verksamheter under chefkonferensen i februari 2020 på en 
workshop. I följande avsnitt presenteras både övergripande trender i kommunen och fyra 
specifika trender av de 13 trenderna som många av verksamheter upplever har största 
konsekvenser i kommuner. Denna rapport är skriven precis före covid-19-pandemin. 

Övergripande trender i Ulricehamn 
Befolkning i kommunen 
De globala trenderna när det gäller befolkningsutvecklingen är att en försiktigare utveckling 
väntas i framtiden. Befolkningsutvecklingen har inte varit så långsam sedan 1950. Vidare 
kommer världens befolkning att få en större andel äldre, detta accentuerades 2018 när det för 
första gången i historien fanns fler antal 65 år och äldre än barn under 5 år. Sverige har 
under de senaste 10 åren haft en intensiv befolkningsökning som år 2018 mynnade ut i 
folkmängden 10,2 miljoner. I framtiden förväntas ökningen fortsätta om än i en lägre takt än 
de föregående åren som i huvudsak beror på en minskad invandring (SCB, 2019). 
 
Den nationella trenden kan även identifieras i Ulricehamns kommun som under åren 2015–
2017 hade en rekordstor befolkningsökning. Trenden från 2018 och framåt visar att 
rekordåren är i det förflutna och beror framförallt på en minskad invandring. Enligt 
kommunens befolkningsprognos förväntas dock en fortsatt befolkningstillväxt som primärt 
beror på andelen planerade nybyggnationer som kommer föranleda ett relativt högt positivt 
flyttningsnetto. Från 2018 års befolkningsmängd på 24 445 invånare förväntas 
befolkningsmängden att öka och 2028 vara 26 500 personer och till 2038 vara 27 079 
invånare.  
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Figur 1. Historisk befolkningsmängd 1970–2018 samt prognostiserad befolkningsmängd 2019–2038. 
Källa: SCB och Ulricehamns befolkningsprognos 2019 
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Under de nästkommande 10 åren förväntas en ökning ske bland förskoleåldrar, lägre 
skolåldrarna (6–12) samt bland kommunens äldre invånare över 65 år. Även födelsetalen 
förväntas att öka som beror på att kommunens stora årskullar födda på tidigt 90-tal kommer 
i barnafödande åldrar. Barnfamiljer är fortsatt den största gruppen inflyttare, vilket leder till 
ett ökat behov av lokaler och personal inom sektor lärande.  
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Figur 2. Kommunens årliga flyttnetto per ålder, det årliga genomsnittet för 1998–2018. Källa: SCB 

Ökat antal äldre i kommunen kan medföra ett ökat behov av vård- och omsorgsboenden, 
samtidigt som även behovet av hemtjänst och hemsjukvård kan komma att öka. När fler bor 
kvar i sitt ordinära boende ökar också behovet av att anpassa dessa bostäder till äldres 
förutsättningar. Många äldre bostäder är varken anpassade som boendemiljö eller tar hänsyn 
till arbetsmiljön inom hemtjänst och hemsjukvård (SOU2015:85).  
 

En annan trend som skall beaktas är att antal demenssjuka personer ökar när fler människor 
blir äldre. Enligt en rapport från Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) blir 
cirka en procent av alla individer över 65 år demenssjuka. Motsvarande siffra för gruppen 
över 90 år är 50 procent. Eftersom antalet äldre ökar i Ulricehamns kommun kommer därför 
antalet individer med demenssjukdom också att öka. Denna verklighet måste beaktas i 
planeringen av nya vård- och omsorgsboenden.  

 

Högre medellivslängd med mer aktiva äldre kan även ställa högre krav på tillgänglighet i 
kommunens lokaler.  

 

Ekonomi i kommunen 
Det exceptionellt osäkra prognosläge som råder har medfört att Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR) har lagt fram ett scenario för utvecklingen av samhällsekonomin istället för 
att som vanligt beskriva en prognos. BNP i Sverige verkar ha fallit mindre under det andra 
kvartalet än i många andra länder. Men nedgången tycks ändå varit klart större än vad som 
antogs under våren 2020. Mycket ser nu ut att ha stabiliserats, såväl i Sverige som i 
omvärlden, jämfört med den dramatiska konjunkturkollapsen under månaderna mars, april 
och maj. Utsikterna för såväl konjunkturen som det kommunala skatteunderlaget är 
emellertid särdeles ovissa med anledning av covid-19, vilket även gäller den globala 
utvecklingen. 

 



54 

Botten tycks ändå vara passerad och aktiviteten i den svenska ekonomin förväntas nu stiga. I 
SKR:s scenario räknar de med att BNP från och med det tredje kvartalet 2020 åter ska öka, 
men återhämtningen under det andra halvåret antas bli svagare än vad som tidigare har 
förutsatts. Deras BNP-estimat för 2020 landar nu på 4,9 procent. 

 

Såväl för den svenska konjunkturen, som för det kommunala skatteunderlaget, är det 
inkomsterna som är den viktigaste bedömningspunkten. För 2020 beräknas antalet arbetade 
timmar gå ned med 5,5 procent och andelen arbetslösa en längre tid kommer att ligga över 9 
procent och sannolikt hamna över 10 procent vid årsskiftet 2020/2021. Även läget med 
uppskjutna avtalsförhandlingar utgör en osäkerhetsfaktor för beräkningen av lönesumman 
och skatteunderlaget. 

 

I scenariot antas vidare att lågkonjunkturen består ända till 2023. Ett ihållande lågt 
resursutnyttjande i den svenska ekonomin antas bli följden av den utvecklingen 2020. Inte 
förrän mot slutet av 2023 antas att timgapet är borta; det vill säga gapet mellan faktiskt antal 
arbetade timmar och den beräknade timpotentialen utifrån demografin. 
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Figur 3. Stora variationer i BNP under 2000-talet och framåt. Källa: Budgetförutsättningar för åren 2019-2023, 
SKR och SCB 

 

När det gäller skatteunderlagstillväxten räknar SKR med en ytterligare inbromsning för 2020 
till följd av fortsatt kraftig minskning av arbetade timmar. Detta motverkas visserligen av 
omfattande utbetalningar av permitteringslön men lönesumman ökar ändå nästan inte alls. 
Samtidigt har inkomsterna från en rad beskattningsbara sociala ersättningar, framförallt 
arbetsmarknadsersättningar och sjukförsäkring ökat kraftigt. Åtgärderna för att mildra 
ekonomiska effekter av covid-19-pandemin bidrar därmed till att hålla uppe 
skatteunderlagstillväxten. Däremot beräknas skatteunderlagstillväxten för 2021 bli lika låg 
som under finanskrisens värsta år, 2009, vilket till stor del beror på att vidtagna 
”coronaåtgärder ” upphör 2021. 

 
Utifrån SKR:s skatteunderlagsprognoser och den prognostiserade befolkningsutvecklingen i 
Ulricehamns kommun är bedömningen att kostnaderna de kommande åren kommer att öka i 
snabbare takt än intäkterna. Med den befolkningstillväxt som förväntas i kommunen följer 
ett omfattande behov av investeringar och därmed ökade kostnader. Dessutom har 
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Ulricehamn samtidigt betydande behov av reinvesteringar i äldre byggnader och 
anläggningar. För åren 2021–2023 planeras investeringar för cirka 1,5 mdkr, vilket ska 
jämföras med tidigare år där utfallet har varit cirka 100–150 mnkr per år. Det innebär 
utökade driftkostnader på årligen minst cirka 20-30 mnkr. Om inte effektiviseringar eller 
andra åtgärder vidtas samt om inte utökade statsbidrag tillkommer kommer resultatnivåerna 
kraftigt att försämras.  

 

Utöver osäkerheten i befolknings- och skatteunderlagsprognoserna är ytterligare en faktor att 
beakta vilka förändringar som görs i statsbidragen till kommunerna kommande år. Den 
budgetproposition som regeringen lägger fram den 21 september är oerhört viktig för 
kommunernas budgetförutsättningar för 2021. För att undvika inbromsningar i 
kommunernas ekonomi förväntas omfattande åtgärdsförslag komma, men i vilken form är 
inte känt ännu. Hur de fördelas kommer också vara av högsta betydelse, sker det i form av 
generella statsbidragshöjningar eller riktade statsbidrag till olika verksamheter. 

 

Från år 2020 gäller en lagändring i kostnadsutjämningen mellan kommuner och regioner, 
men övergångsregler i form av ett införandebidrag gör att det nya 
kostnadsutjämningssystemet får full effekt först om 3 år. För Ulricehamns kommun innebär 
det framåt en positiv påverkan på cirka 9 mnkr på de ekonomiska förutsättningarna. Dessa 
medel förbättrar något kommunens möjligheter att möta de ökade driftskostnaderna som är 
en följd av den höga investeringstakten.  

Digitalisering, folkhälsa och ekologisk hållbarhet i 
kommunen 
Digitalisering 
Digitalisering är ett samlingsbegrepp och kan innebära allt ifrån att införskaffa digital 
infrastruktur (dator, platta, trådlöst, nätverk med mera) till datadriven 
verksamhetsutveckling.  Digitalisering har inget egenvärde utan är ett medel och metod för 
att nå verksamhetens mål på nya och effektivare sätt.  

 

Figur 4. Sverige ska bli bäst i världen på digitaliseringen, 5 delområden. Källa: Digitaliseringsrådet, 
https://digitaliseringsradet.se/, [hämtad 20200218] 

Kommunen behöver aktivt använda de möjligheter digitaliseringen för med sig på alla nivåer 
och inom alla sektorer. Den långsiktiga planeringen måste ta hänsyn till nya tekniska 
lösningar och förändrade beteendemönster. Stora och smarta (relevanta) 
datamängder behöver användas för att få bättre beslutsunderlag och möjliggöra bättre 
prognoser (datadriven verksamhetsutveckling) från kommunfullmäktige till den enskilda 
medarbetaren.  

 

https://digitaliseringsradet.se/
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För att underlätta för personer 
att använda digitala tjänster 
behöver många system 
utvecklas och integreras med 

varandra, både inom och över 
existerande 
verksamhetsgränser. Ökad 
tillgång till stora mängder 
information ger kommunen 
möjlighet till att utforma 
smartare, kundnära tjänster 
som motsvarar de behov som 
människor har. Samtidigt har 
kraven på integritetsskydd ökat. 

En kontinuerlig utmaning kommer att 
vara att skapa och upprätthålla en trygg 
kommunikation mellan invånarna och 
kommunen.  

Figur 5. Regnbågsmodell över hälsans 
bestämningsfaktorer. Källa: Dahlgren & Whitehead 
2007/1991 tolkad av Folkhälsomyndigheten 2019. 

 

En växande spridning och användning av digitala lösningar gör att kommuninvånarna i allt 
högre grad förväntar sig enkla, snabba och situationsanpassade lösningar för sina behov. 
Acceptans för analoga lösningar och digitalt strul minskar i takt med att digitala lösningar i 
samhället i stort blir mer utbredda och stabila. Digitala lösningar får konsekvenser för 
upplevelsen av hur det är att bo, verka och besöka kommunen. Tillgången till tydlig, 
uppdaterad och relevant information tas för given. Möjligheten att kunna utföra tjänster med 
digitala hjälpmedel inom alla områden blir allt viktigare. Samtidigt visar undersökningen 
från Svenskarna och internet1 att vara lågutbildade är en av de största riskfaktorerna för att 
inte ta till sig och använda de digitala samhällstjänsterna. Det är viktigt att ta hänsyn till 
varierad förmåga att nyttja digitala tjänster när kommunen utvecklar digitala tjänster.  

 

En del utmaningar adresseras på nationellt plan som exempelvis utarbeta ett nationellt 
ramverk för grunddata inom den offentliga förvaltningen, säker digital kommunikation 
(SDK) inom det offentliga, översyn av kommunallagen gällande automatiskt beslutsfattande. 
Andra frågor adresserar och samverkas på delregionalt plan så som digitalt arkiv (e-arkiv), 
grundarkitektur för uppkopplade saker (IOT – Internet of things). Flera utmaningar måste 
kommunen hantera på det lokala planet så som grundläggande IT-arkitektur, utbyggnad av 
trådlöst nätverk (Wi-Fi), arbete med informationssäkerhet och kompetensförsörjning. Varje 
verksamhet behöver vara insatt i sina frågor och följa utvecklingen.   

 
Folkhälsa 
Hälsan i en befolkning beror på många olika faktorer och kan ses som ett resultat av 
samspelet mellan individ och samhälle. Hälsans bestämningsfaktorer, utöver de genetiska, 
delas in i levnadsvanor och livsvillkor. I figuren nedan brukar livsvillkor inkluderas i levnads- 
och arbetsförhållanden.  

Regeringens handlingsplan för genomförandet av Agenda 2030 under åren 2018–
2020 klargör att över hälften av landets kommuner arbetar med de globala målen på något 

 
1 Svenskarna och internet är en årlig undersökning av svenska folkets internetvanor, hur användningen av internet 
utvecklas och digitaliseringen av samhället. https://svenskarnaochinternet.se/om-svenskarna-och-internet/  

https://svenskarnaochinternet.se/om-svenskarna-och-internet/


57 

vis. Handlingsplanen gav Agenda 2030-delegationen i uppdrag att förankra Agenda 2030 
och utveckla en bred dialog. Samtidigt kommer RKA i samråd med delegationen, SCB och 
representanter från kommuner och regioner att ta fram frivilliga nyckeltal för kommuner och 
regioner. Genom dessa uppdrag kan Ulricehamns kommun komma att påverkas. 

 

Den demografiska utvecklingen ökar utmaningen att minska hälsoklyftorna inom en 
generation eftersom skillnaderna mellan olika samhällsgrupper fortsätter att öka även i 
Ulricehamn. Då människor är mer förflyttningsbenägna minskar möjligheterna att bedriva 
ett långsiktigt förebyggande och främjande arbete. Folkhälsoarbetet i 
kommunen fokuserar på skapandet av strukturer för att ge människor förutsättningarna att 
ta hand om sin egen hälsa. Klimatförändringarna kommer skapa andra behov för levnads- 
och arbetsförhållandena och bidra till att människor med andra livsvillkor kommer 
till kommunen. Detta ger nya förutsättningar för Ulricehamns kommun samtidigt som 
det kan bidra till lösningen i form av exempelvis ny arbetskraft med den åldrande 
befolkningen. 

 

Det drogförebyggande- och trygghetsskapande arbetet i kommunen behöver rustas för att 
möta värderingsskiftet gällande legalisering av cannabis och stärka upplevelsen av tryggheten 
i kommunen. Ulricehamns kommun behöver stärka inkluderingsarbetet och 
jämställdhetsarbetet för att nå upp till målområdena i Agenda 2030 och regeringens 
handlingsplan för genomförandet av denna, men också för att fortsätta vara en attraktiv plats 
att bo, verka och vistas i. 

 

Desto högre utbildning individer har ju bättre förutsättningar har dem att ta hand om sin 
hälsa och därför behöver skolans arbete med ökad måluppfyllelse fortsätta för att ge 
kommunens barn och unga bra livsvillkor och levnadsvanor i vuxen ålder. Genom att 
involvera barn och unga utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter kan kommunen vara 
attraktiv för dem som bor, verkar och vistas här då utformningen av såväl 
kommunens verksamheter som de lokala livsvillkoren är utformade från behov och 
önskningar. Boverkets utredning kan komma att påverka kommunen genom kartläggningen 
av vad kommunen redan gör och kan behöva göra mer av för att uppfylla barnets rättigheter. 

 

Diskrimineringslagen och ökad uppmärksamhet kring HBTQ påverkar även utformningen av 
fastigheter.  

 

Ekologisk hållbarhet 
Påverkan från klimatförändring och biologisk mångfald är mångfasetterad och kommer 
därför att påverka många olika delar av den kommunala verksamheten. Dessutom 
är biologisk mångfald och klimatförändring sammanlänkade med varandra, varför 
förändringar i den ena trenden påverkar den andra. 

 

I Ulricehamns kommun märks hur lokalklimatet förändras redan nu med betydligt mer 
frekventa och intensiva extremväder. Arbetet med klimatförändring består av två delar, 
klimatanpassning och begränsad klimatpåverkan. Omställningen till ett hållbart och 
klimatanpassat samhälle kan komma att påverka stora delar av den kommunala 
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verksamheten. Exempelvis, upphandling för att bidra till minskade utsläpp, hur maten 
hanteras på kommunala verksamheter, ändrade matvanor, hur fastigheter byggs och 
används, hur gröna områden sparas, hanteras och hur kommunen bekämpar invasiva 
växtarter. De direktiv om laddpunkter och nya beräkningsmodeller för energi som kommit 
från EU är exempel på omställningar kommunens verksamhet behöver anpassa sig till. 

 

Ulricehamn har en mycket varierad natur och därmed ett rikt utbud av olika ekologiska 
samhällen och ekosystem, och också god tillgång på olika typer av ekosystemtjänster. Sett i 
ett hållbarhetsperspektiv finns goda förutsättningar att bidra till de nationella målen för 
biologisk mångfald inom kommunen. Nyttjande av naturområden för olika former av 
rekreation har visat sig ha positiva effekter på människors hälsa. 

 

Kommunens tätorter har fortfarande relativt litet hårdgjord yta och relativt mycket grön- och 
blåyta. Detta ger goda förutsättningar att använda den biologiska mångfalden och 
ekosystemtjänsterna för att anpassa och säkerställa våra tätorter mot klimatförändringen, 
men också för att skapa en god boendemiljö. 

 

Utvalda trender i kommunen 
Under chefkonferensen februari 2020, har följande fyra trender fått mest uppmärksamhet 
inom förvaltningen.  

Hårdare konkurrens om kompetens 
Som många andra kommuner och regioner, har även Ulricehamn svårt att rekrytera vissa 
yrkesgrupper. Bristen på arbetskraft är fortsatt generell men konkurrensen om framförallt 
lärare, socionomer, undersköterskor och sjuksköterskor har ökat i takt med stora 
pensionsavgångar, allt fler yngre och äldre samt en brist på utbildad personal. En del 
yrkesgrupper kan även uppleva att yrket fått lägre status, att arbetsmiljön försämrats eller att 
löneläget inte är tillräckligt attraktivt. Bemanningsbranschens intåg i till exempel sjukvård 
och socialtjänst har lett till att vissa yrkesgrupper inom kommunalsektor fått förbättrade 
villkor hos andra arbetsgivare.

 
Figur 6. Månadsavlönade som lämnat kommunerna, 
2015.  

Källa: Sveriges Viktigaste Jobb finns i välfärden – Hur 
möter vi rekryteringsutmaningen, sidan 15. 
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Figur. 7 Antal medarbetare som fyller 67 år.  

Källa: Qlikview, hämtad 2020-02-07. 
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För mindre tätorter och landsbygdskommuner kan rekryteringssvårigheter bero på upplevd 
bristande samhällsservice eller att övriga i hushållet till den som erbjuds anställning inte kan 
hitta jobb i kommunen. Den demografiska trenden leder till att antalet anställda inom 
välfärdstjänster behöver öka fram till och med 2026. Antalet personer i arbetsför ålder ökar 
inte i samma utsträckning. Befolkningstillväxten och personalomsättningen inom 
kommunen leder till att behovet av att rekrytera nya medarbetare ökar. Det ställs samtidigt 
allt högre krav på kommunens tjänster. Behovet av välutbildad personal stiger därmed 
successivt samtidigt som behovet av kompetensutveckling av medarbetarna i organisationen 
ökar. 

 

Om alla anställda i Ulricehamns kommun som arbetar deltid gick upp till heltid skulle 
förvaltningen kunna få ytterligare 400 årsarbetare. Kommunens rekryteringsbehov beräknas 
vara cirka 2200 medarbetare till år 2025.  

 

Inom förvaltningen upplever samtliga verksamheter och enheter svårigheter att rekrytera rätt 
kompetens samt att få personalresurserna att räcka till. Vissa verksamheter upplever behov 
av att hitta nya samarbetsparter för att få in nya personer i verksamheten, vissa samarbetar 
med arbetsmarknadsenheten och anställer nyanlända och/eller dem som behöver komma in i 
arbetslivet samt vissa lockar ung arbetskraft med nya modernare teknik. Detta leder även till 
en utmaning om integration i arbetsmiljön. Utmaningen består även i att vara attraktiv för 
dem som har rätt kompetens eftersom konkurrensen och efterfrågan kommer vara stort 
kommande år. Att differentiera arbetsuppgifter på flera yrkesgrupper och att kunna erbjuda 
vidareutbildning för medarbetarna är två delar i att vara en attraktiv arbetsgivare och att få 
medarbetare att stanna kvar och utveckla verksamheten. 
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Figur. 8 Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel (%). Källa: Kolada, nyckeltal N00209 

 
Stigande förväntningar på välfärden 
När människors ekonomi förbättras, när informationen, kunskapen och tillgängligheten 
ökar, kan förväntningar på välfärden stiga. Med ökad utbildning och ökad jämlikhet har 
auktoritetstron minskat. De flesta törs uttrycka sina synpunkter och sina förväntningar. 
Kommunala verksamheter upplever också att förväntningar hos kunderna har ökat. Många 
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vill ha större utbud från kommunen än det faktiska utbudet och trycket ökar. Det kan skapa 
en risk att betydligt svagare grupper utan röst trängs bort.  

Det finns en allt högre förväntan från samhället i stort, från brukare och anhöriga på vilka 
behov verksamheten ska tillgodose. Alltmer avancerad sjukvård utförs i kommunal 
verksamhet. Det finns också en stor kunskap och medvetenhet hos brukare och anhöriga. 
Med det följer en ökad kravbild på snabba beslut och insatser inom äldreomsorgen. Detta 
ställer i sin tur krav på en effektiv samverkan för brukarens bästa. 

 

Personer med olika problematik och funktionsnedsättning ställer krav på verksamheten att 
möta individens olika behov med rätt insats. Här finns en stor utmaning för kommunen att 
erbjuda insatser som främjar personernas möjlighet att utvecklas och vara självständiga.  

 

Många individer har sammansatta behov och det ökar komplexiteten i arbetet och bidrar 
också till att kompetenskraven blir högre. Förväntningar från brukare och anhöriga kring 
vilka behov funktionshinderverksamhet ska kunna tillgodose har också blivit högre. 

 

Inom daglig verksamhet, som är en insats enligt lagen om stöd och service för vissa 
funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL), ses en ökning av ärenden och även 
delvis ändrade behov av sysselsättning och arbetsformer för att möta upp personer med olika 
behov. Det är av betydelse att utveckla och erbjuda sysselsättning till personer som tidigare 
kan ha varit aktuella för arbetsmarknadsåtgärder. Målsättningen är att ge meningsfull 
sysselsättning och integrera personer med funktionsnedsättning på arbetsplatser och i 
samhället. 

 

Inom i princip alla områden ökar kraven på samverkan med andra aktörer i förhållande till 
socialtjänsten; arbetsförmedlingen, psykiatrin, skolan etcetera. Arbetsmarknadsenheten är 
helt beroende av externa medel för att upprätthålla någorlunda volymer för att tackla 
utmaningarna på arbetsmarknadsområdet och inom integrationen. Minskande intäkter från 
Migrationsverket kan medföra att nedläggning av stora delar av verksamheten blir 
nödvändig, samtidigt som målgruppen som står långt från arbetsmarknaden ökar när 
konjunkturen försämras. Risken är stor att försörjningsstödet för gruppen som står långt från 
arbetsmarknaden kommer att öka de närmaste åren. 

 

Individ- och familjeomsorgen (IFO) har, efter många års arbete med hemmaplanslösningar 
låga kostnader som helhet, framför allt när det gäller externa placeringar. De ekonomiska 
förutsättningarna för kommunen under 2021 och kommande år förväntas bli mer 
ansträngda, vilket blir en särskilt stor utmaning för IFO. Samtidigt växer befolkningen i 
kommunen, vilket innebär att också gruppen som behöver socialtjänstens insatser ökar. 
Cirka 1-2 % av alla barn i kommunen har pågående kontakt med IFO.  

 

Idag har vårdnadshavare stigande förväntningar på välfärden. Skolverksamheter är en 
verksamhet som direkt blir påverkad av både krav från myndigheter som förväntningar från 
vårdnadshavare. 
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Med en ökad transparens och möjlighet för medborgarna att inhämta information och 
jämföra myndigheter och offentliga organ ställs högre förväntningar på välfärden. Nya 
arbetssätt behöver tas fram och handläggningstiderna behöver kortas ned samtidigt som 
kvaliteten i beslut och underlag ska vara hög. För kunden ska det vara lätt att göra rätt och de 
ska kunna förvänta sig en god återkoppling och kommunikation i alla kontakter. 

 
Minskad tillit 
Människors tillit till varandra och till samhällsinstitutionerna är grundläggande för såväl 
ekonomisk utveckling som offentlig välfärd. Sambandet mellan hög tillit och 
välfärdsindikatorer som god hälsa, låg kriminalitet, hög grad av trygghet och uppskattad 
lycka är också väl dokumenterad i forskningen. Tillit är något som tar lång tid att bygga upp, 
men som mycket snabbt kan raseras.  

 

Ett systemteoretiskt förhållningssätt och tillitsbaserat ledarskap är nyckelfaktorer som tros 
ligga bakom och bidra till arbetsglädje och trivsel. Tillit till den yrkesspecifika professionen, 
och minskad detaljstyrning uppifrån, bidrar till att personal tenderar att bli kvar i sina 
anställningar.  

Om invånarna, medarbetare och brukare inte får den service och respons som de förväntar 
sig att få från kommunen eller från respektive chefer, kan detta leda till minskad tillit.  

En minskad tillit påverkar verksamheter indirekt genom myndighetskontroller och nya 
förordningar.  

 
Ökade möjlighet att effektivisera med ny teknik 
Digitaliseringen, automatisering och ny teknik har varit stort fokus på många kommunala 
verksamheter. Dels för effektivisering av arbeten, dels för besparingar av resurser och även 
att spara energi inom fastigheter.  

 

Nya teknik används för att vara resurseffektiv, men också för att öka kvaliteten i servicen. 
Särskilt när den äldre befolkningen ökar och även deras behov ökar, måste kommunen 
förändra och förädla arbetssätten för att kunna behålla dagens nivå på service. Även sektor 
miljö- och samhällsbyggnad ser behov av effektivisering med hjälp av ny teknik för att kunna 
möta medborgarnas behov och efterfrågan på ett bättre sätt.  

 

Olika former av välfärdsteknik kommer bli alltmer frekvent framöver och efterfrågan på 
digitala tjänster ökar. Tekniken skapar nya möjligheter och nya arbetssätt. Det innebär också 
avvägningar kring vilken typ av välfärdsteknik som är mest angelägen och som skapar 
kvalitet i verksamheten. IFO har sett möjligheten att effektivisera arbeten exempelvis genom 
att införa digitala ansökningar och teknisk utrustning som möjlighet att personer kan lämna 
alkoholtester via mobiltelefon. Även sektor lärande har också sett möjligheten att ny teknik 
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bidrar till effektivisering och innovationer samt att tekniken blir vanligare än tidigare inom 
verksamheterna. 

 

Utbudet av ny teknik och digitala tjänster har under det senaste året ökat. Kommunen har 
inte hängt med i utvecklingen i samma takt delvis på grund av att tekniken inte är 
färdigutvecklad, dels på grund av för hög kostnad att investera. Det handlar inte alltid om 
effektivisering och besparing utan även möjlighet till mer hållbar matlagning, bättre 
arbetsmiljö och utveckling av arbetssätt. Som det nämndes i avsnitt 2.3, behöver IT-enheten 
bli rustade för att arbeta med digitalisering och automatisering samt för att möta kundernas 
behov och krav på digitaliseringen.  

 
Övriga trender 
Förutom ovanstående fyra trender finns det andra trender som påverkar kommunen såsom 
globaliseringen och värderingsförändringar. I samband med corona-pandemin, blev det svårt 
för upphandlade leverantörer att få tag på vissa varor då många varor importeras från andra 
länder och länders gränser blev stängda, vilket i sin tur kan leda till ökade kostnader.  

Många verksamheter arbetar även med inkluderingsfrågan. Dels att inkludera människor 
som har invandrat till Sverige, dels personer med funktionsnedsättning eller som är HBTQ. 
Lokaler behöver anpassas till mer tillgängliga för samtliga människor och även kunna stödja 
dem som söker hjälp. Exempelvis många som inte har svenska som modersmål söker sig till 
biblioteket för att få hjälp med kontakt med myndigheter.  

 

Klyftan mellan stad och landsbygd fortsätter att växa, där många på landsbygden känner att 
de halkar efter när det gäller utbud och service från det allmänna. Samtidigt växer intresset 
för alternativa livsstilar, att få kliva av ekorrhjulet för att jobba med en mer hållbar livsstil 
och livsval. Kommunen ser i Ulricehamn att motorer i föreningslivet, främst på landsbygden, 
försvinner. Detta riskerar att utarma föreningslivet, främst på landsbygden där anläggningar, 
byggnader, verksamhet helt drivs i föreningsregi med kommunalt stöd i form av 
föreningsbidrag av olika former. Till detta bör också tilläggas att stödet till föreningslivet 
under många år har legat på en oförändrad nivå.  

 

Med ökad inflyttning i kommunen ställs också högre krav på tillgängliga bostäder. Det krävs 
fler arbetstillfällen och attraktiva boenden för alla åldrar för att öka inflyttningen. Konkreta 
och långsiktiga satsningar inom samhällsutvecklingen ska möta den ökande efterfrågan som 
finns hos kommuninvånare och företagare. Det saknas idag bostäder samtidigt som det finns 
en stor efterfrågan på marknaden. Kommunen har inte någon egen mark som är 
färdigplanerad för bostäder i centralorten och det är därför av yttersta vikt att effektivt 
planera nya områden. För att få effektivitet i arbetet behöver arbetssätten hela tiden 
utvecklas och även där kan ny teknik möjliggöra i kombination med andra sätt att utveckla 
arbetssätten. För att byggnationer ska genomföras i färdigplanerade områden är det också 
viktigt att planera att det finns förutsättningar för företagen att få ekonomi i byggnationerna. 
Samtidigt som ambitionen är att växa är det viktigt att tänka på den långsiktiga 
samhällsplaneringen för att tillvarata de värden som finns i kommunen och bygga en 
attraktiv och välmående kommun. Genom att bygga en hållbar blandstad och kommun 
undviks segregerade och utsatta områden vilket är helt avgörande för kommunens framtid.  
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Taxor 
Moms tillkommer för vissa taxor 
En del av den kommunala verksamheten är undantagen från skatteplikt enligt 
mervärdesskattelagen. Detta gäller exempelvis korttidsupplåtelse av lokaler och anläggningar 
för idrottsutövning. Även social omsorg (offentlig eller privat verksamhet för barnomsorg, 
äldreomsorg, stöd och service till vissa funktionshindrade och annan jämförlig social omsorg) 
är undantagen från skatteplikt. 

Alla belopp i taxebilagan redovisas exklusive moms. Där det uttryckligen anges att taxan är 
exklusive moms tillkommer moms vid debitering. 

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

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

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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Bygga, bo och miljö 
Livsmedel, hälsoskydd och annan tillsyn 
 
Avgifter för prövning och tillsyn av livsmedel, tobak mm. 

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret 

Taxa 
budgetåret 

Tillsyn livsmedel (normalkontroll) 1 384 kr/tim 1 384 kr/tim 

Tobak tillsyn 984 kr/tim 1 006 kr/tim 

Tillstånd tobak 984 kr/tim 1 006 kr/tim 

Tillfälligt tillstånd Tobak 984 kr/tim 1 006 kr/tim 

Folköl 984 kr/tim 1 006 kr/tim 

Tillsyn receptfria läkemedel 984 kr/tim 1 006 kr/tim 

 
Avgifter för prövning och tillsyn, övrigt 

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret 

Taxa 
budgetåret 

Kemikalier 984 kr/tim 1 006 kr/tim 

Miljöfarlig verksamhet 984 kr/tim 1 006 kr/tim 

Hälsoskydd 984 kr/tim 1 006 kr/tim 

Solarier 984 kr/tim 1 006 kr/tim 

Foder eller animaliska biprodukter 984 kr/tim 1 006 kr/tim 

Sprängämnesprekursorer 984 kr/tim 1 006 kr/tim 

 
Avgifter för prövning av serveringstillstånd 
Enligt beslut i kommunfullmäktige ska avgift för serveringstillstånd omräknas enligt 
fastställd procent av prisbasbeloppet. Avgiften ska betalas i samband med att ansökan inges 
till kommunen. Kommunen har ingen skyldighet att påbörja en utredning av ansökan förrän 
avgiften erlagts. 

Restaurangrapporten ska lämnas in varje år enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter om 
statistiska uppgifter om servering av spritdrycker, vin och starköl. Om restaurangrapporten 
inte kommer in i tid skickar Tillståndsenheten en påminnelseavgift på 550 kronor per 
påminnelse. Om rapporten inte kommit in efter två påminnelser kommer högsta rörliga 
tillsynsavgiften att debiteras. 

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. 



66 

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret 

Taxa budgetåret 

Ansökan och förändring i serveringstillstånd 984 kr/tim 1 006 kr/tim 

Avgift för kunskapsprov 900 kr/tillfälle 1 006 kr/tillfälle 

Fast tillsynsavgift renodlade matserveringar 984 kr/tim 1 006 kr/tim 

Fast tillsynsavgift serveringsställen, med öppettider 
till kl 02.00 984 kr/tim 1 006 kr/tim 

Rörlig tillsynsavgift för alkoholservering beroende på 
omsättning 984 kr/tim 1 006 kr/tim 

Rörlig tillsynsavgift för tillfälliga tillstånd 984 kr/tim 1 006 kr/tim 

Påminnelse 1 och 2 försenad restaurangrapport 550 kr 550 kr 

Extra kontroll 984 kr/tim 1 006 kr/tim 

Försvårad delgivning 984 kr/tim 1 006 kr/tim 

 
Jakträttsavgift för all jakt (exkl. moms) 

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret 

Taxa budgetåret 

Arrendeavgift jordbruksmark Enligt regler för 
arrenden 

Enligt regler för 
arrenden 

Jaktzon 4 Ingen begränsning av utövning av all jakt 126 kr/ha/år 126 kr/ha/år 

Jaktzon 3 Begränsad jakt på grund av friluftsliv 107 kr/ha/år 107 kr/ha/år 

Jaktzon 2 Starkt begränsad av boende och friluftsliv 54 kr/ha/år 54 kr/ha/år 

Jaktzon 1 Jakt ej tillåten förutom eftersök och 
skyddsjakt 21 kr/ha/år 21 kr/ha/år 
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Avgifter för nyttjande av allmän platsmark 
Taxan gäller för all kommunal allmän platsmark, gata, park och natur 

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret 

Taxa budgetåret 

Administrativ avgift per upplåtelse och avtal 600 kr 600 kr 

Vid ianspråktagande av mark före och/ eller efter 
upplåten tid 

3 x fastställd taxa 
+ administrativ 
avgift 

3 x 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 400 
kr/månad 

 

Evenemang 
Taxans namn Taxa året före 

budgetåret 
Taxa budgetåret 

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 
Taxans namn Taxa året före 

budgetåret 
Taxa budgetåret 

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

30 kr/m²/påbörjad 
månad, minst 200 
kr/ månad 

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

100 kr/påbörjat 
dygn 

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

200 kr/påbörjat 
dygn 

Försäljning 1 000 kr/påbörjad 7-
dagarsperiod 

500 kr/påbörjad 7-
dagarsperiod 
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Övrigt 
Taxans namn Taxa året före 

budgetåret 
Taxa budgetåret 

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

500 kr/påbörjat 
dygn 

Uppställning av fordon, över 500 m² 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 
Taxans namn Taxa året före 

budgetåret 
Taxa budgetåret 

Storgatan 1,5 m från fasadliv 

Ingen avgift, 
ingen 
administrativ 
avgift 

Ingen avgift, ingen 
administrativ 
avgift 

Skolklasser och välgörenhet 

Ingen avgift, 
ingen 
administrativ 
avgift 

Ingen avgift, ingen 
administrativ 
avgift 

 

Torghandel 

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret 

Taxa budgetåret 

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/tillfälle 270 kr/tillfälle 

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

300 kr/påbörjad 
månad 

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

600 kr/påbörjad 
månad 
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Parkering 
Överträdelser av bestämmelser i trafikförordningen 

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret 

Taxa 
budgetåret 

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 

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret 

Taxa 
budgetåret 

Stannat eller parkerat fordon på plats med 
förbud att stanna och parkera fordon 700 kr 700 kr 

Stannat eller parkerat fordon på plats avsedd för 
rörelsehindrad utan att inneha särskilt tillstånd  900 kr 900 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 
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Trafik, gata och parkering 

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret 

Taxa budgetåret 

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 från gatumark, enligt 
gällande lagstiftning (fordonsägaren debiteras) 2 000 kr/fordon 2 000 kr/fordon 

Flyttning av fordon från 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 
Fastighetsbildning ingår inte i taxan om inte annat anges, vid fler intressenter på samma 
tomt blir det budgivning 

Taxans namn 
Taxa året 
före 
budgetåret 

Taxa budgetåret 

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

lägst 500 
kr/m² BTA 

lägst 500 kr/m² 
BTA 
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Villatomter 

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret 

Taxa 
budgetåret 

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

Villatomter Timmele, Hökerum, Marbäck och Gällstad 75 kr/m² 75 kr/m² 

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

 
Service- och industritomter 

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret 

Taxa 
budgetåret 

Vist industriområde 120 kr/m² 120 kr/m² 

Hester industriområde 120 kr/m² 120 kr/m² 

Rönnåsen, mark norr om Rönnåsgatan inklusive 
grovterrassering, gatukostnadsersättning och 
fastighetsbildning 

375 kr/m² 375 kr/m² 

Rönnåsen, mark söder om Rönnåsgatan inklusive 
grovterrassering, gatukostnadsersättning och 
fastighetsbildning 

315 kr/m² 315 kr/m² 

Rönnåsen, mark norr om Rönnåsgatan inklusive 
fastighetsbildning och gatukostnadsersättning, 
oterrasserad. 

200 kr/m² 200 kr/m² 

Rönnåsen, mark söder om Rönnåsgatan inklusive 
fastighetsbildning och gatukostnadsersättning, 
oterrasserad. 

150 kr/m² 150 kr/m² 

Rönnåsen, kvartersmark för bilservice/hotell så kallad 
"Servicetomt", terasserad. 250 kr/m² 250 kr/m² 

Rönnåsen, kvartersmark för bilservice/ hotell sk. 
"Servicetomt", oterrasserad. 200 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 
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Bygglov, detaljplaner och planärenden 
Bygglov, detaljplaner med mera 
I de flesta fall är kostnaden för bygglov eller planer beroende av storleken på det som ska 
byggas. Även andra faktorer, som olika planförhållanden, påverkar avgiften för olika bygg 
eller planärenden som förekommer. Som regel får man också betala separata avgifter för 
nybyggnadskarta, utstakning, kontrollmätning och planavgift. Kontakta en handläggare för 
närmare besked om dina kostnader. Taxorna ska ses ihop med bilagan Taxa för 
myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen 2021. I denna finns definitioner och 
beräkningsgrunder samt en genomgång om hur dessa ska användas.  

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret 

Taxa budgetåret 

Timtaxa vid bygglovs-, plan-, kart- och 
mätarbete  

984 kr/tim 1 006 kr/tim 

Anmälan HF2*mPBB*OF*XF HF2*mPBB*OF*XF 

Prövning för bygglov (HF1+HF2)*mPBB*OF*XF (HF1+HF2)*mPBB*OF*XF 

Villkorsbesked  40 mPPB 

Ingripandebesked  40 mPPB 

Förhandsbesked inom plan 60 mPBB 60 mPBB 

Förhandsbesked utom plan 100 mPBB 120 mPBB 

Lokaliseringsprövning i bygglov (Ej 
ianspråktagen plats) 20 *mPBB*OF*XF 20 *mPBB*OF*XF 

Kommuniceringsavgift KOM*mPBB KOM*mPBB 

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

 

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret 

Taxa budgetåret 

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 

Ansökan via e-tjänst rabatteras med 500 kr   
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Taxans namn Taxa året före 
budgetåret 

Taxa budgetåret 

Avslag (lov) HF 1 HF 1 

Vägrat startbesked (lov, anmälan) 0,25 mPBB 0,25 mPBB 

Avvisat ärende 20 mPBB 20 mPBB 

Återtagen ansökan (påbörjad 
handläggning) 984 kr/tim 1 006 kr/tim 

Försvårad delgivning 984 kr/tim 1 006 kr/tim 

 
Planärenden 

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret 

Taxa budgetåret 

Planavgift vid markförsäljning (faktureras 
vid fastighetsförsäljning,100 % BTA) mPBB*PF*OF mPBB*PF*OF 

Planbesked liten åtgärd 300 *mPBB 300 *mPBB 

Planbesked medelstor åtgärd 300 *mPBB 350 *mPBB 

Planbesked stor åtgärd 400 *mPBB 400 *mPBB 

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

72 100 kr 73 500 kr 

Klass 2, Enkelt planärende med begränsad 
problematik, begränsad sakägarkrets. 154 500 kr 157 500 kr 

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

257 500 kr 262 600 kr 

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

360 500 kr 367 700 kr 

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

463 500 kr 472 700 kr 

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

618 000 kr 630 400 kr 
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Kart- och mättaxa 

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret 

Taxa 
budgetåret 

Bygglovskarta 984 kr/tim 1 006 kr/tim 

Förenklad nybyggnadskarta mPBB*NFK mPBB*NFK 

Nybyggnadskarta mPBB*NFK mPBB*NFK 

Kartprodukt och mätning vid strandskydd  mPBB*NFK 

Utstakningsavgift mPBB*UF mPBB*UF 

Lägeskontroll mPBB*MF mPBB*MF 

Grundkarta 984 kr/tim 1 006 kr/tim 

Inmätning av objekt utöver det som ingår i 
grundkartan. 984 kr/tim 1 006 kr/tim 

Gränsutvisning/gränsutredning 984 kr/tim 1 006 kr/tim 

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

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

Tillfälligt nyttjande av digital geografisk information mPBB*KF*1/HA mPBB*KF*HA 

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

Utskrift mPBB*A*ÅF mPBB*A*ÅF 

 

Kommentar 

Taxorna avseende kart och mät ska ses ihop med bilagan. I denna finns definitioner och 
beräkningsgrunder, samt en genomgång hur dessa ska användas. 
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Barn och utbildning 
Barnomsorg 
Taxan består av en månadsavgift som uttages 12 månader per år, med betalningsvillkor 10 
dagar netto. Den högsta avgiftsgrundande månadsinkomsten är 49 280 kr för 2020. 

Taxorna för förskola och fritidshem följer de belopp som anges i Skolverkets föreskrift.  

Avgifter för barn i förskola och pedagogisk omsorg indexuppräknas baseras på inkomstaket. 
Avgifterna justeras när nya uppgifter om inkomsttaket 2021 kommer. 

 
Avgift för barn i förskola/pedagogisk omsorg 
(familjedaghem) till och med den 1 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. 

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret 

Taxa budgetåret 

Barn 1 - 3% av avgiftsgrundande 
inkomst 

högst 1 478 kr/mån högst 1 478 kr/mån 

Barn 2 - 2% av avgiftsgrundande 
inkomst 

högst 986 kr/mån högst 986 kr/mån 

Barn 3 - 1% av avgiftsgrundande 
inkomst 

högst 493 kr/mån högst 493 kr/mån 

Barn 4 och fler ingen avgift ingen avgift 

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret 

Taxa budgetåret 

Barn 1 högst 1 027,21 
kr/mån 

högst 1 027,21 kr/mån 

Barn 2 högst 685,27 kr/mån högst 685,27 kr/mån 

Barn 3 högst 342,64 kr/mån högst 342,64 kr/mån 

Barn 4 och fler ingen avgift ingen avgift 
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Avgift för barn i fritidshem - gäller barn som går i 
förskoleklass eller skola. 
Avgifter för barn i fritidshem – gäller barn som går i förskoleklass eller skola, 
indexuppräknas baseras på inkomstaket. Avgifterna justeras när nya uppgifter om 
inkomsttaket 2021 kommer. 

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret 

Taxa budgetåret 

Barn 1 - 2% av avgiftsgrundande 
inkomst högst 986 kr/mån högst 986 kr/mån 

Barn 2 - 1% av avgiftsgrundande 
inkomst högst 493 kr/mån högst 493 kr/mån 

Barn 3 - 1% av avgiftsgrundade inkomst högst 493 kr/mån högst 493 kr/mån 

Barn 4 och fler ingen avgift ingen avgift 

 

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. 

Barn 1 avser yngsta barnet, och så vidare. Förskolebarn avser barn 1–5 år. Fritidsbarn avser 
barn 6-12 år (det vill säga från och med att barnet fyller 6 år). 

 

Regler för barnomsorg och förskola 
Ändrad bruttoinkomst ska omgående anmälas via kommunens e-tjänst på ulricehamn.se 

Vårdnadshavares gemensamma arbetstider (veckovis återkommande) ska ligga till grund för 
tillsynstiderna. Vid varaktig förändring ska nytt schema meddelas via kommunens e-tjänst på 
ulricehamn.se. 

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. 

Uppsägning av plats sker via kommunens e-tjänst på ulricehamn.se. Uppsägningstiden är två 
månader. 

Avgift debiteras via faktura från kommunen varje månad. Förfallodag för betalningen är den 
sista vardagen i månaden. Påminnelseavgift och inkasso tas ut enligt gällande regler. Om 
avgiften för två månader förfallit och fakturorna fortfarande är obetalda, skickar kommunen 
meddelande till dig som vårdnadshavare. Rektor tar beslut om avstängning av 
omsorgsplatsen. Beslutet tas med 14 dagars varsel. Vårdnadshavare ska lämna uppgift om 
inkomst. Inkomstuppgifterna kan komma att kontrolleras av kommunen. I de fall uppgift 
inte lämnas kommer maximal taxa att gälla. 
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Musikskoleavgift 

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret 

Taxa budgetåret 

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 

Prövningsvagift 500 kr 500 kr 
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Stöd och omsorg 
Funktionsnedsättning 
Alla beslut enligt LSS.  

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret 

Taxa budgetåret 

Måltidsabonnemang per månad, gruppbostad 2 477 kr/mån 2 551 kr/mån 

Frukost 17 kr 18 kr 

Lunch 35 kr 36 kr 

Mellanmål 10 kr 10 kr 

Kvällsmål 34 kr 35 kr 

Lunch daglig verksamhet 53,57 kr exkl. moms 55 kr exkl. moms 

Korttidsplats socialpsykiatri 89 kr/dygn 92 kr/dygn 

 
Äldreomsorg 

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret 

Taxa budgetåret 

Hemtjänst ej dagliga insatser 523 kr/mån 539 kr/mån 

Hemtjänst dagliga insatser 811 kr/mån 835 kr/mån 

Vård- och omsorgsboende 1 882 kr/mån 1 938 kr/mån 

Tillfälliga omvårdnadsinsatser 296 kr/tim 305 kr/tim 

Dygnspriskostnad för korttidsvistelse exkl. kost 89 kr/dygn 92 kr/dygn 

Grundavgift medboende SÄBO 659 kr/mån 700 kr/mån 

Serviceinsatser inom SoL, äldreomsorg och  
funktionsnedsättning 

296 kr/tim 305 kr/tim 

Ledsagning inom SoL 157 kr/tim 162 kr/tim 

Särskilda näringsprodukter inom kommunal 
hemsjukvård 

1 849 kr/mån 1 904 kr/mån 

Trygghetslarm 219 kr/mån 226 kr/mån 

Förbrukningsartiklar 137 kr/mån 141 kr/mån 

Influensavaccin 125 kr/tillfälle 125 kr/tillfälle 

Grundavgift hemsjukvård 324 kr/mån 334 kr/mån 

Boendestödsavgift 293 kr/mån 302 kr/mån 

Förenklat biståndsbeslut 240 kr/tim 247 kr/tim 
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Färdtjänst 
Egenavgift ungdom, åldersgrupp 0–19 år 
Taxans namn Taxa året före budgetåret Taxa budgetåret 

Resor hela dygnet   

Inom Ulricehamns kommun 42 kr/resa 43 kr/resa 

Ulricehamn – Borås 105 kr/resa 108 kr/resa 

Ulricehamn – Falköping 121 kr/resa 125 kr/resa 

Ulricehamn – Herrljunga 121 kr/resa 125 kr/resa 

Ulricehamn – Mullsjö 121 kr/resa 125 kr/resa 

Ulricehamn – Tranemo 116 kr/resa 119 kr/resa 

Ulricehamn – Jönköping 121 kr/resa 125 kr/resa 

Ulricehamn – Härryda 221 kr/resa 228 kr/resa 

Ulricehamn – Bollebygd  165 kr/resa 

Ulricehamn – Mölndal  270 kr/resa 

Ulricehamn – Göteborg  270 kr/resa 

Resor i annan kommun 60 kr/enkelresa 80 kr/enkelresa 

Egenavgift för arbetsresor Se Västtrafiks taxa för 
periodbiljett 30 dagar 

35 % av egenavgift för 
färdtjänstresa 

 
Egenavgift vuxen, åldersgrupp 20 år och äldre 
Taxans namn Taxa året före budgetåret Taxa budgetåret 

Resor hela dygnet   

Inom Ulricehamns kommun 53 kr/resa 55 kr/resa 

Ulricehamn – Borås 137 kr/resa 141 kr/resa 

Ulricehamn – Falköping 158 kr/resa 163 kr/resa 

Ulricehamn – Herrljunga 158 kr/resa 163 kr/resa 

Ulricehamn – Mullsjö 158 kr/resa 163 kr/resa 

Ulricehamn – Tranemo 147 kr/resa 151 kr/resa 

Ulricehamn – Jönköping 158 kr/resa 163 kr/resa 

Ulricehamn – Härryda 273 kr/resa 281 kr/resa 
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Taxans namn Taxa året före budgetåret Taxa budgetåret 

Ulricehamn – Bollebygd  200 kr/resa 

Ulricehamn – Mölndal  335 kr/resa 

Ulricehamn – Göteborg  335 kr/resa 

Resor i annan kommun 60 kr/enkelresa 80 kr/enkelresa 

Egenavgift för arbetsresor Se Västtrafiks taxa för 
periodbiljett 30 dagar 

35 % av egenavgift för 
färdtjänstresa 

 

Måltider 
Taxans namn Taxa året före 

budgetåret 
Taxa budgetåret 

Personallunch 53,57 kr exkl. moms 55,36 kr exkl. 
moms 

Personallunch studerande 53,57 kr exkl. moms 55,36 kr exkl. 
moms 

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

 
Måltidspriser äldreomsorg 

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret 

Taxa budgetåret 

Dygnsabonnemang av mat 4 170 kr/mån 4 322 kr/mån 

Matdistribution matportioner 57 kr/portion 59 kr/portion 

Mat korttidsboende 139 kr/dygn 144 kr/dygn 

Måltidsabonnemang - palliativ vård 500 kr 500 kr 
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Kultur och fritid 
Kostnadskategorier 
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. 

 
Bibliotek 

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret 

Taxa budgetåret 

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 1,60 kr exkl. moms 1,60 kr exkl. moms 

Kopiering A3 3,20 kr exkl. moms 3,20 kr exkl. moms 

Schablonbelopp bok vuxen, ljudbok 200 kr 200 kr 

Schablonbelopp bok barn, ljudbok 150 kr 150 kr 

Schablonbelopp CD musik 50 kr 50 kr 

Schablonbelopp DVD 350 kr 350 kr 

Schablonbelopp tidskrifter 50 kr 50 kr 
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Övrigt 
Provision om 20 % av sammanlagd försäljning av de verk som sålts på utställningar när 
kultur ansvarar för bemanning.  

Hyra av scenen i Stureparken är kostnadsfri, men avgift enligt gängse taxor för 
markupplåtelse tas ut av miljö- och samhällsbyggnad.  

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret 

Taxa budgetåret 

Gårdskort, årskort 40 kr 40 kr 

 
Gymnastik- och idrottshallar 

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret 

Taxa budgetåret 

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 365 kr 

Simhall undervisningsbassäng kategori 1 112 kr 112 kr 

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

334 kr -
 personalkostnad 
tillkommer vid behov 

Simhall alla bassänger kategori 2, övriga 1 040 kr inkl. personal 1 060 kr inkl. personal 

Badmintonbana, bordtennisbord kategori 1 44 kr 44 kr 

Badmintonbana, bordtennisbord kategori 2, 
övriga 70 kr 70 kr 
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Ishall 

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret 

Taxa 
budgetåret 

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 

 

Lassalyckans idrottsanläggning 
 

Taxans namn 
Taxa året före  
budgetåret 

Taxa 
budgetåret 

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 
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Taxans namn Taxa året före 
budgetåret 

Taxa 
budgetåret 

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 

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 
150 kr/grupp 
med minst 5 
deltagare 

Tillkommande personalkostnad vid röd dag samtliga 
anläggningar 

600 kr 600 kr 
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Simhallen 
Dagsentré 

Taxans namn 
Taxa året före  
budgetåret 

Taxa 
budgetåret 

Avgift simhallen vuxen 58 kr/besök 60 kr/besök 

Avgift simhallen pensionär/student 48 kr/besök 50 kr/besök 

Avgift simhallen barn/ungdom 7–17 år 33 kr/besök 33 kr/besök 

Avgift simhallen barn 3–6 år 13 kr/besök 13 kr/besök 

Avgift simhallen barn under till 3 år i vuxens sällskap 8 kr/besök 8 kr/besök 

Avgift simhallen familjeavgift (2 vuxna + 3 barn till och 
med 17 år) 160 kr/besök 160 kr/besök 

 
Kort och årskort 

Taxans namn 
Taxa året före  
budgetåret 

Taxa 
budgetåret 

Avgift simhallen årskort familj (2 vuxna+ upp till 3 barn 
till och med 17 år) 2 300 kr 2 300 kr 

Avgift simhallen årskort vuxen 1 200 kr 1 228 kr 

Avgift simhallen årskort pensionär/student 900 kr 930 kr 

Avgift simhallen årskort barn och ungdom 7–17 år 650 kr 650 kr 

10-kort vuxen  520 kr 532 kr 

10-kort pensionär/student 420 kr 430 kr 

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

 

Simskola och babysim 

Taxans namn 
Taxa året före  
budgetåret 

Taxa 
budgetåret 

Simskola simundervisning/barn 350 kr 450 kr 

Simskola syskonrabatt simundervisning/syskon 250 kr 250 kr 

Babysim 

560 kr exkl. 
moms/8 gånger 

600 kr exkl. 
moms/8 
gånger/1 
baby + vuxna 
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Dagsentré gym inklusive bad 
Taxans namn Taxa året före 

budgetåret 
Taxa 
budgetåret 

Avgift simhallen motionspass engångskort inklusive bad vuxen 68 kr 70 kr 

Avgift simhallen motionspass engångskort inklusive bad 
pensionär/student/ungdom 16–17 år 

58 kr 60 kr 

 
Kort och årskort gym inklusive bad 

Taxans namn 
Taxa året före  
budgetåret 

Taxa 
budgetåret 

Avgift simhallen motionspass årskort inklusive bad vuxen 2 500 kr 2 555 kr 

Avgift simhall motionspass inklusive bad, 
pensionär/student/ungdom 16–17 år 1 900 kr 1 940 kr 

Avgift simhallen motionspass halvårskort inklusive bad vuxen 1 600 kr 1 637 kr 

Avgift simhall motionspass halvårskort 
pensionär/student/ungdom 16–17 år inklusive bad 1 200 kr 1 228 kr 

Avgift simhallen motionspass 10-kort inklusive bad vuxen 610 kr 624 kr 

Avgift simhallen motionspass 10-kort inklusive bad 
pensionär/student/ungdom 16–17 år 510 kr 522 kr 

Motionspass månadskort inklusive bad vuxen 325 kr 332 kr 

Motionspass månadskort inklusive bad 
pensionär/student/ungdom 16–17 år 250 kr 255 kr 
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Småbåtshamn 

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret 

Taxa budgetåret 

Småbåtshamn administrationsavgift 
köhantering 168 kr exkl. moms 176 kr exkl. moms 

Båtplats 15/5–15/10 2,35-2,70 m 1 360 kr/säsong exkl. 
moms 

1 428 kr/säsong exkl. 
moms 

Båtplats 15/5–15/10 2,71-3,10 m 1 600 kr/säsong exkl. 
moms 

1 680 kr/säsong exkl. 
moms 

Båtplats 15/5–15/10 3,11-3,50 1 760 kr/säsong exkl. 
moms 

1 848 kr/säsong exkl. 
moms 

Båtplats 15/5–15/10 2,71-3,10 (utan 
grind) 

1 440 kr/säsong exkl. 
moms 

1 512 kr/säsong exkl. 
moms 

Båtplats 15/5–15/10 3,11-3,50 (utan 
grind) 

1 600 kr/säsong exkl. 
moms 

1 680 kr/säsong exkl. 
moms 

Båtplats Åmynningen 1/5–31/10 720 kr/säsong exkl. moms 756 kr/säsong exkl. moms 

 
Scenmoduler 
Taxans namn Taxa året före 

budgetåret 
Taxa budgetåret 

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 och toalettvagn 

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret 

Taxa budgetåret 

Sekretariatvagn/arrangemangsdygn 368 kr exkl. moms 400 kr exkl. moms 

Sekretariatvagn/övriga dygn 76 kr exkl. moms 80 kr exkl. moms 

Toalettvagn/tillfälle 2 000 kr exkl. moms 2 000 kr exkl. moms 
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Skolornas lokalhyror 
Taxans namn Taxa året före budgetåret Taxa budgetåret 

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 

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 

Lokalhyra skolor samlingslokal 1 140–
460 platser kategori 1* 110 kr 110 kr 

Lokalhyra skolor samlingslokal 1 140–
460 platser övriga 212 kr 212 kr 

Lokalhyra skolor samlingslokal 2 25-
120 platser kategori 1* 54 kr 54 kr 

Lokalhyra skolor samlingslokal 2 25-
120 platser övriga 106 kr 106 kr 

Entrébelagda arrangemang i 
samlingslokal/motsvarande 10 % 10 % 

Övernattning skolsal/motsvarande upp 
till 100 deltagare 55 kr/pers/dygn 60 kr/pers/dygn 

Övernattning skolsal/motsvarande 
101–200 deltagare 50 kr/pers/dygn 55 kr/pers/dygn 

Övernattning skolsal/motsvarande 201 
eller fler 45 kr/pers/dygn 50 kr/pers/dygn 

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

10 000 kr/arrangemang 10 000 kr/arrangemang 
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Övrigt  
Taxans namn Taxa året före 

budgetåret 
Taxa budgetåret 

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

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

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

50 kr 50 kr 

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

2 kr/st 2 kr/st 

Kopiering A0, svartvitt 40 kr/st 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 150 kr 

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

Kopiering färg A3 -A4 6 kr/st 6 kr/st 

Skanning av pappershandlingar,  
20 sidor**  

50 kr 50 kr 

Skanning av pappershandlingar, 
efter 20 sidor** 

2 kr/st 2 kr/st 

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

50 kr 50 kr 

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

2 kr/st 2 kr/st 

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

125 kr 125 kr 

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

185 kr 185 kr 

Registerutdrag enligt 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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Kopiering för föreningar 
Taxans namn Taxa året före budgetåret Taxa budgetåret 

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 

 

Renhållning, avfall och VA-taxa 
 

Renhållning och avfall 
 

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret Taxa budgetåret  

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 336 kr (420 kr) 356 kr (445 kr) 

   

Fritidshus med sommarhämtning 168 kr (210 kr) 180 kr (225 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 648 kr (810 kr) 688 kr (860 kr) 

Kärl om = 240 liter- 1ggr/vecka 1 296 kr (1 620 kr) 1 376 kr (1 720 kr) 

Kärl om = 240 liter- 2ggr/vecka 2 592 kr (3 240 kr) 2 752 kr (3 440 kr) 

Kärl om = 370 liter- 1ggr/2veckor 728 kr (910 kr) 768 kr (960 kr) 

Kärl om = 370 liter- 1ggr/vecka 1 456 kr (1 820 kr) 1 536 kr (1 920 kr) 

Kärl om = 660 liter- 1ggr/2veckor 1 020 kr (1 275 kr) 1 080 kr (1 350 kr) 

Kärl om = 660 liter- 1ggr/vecka 2 040 kr (2 550 kr) 2 160 kr (2 700 kr) 

ÅRET RUNT BOENDE gäller enbart 
utanför kommunalt VA-område   

Kärl om = 240 liter-1ggr/4veckor 420 kr (525 kr) 448 kr (560 kr) 

Kärl om = 240 liter- 4ggr/år 264 kr (330 kr) 280 kr (350 kr) 

Kärl om = 240 liter- 2ggr/år 184 kr (230 kr) 196 kr (245 kr) 
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Taxans namn Taxa året före budgetåret Taxa budgetåret  

Fritidshus med sommarhämtning   

Kärl om = 240 liter- 10ggr/år (1 maj 
- 15 sept) 392 kr (490 kr) 416 kr (520 kr) 

   

AVGIFT FÖR EXTRAHÄMTNING-
utöver ordinarie abonnemang 

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

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

Alla storlekar på kärl 640 kr (800 kr) 672 kr (840 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 2,52 kr (3,15 kr) 2,64 kr (3,30 kr) 

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

Pris: Kr/gång exkl. 
moms (inkl. moms) 

Trädgårdsavfall i en stor säck, 
budning 1 160 kr (1 450 kr) 1 200 kr (1 500 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 260 kr (325 kr) 272 kr (340 kr) 

   

LATRIN Pris: Kr/gång exkl. moms 
(inkl. moms) 

Pris: Kr/gång exkl. 
moms (inkl. moms) 

Sommarhämtning 
Fritidshus/badplatser 10 ggr/år (1 
maj – 15 september) 

6 500 kr (8 125 kr) 6 800 kr (8 500 kr) 

Budning 2 336 kr/gång (2 920 kr) 2 448 kr/gång (3 060 
kr) 

SLAM FRÅN ENSKILDA BRUNNAR   

Avgift per tömning och anläggning 
inkl. behandlingsavgift för 
slamsugning avslamavskiljare 

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

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

0 - 1,5 m³ 572 kr (715 kr) 672 kr (840 kr) 

1,6 - 3,0 m³ 680 kr (850 kr) 790 kr (988 kr) 

3,1 - 4,5 m³ 964 kr (1 205 kr) 1 100 kr (1 375 kr) 

4,6 - 6,0 m³ 1 220 kr (1 525 kr) 1 391 kr (1 739 kr) 

för anläggningar >6 m³ uttages en 
grundavgift 1 400 kr (1 750 kr) 1 596 kr (1 995 kr) 

+ ett volympris för volym över 6 m³ 
om 332 kr/ m³ (415 kr) 348 kr/ m³ (435 kr) 
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Taxans namn Taxa året före 
budgetåret Taxa budgetåret  

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

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

0 - 1,5 m³ 792 kr (990 kr) 912 kr (1 140 kr) 

1,6 - 3,0 m³ 1 040 kr (1 300 kr) 1 160 kr (1 450 kr) 

3,1 - 4,5 m³ 1 352 kr (1 690 kr) 1 472 kr (1 840 kr) 

4,6 - 6,0 m³ 1 568 kr (1 960 kr) 1 688 kr (2 110 kr) 

för anläggningar >6 m³ uttages en 
grundavgift 1 728 kr (2 160 kr) 1 848 kr (2 310 kr) 

+ ett volympris för volym över 6 m³ 
om 332 kr/ m³ (415 kr) 348 kr/ m³ (435 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 612 kr (765 kr) 712 kr (890 kr) 

1,6 - 3,0 m³ 872 kr (1 090 kr) 972 kr (1 215 kr) 

3,1 - 4,5 m³ 1 228 kr (1 535 kr) 1 380 kr (1 725 kr) 

4,6 - 6,0 m³ 1 588 kr (1 985 kr) 1 759 kr (2 199 kr) 

för anläggningar >6 m³ uttages en 
grundavgift 1 688 kr (2 110 kr) 1 884 kr (2 355 kr) 

+ ett volympris för volym över 6 m³ 
om 332 kr/ m³ (415 kr) 348 kr/ m³ (435 kr) 

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

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

0 - 1,5 m³ 948 kr (1 185 kr) 1 068 kr (1 335 kr) 

1,6 - 3,0 m³ 1 196 kr (1 495 kr) 1 316 kr (1 645 kr) 

3,1 - 4,5 m³ 1 556 kr (1 945 kr) 1 676 kr (2 095 kr) 

4,6 - 6,0 m³ 1 920 kr (2 400 kr) 2 040 kr (2 550 kr) 

för anläggningar >6 m³ uttages en 
grundavgift 2 000 kr (2 500 kr) 2 120 kr (2 650 kr) 

+ ett volympris för volym> 6 m³ om 332 kr/ m³ (415 kr) 348 kr/ m³ (435 kr) 

   

Avgift per tömning och anläggning 
inkl. behandlingsavgift för tömning 
av minireningsverk 

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

0 - 1,5 m³  725 kr (906 kr) 

1,6 - 3,0 m³  1 150 kr (1 438 kr) 
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Taxans namn Taxa året före 
budgetåret Taxa budgetåret  

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

3,1 - 4,5 m³  1 528 kr (1 901 kr) 

4,6 - 6,0 m³  2 038 kr (2 548 kr) 

för anläggningar >6 m³ uttages en 
grundavgift  2 138 kr (2 673 kr) 

+ ett volympris för volym över 6 m³ 
om  348 kr/ m³ (435 kr) 

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

0 - 1,5 m³  1 061 kr (1 326 kr) 

1,6 - 3,0 m³  1 449 kr (1 811 kr) 

3,1 - 4,5 m³  1 856 kr (2 320 kr) 

4,6 - 6,0 m³  2 370 kr (2 963 kr) 

för anläggningar >6 m³ uttages en 
grundavgift  2 450 kr (3 063 kr) 

+ ett volympris för volym över 6 m³ 
om  348 kr/ m³ (435 kr) 

 

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret Taxa budgetåret 

TILLÄGGSPRISER Pris exkl. moms (inkl. 
moms) 

Pris exkl. moms (inkl. 
moms) 

Vid utryckning inom 24 h på 
vardagar  1 000 kr (1 250 kr) 

Vid hämtning inom 3 arbetsdagar  500 kr (625 kr) 

Tillägg för slanglängd >15m 12,40 kr (15,50 kr) per 
påbörjad 10 meters längd Utgår 

Tillägg för slanglängd >30 m  
350 kr (437,50 kr) per 
påbörjad 20 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) 

Tillägg för problematiska lock t ex 
särskilt tunga, utan handtag, 
fastfrusna, belamrade eller 
överväxta. 

 965 kr/tim (1 206 
kr/tim) 
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Taxans namn Taxa året före 
budgetåret Taxa budgetåret 

Behandlingsavgift för våtslam till 
avvattning i avloppsverk 166 kr/ton (208 kr) Utgår 

Behandlingsavgift för avvattnat 
slam till Övreskogs ÅVC 111 kr/ton (139 kr) Utgår 

 
VA 
Taxans namn Taxa året före budgetåret Taxa budgetåret 

För bostadsfastighet och 
därmed jämställd fastighet 

Avgift exkl. moms (inkl. 
moms) 

Avgift exkl. moms (inkl. 
moms) 

en avgift avseende 
framdragning av varje 
uppsättning servisledningar 
till förbindelsepunkter för 
V, S och Df 

37 440 kr (46 800 kr) 38 560 kr (48 200 kr) 

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

34 520 kr (43 150 kr) 35 560 kr (44 450 kr) 

en avgift per m2 tomtyta 35,20 kr (44,00 kr) 36,40 kr (45,50 kr) 

en avgift per lägenhet 14 760 kr (18 450 kr) 15 200 kr (19 000 kr) 

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

6 900 kr (8 625 kr) 7 100 kr (8 875 kr) 

   

För annan fastighet skall 
erläggas anläggningsavgift. 

Avgift exkl. moms (inkl. 
moms) 

Avgift exkl. moms (inkl. 
moms) 

en avgift avseende 
framdragning av varje 
uppsättning servisledningar 
till förbindelsepunkter för 
V, S och Df 

43 440 kr (54 300 kr) 44 760 kr (55 950 kr) 

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

41 640 kr (52 050 kr) 42 900 kr (53 625 kr) 

en avgift per m2 tomtyta 31,20 kr (39,00 kr) 32,20 kr (40,25 kr) 
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Taxans namn Taxa året före budgetåret Taxa budgetåret 

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

8 320 kr (10 400 kr) 8 580 kr (10 725 kr) 

 

Taxans namn Taxa året före budgetåret Taxa budgetåret 

För obebyggd fastighet skall 
erläggas del av full 
anläggningsavgift 

Avgift utgår per fastighet 
med: Bostadsfastighet 

Avgift utgår per fastighet 
med: Bostadsfastighet 

Servisavgift 100 % 100 % 

Avgift per uppsättning FP 100 % 100 % 

Tomtyteavgift 100 % 100 % 

Lägenhetsavgift 0 % 0 % 

Grundavgift för Df, om FP 
för Df inte upprättats 100 % 100 % 

 Avgift utgår per fastighet 
med: Annan fastighet 

Avgift utgår per fastighet 
med: Annan fastighet 

Servisavgift 100 % 100 % 

Avgift per uppsättning FP 100 % 100 % 

Tomtyteavgift 70 % 70 % 

Lägenhetsavgift 0 % 0 % 

Grundavgift för Df, om FP 
för Df inte upprättats 100 % 100 % 

   

Bebyggs obebyggd fastighet 
skall erläggas resterande 
avgifter enligt följande 

Bostadsfastighet Bostadsfastighet 

Tomtyteavgift *) *) 

Lägenhetsavgift 100 % 100 % 

 Annan fastighet Annan fastighet 

Tomtyteavgift 30 % 30 % 

Lägenhetsavgift   

   

Föreligger inte 
avgiftsskyldighet för 
samtliga V, S, Df, DG skall 
erläggas reducerade 
avgifter enligt följande 

Avgifter för framdragen 
servisledning 

Avgifter för framdragen 
servisledning 
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Taxans namn Taxa året före budgetåret Taxa budgetåret 

En ledning 70 % av avgift 70 % av avgift 

Två ledningar 85 % av avgift 85 % av avgift 

Tre ledningar 100 % av avgift 100 % av avgift 

   

 Avgifter i övrigt Avgifter i övrigt 

Avgift per uppsättning FP V 30%, S 50%, Df 20%, Dg - V 30%, S 50%, Df 20%, Dg - 

Tomtyteavgift V 30%, S 50%, Df -, Dg 20% V 30%, S 50%, Df -, Dg 20% 

Lägenhetsavgift V 30%, S 50%, Df -, DG 20% V 30%, S 50%, Df -, DG 20% 

Grundavgift Df utan FP V -, S -, Df 100%, Dg - V -, S -, Df 100%, Dg - 

Avgift per uppsättning FP V 30%, S 50%, Df 20%, Dg - V 30%, S 50%, Df 20%, Dg - 

Tomtyteavgift V 30%, S 50%, Df -, Dg 20% V 30%, S 50%, Df -, Dg 20% 

Grundavgift Df utan FP V -, S -, Df 100%, Dg - V -, S -, Df 100%, Dg - 

   

Den som svarar för att 
allmän platsmark ställs i 
ordning och underhålls skall 
erlägga anläggningsavgift 

Avgift exkl. moms (inkl. 
moms) 

Avgift exkl. moms (inkl. 
moms) 

en avgift per m2 allmän 
platsmark föranordnande av 
dagvattenbortledning 

21,20 kr (26,50 kr) 21,80 kr (27,25 kr) 

 

Taxans namn Taxa året före budgetåret Taxa budgetåret 

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 3 520 kr (4 400 kr) 3 640 kr (4 550 kr) 

(qn 6) 25 mm 8 120 kr (10 150 kr) 8 380 kr (10 475 kr) 

(qn 10) 40 mm 17 780 kr (22 225 kr) 18 360 kr (22 950 kr) 

(qn 15) 50 mm 40 060 kr (50 075 kr) 41 280 kr (51 600 kr) 

(qn 40) 80 mm 83 540 kr (104 425 kr) 86 080 kr (107 600 kr) 

Större   

en avgift per m3 levererat 
vatten 9,25 kr (11,56 kr) 9,60 kr (12,00 kr) 

  



97 

Taxans namn Taxa året före budgetåret Taxa budgetåret 

 Avgift exkl. moms (inkl. 
moms) 

Avgift exkl. moms (inkl. 
moms) 

en avgift per m3 utsläppt 
spillvattenmätt som 
levererad 
dricksvattenmängd 

15,75 kr (19,69 kr) 16,20 kr (20,25 kr) 

för både vatten och 
spillvatten är avgiften per 
m3 

25 kr (31,25 kr) 25,80 kr (32,25 kr) 

en avgift per år och 
lägenhet för bostads-
fastighet och därmed 
jämställd fastighet 

296 kr (370 kr) 304 kr (380 kr) 

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

72 kr (90 kr) 74,20 kr (92,75 kr) 

 

Taxans namn Taxa året före budgetåret Taxa budgetåret 

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

Följande avgifter skall 
därvid erläggas för 
respektive ändamål: 

Följande avgifter skall 
därvid erläggas för 
respektive ändamål: 

Fast avgift V 40%, S 45%, Df 7,5%, Dg 
7,5% 

V 40%, S 45%, Df 7,5%, Dg 
7,5% 

Avgift per lägenhet V 40%, S 40%, Df 10%, Dg 
10% 

V 40%, S 40%, Df 10%, Dg 
10% 

Avgift efter tomtyta V -. S -, Df 50%, 50% V -. S -, Df 50%, 50% 

   

SPILLVATTENAVLOPP   

För spillvattenavlopp 
innehållande extra 
föroreningsmäng av SS, 
BOD, P.tot och N-tot skall 
erläggas brukningsavigft per 
kg. 

Avgift per kg exkl. moms 
(inkl. moms) 

Avgift per kg exkl. moms 
(inkl. moms) 

SSsed 3,90 kr (4,88 kr) 4,00 kr (5,00 kr) 

BOD 4,60 kr (5,75 kr) 4,80 kr (6,00 kr) 

P-tot 54,60 kr (68,25 kr) 56,20 kr (70,25 kr) 

N-tot 54,60 kr (68,25 kr) 56,20 kr (70,25 kr 
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Taxans namn Taxa året före budgetåret Taxa budgetåret 

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

Avgift exkl. moms (inkl. 
moms) 

Avgift exkl. moms (inkl. 
moms) 

en avgift per m2 allmän 
platsmark för bortledning av 
dagvatten 

4,25 kr (5,31 kr) 4,40 kr (5,50 kr) 

   

För obebyggd fastighet inom 
detaljplan skall erläggas 
brukningsavgift 

Följandeavgifter skall 
därvid erläggas för 
respektive ändamål 

Följandeavgifter skall 
därvid erläggas för 
respektive ändamål 

Fast avgift V 40%, S 45%, Df 7,5% Dg, 
7,5% 

V 40%, S 45%, Df 7,5% Dg, 
7,5% 

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 

Följande avgifter skall 
därvid erläggas för 
respektive ändamål 

Följande avgifter skall 
därvid erläggas för 
respektive ändamål 

Byte av vattenmätarstorlek 1 000 kr (1 250 kr) 1 040 kr (1 300 kr) 

Vattenuttag ur vattenkiosk i 
Gällstad eller Ulricehamn 23,60 kr/m3 (29,50 kr/m3) 24,40 kr/m3 (30,50 kr/m3) 

Hyra brandpost:· 
Engångsavgift 0-1 månad 336 kr (420 kr) 352 kr (440 kr) 

per påbörjad månad utöver 
1 månad 120 kr (150 kr) 124 kr (155 kr) 

Olovlig inkoppling på t.ex. 
brandpost 3 300 kr (4 125 kr) 3 400 kr (4 250 kr) 

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

0 kr 0 kr 

Vid snabbare uttryckning 600 kr (750 kr) 620 kr (775 kr) 

Ersättning avbruten 
plombering utan övr. 
påverkan 

600 kr (750 kr) 620 kr (775 kr) 

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

Verklig kostnad + 224 kr 
(280 kr) 

Verklig kostnad + 232 kr 
(290 kr) 
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Taxans namn Taxa året före budgetåret Taxa budgetåret 

mätarstorlek 50 mm eller 
större 

verklig kostnad + 384 kr 
(480 kr) 

Verklig kostnad + 396 kr 
(495 kr) 

Förgäves besök 540 kr (675 kr) 560 kr (700 kr) 

Skadad eller sönderfrusen 
mätare. Inköpspris 
+ arbetskostnad 

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

Varierar med mätarstorlek 
dock minst 1 000 kr (1 250 
kr) 

Avstängning och påkoppling 
av vattentillförsel på grund 
av obetalda fakturor 

600 kr (750 kr) 620 kr (775 kr) 
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Bakgrund och syfte 
 

I kommunens riktlinjer för lokalresursplanering, lokalförsörjning och lokalanvändning 
framgår att kommunen ska ha en ändamålsenlig och säker verksamhetsmiljö som bidrar till 
hög produktivitet hos kommunens verksamheter, en effektiv användning av kommunens 
resurser och en låg miljöpåverkan från kommunens fastigheter. Genom samverkan ska 
kommunen tillhandahålla ändamålsenliga och resurseffektiva verksamhetslokaler samt 
upprätthålla en balans mellan lokalbehov och det tillgängliga beståndet i form av egna och 
inhyrda lokaler. 
 
Under 2015 arbetade förvaltningen med att ta fram en lokalresursplan. Lokalresursplanen är 
ett planeringsverktyg, men innehåller också en bild av framtida lokalbehov samt förslag till 
åtgärder både utifrån ett verksamhetsperspektiv och hur lokalresurserna används.  
 
Enligt beslut i kommunstyrelsen 2016-02-04 § 50 fick förvaltningen i uppdrag att, med 
utgångspunkt i Lokalresursplan Ulricehamns kommun 2015 med utblick mot 2024, ta fram 
en lokalförsörjningsplan. En lokalförsörjningsplan innehåller aktiviteter i form av exempelvis 
investeringar eller avvecklingar som prioriteras utifrån kommunens behov och 
förutsättningar.  
 
Det är svårt att med exakthet förutse hur behov och förutsättningar förändras och utvecklas 
åren framöver, lokalförsörjningsplanen behöver årligen uppdateras. Planen kan därför 
främst användas för de kommande tre årens investeringsplanering.  
 
Lokalförsörjningsplanen syftar att ligga till grund för förvaltningens fortsatta arbete med 
lokalförändringar och förvaltningen har nu uppdaterat lokalförsörjningsplanen till att 
omfatta åren 2021–2030. Till grund för planen ligger målprognosen i den 
befolkningsprognos som är framtagen för åren 2020–2029 utifrån beslut om att planera 
utifrån målprognosen (KS 2017-03-09, § 58).  
 

Beskrivning av lokalbehov 
Sektor lärande 
Behovet av platser i förskola, grundskola, fritidshem och gymnasium utgår från 
befolkningsprognos 2020–2029 för Ulricehamns kommun. Faktorer som har betydelse för 
platsbehov inom kommunal förskola och fritidshem är ökad frekvens av förvärvsarbetande 
vårdnadshavare, omvärldsförändringar, nyproduktion av bostäder samt drift av fristående 
förskolor och grundskolor. 

Förskolan 
Befolkningsprognosen för Ulricehamns kommun visar att födda i åldersgruppen 1–5 år 
kommer att öka. Med utgångspunkt från detta behöver behovet av förskoleplatser årligen 
följas upp. Verksamhet förskola utgår från att planerad byggnation i enlighet med 
lokalförsörjningsplanen tillgodoser förväntat behov. På de orter där det är möjligt, är 
förskolor för 120 barn en lämplig storlek ur ett ekonomiskt och pedagogiskt perspektiv. 
Ytterligare platser utanför centralorten behöver ses över då efterfrågan av platser i bland 
annat Ätradalen efterfrågas. Cirka 30 nya förskoleplatser tillkommer i Gällstad då ny 
planerad förskola står färdig.  
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Grundskolan 
När det gäller skolor pågår en genomgripande utredning som belyser grundskolans 
och särskolans behov och hur kommunen skall tillgodose lokalbehovet. Utredningen 
för F-6 skola är klar och utredningen för 7-9 skola presenteras för beslut under 2020. 
Ändamålsenliga lokaler är en av flera bärande faktorer för ökad måluppfyllelse i de 
olika skolformerna.  

Projektering för ombyggnad av Hössna skola och Vegby skola pågår. 

 

Gymnasiet 
Byggprogrammet behöver inom perioden nya lokaler då nuvarande lösning är tidsbegränsad. 

 

Grundsärskolan 
Grundsärskolan är idag utspridd på tre olika platser. Lokalerna är för små för dagens 
verksamhet och för framtida behov. 

En grundsärskola för årskurs 1–6 och 7–9 bedöms mycket angeläget. Lokalernas 
placering är väsentlig för verksamhetens kvalité och utveckling. Grundsärskolan skall 
vara placerad i anslutning till grundskolor i centralorten samt gymnasiet. Frågan 
beaktas i samband med att ny F-6 skola planeras samt i utredningen av 7–9 skola. 

Från läsåret 2020–2021 kommer särskoleverksamhet även att finnas i inhyrda lokaler 
i Pingstkyrkan.  

 

Sektor välfärd 
De framtida service- och lokalbehoven inom äldreomsorg samt beställning- och kvalitet 
avgörs av diverse faktorer såsom demografiska förändringar, individers hälsotillstånd, 
tillgängliga insatser, utveckling av teknologi etcetera. Behovsprognos beräknas därför utifrån 
tidigare statistiska data och utvecklingstrenden uppskattas med hjälp av matematiska 
modeller. 

Inom funktionsnedsättning tas årliga prognoser fram och de baseras på avgångsår från 
särskola, uttalade viljeyttringar från vårdnadshavare/företrädare och personlig kännedom 
från handläggare eller personal inom verksamheten. Det är svårt att prognostisera behovet 
inom individ- och familjeomsorg. Lokalbehoven avgörs av situationsberoende 
omständigheter. 

 

Äldreomsorg samt beställning och kvalitet 
Vård- och omsorgsboende 

Antal personer som har fått beslut och väntar på boendeplatser på vård- och omsorgsboende 
ökar långsamt över tid. Utifrån kommunens befolkningsprognos, och analysen av denna, 
antas behovet av platser på vård- och omsorgsboende att fortsätta öka. I kommunen finns 
idag fem vård- och omsorgsboenden med totalt 273 platser. Beslut finns om att avveckla 
Ekero och ersätta detta med ett nytt samverkanshus (vård- och omsorgsboende och förskola) 
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i Gällstad. Det nya samverkanshuset i Gällstad kommer att ha 60 platser, vilket innebär en 
utökning med 12 platser jämfört med Ekero. Mellan 2022–2027 accelererar antalet personer 
som når höga åldrar och behov antas finnas av ytterligare platser på vård- och 
omsorgsboende. I delområdesprognosen till befolkningsprognosen syns att det största 
antalet äldre som går in i åldrarna 80 + de närmaste 10 åren bor centralt i Ulricehamn. 
Ytterligare platser på vård- och omsorgsboende bör därför med fördel planeras till 
centralorten. 

 

Hemtjänst och hemsjukvård 

Ju fler äldre det blir i samhället, desto mer ökar behoven inom hemtjänst och hemsjukvård. 
År 2019 har hemtjänsten i genomsnitt haft 97 årsarbetare och hemsjukvården 55 årsarbetare.  

Behovet framåt är svårt att prognostisera och antal timmar per brukare och patienter varierar 
mycket beroende på enskildas behov. Om trenden fortsätter mot att fler uppnår högre åldrar 
och bor kvar hemma, kan antalet brukare och patienter tänkas öka ännu mer. Det innebär 
oavsett ett utökat behov av lokaler för hemtjänstens personal som redan idag på vissa enheter 
har det mycket trångt. 

 

Funktionsnedsättning 
Lokaler inom verksamhetsområdet funktionsnedsättning omfattar främst bostäder men även 
lokaler för till exempel daglig verksamhet och korttidsverksamhet, det vill säga 
korttidsvistelse samt korttidstillsyn för barn över 12 år som behöver tillsyn. Det ökade 
behovet av lokaler och bostäder på senare år är inte en följd av befolkningsförändring utan 
följer av den positiva utveckling som synliggjort målgruppen och strävan efter att främja 
delaktighet och ett självständigt liv. För behovet av bostäder tas årliga prognoser fram. De 
baseras på avgångsår från särskola, uttalade viljeyttringar från vårdnadshavare/företrädare 
och personlig kännedom från handläggare eller personal inom verksamheten. Det blir en 
vägledning och inte en absolut sanning, då det står den enskilde fritt att själv välja tidpunkt 
för ansökan om boende och önskemål om boendeform. Även nya uppdrag som inte kan 
förutses påverkar utfallet, exempelvis beslut om personlig assistans. 

 

Boende 
Verksamheten ser ett ökat behov av både grupp- och servicebostäder fram till 2030. En 
gruppbostad med sex platser planeras bli klar 2021. Till 2028 finns dessutom behov av 
ytterligare fyra gruppbostäder, två baser till servicebostäder samt ett socialpsykiatriboende.   

De fyra befintliga gruppbostäder som kommunen idag äger är inte fullvärdiga och åtgärder 
behövs för att nå lämplig standard. De lägen som dessa bostäder har idag är mycket bra, 
vilket talar för att i första hand bygga om så att de uppfyller dagens krav på fullvärdiga 
bostäder och brandskydd. Projekteringen till ombyggnationer av två av de fyra 
gruppbostäderna har påbörjats under våren 2019. En av enheterna har flyttat 
tillevakueringslokalerna på Riddaregatan under hösten 2019. Det finns även en gruppbostad 
där lokal hyrs som behöver ersättas med annan fastighet. 
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Prognos 
Antal boendeplatser som bedöms vara aktuella fram till 2029: 

2021–2023  11 platser i gruppbostad, 5 platser i servicebostad och 5 platser i socialpsykiatri 

2024–2025  4 platser i gruppbostad, 3 platser i servicebostad och 2 platser i socialpsykiatri 

2026-2029    7 platser i gruppbostad och 4 platser i servicebostad 
 

Lokaler för daglig verksamhet 

Parallellt med att fler personer får beslut om boende, får också fler beslut om daglig 
verksamhet, både enligt SoL och LSS. Daglig verksamhet på Villagatan 39 behöver ersättas 
för att lokalen inte är ändamålsenlig för verksamheten. Fållans dagverksamhet behöver 
byggas till under planeringsperioden.  

 

Individ- och familjeomsorg, arbetsmarknad och integration 
Den svårplanerade verksamheten kring asylsökande barn och unga, ensamkommande, har 
inneburit en del lokalförändringar de senaste åren. Idag är mottagandet mycket litet, men ger 
fortfarande en del praktiska och ekonomiska konsekvenser.   

Lokalen för arbetsmarknadsenheten är under utredning. Det är både kontorsplatser, 
aktivitetsrum och mötesrum som behövs. Lämpligt är att hyra lokaler eftersom 
verksamhetens omfattning är svårprognostiserad. Öppenvårdsenheten finns idag i lokaler på 
Nygatan 7, där det tidigare bedrevs HVB (Hem för vård eller boende) för ensamkommande. 
Hyresavtalet gäller fram till 2021–02–28. Lokalen är inte tillgänglighetsanpassad och 
kommer att ersättas med annan lokal. 

 

Sektor miljö och samhällsbyggnad 
Sektor miljö och samhällsbyggnad har de senaste åren växt och kommer även framåt att ha 
behov av ytterligare kontorsarbetsplatser då tillväxten ökar utifrån de behovsutredningar 
som är framtagna. För sektorn är samordningen viktig för att kunna vara effektiv och därför 
är önskemålet att ha enheterna i sektorn samlade. Det utökade behovet är beroende på om 
sektorn kommer vara politiskt prioriterad och hur stor efterfrågan kommer vara på sektorns 
tjänster.  

 

Sektor service 
Sektor service lokalbehov är för flertalet verksamheter kopplat till övriga sektorers framtida 
utveckling utifrån hur invånarantalet ökar eller minskar. Många medarbetare inom sektor 
service finns utspridda i kommunens verksamheter. Dock ökar behovet av 
kontorsarbetsplatser i och med att administrationen växer när verksamheterna gör det.  

För att bedriva verksamhet inom kultur och fritid i ändamålsenliga lokaler finns behov av 
åtgärder kopplat till simhall och nytt stadsbibliotek. Projektering av nytt stadsbibliotek har 
påbörjats.    
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Kommunledningsstaben 
I takt med att antalet invånare ökar och den kommunala servicen gör detsamma ökar också 
förvaltningens behov av stödfunktioner. Kommunledningsstabens medarbetare finns i 
dagsläget i stadshuset och på Höjdgatan och behovet av kontorsarbetsplatser har ökat och 
bedöms också öka framöver.  

 

Beskrivning av aktiviteter i 
lokalförsörjningsplan 2021–2030 
 

Utökade lokaler för hemtjänsten och hemsjukvården  

I samband med att behovet av hemtjänst ökar, behöver verksamheten mer personal och fler 
kontorsplatser. Sannolikt kommer lokaler att hyras för denna verksamhet.  

 

Ny gruppbostad 

Ny gruppbostad enligt LSS som inrymmer 6 platser. Stubos fastighet där tidigare Åsundavy 
förskola hade verksamhet i kommer att byggas om till en ny gruppbostad.  

 

Om- och tillbyggnad Hössna skola 

Planerad om- och tillbyggnad av Hössna skola för att förbättra arbetsmiljön och 
tillgängligheten. Bristerna i lokalerna består framförallt av för litet och ej avskilt 
personalutrymme och det saknas arbetsplatser för lärare. Grupprum saknas till mellanstadiet 
och det finns ett behov att förändra klassrum så att det går att samarbeta inom stadierna. 
Matsalen byggs ut och delar av köket byggs om. Kyl-, frys- och diskrum tillskapas och 
lastkajen byggs ut.   

 

Ersätta Nygatan 7 

Lokalen är inte yt- och kostnadseffektiv. Det blir för kostsamt att fortsätta hyra lokalen utan 
åtgärder och åtgärder kommer att kosta för mycket. Lämpligt att hyra lokaler för denna 
verksamhet eftersom det är svårt att förutse behovet. 

 

Ersätta arbetsmarknadscenter 

Hyresvärden till den befintliga lokalen till arbetsmarknadscenter vid Dalgatan har flaggat för 
uppsägning för att hyresvärden planerar att bygga om fastigheten. Ny lokal erfordras. 
Lämpligt att hyra lokaler för denna verksamhet eftersom det är svårt att förutse behovet. 
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Stadsbibliotek 

Nuvarande stadsbibliotek ligger i före detta Nämndhuset som är en byggnad i dåligt skick och 
en avvecklingsfastighet. Under 2017 har fastighet köpts in av ICA fastigheter. Om- och 
tillbyggnad kommer att genomföras i en så kallad 3D-fastighet. Upphandling görs 2020 och 
byggtiden beräknas till ca 1,5 år.  

 

Ombyggnad gruppbostad Markuslyckedreven 

Syftet är att bygga till gruppbostaden med en lägenhet och att göra gruppbostaden fullvärdig 
och ändamålsenlig enligt dagens krav på bostäder enligt LSS. 

 

Ombyggnation gruppbostad Karlslätt 

Syftet är att göra gruppbostaden fullvärdig och ändamålsenlig enligt dagens krav på bostäder 
enligt LSS. 

 
Ersätta daglig verksamhet  

Befintliga lokaler på Villagatan 39 uppfyller inte krav på arbetsmiljö och tillgänglighet. Det 
går heller inte att åtgärda bristerna till rimlig kostnad. Ny lokal erfordras. 

 

Lokalanpassning Maskinvägen 6 

Lokalen på Verktyget 4 behöver byggas om för att anpassas till verksamheternas behov. Det 
som krävs är att skapa personalutrymmen för 40 personer samt att industridelen behöver 
byggas om till snickeri, förråd och verkstad.  
 

Utökning daglig verksamhet  

Tillbyggnad av inhyrd lokal för Fållans dagliga verksamhet. Lokalen kommer att byggas till 
för utökad daglig verksamhet.  

 

Servicebostäder kopplat till ny bas  

Finns flera liknande lösningar hos STUBO idag. Behöver startas upp en ny. Ny bas planeras 
vid Nillas väg, I en av STUBO:s fastigheter.  

Om- och tillbyggnad Vegby skola   

Ombyggnad av befintliga lokaler för att kunna skapa ändamålsenliga lokaler som stödjer 
personal och elever. En långsiktig helhetslösning för skolan har eftersträvats i projekteringen. 

Bristerna i lokalerna består framförallt av för litet personalutrymme, det saknas arbetsplatser 
för lärare. Bibliotek saknas då rummet var nödvändigt att göras om till klassrum. Elevhälsans 
rum är ej ändamålsenligt och samtalsrum för kurator saknas.  
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Samverkanshus i Gällstad  

Kommunen behöver bättre lokaler för vård- och omsorgsboende och förskola i Gällstad. 
Förbättrad boendestandard, lärmiljö och arbetsmiljö kan tillgodoses i en byggnad av ett 
samverkanshus. Ett nytt vård- och omsorgsboende ger en långsiktig och kostnadseffektiv 
lösning jämfört med att bygga om det gamla äldreboendet som föreslås avyttras. En förskola i 
samma byggnad som boendet ger samverkansfördelar.  

 

Nybyggnad boendedelar Ryttershov  

Delar av Ryttershov är i dåligt skick. Alternativet att bygga nytt framstår som det bästa 
alternativet sett över lång tid. Det leder till lägre driftkostnad per boendeplats. Arbetsmiljön 
blir bättre, vilket leder till en attraktiv arbetsplats. Byggnationen planeras etappvis för att 
slippa evakuering. Byggnad G-H kommer att behållas, denna del byggdes om 2012.   

 

Ombyggnation gruppbostad Nillas väg 

Syftet är att göra gruppbostaden fullvärdig och ändamålsenlig enligt dagens krav på bostäder 
enligt LSS. 

 

Ny skola årskurs F-6 

En ny grundskola behövs i Ulricehamn. Från och med höstterminen 2019 och fram till ny 
skola står klar placerades tillfälliga lokaler vid Ulrikaskolan för att höja kapaciteten. Den nya 
skolan ska även inrymma lokaler för särskola. Projektering inleds hösten 2020.  

 

Skola årskurs 7–9 

Förvaltningen har, i budget 2017, fått i uppdrag att ta fram en tillväxtplan för grundskolan i 
centralorten utifrån att efterfrågan på platser inom skolan ökar och de båda 
högstadieskolorna är i stort behov av underhållsåtgärder. Utredningen presenteras för 
kommunstyrelsen hösten 2020.  

 

Lokaler räddningstjänsten Ulricehamn 

Nya lokaler behövs för att den planerade utvecklingen av Bronäsområdet skall kunna 
genomföras. 

 

Boende socialpsykiatri  

Nya lokaler liknande den lösning som finns etablerad på Jönköpingsvägen. Nybyggnation 
med 12 boendeplatser planeras i Sanatorieskogen. 

 

  



108 

Utökning förvaltningslokaler 

En genomgripande utredning som belyser behovet av kontorsplatser har färdigställts under 
2020. Sammanlagt behov, om den utnyttjade kapaciteten i hyrda lokaler och Nämndhuset 
ska ersättas plus prognosticerat och bedömt behov fram till år 2030, är 268 kontorsplatser. 

 

Sim- och sporthall 

Genomförd förstudie visar tydligt att det långsiktigt blir lägre kostnader med en nybyggd 
anläggning. Livslängden blir 40 år i stället för maximalt 20 år i en om- och tillbyggd 
anläggning. En nybyggd simhall ger också möjligheter till ökade intäkter då en ny simhall är 
betydligt bättre anpassad till behoven och därigenom attraktivare. 

I kommande budget föreslås en projektstart 2021. 

 

Nytt samverkanshus i Ulricehamn 

Nyproduktion av ett nytt samverkanshus för vård- och omsorgsboende och förskola i 
Bergsäter. 

 

Ny gruppbostad 

Nybyggnation av ny gruppbostad enligt LSS, preliminär placering i Tegelbruket.  

 

Avveckling Ekero  

Försäljning av fastigheten när det nya äldreboendet är färdigställt i Gällstad. 

 

Ny gruppbostad  

Nybyggnation av ny gruppbostad enligt LSS i Bergsäter. 

 

Ny förskola Dalum 

Byggnation av ny förskola för att ersätta befintliga lokaler som inte är helt ändamålsenliga. 
Att bygga i Dalum bedöms strategiskt riktigt utifrån ett ökat behov av förskoleplatser i 
Ätradalen. 

 

Avveckling Nämndhuset 

Biblioteket kommer att flytta till nya lokaler och utredning pågår avseende 
förvaltningslokaler. 
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Nya lokaler byggprogram 

Ersätter Maskinvägen 6 C som har tidsbegränsat bygglov. 

 

Ny gruppbostad 

Nybyggnation av ny gruppbostad enligt LSS i Sanatorieskogen som ersätter den befintliga 
inhyrda gruppbostaden vid Tåmarksgatan.  

 

Servicebostäder kopplat till bas  

Finns flera liknande lösningar hos STUBO idag. Behöver startas upp en ny. 

 

Ny förskola i Ulricehamn    

Ny förskola med preliminär placering på Bronäs. 

 

Ny gruppbostad  

Nybyggnation av ny gruppbostad enligt LSS.  
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Lokalförsörjningsplan 2021–2030 
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§  
 

Avgiftsbefrielse livsmedelskontroll samt miljö- och 
hälsoskyddstillsyn 
Dnr 2020/513 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Verksamhetsutövare där tillsyn inte kunnat utföras till följd av pågående pandemi befrias 
från att betala 2020 års årliga tillsynsavgift inom områdena livsmedelskontroll samt miljö- 
och hälsoskyddstillsyn. Miljöenheten inom sektor miljö och samhällsbyggnad kompenseras 
med 700 tkr för intäktsbortfallet, detta finansieras genom att sänka kommunens resultatnivå.   
 
Sammanfattning 
Den rådande pandemin påverkar många verksamheter i Ulricehamn kommun på olika sätt, 
och fysiska tillsynsbesök är i vissa fall inte möjliga att genomföra. Miljö- och byggnämnden 
som har tillsynsansvaret inom kommunen för livsmedelskontroll och miljö- och 
hälsoskyddstillsyn har under året även fått ett nytt uppdrag gällande tillsyn på trängsel av 
serveringsställen, som har prioriterats framför annan tillsyn enligt Länsstyrelsens 
uppmaning.  
 
Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att låta 2020 års årliga tillsynsavgift 
inom områdena livsmedelskontroll samt miljö- och hälsoskyddstillsyn för de verksamheter 
där tillsynen som är planerad för verksamhetsåret, inte utförs på grund av pågående 
pandemi, befrias från avgift. De ekonomiska konsekvenserna för miljöenheten beräknas bli 
ett intäktsbortfall på ca 700 tkr. Kompensation för intäktsbortfallet föreslås hanteras genom 
att sänka kommunens resultatnivå.    
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-10-01 från samhällsbyggnadschef  
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-10-01 

Tjänsteskrivelse Avgiftsbefrielse livsmedelskontroll 
samt miljö- och hälsoskyddstillsyn 
Diarienummer 2020/513, löpnummer 2971/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Verksamhetsutövare där tillsyn inte kunnat utföras till följd av pågående pandemi befrias 
från att betala 2020 års årliga tillsynsavgift inom områdena livsmedelskontroll samt miljö- 
och hälsoskyddstillsyn. Miljöenheten inom sektor miljö och samhällsbyggnad kompenseras 
med 700 tkr för intäktsbortfallet, detta finansieras genom att sänka kommunens resultatnivå.   
 
Sammanfattning 
Den rådande pandemin påverkar många verksamheter i Ulricehamn kommun på olika sätt, 
och fysiska tillsynsbesök är i vissa fall inte möjliga att genomföra. Miljö- och byggnämnden 
som har tillsynsansvaret inom kommunen för livsmedelskontroll och miljö- och 
hälsoskyddstillsyn har under året även fått ett nytt uppdrag gällande tillsyn på trängsel av 
serveringsställen, som har prioriterats framför annan tillsyn enligt Länsstyrelsens 
uppmaning.  
 
Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att låta 2020 års årliga tillsynsavgift 
inom områdena livsmedelskontroll samt miljö- och hälsoskyddstillsyn för de verksamheter 
där tillsynen som är planerad för verksamhetsåret, inte utförs på grund av pågående 
pandemi, befrias från avgift. De ekonomiska konsekvenserna för miljöenheten beräknas bli 
ett intäktsbortfall på ca 700 tkr. Kompensation för intäktsbortfallet föreslås hanteras genom 
att sänka kommunens resultatnivå.    
 
 
Ärendet 
Den rådande pandemin påverkar många verksamheter i Ulricehamn kommun på olika sätt, 
och fysiska tillsynsbesök är i vissa fall inte möjliga att genomföra. Miljö- och byggnämnden 
som har tillsynsansvaret inom kommunen för livsmedelskontroll och miljö- och 
hälsoskyddstillsyn har under året även fått ett nytt uppdrag gällande tillsyn på trängsel av 
serveringsställen, som har prioriterats framför annan tillsyn enligt Länsstyrelsens 
uppmaning.  
 
Med anledning av detta föreslås kommunfullmäktige besluta att låta den årliga 
tillsynsavgiften utgå för de verksamheter där tillsynen som är planerad för året av olika 
anledningar inte kommer att kunna utföras. De verksamheter som har fått tillsyn alternativt 
har tillsyn med vartannat eller vart tredje års intervall kommer att debiteras.  
 
I 10 § i förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter meddelas att Om det finns särskilda skäl får kontrollmyndigheten sätta 
ned eller efterskänka avgiften. Förvaltningens bedömning är att en pandemi är ett särskilt 
skäl att sätta ned avgiften. 
 
Kommunfullmäktige kan fatta ett generellt beslut om eftergift av avgifter inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet när det behövs. Förvaltningens bedömning är att det i detta fallet är 
befogat att fatta ett sådant beslut.  
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Miljöenheten finansieras i stor utsträckning genom avgifter och de intäkter som därmed 
genereras. Om ett politiskt beslut tas att ge vissa avgiftsbefrielser där tillsyn inte utförts, är 
det viktigt att beslutet inte får drabba miljö- och byggnämndens och miljöenheten negativt 
med avseende på bedömning av budgetutfall, verksamheten som sådan samt 
personalbemanning nu och framgent. 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslut lämnas till 
Miljö- och byggnämnden 
Ekonomichef 
Kommunchef 
Samhällsbyggnadschef 
 
 
 

Sebastian Olofsson Joanna Miklos-Svan 
Samhällsbyggnadschef Enhetschef miljö 
Sektor miljö och samhällsbyggnad Sektor miljö och samhällsbyggnad 
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§  
 

Revisionsrapport, stiftelser och donationsfonder år 
2019 
Dnr 2020/428 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Stiftelsernas styrelser beviljas ansvarsfrihet för 2019. 
 
Årsredovisning med revisionsberättelse 2019 för stiftelsen Gerda Stombergs Minne, övriga 
stiftelsers redovisning för 2019 samt revisionsrapporter för övriga stiftelser 2019 läggs till 
handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Sammanställning, årsredovisning och revisionsrapporter för 2019 överlämnas härmed 
avseende stiftelser (donationsfonder) som kommunen förvaltar. 
 
Kommunfullmäktige beslutade i september 2012 att alla stiftelser utom en skulle avslutas 
eller flyttas till annan huvudman. Arbete med att avsluta stiftelser genom olika åtgärder 
pågår. 
 
Under 2017-2019 har länsstyrelsen beslutat om att tolv stiftelser får förbruka kapitalet. 
 
Kvarvarande stiftelser kan ansöka om att få förbruka kapitalet 2020. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-10-01 från ekonomichef 
2 Revisionsrapport, stiftelser och donationsfonder år 2019 
3 Bokslut 2019 Gerda Stombergs minne 
4 Bokslut 2019  Övriga stiftelser 2019 

 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-10-01 

Tjänsteskrivelse Revisionsrapport, stiftelser och 
donationsfonder år 2019 
Diarienummer 2020/428, löpnummer 2928/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Stiftelsernas styrelser beviljas ansvarsfrihet för 2019. 
 
Årsredovisning med revisionsberättelse 2019 för stiftelsen Gerda Stombergs Minne, övriga 
stiftelsers redovisning för 2019 samt revisionsrapporter för övriga stiftelser 2019 läggs till 
handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Sammanställning, årsredovisning och revisionsrapporter för 2019 överlämnas härmed 
avseende stiftelser (donationsfonder) som kommunen förvaltar. 
 
Kommunfullmäktige beslutade i september 2012 att alla stiftelser utom en skulle avslutas 
eller flyttas till annan huvudman. Arbete med att avsluta stiftelser genom olika åtgärder 
pågår. 
 
Under 2017-2019 har länsstyrelsen beslutat om att tolv stiftelser får förbruka kapitalet. 
 
Kvarvarande stiftelser kan ansöka om att få förbruka kapitalet 2020. 
 
 
Ärendet 
Sammanställningar, årsredovisningar och revisionsrapporter för 2019 överlämnas härmed 
avseende stiftelser (donationsfonder) som kommunen förvaltar. 
 
Kommunfullmäktige beslutade i september 2012 att alla stiftelser utom en skulle avslutas 
eller flyttas till annan huvudman. Arbete med att avsluta stiftelser genom olika åtgärder 
pågår. Stiftelsen Gustaf och Kristina Petterssons donationsfond permuterades 2013 och har 
överlämnats till Svenska kyrkan, Ulricehamn. Sex fonder har fått Länsstyrelsens medgivande 
att få förbruka medlen och så har också skett. Stiftelserna har därmed kunnat avslutas. 
 
Under 2015 beviljade Länsstyrelsen att kapitalet får förbrukas i Apotekare Kullgrens fond för 
fattiga, ålderstigna, kvinnliga tjänstehjon och Apotekare Kullgrens gåvomedel. Dessa medel 
har förbrukats och utdelats under 2016. Dessa stiftelser har därmed kunnat avslutas. 
 
Under 2015 beviljade Kammarkollegiet permutation av Sociala samfonden vilket innebär att 
kapitalet kan utdelades under 2017 och är nu avslutad.  
 
Under 2017-2019 har länsstyrelsen beslutat om att tolv stiftelser får förbruka kapitalet. 
Arbete pågår för att kunna utbetala kapitalet enligt donationens ändamål eller ett ändamål 
som så nära som möjligt motsvarar detta.  
 
Kvarvarande stiftelser kommer ansöka om att få förbruka kapitalet 2020. 
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Beslutsunderlag 
1 Revisionsrapport, stiftelser och donationsfonder år 2019 
2 Bokslut 2019 Gerda Stombergs minne 
3 Bokslut 2019  Övriga stiftelser 2019 

 
Beslut lämnas till 
Ekonomichef 
 
 
 

Ulrica Fagerson 
Ekonomichef 
Kommunledningsstaben 
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1 Uppdrag

På uppdrag av valda revisoreri Ulricehamns kommun har Erland Gustafsson

granskat de stiftelser som kommunen förvaltar. Syftet med granskningen är att

undersöka huruvida rättvisande redovisning föreligger för räkenskapsåret 2019

samt om stiftelsernas urkunder följts.

Stiftelserna har granskats på plats genom kontroll av årets sammanställning av

räkenskaperna samt de underliggande verlfikaten.

Årets in- och utbetalningar har kontrollerats liksom att årets ingående balanser
överensstämmer med föregående års utgående balanser. En översiktlig kontroll
gentemot urkund har även genomförts för att klarlägga huruvida donatorns vilja
har följts.

Granskningen omfattar de stiftelser som Ulricehamns kommun förvaltar och vars

tillgångar understiger 10 gånger det för 2019 gällande prisbasbeloppet 47 400 kr.

Kommunen förvaltar en stiftelse vilken har en förmögenhet överstigande 10
basbelopp, Gerda Stombergs donation. Denna stiftelse är föremål för särskild

granskning och omfattas inte av denna sammanställning.

2 Sammanfattande och övergripande bedömning

Jag bedömer att sammanställningarna över stiftelsernas räkenskaper år
2019 i allt väsentligt ger en rättvisande bild av deras resultat och ställning.

Kommunfullmäktige beslutade 2012-09-24  §  119 att uppdra åt kommunstyrelsen

att fortsätta arbetet med att avsluta samtliga stiftelser/donationer utom Gerda

Stombergs minne.

Under 2014 avslutades sex stiftelser och 2015 har avslutades tre stiftelser.

Länsstyrelsen beslutade 2017 att ytterligare 11 stiftelser får förbruka sitt kapital.

Under 2017 avslutades tre stiftelser (Ekmanska donationsfonden, August

Larssons donationsfond och Ulricehamns kommuns sociala samfond).

Under 2018 avslutades 3 stiftelser (Bygg-Sjögrens Stipendiefond, Stiftelsen Tage
Hellstrands stipendiefond och Stiftelsen Ulricehamns Sparbanks stipendiefond).
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Granskningen omfattar 8 stiftelser. Tillsammans uppgår stiftelsernas utgående
egna kapital per 2019-12-31 till 529 265,60 kr.

3 Stiftelser Ulricehamns Kommun

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

Apotekare Kullgrens fond för kvinnliga tjänstehjon

Stiftelsen avslutades 2015.

Apotekare Kullgrens fond för nykterhetens befrämjande

Stiftelsen avslutades 2014.

Apotekare Kullgrens gåvomedel

Stiftelsen avslutades 2015.

Stiftelsen bergsingenjör Fr Brusewitz donation till
Ulricehamns Hembygdsförening

Stiftelsen avslutades 2014.

Bygg-Sjögrens Stipendiefond

Hela det ingående egna kapitalet om 9 855,90 kr harförbrukats.

9 500 kr har delats ut och resterande medel har täckt kostnader för

administration.

Stiftelsens kapital är förbrukat. Stiftelse. är därmed avslutad.

C  W Edmans donationsfond

Stiftelsen avslutades 2014.

Ekmanska donationen

Efter annonsering i Ulricehamns tidning den 14/9 och den 16/9 om
möjlighet för privatpersoner att ansöka om medel inkom 3 ansökningar
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3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

varav tre ansökningar bedömdes vara inom de målgrupper som
avsetts.

Av det ingående egna kapitalet om 13 800,15 kr har 13 000 kr delats ut
under 2017. Resterande medel (800,15 kr) har bekostat administration,

annonsering och revision. Stiftelsens kapital är förbrukat.

Stiftelsen är därmed avslutad.

Gustaf och Kristina Petterssons räddningsfond

Stiftelsen avslutades 2014.

Kinds Härads stipendium

Stiftelsens avkastning skall gå till ”mindre bemedlade ynglingar som
studerar".

Under året har ingen utdelning skett.

Utgående eget kapital uppgår till 85 470,93 kr.

Makarna Tusells donation

Stiftelsen avslutades 2015.

Tage Hellstrands stipendiefond

Hela det ingående egna kapitalet om 2 570,86 kr har under året
förbrukats.

2 500 kr har delats ut och resterande medel har täckt kostnader för

administration.

Stiftelsens kapital är förbrukat. Stiftelsen är därmed avslutad.

Ulricehamns Grundskolas samfond

Under året har ingen utdelning skett.

Utgående eget kapital uppgår till 197 301,48 kr.

5



3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

3.18

Ulricehamns Sparbanks stipendiefond

Hela det ingående egna kapitalet om 15 204,88 kr har under året
förbrukats.

15 000 kr har delats ut och resterande medel har täckt kostnader för

administration.

Stiftelsens kapital är förbrukat. Stiftelsen är därmed avslutad.

Ulricehamns vänners fond

Stiftelsen avslutades 2014.

Ungdomens Röda Kors fond

Under året har ingen utdelning skett.

Utgående eget kapital uppgår till 3 908,33 kr.

A R Holmens fond Mors Minne

Stiftelsen skall finansiera gravskötsel.

Utgående eget kapital uppgår till 100 418,08 kr.

Sven och Alvida Svenssons kommunalfond

Under året har ingen utdelning skett.

Utgående eget kapital uppgår till 4 232,79 kr.

Gustaf Lindqvists donation

Stiftelsen bekostar gravskötsel. Stiftelsens ändamål för övrigt är att

främja sociala och kulturella intressen samt ungdomens utbildning och

fysiska fostran i Knätte socken. Utdelning sker ihop med Hilda Serafia
Pettersons fond som har samma ändamål. Under 2018 fördes 20 000

kr till Redvägs församling och avser skötsel av gravarna till dess att

kapitalet är förbrukat. Under året har ingen utdelning skett.

Utgående eget kapital uppgår till 20 598,67 kr.
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3.19 Hilda Serafia Pettersons fond

Stiftelsen finansierar i huvudsak gravskötsel. Under 2018 har 22 000 kr
förts till Redvägs församling och avser skötsel av gravarna till dessatt

kapitalet är förbrukat. Under året har ingen utdelning skett.

Utgående eget kapital uppgår till 32 567,56 kr.

3.20 Johan Fredrik Anderssons donation

3.21

3.22

3.23

Stiftelsen riktar sig till boende i Timmele. Efter annonsering i bl.a. UT

inkom 15 ansökningar. Kommunstyrelsen beslutade att 12 personer
uppfyllde kraven. Dessa 12 personer erhöll mellan 5 000 kr och 30 000

kr. Utdelningen uppgick till totalt 130 000 kr.

Utgående eget kapital uppgår till 84 767,76 kr

August Larssons donationsfond

Hela det ingående kapitalet om 21 479,80 kr har delats ut under 2017.
Stiftelsen är därmed avslutad.

Årets hus

Stiftelsen avslutades 2014.

Stiftelsen Ulricehamns kommuns sociala samfond

Kammarkollegiet beslöt 2015-06-15 bifalla kommunens ansökan om
permutation. Beslutet innebär bl.a. att de föreskrifter som begränsat

kapitalets användning upphävs.

Efter annonsering i Ulricehamns tidning 14/9 och 16/9 om möjlighet för

privatpersoner att ansöka om medel inkom 22 ansökningar varav 21

ansökningar bedömdes vara inom de målgrupper som avsetts.

Ingående eget kapital uppgick till 152 624,43 kr.

Under året har utdelning skett med 147 000 kr. Resterande medel
(5 624,43 kr) har bekostat administration, revision, registerhållning och

annonsering. Stiftelsens kapital är förbrukat.

7



Stiftelsen har därmed upphört.

Ulricehamn 22 juni 2020

Erland Gustafss n

Certifierad kommunal revisor
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Kommunfullmäktige

Ulricehamns kommun

Revisionsberättelse för år 2019 avseende stiftelsen Ungdomens  Röda  Kors

fond.

Vi har granskat om urkunden följts och om sammanställningen av räkenskaperna för  2019

upprättats i enlighet med Stiftelselagens bestämmelser samt om den interna kontrollen varit

tillräcklig. Granskningen har utförts i enlighet med god revisionssed.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentli gt är rättvisande.

Vi bedömer att förvaltaren (kommunstyrelsen) skött stiftelsen i enlighet med dess stadga och

att den interna kontrollen varit tillräcklig. Vi har inte funnit skäl till anmärkning.

Ulricehamn den 17 augusti  2020
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Kommunfullmäktige

Ulricehamns kommun

Revisionsberättelse för år  2019  avseende stiftelsen Hilda Serafia Petterssons

fond.

Vi har granskat om urkunden följts och om sammanställningen av räkenskaperna för  2019

upprättats i enlighet med Stiftelselagens bestämmelser samt om den interna kontrollen varit

tillräcklig. Granskningen har utförts i enlighet med god revisionssed.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentli gt är rättvisande.

Vi bedömer att förvaltaren (kommunstyrelsen) skött stiftelsen i enlighet med dess stadga och

att den interna kontrollen varit tillräcklig. Vi har inte funnit skäl till anmärkning.

Ulricehamn den 17 augusti  2020
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Kommunfullmäktige

Ulricehamns kommun

Revisionsberättelse för år 2019 avseende stiftelsen Kinds Härads

stipendium.

Vi har granskat om urkunden följts och om sammanställningen av räkenskaperna för 2019

upprättats i enlighet med Stiftelselagens bestämmelser samt om den interna kontrollen varit

tillräcklig. Granskningen har utförts i enlighet med god revisionssed.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att förvaltaren (kommunstyrelsen) skött stiftelsen i enlighet med dess stadga och

att den interna kontrollen varit tillräcklig. Vi har inte funnit skäl till anmärkning.

Ulricehamn den 17 augusti  2020
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Kommunfullmäktige

Ulricehamns kommun

Revisionsberättelse för år 2019 avseende stiftelsen Johan Fredrik

Anderssons donation.

Vi har granskat om urkunden följts och om sammanställningen av räkenskaperna för 2019

upprättats i enlighet med Stiftelselagens bestämmelser samt om den interna kontrollen varit

tillräcklig. Granskningen har utförts i enlighet med god revisionssed.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att förvaltaren (kommunstyrelsen) skött stiftelsen i enlighet med dess stadga och

att den interna kontrollen varit tillräcklig. Vi har inte funnit skäl till amnärkning.

Ulricehamn den 17 augusti  2020
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Kommunfullmäktige

Ulricehamns kommun

Revisionsberättelse för år  2019  avseende stiftelsen  A  R Holméns fond Mors

Minne.

Vi har granskat om urkunden följts och om sammanställningen av räkenskaperna för  2019

upprättats i enlighet med Stiftelselagens bestämmelser samt om den interna kontrollen varit

tillräcklig. Granskningen har utförts i enlighet med god revisionssed.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentli gt är rättvisande.

Vi bedömer att förvaltaren (kommunstyrelsen) skött stiftelsen i enlighet med dess stadga och

att den interna kontrollen varit tillräcklig. Vi har inte funnit skäl till anmärkning.

Ulricehamn den l7 augusti  2020
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Kommunfullmäktige

Ulricehamns kommun

Revisionsberättelse för år 2019 avseende stiftelsen Ulricehamns

Grundskolas Samfond.

Vi har granskat om urkunden följts och om sammanställningen av räkenskaperna för  2019

upprättats i enlighet med Stiftelselagens bestämmelser samt om den interna kontrollen varit

tillräcklig. Granskningen har utförts i enlighet med god revisionssed.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att förvaltaren (kommunstyrelsen) skött stiftelsen i enlighet med dess stadga och

att den interna kontrollen varit tillräcklig. Vi har inte funnit skäl till anmärkning.

Ulricehamn den 17 augusti  2020
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Kommunfullmäktige

Ulricehamns kommun

Revisionsberättelse för år  2019  avseende stiftelsen Gustaf Lindqvists

donation.

Vi har granskat om urkunden följts och om sammanställningen av räkenskaperna för 2019

upprättats i enlighet med Stiftelselagens bestämmelser samt om den interna kontrollen varit

tillräcklig. Granskningen har utförts i enlighet med god revisionssed.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att förvaltaren (kommunstyrelsen) skött stiftelsen i enlighet med dess stadga och

att den interna kontrollen varit tillräcklig. Vi har inte funnit skäl till amnärkning.

Ulricehamn den  17  augusti  2020
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Kommunfullmäktige

Ulricehamns kommun

Revisionsberättelse för år  2019 avseende stiftelsen Sven  och Alvida

Svenssons  kommunalfond.

Vi har granskat om urkunden följts och om sammanställningen  av  räkenskaperna för 2019

upprättats i enlighet med Stiftelselagens bestämmelser samt om den interna kontrollen varit

tillräcklig. Granskningen har utförts i enlighet med god revisionssed.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att förvaltaren (kommunstyrelsen) skött stiftelsen i enlighet med dess stadga och

att den interna kontrollen varit tillräcklig.  Vi  har inte funnit skäl till anmärkning.

Ulricehamn den 17 augusti  2020

Lars-Erik Jose  _ s  n   
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STIFTELSEN KINDS HÄRADS STIPENDIUM

Redovisning 2019

INGÅENDE BALANS
TILLGÅNGAR
Bankmedel 87 345,93
SUMMA TILLGÅNGAR 87 345,93

EGET KAPITAL
Fritt eget kapital 1 832,88
Bundet eget kapital 84 263,05
SUMMA EGET KAPITAL 86 095,93

SKULDER
Upplupna kostnader 1 250,00
SUMMA SKULDER 1 250,00

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 87 345,93

ÅRETS HÄNDELSER
Förvaltningskostnad 625,00
Ränteintäkt 0,00
ÅRETS RESULTAT -625,00

UTGÅENDE BALANS
TILLGÅNGAR
Övriga fordringar 1875
Bankmedel 83 595,93
SUMMA TILLGÅNGAR 85 470,93

EGET KAPITAL
Fritt eget kapital 1 832,88
Bundet eget kapital 83 638,05
SUMMA EGET KAPITAL 85 470,93

SKULDER
Upplupna kostnader 0,00
SUMMA SKULDER 0,00

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 85 470,93



STIFTELSEN ULRICEHAMNS GRUNDSKOLAS SAMFOND

Redovisning 2019

INGÅENDE BALANS
TILLGÅNGAR
Bankmedel 199 176,48
SUMMA TILLGÅNGAR 199 176,48

EGET KAPITAL
Fritt eget kapital 0,00
Bundet eget kapital 197 926,48
SUMMA EGET KAPITAL 197 926,48

SKULDER
Upplupna kostnader 1 250,00
SUMMA SKULDER 1 250,00

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 199 176,48

ÅRETS HÄNDELSER
Förvaltningskostnad -625,00
Ränteintäkt 0,00
ÅRETS RESULTAT 625,00

UTGÅENDE BALANS
TILLGÅNGAR
Bankmedel 197 301,48
SUMMA TILLGÅNGAR 197 301,48

EGET KAPITAL
Fritt eget kapital 0,00
Bundet eget kapital 197 301,48
SUMMA EGET KAPITAL 197 301,48

SKULDER
Upplupna kostnader 0,00
SUMMA SKULDER 0,00

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 197 301,48



STIFTELSEN UNGDOMENS RÖDA KORS FOND

Redovisning 2019

INGÅENDE BALANS
TILLGÅNGAR
Bankmedel 5 783,33
SUMMA TILLGÅNGAR 5 783,33

EGET KAPITAL
Fritt eget kapital 0,00
Bundet eget kapital 4 533,33
SUMMA EGET KAPITAL 4 533,33

SKULDER
Upplupna kostnader 1 250,00
SUMMA SKULDER 1 250,00

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 5 783,33

ÅRETS HÄNDELSER
Förvaltningskostnad -625,00
Ränteintäkt 0,00
ÅRETS RESULTAT 625,00

UTGÅENDE BALANS
TILLGÅNGAR
Bankmedel 3 908,33
SUMMA TILLGÅNGAR 3 908,33

EGET KAPITAL
Fritt eget kapital 0,00
Bundet eget kapital 3 908,33
SUMMA EGET KAPITAL 3 908,33

SKULDER
Upplupna kostnader 0,00
SUMMA SKULDER 0,00

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 3 908,33



STIFTELSEN A R HOLMENS FOND MORS MINNE

Redovisning 2019

INGÅENDE BALANS
TILLGÅNGAR
Bankmedel 103 293,08
SUMMA TILLGÅNGAR 103 293,08

EGET KAPITAL
Fritt eget kapital 0,00
Bundet eget kapital 102 043,08
SUMMA EGET KAPITAL 102 043,08

SKULDER
Upplupna kostnader 1 250,00
SUMMA SKULDER 1 250,00

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 103 293,08

ÅRETS HÄNDELSER
Förvaltningskostnad 1 625,00
Ränteintäkt 0,00
ÅRETS RESULTAT -1 625,00

UTGÅENDE BALANS
TILLGÅNGAR
Bankmedel 100 418,08
SUMMA TILLGÅNGAR 100 418,08

EGET KAPITAL
Fritt eget kapital 0,00
Bundet eget kapital 100 418,08
SUMMA EGET KAPITAL 100 418,08

SKULDER
Upplupna kostnader 0,00
SUMMA SKULDER 0,00

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 100 418,08



STIFTELSEN S & A SVENSSONS KOMMUNALFOND

Redovisning 2019

INGÅENDE BALANS
TILLGÅNGAR
Bankmedel 6 107,79
SUMMA TILLGÅNGAR 6 107,79

EGET KAPITAL
Fritt eget kapital 0,00
Bundet eget kapital 4 857,79
SUMMA EGET KAPITAL 4 857,79

SKULDER
Upplupna kostnader 1 250,00
SUMMA SKULDER 1 250,00

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 6 107,79

ÅRETS HÄNDELSER
Förvaltningskostnad 625,00
Ränteintäkt 0,00
ÅRETS RESULTAT -625,00

UTGÅENDE BALANS
TILLGÅNGAR
Bankmedel 4 232,79
SUMMA TILLGÅNGAR 4 232,79

EGET KAPITAL
Fritt eget kapital 0,00
Bundet eget kapital 4 232,79
SUMMA EGET KAPITAL 4 232,79

SKULDER
Upplupna kostnader 0,00
SUMMA SKULDER 0,00

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 4 232,79



STIFTELSEN GUSTAV LINDQVISTS DONATION

Redovisning 2019

INGÅENDE BALANS
TILLGÅNGAR
Bankmedel 22 473,67
SUMMA TILLGÅNGAR 22 473,67

EGET KAPITAL
Fritt eget kapital 0,00
Bundet eget kapital 21 223,67
SUMMA EGET KAPITAL 21 223,67

SKULDER
Upplupna kostnader 1 250,00
SUMMA SKULDER 1 250,00

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 22 473,67

ÅRETS HÄNDELSER
Förvaltningskostnad 625,00
Ränteintäkt 0,00
ÅRETS RESULTAT -625,00

UTGÅENDE BALANS
TILLGÅNGAR
Bankmedel 20 598,67
SUMMA TILLGÅNGAR 20 598,67

EGET KAPITAL
Fritt eget kapital 0,00
Bundet eget kapital 20 598,67
SUMMA EGET KAPITAL 20 598,67

SKULDER
Upplupna kostnader 0,00
SUMMA SKULDER 0,00

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 20 598,67



STIFTELSEN HILDA SERAFIA PETTERSSONS FOND

Redovisning 2019

INGÅENDE BALANS
TILLGÅNGAR
Bankmedel 34 442,56
SUMMA TILLGÅNGAR 34 442,56

EGET KAPITAL
Fritt eget kapital 0,00
Bundet eget kapital 33 192,56
SUMMA EGET KAPITAL 33 192,56

SKULDER
Upplupna kostnader 1 250,00
SUMMA SKULDER 1 250,00

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 34 442,56

ÅRETS HÄNDELSER
Förvaltningskostnad 625,00
Ränteintäkt 0,00
ÅRETS RESULTAT -625,00

UTGÅENDE BALANS
TILLGÅNGAR
Bankmedel 32 567,56
SUMMA TILLGÅNGAR 32 567,56

EGET KAPITAL
Fritt eget kapital 0,00
Bundet eget kapital 32 567,56
SUMMA EGET KAPITAL 32 567,56

SKULDER
Upplupna kostnader 0,00
SUMMA SKULDER 0,00

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 32 567,56



STIFTELSEN JOHAN FREDRIK ANDERSSONS DONATION

Redovisning 2019

INGÅENDE BALANS
TILLGÅNGAR
Bankmedel 222 792,76
SUMMA TILLGÅNGAR 222 792,76

EGET KAPITAL
Fritt eget kapital 0,00
Bundet eget kapital 221 542,76
SUMMA EGET KAPITAL 221 542,76

SKULDER
Upplupna kostnader 1 250,00
SUMMA SKULDER 1 250,00

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 222 792,76

ÅRETS HÄNDELSER
Förvaltningskostnad 6 775,00
Ränteintäkt 0,00
ÅRETS RESULTAT -6 775,00

UTGÅENDE BALANS
TILLGÅNGAR
Bankmedel 84 767,76
SUMMA TILLGÅNGAR 84 767,76

EGET KAPITAL
Fritt eget kapital 0,00
Bundet eget kapital 84 767,76
SUMMA EGET KAPITAL 84 767,76

SKULDER
Upplupna kostnader 0,00
SUMMA SKULDER 0,00

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 84 767,76



FÖRVALTADE DONATIONSSTIFTELSERS TILLGÅNGAR 2017-12-31

Stiftelse                 2019 Bankkonto Utgående balans

Stiftelsen Kinds Härads Stipendium 4108982-2 83 595,93
Kapital 83 638,05
Disponibelt för utdelning 1 832,88
Upplupna skulder 0,00

Stiftelsen Ulricehamns Grundskolas Samfond 4108982-2 197 301,48
Kapital 197 301,48
Disponibelt för utdelning 0,00
Upplupna skulder 0,00

Stiftelsen Ungdomens Röda Kors Fond 4108982-2 3 908,33
Kapital 3 908,33
Disponibelt för utdelning 0,00
Upplupna skulder 0,00

Stiftelsen A R Holmens Fond Mors Minne 4108982-2 100 418,08
Kapital 100 418,08
Disponibelt för utdelning 0,00
Upplupna skulder 0,00

Stiftelsen S & A Svenssons Kommunalfond 4108982-2 4 232,79
Kapital 4 232,79
Disponibelt för utdelning 0,00
Upplupna skulder 0,00

Stiftelsen Gustav Lindqvists Donation 4108982-2 20 598,67
Kapital 20 598,67
Disponibelt för utdelning 0,00
Upplupna skulder 0,00
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FÖRVALTADE DONATIONSSTIFTELSERS TILLGÅNGAR 2017-12-31

Stiftelsen Hilda Serafia Petterssons Fond 4108982-2 32 567,56
Kapital 32 567,56
Disponibelt för utdelning 0,00
Upplupna skulder 0,00

Stiftelsen Johan Fredrik Anderssons Donation 4108982-2 84 767,76
Kapital 84 767,76
Disponibelt för utdelning 0,00
Upplupna skulder 0,00

Totalt kapital 527 432,72
Totalt upplupna skulder 0,00
Totalt banktillgodohavande 527 390,60
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Årlig översyn av mål och uppdrag 2020 
Dnr 2020/467 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
De mål och uppdrag som finns i bilagan Årlig översyn av mål och uppdrag 2020 godkänns 
och avslutas enligt förslag. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen har under året arbetat med de handlings- och åtgärdsplaner som är politiskt 
beslutade. Som framgår av bilaga Årlig översyn av mål och uppdrag 2020 har arbetet 
inneburit sortering och översyn av vilka mål och uppdrag som är klara och vilka som inte har 
gått att genomföra.  

Sorteringen har genomförts i syfte att underlätta arbetet med prioritering och resurssättning 
i budgetutskottet och följa de antagna riktlinjerna för styr- och ledningssystem. Detta ger 
också förvaltningen bättre möjligheter att arbeta med de mål och uppdrag som kvarstår. 
Denna översyn innebär inte att de berörda handlings- och åtgärdsplanerna är att anse som 
avslutade. Detta fattas beslut om i särskilt ärende. 

Handlingsplan för krisberedskap 2015 - 2018 har av kommunfullmäktige 2019-06-19 § 108, 
förlängts till att gälla också för 2019. De uppdrag som redovisas här är slutredovisning av 
kvarvarande uppdrag då planen ersatts av Handlingsplan för hantering av extraordinära 
händelser i fredstid – mandatperioden 2019 - 2022, kommunfullmäktige 2019-10-24, § 171. 
De kvarvarande uppdragen med ”gul” markering bedöms i uppföljningen kunna färdigställas 
under 2020. Uppdragen föreslås avslutas. 

Äldreomsorgsplanen kommer i ett annat ärende föreslås utgå ur författningshandboken. 
Uppdragen föreslås därför också att avslutas, även om några idag inte är fullt uppfyllda. De 
kvarvarande uppdragen bedöms av sektor välfärd kunna uppnås. Allt är omhändertaget i 
verksamheterna. 

De uppdrag som är kvar att arbeta med återfinns ej i denna bilaga utan återfinns i bilagor till 
årsredovisning 2019.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-09-11 från kanslichef  

2 Årlig översyn av mål och uppdrag 2020 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-09-11 

Tjänsteskrivelse Årlig översyn av mål och uppdrag 
2020 
Diarienummer 2020/467, löpnummer 2669/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
De mål och uppdrag som finns i bilagan Årlig översyn av mål och uppdrag 2020 godkänns 
och avslutas enligt förslag.  
 
Sammanfattning 
Förvaltningen har under året arbetat med de handlings- och åtgärdsplaner som är politiskt 
beslutade. Som framgår av bilaga Årlig översyn av mål och uppdrag 2020 har arbetet 
inneburit sortering och översyn av vilka mål och uppdrag som är klara och vilka som inte har 
gått att genomföra.  

Sorteringen har genomförts i syfte att underlätta arbetet med prioritering och resurssättning 
i budgetutskottet och följa de antagna riktlinjerna för styr- och ledningssystem. Detta ger 
också förvaltningen bättre möjligheter att arbeta med de mål och uppdrag som kvarstår. 
Denna översyn innebär inte att de berörda handlings- och åtgärdsplanerna är att anse som 
avslutade. Detta fattas beslut om i särskilt ärende. 

Handlingsplan för krisberedskap 2015 - 2018 har av kommunfullmäktige 2019-06-19 § 108, 
förlängts till att gälla också för 2019. De uppdrag som redovisas här är slutredovisning av 
kvarvarande uppdrag då planen ersatts av Handlingsplan för hantering av extraordinära 
händelser i fredstid – mandatperioden 2019 - 2022, kommunfullmäktige 2019-10-24, § 171. 
De kvarvarande uppdragen med ”gul” markering bedöms i uppföljningen kunna färdigställas 
under 2020. Uppdragen föreslås avslutas. 

Äldreomsorgsplanen kommer i ett annat ärende föreslås utgå ur författningshandboken. 
Uppdragen föreslås därför också att avslutas, även om några idag inte är fullt uppfyllda. De 
kvarvarande uppdragen bedöms av sektor välfärd kunna uppnås. Allt är omhändertaget i 
verksamheterna. 

De uppdrag som är kvar att arbeta med återfinns ej i denna bilaga utan återfinns i bilagor till 
årsredovisning 2019.  
 
 
Ärendet 
Förutom lagstiftning, övergripande nationella mål och riktlinjer, som styr kommunens 
verksamheter, finns också lokala politiskt beslutade planer innehållande mål och uppdrag.  
 
Förvaltningen har under året arbetat med de handlings- och åtgärdsplaner som är politiskt 
beslutade. Som framgår av bilagan Årlig översyn av mål och uppdrag 2020 har arbetet 
inneburit sortering av vilka mål och uppdrag som är klara (grön markering), vilka som inte 
har gått att genomföra (röd markering). Dessa mål och uppdrag föreslås avslutas. 
 
Sorteringen har genomförts i syfte att underlätta arbetet med prioritering och resurssättning 
i budgetutskottet och följa de antagna riktlinjerna för styr- och ledningssystem. Detta ger 
också förvaltningen bättre möjligheter att arbeta med de mål och uppdrag som kvarstår. 
Denna översyn innebär inte att de berörda handlings- och åtgärdsplanerna är att anse som 
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avslutade. Detta fattas beslut om i särskilt ärende. De uppdrag som är kvar att arbeta med 
(gul/grå markering) återfinns ej i bilagan utan finns med i bilagor till årsredovisning 2018.  
 
Handlingsplan för krisberedskap 2015 - 2018 har av kommunfullmäktige 2019-06-19 § 108, 
förlängts till att gälla också för 2019. De uppdrag som redovisas här är slutredovisning av 
kvarvarande uppdrag då planen ersatts av Handlingsplan för hantering av extraordinära 
händelser i fredstid – mandatperioden 2019 - 2022, kommunfullmäktige 2019-10-24, § 171. 
De kvarvarande uppdragen med ”gul” markering bedöms i uppföljningen kunna färdigställas 
under 2020. Uppdragen föreslås avslutas. 

De uppdrag som är kvar att arbeta med återfinns ej i denna bilaga utan återfinns i bilagor till 
årsredovisning 2019.  
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Sammanfattning 
Förvaltningen har under 2019 arbetat med de handlings- och åtgärdsplaner som är politiskt 
beslutade. Som framgår av denna bilaga Årlig översyn av mål och uppdrag 2020 har arbetet 
inneburit sortering av vilka mål och uppdrag som är klara (grön markering), vilka som inte har 
gått att genomföra (röd markering). Dessa mål och uppdrag föreslås avslutas. 

Sorteringen har genomförts i syfte att underlätta arbetet med prioritering och resurssättning i 
budgetutskottet och följa de antagna riktlinjerna för styr- och ledningssystem. Detta ger också 
förvaltningen bättre möjligheter att arbeta med de mål och uppdrag som kvarstår. Denna 
översyn innebär inte att de berörda handlings- och åtgärdsplanerna är att anse som avslutade. 
Detta fattas beslut om i särskilt ärende. 

De uppdrag som är kvar att arbeta med (gul/grå markering) återfinns ej i detta dokument utan 
finns med i bilagor till årsredovisning 2019.  

Handlingsplan för krisberedskap 2015 - 2018 har av kommunfullmäktige 2019-06-19 § 108, 
förlängts till att gälla också för 2019. De uppdrag som redovisas här är slutredovisning av 
kvarvarande uppdrag då planen ersatts av Handlingsplan för hantering av extraordinära 
händelser i fredstid – mandatperioden 2019 - 2022, kommunfullmäktige 2019-10-24, § 171. De 
kvarvarande uppdragen med ”gul” markering bedöms i uppföljningen kunna färdigställas under 
2020. Uppdragen föreslås avslutas. 

Äldreomsorgsplanen kommer i ett annat ärende föreslås utgå ur författningshandboken. 
Uppdragen föreslås därför också att avslutas, även om några idag inte är fullt uppfyllda. De 
kvarvarande uppdragen bedöms av sektor välfärd kunna uppnås. Allt är omhändertaget i 
verksamheterna. 
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1.1 Budgetuppdrag 2018 
För ”Budgetuppdrag 2018” finns inga röd- eller grönmarkerade uppdrag under 2019. 

 

1.2 Budgetuppdrag 2019 
  

1.2.1 Dubbel markanvisning 

1.2.1.1 Exploatering 

 Uppfyllt 

Analys 

Förslag till nya riktlinjerna för markanvisning har arbetats fram under året. Förslaget innehåller ett arbetssätt för att 
ge möjlighet till dubbel markanvisning. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

De nya riktlinjerna planeras att fastställas av kommunstyrelsen i början av 2020. 

1.2.2 Möten med Trafikverket 

1.2.2.1 Exploatering 

 Uppfyllt 

Analys 

Förvaltningen har planerade väghållarmöten med Trafikverket två gånger om året. Syftet med mötena är att lyfta 
frågeställningar som väckts inom förvaltningen men även frågor som inkommit från vägföreningar eller boende 
utmed det statliga vägnätet. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Att träffas två gånger per år bedöms som skäligt utefter de frågor vi som kommun har till Trafikverket. 

 

1.3 Åtgärdsplan - program för delaktighet för personer med 
funktionsnedsättning 

I denna plan finns inga röd- eller grönmarkerade uppdrag för 2019. 
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1.4 Handlingsplan för krisberedskap 2015 - 2018 
Handlingsplan för krisberedskap 2015 - 2018 har av kommunfullmäktige 2019-06-19 § 108, förlängts till att gälla 
också för 2019. De uppdrag som redovisas här är slutredovisning av kvarvarande uppdrag då planen ersatts av 
Handlingsplan för hantering av extraordinära händelser i fredstid – mandatperioden 2019 - 2022, 
kommunfullmäktige 2019-10-24, § 171. 

De kvarvarande uppdragen med ”gul” markering bedöms i uppföljningen kunna färdigställas under 2020. Uppdragen 
föreslås avslutas. 

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

1.4.1.1 Kansli 

 Uppfyllt 

Analys 

Samarbetet mellan kommunen och UEAB har förbättrats gällande kriskommunikation. Detta genom samarbete via 
krisberedskapssamordnare, säkerhetssamordnare och kommunikationsfunktionen. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsatt samverkan gällande säkerhetsfrågor, krisberedskap, kriskommunikation och höjd beredskapsplanering 
mellan kommunen och UEAB har genomförts under 2019. 

Samverkan mellan polis, räddningstjänst, SÄS och kommunen gällande stabsarbete, samverkansformer och 
kommunikation har påbörjats under 2019 inom ramen för samarbetet mellan beredskapssamordnare i Sjuhärad. 

  

1.4.1.2 Kommunikation 

 Uppfyllt 

Analys 

Samarbetet mellan kommunen och UEAB har förbättrats gällande kriskommunikation. Detta genom samarbete via 
krisberedskapssamordnare, säkerhetssamordnare och kommunikationsfunktionen. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsatt samverkan gällande bland annat kriskommunikation och höjd beredskapsplanering mellan kommunen och 
UEAB har genomförts under 2019. Ett förslag till Inriktning för kriskommunikation finns framtaget, där 
förvaltningens och bolagens respektive kommunikationsansvar beskrivs. 

1.4.1.3 Ulricehamns Energi AB 

 Uppfyllt 

Analys 

Samarbete sker med kommunens säkerhetssamordnare. WC i skidor gav också tillfälle till samarbete i 
säkerhetsfrågor med ökad förståelse för varandras behov. NIS-lagstiftningen, där främst elnätet omfattas, har 
inneburit uppdatering av hur säkerhetsfrågor hanteras. Samarbete sker med VAKA (Nationell vattenkatastrofgrupp) 
vilket föranletts av det stora fotogenutsläppet på RV 40 sommaren 2016. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsatt samverkan i ovan nämnd form. Utbildning i säkerhetsfrågor för ledningsgruppen planeras under 2020. 
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1.4.2 Risk/sårbarhet Sektorsspecifika krisplaner finns inte idag. Uppdrag 
Skapa krisplan enligt bilaga i kommunens övergripande plan. 

1.4.2.1 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 Uppfyllt 

Analys 

Miljö och samhällsbyggnad tog 2015 fram en risk- och sårbarhetsanalys för sektorn. Risk- och sårbarhetsanalysen 
innehåller prioriterade åtaganden och kritiska beroenden, oönskade händelser samt en förmågebedömning. De 
prioriterade åtagandena är kontroll och rådgivning miljö och bygg och strategisk expertis. Utpekade risker är 
snöstorm, epidemi/pandemi, höga flöden, trafikolycka med farligt gods och otjänligt dricksvatten.  

Åtgärder/insatser för utveckling 

I risk- och sårbarhetsanalys identifierades ett antal åtgärder som kan genomföras för att öka förmågan att 
upprätthålla prioriterade åtaganden. Den första åtgärden påpekades som extra viktig, då den även innefattar flera av 
de andra åtgärderna. 

 Att se över och öva. Samarbeta och samverka mellan olika kompetenser inom verksamheterna. Återinföra 
och arbeta vidare med vattengruppen så att rutiner faller på plats. 

 Stäm av med externa aktörer för att upprätthålla tänkta avtal och scenarion. 
 Personella överenskommelser är informella. Undersöka om det går att göra dem formella. Se vidare över 

andra användningsområden. 
 Alternativt kommunikationssystem vid samhällsstörningar. 
 Undersök möjligheterna att komma åt relevanta IT-system på andra platser än stadshuset. 

1.4.2.2 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

Analys 

Varje chef har en krisplan i sitt verksamhetsområde som bygger på den mall som är framtagen av säkerhetschefen. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

 Se över gällande mall och komplettera med riktlinjer från Skolverket 
 Planen ska innehålla hur verksamheterna hanterar inrymning. 

  

1.4.2.3 Grundskola 

 Uppfyllt 

Analys 

Varje chef har en krisplan i sitt verksamhetsområde som bygger på den mall som är framtagen av säkerhetschefen. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

 Se över gällande mall och komplettera med riktlinjer från Skolverket 
 Planen ska innehålla hur verksamheterna hanterar inrymning. 
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1.4.2.4 Sektor välfärd 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Det har under 2016 och 2017 tagits fram en organisation för beredksapsarbetet. I det kommungemensamma arbetet 
har också organisation för Tjänsteman i Beredskap (TIB) satts igång och funger nu på ett mycket bra sätt. 

Arbetet med krisplaner för respektive verksamhetsområde pågår för fullt med bra stöd från kommunens 
krisberedskapssamordnare. 

Sektor välfärd (genom verksamhetsområde IFO) har ett samordningsansvar för krisstödsarbetet i kommunen som 
numera också fungerar på ett ändamålsenligt sätt. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Under 2020 göra färdigt krisplaner för sektor välfärd. Tillsättandet av tjänsten som krisberedskapssamordnare har 
blivit ett mycket bra stöd till verksamheten för att arbeta på ett bättre och mer strukturerat sätt med frågan. 

1.4.2.5 Sektor service 

 Uppfyllt 

Analys 

Arbete med framtagande av en sektorsspecifik krisplan har pågått under året och krisplaner har tagits fram i några 
verksamheter såsom fastighet och kost. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Arbetet kring att utveckla krisplanerna kommer att fortgå tillsammans med krisberedskapssamordnare. 

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

1.4.3.1 Kansli 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Uppdraget är otydligt formulerat. Det finns fortsatt svårigheter att kommunicera med e-post och telefoni om 
störningar i dessa system uppstår. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Under 2019 har en ny intern vägledning gällande kriskommunikation tagits fram. Den kommer fastställas i början av 
2020. Länsstyrelsen har gett ut en vägledning kallad "när de ordinarie kanalerna inte räcker till - kriskommunikation 
under svåra förhållanden. Dessa vägledningar finns tillgänglig i kommunens krisstab. Aspekten av att kommunicera 
på alternativt sätt tas även med i kontinuitetsplaner för kommunens samhällsviktiga verksamheter. 

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

1.4.4.1 Fastighet 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Arbetet har påbörjats. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fastighet kommer tillsammans med säkerhets-/krisberedskapssamordnare att utreda vilken prioriteringsordning 
som behövs för drift av fastigheter och kartlägga vilka reservkraftsresurser som krävs för att tillgodose driften.  
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1.4.5 Risk/sårbarhet Oklart vilka resurser som finns att tillgå vid en kris, 
samt vilka som har möjlighet att använda dessa. Uppdrag Inventera vilka 
resurser i form av maskiner, teknik, verktyg etc. som finns att tillgå vid 
en krissituation. 

1.4.5.1 Fastighet 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Arbetet har påbörjats. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Verksamhet fastighet kommer tillsammans med säkerhets-/krisberedskapssamordnaren att inventera vilka maskiner, 
teknik och verktyg som finns att tillgå vid en eventuell krissituation. Behovet kommer också att identifieras. 

1.4.5.2 Ulricehamns Energi AB 

 Uppfyllt 

Analys 

Vi har maskinella tillgängliga resurser i form av reservelverk, tyngre fordon (lastbilar och grävmaskiner, hjullastare 
etc.), reservvattentankar, sandsäckar, vattenslang samt Plan för nödvattenförsörjning. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Vi gör löpande risk- och sårbarhetsanalyser och har uppdaterade krisplaner för UEAB:s verksamheter. Ständig 
beredskap i form av personella resurser och maskiner. 

Arbete pågår med mottagningsstation för el som innebär förbättrad redundans för leverans av el. 

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

1.4.6.1 Kansli 

 Uppfyllt 

 Analys 

All personal har fått powerbank i julklapp 2018 (dock tänkt huvudsakligen för privat bruk men kan även användas för 
att ladda teknisk utrustning som används i tjänsten. Krisledningsstab och tjänsteman i beredsskap har powerbanks 
för att kunna ladda mobil, RAKEL-station etc. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsatt inventering och inköp av lämpliga reservkällor för laddning av för arbetet nödvändig teknisk utrustning. Tas 
med i kommande kontinuitetsplanering och reservkraftsutredning under 2020 och framåt. 
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1.4.7 Risk/sårbarhet Uppsamlingsplatser vid evakuering vid oönskad 
händelse finns idag inte, något som kan leda till förvirring och stora 
konsekvenser vid bl a storm.Uppdrag Upprätta en plan för vilken/vilka 
platser som lämpar sig bäst som uppsamlingsplats och hur många som 
kan inrymmas vid en oönskad händelse. 

1.4.7.1 Fastighet 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Arbetet har påbörjats. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Verksamhet fastighet kommer tillsammans med säkerhets-/krisberedskapssamordnaren att upprätta en plan för 
vilken eller vilka platser som lämpar sig bäst som uppsamlingsplats (eventuellt flera) samt hur många som kan 
inrymmas vid en oönskad händelse. 
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1.5 Biblioteksplan 
 

1.5.1 Antal ”Boken kommer” låntagare ska öka. 

1.5.1.1 Bibliotek 

 Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt 

Analys 

Biblioteket informerar via trycksaker, på hemsidan och på informationsmöten om Boken kommer-servicen till de som 
har svårt att ta sig till biblioteket. Bibliotekarier deltar vid informationsträffar för personal inom äldreomsorgen, 
föreningar och vid träffpunkter för äldre. Biblioteket registrerar personer som talbokslåntagare hos Legimus. Detta 
ger dem behörighet att själva ladda ned talböcker till mobil, surfplatta eller dator. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Utvecklingen på det digitala området gör att talbokslåntagare själva kan ladda hem talböcker vilket medför att 
bibliotekets hemskickning minskar. 

Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

 Antal aktiva Boken 
kommer-låntagare 

25 23 23 24 

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Avslutad 

Informera om bibliotekets Boken kommer-service bl a  till personal 
inom äldreomsorgen 
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1.6 Handlingsplan för ANDT-förebyggande arbete 

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

1.6.1.1 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

Analys 

Vad gäller rutiner för intervention följer skolorna och skolformerna de lagar och föreskrifter som finns stipulerade i 
skolans styrdokument. Under 2018 har verksamhetssystem utvecklats för digital rapportering av kränkande 
behandling. 

I de fall ansvaret faller utanför skolans ansvarsområde finns goda kommunikationskanaler med bland annat 
socialtjänst och polis. Samverkan med sektor välfärd och regionen utifrån elevhälsobaserad skolmodell utvecklas med 
hjälp av SKR. ( Sveriges kommuner och regioner.) 

Skolmodellen PALS(positiv, beteende, inlärningsmiljö, samarbete lärare-elev) implementeras inom grundskolan och 
verksamhetsområde Tingsholm. Inom förskolan implementeras värderingsverktyget DATE som är framtagen av 
SPSM.(Specialpedagogiska skolmyndigheten.) 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Utveckla det främjande och förebyggande arbetet med elevhälsa. 

Implementera metoder som har vetenskapligt och empiriskt stöd. 

Utveckla samverkan inom förvaltningen men också med regionen. 

1.6.1.2 Enhet öppenvård 

 Uppfyllt 

Analys 

Det kontinuerliga arbetet med att sprida information om Råd och stödsamtal har fortsatt både genom skriftlig 
information. Främst genom en fördjupad samverkan med Sektor Lärande men också genom samverkan med övriga 
interna och externa samverkanspartner. 

Öppenvårdsenheten erbjuder Råd och stödsamtal inom en vecka men ibland även samma dag.  Om 4 Råd och 
stödsamtal inte är tillräcklig är personal på Öppenvårdsenheten behjälpliga med att ansöka om bistånd hos 
socialsekreterare för fortsatt stöd. Under 2019 har 200 Råd och stödsamtal hållits vilket är en fördubbling jämfört 
med 2018 

Bekymringssamtal som oftast initieras av skolan har ökat i antal under året vilket tyder på att det är en bra 
samverkansform för att tidigt identifiera barn/ungdomar i riskgrupp eller med riskbeteende. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsatt och fördjupat arbete med ovanstående. 

Kommunens hemsida har uppdaterats vad det gäller information om Öppenvårdsenheten så att det i dagsläget är 
tydligt och mer överskådligt vad och hur man kan få kontakt med och stöd från Öppenvårdsenheten. 

1.6.1.3 Kultur och fritid 

 Uppfyllt 

Analys 

Fritidsledarna på fritidsgården Forum och Ungdomens Hus har haft gemensamma möten med skolans fritidsledare, 
fältarbetare och socialtjänst. 

Verksamhetschef har varit med på lokala BRÅs möten. 

 Åtgärder/insatser för utveckling 

Rutiner för kontakt med föräldrar/vårdnadshavare. 

Mötesstruktur för möten mellan fritid, skola, socialtjänst och polis. 
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1.6.2 Aktivt arbeta för dopningsfri träning på all a gym och 
idrottsanläggningar i kommunen. 

1.6.2.1 Kultur och fritid 

 Uppfyllt 

Analys 

I sim- och sporthallen finns ett gym som drivs av kommunen. Vid köp av gymkort försäkrar besökare att de inte dopar 
sig. 

  

Åtgärder/insatser för utveckling 
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1.7 Plan mot våld i nära relationer 
I denna plan finns inga röd- eller grönmarkerade uppdrag för 2019. 

 

1.8 Handlingsplan för jämställdhet 
I denna plan finns inga röd- eller grönmarkerade uppdrag för 2019. 
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1.9 Äldreomsorgsplan 2016-2019 
Denna plan kommer föreslås att utgå. Uppdragen kommer därför också att avslutas även om några idag 
inte är fullt uppfyllda. De kvarvarande uppdragen bedöms uppnås, allt är omhändertaget i 
verksamheterna. 

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

1.9.1.1 Äldreomsorg 

 Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt 

Analys 

Målet med att upprätta en kommunikationsplan med syfte att stärka kundens fokus och skapa förutsättningar för en 
mer informerad grupp äldre är påbörjat. Kommunikatör och verksamhetschef Äldreomsorg och Beställning och 
kvalitet har påbörjat arbetet och det bedöms bli klart under året 2020. Målet ligger med i äldreomsorgsplanen och 
skall vara klart senast 2019, men har på grund av ett annat stort förändringsarbete blivit försenat. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Frågeställningar samlas in 

Broschyr tillverkas 

Kommunikationsplanering 

Uppdrag skall lämnas till utredningsledare 

  

1.9.1.2 Beställning och kvalitet 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Arbete pågår med att ta fram aktuell information och se till att den sprids på rätt ställe. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Arbetsgrupp får uppdrag att ta fram underlag och att arbeta fram informationsförslag. Styrgrupp beslutar och 
information kan spridas. 

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

1.9.2.1 Äldreomsorg 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Kostenheten och äldreomsorgen har skapat rutiner för mat och måltid inom äldreomsorgen. Arbetet har baserats på 
några viktiga hållpunkter; bland annat nattfasta, att se till hela dygnet, anpassning efter smak, behov och 
förutsättningar. Arbetet med en måltidsrutin kommer att utgå från både mat och måltidsmiljö och dess samverkan. 
Detta har gjorts genom att använda vård- och omsorgboendenas restauranger mer strategiskt, som platser för social 
samvaro, kan anhöriga till de boende och äldre i ordinärt boende också komma för att delta i måltider. Arbete med 
implementeringen av den nya måltidsrutinen över dygnet kvarstår då det legat efter på grund av ett annat stort 
förändringsarbete. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Se till så att måltidsrutinerna implementeras genom att kostombud får utbildning samt genomgångar på APT ute på 
enheterna. Äldreomsorgens utredare arbetar med detta projekt. 

 Åtgärd/Insats Kommentar 

 Pågående med avvikelse  
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 Åtgärd/Insats Kommentar

Nutritionshandboken skall ersättas av en intern version som skall synas 
på hemsidan 

1.9.2.2 Kost 

 Uppfyllt 

Analys 
Måltidsrutiner för de äldre som bor på kommunens boende är framtagna av en arbetsgrupp. Arbetsgruppen som har 
arbetat med denna fråga har bestått av verksamhetschef äldreomsorg och kost samt enhetschefer och medarbetare 
från respektive verksamhet. Målsättning med de nya rutinerna är att alla ska erbjudas god och näringsriktig mat samt 
att nattfastan ska minska. Den nya måltidsrutinen innebär fler och minder små måltider ska erbjudas till alla äldre 
som bor på boendena, det kan till exempel vara energidrink innan det är dags att stiga upp ur sängen eller en 
aptitretare innan middagen serveras. Fokus har inte bara varit på maten utan även på allt runt om kring som rör 
måltiden så som dukning, porslin och rätt sittställning. Allt har sammanställts i en handbok som ska underlätta för 
alla i vardagen. 

Åtgärder/insatser för utveckling 
Det som blir viktigt framöver är att olika professionerna har en god dialog för att lyckas med genomförandet av 
måltidsrutinerna. Avstämning om hur arbete fortlöper på alla boenden kommer att ske kontinuerligt på de kostråd 
som hålls på respektive boende. 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Avslutad 

En handlingsplan arbetades fram under 2018 tillsammans med ÄO. 
Under 2019 ska arbetet med denna handlingsplan påbörjas. 

 

1.9.2.3 Kost äldreomsorg 

 Uppfyllt 

Analys 
Måltidsrutiner för de äldre som bor på kommunens boende är framtagna av en arbetsgrupp. Arbetsgruppen som har 
arbetat med denna fråga har bestått av verksamhetschef äldreomsorg och kost samt enhetschefer och medarbetare 
från respektive verksamhet. Målsättning med de nya rutinerna är att alla ska erbjudas god och näringsriktig mat samt 
att nattfastan ska minska. Den nya måltidsrutinen innebär fler och minder små måltider ska erbjudas till alla äldre 
som bor på boendena, det kan till exempel vara energidrink innan det är dags att stiga upp ur sängen eller en 
aptitretare innan middagen serveras. Fokus har inte bara varit på maten utan även på allt runt om kring som rör 
måltiden så som dukning, porslin och rätt sittställning. Allt har sammanställts i en handbok som ska underlätta för 
alla i vardagen. 

Åtgärder/insatser för utveckling 
Det som blir viktigt framöver att olika professionerna har en god dialog för att lyckas med genomförandet av 
måltidsrutinerna. Avstämning om hur arbete fortlöper på alla boenden kommer att ske kontinuerligt på de kostråd 
som hålls på respektive boende. 

  

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Avslutad 

En handlingsplan arbetades fram under 2018 tillsammans med ÄO. 
Under 2019 ska arbetet med denna handlingsplan påbörjas. 

 

 

1.9.3 Öka äldres medskapande i vård och omsorg genom implementering av 
IBIC/ÄBIC 

1.9.3.1 Äldreomsorg 

 Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt 

Analys 

Arbete har gjort i systemen för att kunna starta upp IBIC men införandet har skjutits fram.  Anledningen är att det är 
mycket som pågår i organisationen som påverkar, bland annat: 

 Ett intensivt och resurskrävande arbete med att införa heltid som norm 
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 Situationen på handläggarsidan har varit mycket ansträngd 
 Det finns fortfarande vissa brister i systemet 

Styrgruppen bedömde därför att risken för att införandet av IBIC inte ska lyckas är för stor. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Frågan om IBIC är nu uppe igen, och planering för implementering kommer att ske på ett annat sätt än tidigare 
planerat. 

1.9.3.2 Beställning och kvalitet 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Projektet kring IBIC som pågick under 2018 och början av 2019 pausades på grund av personalbrist samt hög 
arbetsbelastning i flera delar av våra verksamheter. Under året har vi konstaterat att vi behöver ta oss an denna 
utveckling på ett lite annat sätt. Mycket utbildningsinsatser har redan skett i och med tidigare projekt. Nu behöver vi 
sätta fokus på det praktiska arbetet kring utredningar och genomförandeplaner. Hur dessa ska kunna utformas 
utifrån IBIC och hur det ska få effekter för den enskilde. Detta arbete är påbörjat och flera handläggare skriver nu 
säboutredningar enligt IBIC. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Ytterligare utbildningsinsatser kan komma att behövas. Fokus på rubriksättning och innehåll i utredningar behöver 
mejslas fram i det dagliga arbetet. Handläggare och utförare behöver gemensamt prata ihop sig och arbeta med att 
innehållet i utredningar och genomförandeplaner ska få genomslagskraft. Arbetsgrupper som arbetar vidare med 
detta planeras. 

1.9.4 Ta fram plan för kommunens långsiktiga satsning inom e-hälsa. 

1.9.4.1 Äldreomsorg 

 Uppfyllt 

Analys 

Äldreomsorgen ingår i Sektor välfärds arbetsgrupp för välfärdsteknik. Det finns en övergripande plan för 
välfärdsteknik och e-hälsa i äldreomsorgen. Under 2019 arbetades med följande områden: 

Trygghetskameror i ordinärt boende. Pilot trygghetskamera i särskilt boende. Planering för nyckelfria medicinskåp 
för samtliga enheter, varav hälften sattes upp under år 2019. TES säbo är implementerat på samtliga enheter förutom 
Ryttershov som startar 2020. Införande av wifi-baserade trygghetslarm är planerat för Ekero under 2020. Work shop 
är gjord med personal och systemförvaltare när det gäller utveckling av välfärdsteknik och vilken teknik kommunen 
skall satsa på i framtiden planeras igen under 2020. Pilot med matkasse i ordinärt boende pågår. Arbete med digitala 
signeringslistor pågår. Upplevelsecykeln installerades i juni 2019. Lyftstolar köptes in till hemtjänstgrupperna i våras.  
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1.10 Jämställdhetsplan för Ulricehamns kommun 

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

1.10.1.1 Personal 

 Uppfyllt 

Analys 

Uppdraget påbörjat och utbildningsinsats genomfördes under chefskonferensen februari 2018. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Inga ytterligare åtgärder anses för tillfället som påkallade eller nödvändiga att genomföra 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Avslutad 

Aktivitet i Ledarforum där härskartekniker, hur de ser ut och 
fungerar, är i fokus 

Frågan bedöms för närvarande inte utgöra någon väsentlig 
problemställning i det systematiska arbetsmiljöarbetet och är inte 
aktualiserad i de samverkansforum som finns i kommunen. 
Bedömningen blir därför att uppdraget bör betraktas som avslutat. 

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

1.10.2.1 Personal 

 Uppfyllt 

 Analys 

Arbete med lönekartläggning av 2019 års löneläge genomfördes i samverkan med kommunens fackliga 
organisationer. I 2019 års lönekartläggning upptäcktes inga osakliga löneskillnader. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Då löneläget förändras genom avtal och marknadspåverkan så kan ovanstående komma att förändras. Fortsatt analys 
av jämställdhetsperspektivet i kommunens lönestrukturer genomförs i fortsatta årliga lönekartläggningar i enlighet 
med gällande lagstiftning. 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Avslutad 

Kommunicera och presentera genomförd lönekartläggning på ett 
tydligt och pedagogiskt sätt till alla medarbetare. 

Frågan kan komma att återaktualisera genom att löneläge och 
lönestrukturer påverkas av marknad och avtal. 
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1.11 Riktlinjer för Ulricehamns kommuns bostadsförsörjning 

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

1.11.1.1 Plan 

 Uppfyllt 

Analys 

Fullt fokus ligger på att genomföra de planuppdrag som givits oss och som övergripande ligger i linje med 
Översiktsplanen. Under året antogs 10 detaljplaner. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Den utökade styrkan av planarkitekter, som fullt ut fokuserar på produktionen, börjar nu ge effekt. Detta syns under 
sista delen av året då sju planer antogs och flera skickades ut för samråd och granskning. 

Översiktsplansarbetet pågår och översiktsplanen 2040 ska ut på samråd i mars 2020. 

Arbetet har intensifierats med dialoger med exploatörer och byggherrar, för att effektivisera och öka kvaliteten på 
detaljplanerna. 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Avslutad 

Tydlig uppdragsbeskrivning på Kommunala planer , bedöma behov av 
interna plan o expl avtal. 

Beslut har tagits att planavgifter inte ska tas ut för dessa planer, då 
det nu finns utrymme i Planenhetens budget för att ta fram dem. En 
mall för uppdragsbeskrivning på kommunala planer har tagits fram och 
arbetssättet har ändrats. 

1.11.1.2 Stubo AB 

 Uppfyllt 

Analys 

Stubo har en 10-årsplan för renovering och nybyggnation. Arbete pågår med detaljplaner för flera områden och 
projektering pågår för nybyggnation Stockrosen 1 etapp 1. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Stubo driver flera processer för att möjliggöra nyproduktion av hyresrätter. 

Detaljplanen för Stockrosen 1 etapp 1 vann laga kraft under 2019 och byggstart är beräknad till hösten 2020. 
Planprocess för etapp 2 på samma fastighet inleds inom kort. 
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1.11.2 Se över möjligheten till att skapa en mer samlad bild över 
fastighetsägarnas lägenheter som finns tillgängliga för uthyrning. 

1.11.2.1 Kommunledningsstab 

 Uppfyllt 

Analys 

Intresset för en gemensam bostadsförmedling är svalt från hyresvärdarna i kommunen. De flesta sköter sina köer och 
uthyrning själva. Sektor välfärd har dock bra kontakt med många hyresvärdar i kommunen och med en bättre 
plattform för samarbete kan samverkan utvecklas. Bl a hålls regelbundna möten med kommunens företrädare och 
fastighetsägarna. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Planeringsstrateg med ansvar för bostadsfrågor arbetar med att skapa bra strukturer kring samarbete med 
hyresvärdarna. 

Planeringsstrategen ansvarar också för att information på hemsidan är uppdaterad och underlättar för 
bostadssökande i kommunen. 

1.11.2.2 Sektor välfärd 

 Uppfyllt 

Analys 

Intresset för en gemensam bostadsförmedling är svalt från hyresvärdarna i kommunen. De flesta sköter sina köer och 
uthyrning själva. Sektor välfärd har dock bra kontakt med många hyresvärdar i kommunen och med en bättre 
plattform för samarbete kan samverkan utvecklas. Bl a hålls regelbundna möten med kommunens företrädare och 
fastighetsägarna. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Planeringsstrateg med ansvar för bostadsfrågor arbetar med att skapa bra strukturer kring samarbete med 
hyresvärdarna. 

Planeringsstrategen ansvarar också för att information på hemsidan är uppdaterad och underlättar för 
bostadssökande i kommunen. 

  

1.11.3 Revidera riktlinjerna för Ulricehamns kommuns bostadsförsörjning 

1.11.3.1 Plan 

 Uppfyllt 

Analys 

Programmet har skickats vidare från förvaltningen för politisk beredning. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Avslutad 

Revidering av Riktlinjer för Ulricehamns kommuns bostadsförsörjning 

Program för Ulricehamns kommuns bostadsförsörjning har skickats 
vidare från förvaltningen för Antagande. Programmet planeras antas 
på KF 26/3. 
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1.12 Handlingsplan för att motverka hemlöshet 
I denna plan finns inga röd- eller grönmarkerade uppdrag för 2019. 

 

1.13 Handlingsplan för barn i ekonomiskt utsatta hushåll. 
I denna plan finns inga röd- eller grönmarkerade uppdrag för 2019. 

 

1.14 Plan mot våldsbejakande extremism 

1.14.1 Identifiera samverkansaktörer och få kontaktpersoner hos dessa 

1.14.1.1 Kansli 

 Uppfyllt 

Analys 

Handlingsplanen är kopplad till det lokala brottsförebyggande rådet. Lokala BRÅ består av representanter från 
förvaltningen, det kommunala bostadsbolaget STUBO, Södra Älvsborgs räddningstjänst och lokalpolisområde Borås. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

1.14.2 Utse funktioner som ska sitta med i arbetsgruppen organiserad 
brottslighet 

1.14.2.1 Kansli 

 Uppfyllt 

Analys 

Funktioner är utsedda och arbetsgruppen har startats upp. Säkerhetssamordnare är sammankallande. 

Åtgärder/insatser för utveckling 
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1.15 Handlingsplan Landsbygdsutveckling 

1.15.1 Marknadsföra landsbygden. 

1.15.1.1 Nuab 

 Uppfyllt 

Analys 

Det ligger i vårt uppdrag som bolag att marknadsföra Ulricehamn som plats att driva företag på bo samt besöka, detta 
innefattar hela kommunen. 

Vi gör många insatser där landsbygdsföretag lyfts i bland annat besöksnäringen i t.ex. tidningen Lantliv, men även 
våra cykelleder går flertalet igenom kommunen och dess landsbygd, dessa arbetar vi ständigt med och marknadsför i 
många olika sammanhang. Vi har dessutom tagit fram en bo på landsbygdsfilm som visas i olika träffar och mässor 
som vi deltar på. Den har även visats på SF biograf som reklamfilm. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

1.15.2 Dialogmöte med trafikverket avseende statliga vägnätet och dess 
utveckling 

1.15.2.1 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 Uppfyllt 

Analys 

Förvaltningen har planerade väghållarmöten med Trafikverket två gånger om året. Syftet med mötena är att lyfta 
frågeställningar som väckts inom förvaltningen men även frågor som inkommit från vägföreningar eller boende 
utmed det statliga vägnätet. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Att träffas två gånger per år bedöms som skäligt utefter de frågor vi som kommun har till Trafikverket.
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Tjänsteskrivelse Årlig översyn av styrdokument i 
författningshandboken 
Diarienummer 2020/517, löpnummer 2900/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Förslagen till förändringar i den årliga översynen av styrdokumenten i 
författningshandboken antas. 
 
Sammanfattning 
I den årliga översynen av styrdokumenten i författningshandboken behandlas 60 dokument. 
Några av dokumenten bedöms kunna utgå utan att ersättas av ett nytt liknande dokument. 
Andra dokument som är tidsatta till 2019 eller 2020 har redan reviderats eller ersatts av nya 
dokument och bör utgå. För flera dokument föreslås tidssättningen förlängas mycket 
beroende på pandemin och att andra arbetsuppgifter har prioriterats. För något dokument 
föreslås ansvaret för dokumentet ändras. 
 
Förvaltningen fick 2015 §114 av kommunfullmäktige uppdraget att kommunfullmäktige 
respektive kommunstyrelsen årligen tar ställning till de styrdokument som under året är 
aktuella för att upphöra gälla. Förvaltningen har nu rutiner för att detta årligen sker. 
 
 
Ärendet 
Den kommunala verksamheten styrs, förutom av lagar och författningar, i huvudsak av olika 
styrdokument som antagits i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller övriga nämnder. 
Dessa styrdokument benämns strategi, program, plan, policy, riktlinjer, regler och återfinns i 
den kommunala författningshandboken för Ulricehamns kommun. I denna översyn 
behandlas 60 av dokumenten i författningshandboken. 
 
Enligt kommunens riktlinjer för styr- och ledningssystem är ett styrdokument giltigt i högst 
fyra år. Alla befintliga styrdokument i författningshandboken har tidsatts, dvs fått ett angivet 
år då de senast ska revideras, förnyas eller upphöra att gälla, efter politiskt beslut.  
För närvarande finns ungefär 160 styrdokument i författningshandboken, varav en del är 
antagna för ungefär 20 år sedan. Några av dokumenten brister i eller saknar aktualitet. 
Föreslagna förändringar anges i kommentarskolumnen i bilagan Årlig översyn av 
styrdokument i författningshandboken 2020. 
 

- Några av dokumenten bedöms kunna utgå ur författningshandboken utan att ersättas 
av ett nytt liknande dokument.  

- En del av dokumenten som är tidsatta till 2019 eller 2020 har redan reviderats eller 
ersatts av nya dokument och bör utgå. 

- För flera dokument föreslås tidssättningen förlängas mycket beroende på pandemin 
och att andra arbetsuppgifter har prioriterats. 

- För något dokument föreslås ansvaret för dokumentet ändras. 
 
Förvaltningen fick 2015 §114 av kommunfullmäktige uppdraget att kommunfullmäktige 
respektive kommunstyrelsen ges uppdraget att årligen ta ställning till de styrdokument som 
under året är aktuella för att upphöra gälla. I samband med kommande revideringar kommer 
styrdokumenten successivt att klassificeras och benämnas i enlighet med antagna riktlinjer 
för styr- och ledningssystem. Förvaltningen har nu rutiner för att detta årligen sker. 
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1. Dokumenten i författningshandboken 
Den kommunala verksamheten styrs, förutom av lagar och författningar, i huvudsak av olika styrdokument som antagits i kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen eller övriga nämnder. Dessa styrdokument återfinns i den kommunala författningshandboken för Ulricehamns kommun. För 
närvarande finns ungefär 160 styrdokument i författningshandboken. De är fördelade på följande kategorier: 

- Strategier  
- Program  
- Plan  
- Policy  
- Riktlinjer  
- Regler  

Enligt Riktlinjerna för styr- och ledningssystem är ett styrdokument giltigt i högst fyra år, sedan krävs en revidering och/eller ett nytt beslut om 
dokumentet ska fortsätta att gälla. I denna bilaga återfinns 60 dokument som ska behandlas, de flesta föreslås få förlängd tidssättning, för några 
föreslås en förändring av ansvaret, några föreslås utgå ur författningshandboken. 

I sammanställningen återfinns dokument som tidsatts till 2019 och 2020. Det anges också var och när de beslutats (år), ansvarig chef samt 
kommentarer med förslag till beslut för varje styrdokument.  
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2. Strategier 
Dokument (namn) Dokumentet antaget 

(KF/KS/nämnd, år) 
Tidssättning (tid då 
dokumentet ska 
revideras eller 
upphöra att gälla) 

Ansvar Kommentarer 

Integrationsstrategi i 
Ulricehamns kommun 

KF 2017 2020 KansliC Dokumentet föreslås förlängas 
till och med 2021. 

Ledningsfilosofi KS 2005 2020 PersonalC Dokumentet föreslås förlängas 
till och med 2021. 

Marknadsplan - 
Varumärke Ulricehamn 

KF 2006 2020 KommunC Dokumentet föreslås förlängas 
till och med 2021. 

Måldokument för 
tillgänglighet 

KF 2012 2020 KansliC Dokumentet föreslås förlängas 
till och med 2021. 

Vision och måldokument 
för äldrefrågor i 
Ulricehamns kommun 

KF 2015 2019 KansliC Dokumentet föreslås förlängas 
till och med 2021. 

3. Program 
I år finns inga program som behöver hanteras.  

https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/strategier/ledningsfilosofi.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/strategier/marknadsplan_varumarke_ulricehamn.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/strategier/marknadsplan_varumarke_ulricehamn.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/strategier/maldokument_tillganglighet.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/strategier/maldokument_tillganglighet.pdf
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4. Plan 
Dokument (namn) Dokumentet antaget 

(KF/KS/nämnd, år) 
Tidssättning (tid då 
dokumentet ska 
revideras eller 
upphöra att gälla) 

Ansvar Kommentarer 

Biblioteksplan KS 2016 2020 SC service Dokumentet föreslås förlängas 
till och med 2021. 

Handlingsplan för ANDT-
förebyggande arbete 

KS 2016 2020 KommunC Dokumentet föreslås förlängas 
till och med 2021. 

Handlingsplan för att 
motverka hemlöshet 

KS 2016 2019 SC välfärd Dokumentet föreslås utgå. 
Innehållet kommer framöver att 
hanteras i rutiner. 

Handlingsplan för barn i 
ekonomiskt utsatta 
hushåll 

KS 2017 2020 KommunC Dokumentet föreslås förlängas 
till och med 2021. 

Handlingsplan för 
jämställdhet 

KS 2016 2020 KommunC Dokumentet föreslås förlängas 
till och med 2021. 

Handlingsplan 
landsbygdsutveckling 

KS 2018 2019 KansliC Dokumentet föreslås förlängas 
till och med 2021. 

Jämställdhetsplan för 
Ulricehamns kommun 

KS 2016 2020 PersonalC Dokumentet föreslås förlängas 
till och med 2021. 

Plan mot våld i nära 
relationer 

KS 2015 2020 SC välfärd Dokumentet föreslås förlängas 
till och med 2021. 

Åtgärdsplan  
Program för delaktighet 
för personer med 
funktionsnedsättning  
2012 - 2016 

KS 2012 2019 KansliC Dokumentet föreslås förlängas 
till och med 2021. 

Äldreomsorgsplan 2016 - 
2019 

KS 2016 2019 SC välfärd Dokumentet föreslås utgå. De 
kvarvarande uppdragen (som 
inte avslutats tidigare) bedöms 
uppnås, allt är omhändertaget i 
verksamheterna.  
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5. Policy 
Dokument (namn) Dokumentet antaget 

(KF/KS/nämnd, år) 
Tidssättning (tid då 
dokumentet ska 
revideras eller 
upphöra att gälla) 

Ansvar Kommentarer 

Avgifter i skolan KS 2017 2020 SC lärande Dokumentet föreslås förlängas 
till och med 2021. 

Intraprenader - policy KF 2010 2020 PersonalC Dokumentet föreslås förlängas 
till och med 2021. 

IT-säkerhetspolicy i 
Ulricehamns kommun 

KS 2006 2020 KansliC Dokumentet föreslås förlängas 
till och med 2021. 

Kommunikationspolicy KS 2014 2020 KommunikationsC Dokumentet föreslås förlängas 
till och med 2021. 

Policy för markförvärv KS 2017 2020 SC MSB Dokumentet föreslås förlängas 
till och med 2021. 

Mobiltelefoner - policy KS 2004 2020 PersonalC Dokumentet föreslås förlängas 
till och med 2021. 

Ulricehamn - en lärande 
organisation 

KS 2015 2020 KommunC Dokumentet föreslås förlängas 
till och med 2021. 

 

  

https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/policies/intraprenader.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/policies/IT_sakerhetspolicy.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/policies/IT_sakerhetspolicy.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/policies/kommunikationspolicy.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/policies/mobiltelefoner_policy.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/policies/ulricehamn_en_larande_organisation.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/policies/ulricehamn_en_larande_organisation.pdf
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6. Riktlinjer 
Dokument (namn) Dokumentet antaget 

(KF/KS/nämnd, år) 
Tidssättning (tid då 
dokumentet ska 
revideras eller 
upphöra att gälla) 

Ansvar Kommentarer 

Arbetsmiljöuppgifter - 
fördelning av 

KS 2015 2020 PersonalC Dokumentet föreslås 
förlängas till och med 
2021. 

Avtalspension - policy för 
särskild avtalspension 

KS 2010 2020 PersonalC Dokumentet föreslås 
förlängas till och med 
2021. 

Belysning för ny- och 
kompletteringsutbyggnader 
av gatu- och 
vägbelysningsanläggningar 
och på gång- och cykelvägar - 
normer för 

KF 1999 2020 SC MSB Dokumentet föreslås 
förlängas till och med 
2021. 

Riktlinjer för 
biståndshandläggning enligt 
SOL 

KS 2013 2019 SC välfärd Dokumentet föreslås 
förlängas till och med 
2021. 

Riktlinje för boendestöd KS 2016 2019 SC välfärd Dokumentet föreslås 
förlängas till och med 
2021. 

Skötselplan för grönytor  KS 2001 2022 SC MSB Ansvaret för dokumentet 
föreslås ändras till SC 
service istället för SC MSB. 

Riktlinjer för handläggning 
enligt LSS 

KS 2014 2019 SC välfärd Dokumentet föreslås 
förlängas till och med 
2021. 

Riktlinjer för muta och 
bestickning 

KS 2012 2019 KansliC Dokumentet föreslås 
förlängas till och med 
2021. 

-Löneväxling - 
Pensionssparande genom 
löneavstående 

KS 2017 2020 PersonalC Dokumentet föreslås 
förlängas till och med 
2022. 

https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/riktlinjer/fordelning_arbetsmiljouppgifter.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/riktlinjer/fordelning_arbetsmiljouppgifter.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/riktlinjer/avtalspension.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/riktlinjer/avtalspension.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/riktlinjer/normer_belysning_banvallar_gc_vagar.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/riktlinjer/normer_belysning_banvallar_gc_vagar.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/riktlinjer/normer_belysning_banvallar_gc_vagar.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/riktlinjer/normer_belysning_banvallar_gc_vagar.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/riktlinjer/normer_belysning_banvallar_gc_vagar.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/riktlinjer/normer_belysning_banvallar_gc_vagar.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/riktlinjer/bistandshandlaggning_aldreomsorg_funktionsnedsattning.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/riktlinjer/bistandshandlaggning_aldreomsorg_funktionsnedsattning.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/riktlinjer/lss_handlaggning_riktlinjer.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/riktlinjer/lss_handlaggning_riktlinjer.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/riktlinjer/riktlinjer_muta_bestickning.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/riktlinjer/riktlinjer_muta_bestickning.pdf
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Riktlinjer för ramuppdrag IT 
2020 

KS 2020 2020 SC service Dokumentet föreslås 
förlängas till och med 
2021. 

Rehabiliterings- och 
arbetsanpassningsverksamhet 
- riktlinjer för 

KS 2001 2020 PersonalC Dokumentet föreslås 
förlängas till och med 
2021. 

Representation, uppvaktning, 
avtackning mm - riktlinjer 

KF 2013 2020 PersonalC Dokumentet föreslås 
förlängas till och med 
2021. 

Riktlinjer för försörjningsstöd KS 2015 2019 SC välfärd Dokumentet föreslås 
förlängas till och med 
2021. 

Övertalighet/arbetsbrist - 
riktlinjer för hantering av 

KS 2011 2020 PersonalC Dokumentet föreslås 
förlängas till och med 
2021. 

Riktlinjer kommunikation KS 2014 2020 KommunikationsC Dokumentet föreslås 
förlängas till och med 
2021. 

Riktlinje förenklat 
beslutsfattande om hemtjänst 
för äldre 

KS 2018 2020 SC välfärd Dokumentet föreslås 
förlängas till och med 
2021. 

Riktlinjer för socialpsykiatrin KS 2013 2019 SC välfärd Dokumentet föreslås 
förlängas till och med 
2021. 

Riktlinjer för stadsbyggnad i 
Ulricehamns stad 

KS 2017 2020 SC MSB Dokumentet föreslås 
förlängas till och med 
2021. 

Riktlinjer för upphandling KF 2015 2019 EkonomiC Dokumentet kommer att 
revideras under 2020. 

Riktlinjer vid utformning av 
vård- och omsorgsboende 

KS 2016 2019 SC välfärd Dokumentet föreslås utgå. 
Innehållet kommer 
fortsättningsvis att istället 
hanteras inom ramen för 
ett funktionsprogram, som 
ej är politiskt antaget. 

Riktlinjer för ersättning till 
familjehem och släktinghem 

KS 2016 2019 SC välfärd Dokumentet föreslås utgå. 
Dessa riktlinjer tillkom 

https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/riktlinjer/rehabilitering_arbetsanpassning.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/riktlinjer/rehabilitering_arbetsanpassning.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/riktlinjer/rehabilitering_arbetsanpassning.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/riktlinjer/representation.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/riktlinjer/representation.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/riktlinjer/riktlinjer_overtalighet_arbetsbrist.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/riktlinjer/riktlinjer_overtalighet_arbetsbrist.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/riktlinjer/riktlinjer_kommunikation.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/riktlinjer/socialpsykiatri.pdf
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under flyktingströmmen 
2015 då behov fanns. Detta 
regleras framöver i en 
rutin. Då blir det en 
enhetlighet med andra 
rutiner som reglerar 
ersättningar till 
familjehem, 
kontaktfamiljer och 
kontaktpersoner inom 
verksamheten. 
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7. Regler 
Dokument (namn) Dokumentet antaget 

(KF/KS/nämnd, år) 
Tidssättning (tid då 
dokumentet ska 
revideras eller 
upphöra att gälla) 

Ansvar Kommentarer 

Bilersättningsavtal, BIA KS 2011 2020 PersonalC Dokumentet föreslås utgå. 
Innehållet kommer 
fortsättningsvis att istället 
hanteras som en rutin.  

Brandskyddsregler KS 2016 2019 KansliC Dokumentet föreslås förlängas 
till och med 2021. 

Regler för 
direktupphandling 

KS 2014 2020 EkonomiC Dokumentet föreslås förlängas 
till och med 2021. 

Dokumenthanteringsplan KS 2019 2020 KansliC Dokumentet föreslås förlängas 
till och med 2021. 

Ekonomiskt stöd till 
elitidrott  

KS 2009 2020 KommunC Dokumentet föreslås förlängas 
till och med 2021. 

E-post och internet - 
riktlinjer för användning 

KS 2002 2020 KansliC Dokumentet föreslås förlängas 
till och med 2021. 

Grafiska regler KS 2014 2020 KommunikationsC Dokumentet föreslås förlängas 
till och med 2021. 

Regler för intern kontroll KF 2015 2019 KommunC Dokumentet föreslås förlängas 
till och med 2021. 

Internpriser på lokaler KF 1999 2020 SC service Dokumentet föreslås förlängas 
till och med 2021. 

Omställningsstöd och 
pension för 
förtroendevalda 

KF 2014 2019 KansliC Dokumentet föreslås förlängas 
till och med 2021. 

Parkeringstillstånd - 
riktlinjer 

KS 2000 2020 SC MSB Dokumentet föreslås utgå. 
Lagstiftning och reglering finns 
numera samlad i SKR:s 
parkeringshandbok. 

Regler för pedagogiska 
måltider 

KS 2015 2019 KommunC Dokumentet föreslås förlängas 
till och med 2021. 

https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/regler/bilersattningsavtal.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/regler/regler_direktupphandling.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/regler/regler_direktupphandling.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/regler/ekonomiskt_stod_elitidrott.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/regler/ekonomiskt_stod_elitidrott.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/regler/riktlinjer_epost.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/regler/riktlinjer_epost.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/regler/grafiska_regler_kommunikation.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/regler/internpriser_lokaler.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/regler/omstallningsstod_pension_fortroendevald.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/regler/omstallningsstod_pension_fortroendevald.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/regler/omstallningsstod_pension_fortroendevald.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/regler/parkeringstillstand.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/regler/parkeringstillstand.pdf
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Reglemente för kontroll av 
verifikationer 

KF 2013 2019 EkonomiC Dokumentet föreslås förlängas 
till och med 2021. 

Reglemente för 
samverkansnämnd IT 
mellan Tranemo och 
Ulricehamns kommuner 

KF 2016 2020 KansliC Dokumentet föreslås förlängas 
till och med 2021. 

Reglemente 
individnämnden 

KF 2018 2020 SC Välfärd  Dokumentet föreslås förlängas 
till och med 2021. 

Reglemente kommunalt 
pensionärsråd KPR och 
kommunalt handikappråd 
KHR 

KS 2015 2020 KansliC Dokumentet föreslås förlängas 
till och med 2021. 

Regler för ekonomiskt 
stöd för elitidrott 

KS 2009 2020 KansliC Dokumentet föreslås förlängas 
till och med 2021. 

 

https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/regler/reglemente_kontroll_verifikationer.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/regler/reglemente_kontroll_verifikationer.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/regler/reglemente_gemensam_namnd_it.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/regler/reglemente_gemensam_namnd_it.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/regler/reglemente_gemensam_namnd_it.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/regler/reglemente_gemensam_namnd_it.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/regler/reglemente_individnamnden.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/regler/reglemente_individnamnden.pdf


Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2020-10-20 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§  
 

Sammanträdestider 2021 för kommunfullmäktige 
Dnr 2020/504 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Följande sammanträdesdagar 2021 för kommunfullmäktige fastställs: 
28 januari 
25 februari 
25 mars 
29 april 
27 maj 
23 juni (onsdag) 
23 september  
21 oktober 
18 november 
16 december  
 
Sammanfattning 
Förslag till sammanträdestider 2021 för kommunfullmäktige har tagits fram. Sammanträden 
i kommunfullmäktige genomförs med start klockan 18.00 i sessionssalen i Stadshuset.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-09-29 från kanslichef 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-09-29 

Tjänsteskrivelse Sammanträdestider 2021 för 
kommunfullmäktige 
Diarienummer 2020/504, löpnummer 2857/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Följande sammanträdesdagar 2021 för kommunfullmäktige fastställs: 
28 januari 
25 februari 
25 mars 
29 april 
27 maj 
23 juni (onsdag) 
23 september  
21 oktober 
18 november 
16 december  
 
Sammanfattning 
Förslag till sammanträdestider 2021 för kommunfullmäktige har tagits fram. Sammanträden 
i kommunfullmäktige genomförs med start klockan 18.00 i sessionssalen i Stadshuset.  
 
 
Ärendet 
Förslag till sammanträdestider 2021 för kommunfullmäktige har tagits fram. Sammanträden 
i kommunfullmäktige genomförs med start klockan 18.00 i sessionssalen i Stadshuset.  
 
Beslutsunderlag 
 
Beslut lämnas till 
Kanslichef  
 
 
 

Lena Brännmar Maria Winsten 
Kanslichef Kommunsekreterare 
Kommunledningsstaben Kanslifunktionen 
 Kommunledningsstaben 
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§  
 

Digital signering av protokoll 
Dnr 2020/465 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Inför möjligheten att signera kommunfullmäktiges samt val- och arvodesberedningens 
protokoll digitalt från och med 1 januari 2021.  
 
Följande tillägg görs i kommunstyrelsens reglemente § 21, ”Protokollet justeras, digitalt eller 
fysiskt, av ordföranden och en ledamot.” 
 
Tillägg görs även i kommunfullmäktiges arbetsordning, § 18, ”Justering av protokoll sker 
digitalt eller fysiskt.” 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Inför möjligheten att signera kommunstyrelsens, beredande utskottets samt budgetutskottets 
protokoll digitalt från och med 1 januari 2021. 
 
Sammanfattning 
Under våren 2020 har ett system upphandlats för att möjliggöra för digital signering av 
dokument, till exempel avtal och protokoll. Det upphandlade systemet uppfyller alla juridiska 
krav och övriga krav på spårbarhet. Systemet används idag för signering av anställningsavtal. 
 
Eftersom systemet även möjliggör för digital signering av protokoll föreslår förvaltningen att 
denna möjlighet införs i kommunstyrelsen, beredande utskottet och budgetutskottet samt i 
kommunfullmäktige och val- och arvodesberedningen. Följande tillägg föreslås i 
kommunstyrelsens reglemente § 21, ”Protokollet justeras, digitalt eller fysiskt, av 
ordföranden och en ledamot.” Tillägg görs även i kommunfullmäktiges arbetsordning, § 18, 
”Justering av protokoll sker digitalt eller fysiskt.” 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-09-10 från kanslichef  
2 Kommunstyrelsens reglemente 
3 Kommunfullmäktiges arbetsordning 

 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-09-10 

Tjänsteskrivelse Digital signering av protokoll 
Diarienummer 2020/465, löpnummer 2663/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens beslut  
Inför möjligheten att signera kommunstyrelsens, beredande utskottets samt budgetutskottets 
protokoll digitalt från och med 1 januari 2021. 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Inför möjligheten att signera kommunfullmäktiges samt val- och arvodesberedningens 
protokoll digitalt från och med 1 januari 2021.  
 
Följande tillägg görs i kommunstyrelsens reglemente § 21, ”Protokollet justeras, digitalt eller 
fysiskt, av ordföranden och en ledamot.” 
 
Tillägg görs även i kommunfullmäktiges arbetsordning, § 18, ”Justering av protokoll sker 
digitalt eller fysiskt.” 
 
Sammanfattning 
Under våren 2020 har ett system upphandlats för att möjliggöra för digital signering av 
dokument, till exempel avtal och protokoll. Det upphandlade systemet uppfyller alla juridiska 
krav och övriga krav på spårbarhet. Systemet används idag för signering av anställningsavtal. 
 
Eftersom systemet även möjliggör för digital signering av protokoll föreslår förvaltningen att 
denna möjlighet införs i kommunstyrelsen, beredande utskottet och budgetutskottet samt i 
kommunfullmäktige och val- och arvodesberedningen. Följande tillägg föreslås i 
kommunstyrelsens reglemente § 21, ”Protokollet justeras, digitalt eller fysiskt, av 
ordföranden och en ledamot.” Tillägg görs även i kommunfullmäktiges arbetsordning, § 18, 
”Justering av protokoll sker digitalt eller fysiskt.” 
 
 
Ärendet 
Under våren 2020 har ett system upphandlats för att möjliggöra för digital signering av 
dokument, till exempel avtal och protokoll. Det upphandlade systemet uppfyller alla juridiska 
krav och övriga krav på spårbarhet. Systemet används idag för signering av anställningsavtal. 
 
Eftersom systemet även möjliggör för digital signering av protokoll föreslår förvaltningen att 
denna möjlighet införs i kommunstyrelsen och dess utskott samt i kommunfullmäktige och 
dess beredningar. Följande tillägg föreslås i kommunstyrelsens reglemente § 21, ”Protokollet 
justeras, digitalt eller fysiskt, av ordföranden och en ledamot.” Tillägg görs även i 
kommunfullmäktiges arbetsordning, § 18, ”Justering av protokollet sker digitalt eller 
fysiskt.” 
 
Processen är enkel och görs via en molntjänst. Som ordförande och justerare får man en länk 
via sin e-post och på det sättet får man tillgång till dokumentet. Efter genomläsning sker 
sedan signering med hjälp av bank-id. Har man som förtroendevald inget bank-id finns 
fortfarande möjligheten att signera protokollet fysiskt. 
 
Eftersom systemet redan är upphandlat innebär det ingen investeringskostnad, däremot en 
kostnad på 12,05 kr/signering. Denna kostnad tas inom kanslifunktionens ram. 



  2020/465, 2663/2020 2(2) 

 
Eftersom förslaget innebär vissa förändringar i administrativa rutiner samt framtagande av 
ett enkelt utbildningsmaterial föreslås möjligheten till digital signering av protokoll införas 
från och med 1 januari 2021. 
 
Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens reglemente 
2 Kommunfullmäktiges arbetsordning 

 
Beslut lämnas till 
Kanslichef 
Kommunsekreterare 
Sekreterare budgetutskottet 
 
 

Lena Brännmar Ida Josefsson 
Kanslichef Utredare 
Kommunledningsstaben Kanslifunktionen 
 Kommunledningsstaben 
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Bakgrund 
Kommunallagen (2017:725), KL, ger de grundläggande reglerna för ansvar och 
beslutanderätt i en kommun. Vissa uppgifter sköter fullmäktige, styrelsen och nämnderna 
enligt annan lag, författning eller enligt statlig myndighets beslut. Detta reglemente reglerar 
kommunstyrelsens ansvar och beslutanderätt. 

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

Kommunstyrelsens uppgifter 

Kommunstyrelsens övergripande uppgifter 
1 § 
I kommunstyrelsens ledningsfunktion ingår att som kommunens ledande politiska organ för 
styrning och ledning, ansvara för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning samt 
att leda och samordna planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och 
verksamheter. 
 
Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i 
kommunala bolag, i kommunalförbund som kommunen är medlem i eller utförs av annan 
kommun enligt särskilt avtal.  
 
Kommunstyrelsen ansvarar för alla kommunens uppgifter som inte enligt lag är förbehållna 
annan nämnd eller som av kommunfullmäktige genom reglemente delegerats till annan 
nämnd. 
 
2 § 
I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att 

- leda arbetet med övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den 
kommunala verksamheten, 

- göra framställningar i målfrågor som inte i lag är förbehållna annan nämnd, 

- ansvara för att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och 
ekonomin efterlevs samt att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och 
ekonomiskt, 
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- tillse att uppföljning sker till fullmäktige om hur verksamheten och den ekonomiska 
ställningen utvecklas under året, 

- ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de bolag som kommunen helt eller delvis 
äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad 
av uppställda direktiv men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för 
kommunen samt att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och 
föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i sådana bolag, 

- årligen genom beslut pröva om den verksamhet som de kommunala bolagen bedrivit 
under föregående kalenderår varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet 
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna (6 kap 9 § KL). Om 
styrelsen finner att så inte är fallet ska den lämna förslag till fullmäktige om 
nödvändiga åtgärder. 

- själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, som avser 
styrelsens ansvarsområde, om inte uppgiften åvilar annan, 

- fastställa mål och styrdokument för verksamheterna inom styrelsens eget 
ansvarsområde. 

Ekonomisk förvaltning 
3 § 
Kommunstyrelsen ska ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa av fullmäktige 
meddelade föreskrifter. 
 
I kommunstyrelsens ansvar för den ekonomiska förvaltningen ingår att årligen sammanställa 
förslag till årsbudget, delårsbokslut och årsredovisning samt att regelbundet genomföra 
budgetuppföljningar. 
 
Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att 
bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt att vidta de 
åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar. 
 
Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår 
bland annat att 

- tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett, 

- besluta om omdisponering av budgetanslag enligt de riktlinjer som 
kommunfullmäktige för varje tidpunkt fastställt, 

- handha förvaltning av donationsmedel. 
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Uppgifter enligt speciallagstiftning och 
verksamhetsförvaltning 
4 § 
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagar och förordningar inom 
socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården med undantag för 
myndighetsutövning mot enskild. Kommunstyrelsen ansvarar för berörd driftverksamhet.  
 
Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och förordningar inom 
utbildningsområdet med undantag för myndighetsutövning mot enskild. Kommunstyrelsen 
ansvarar för berörd driftverksamhet.  
 
Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet, dock 
med undantag för ärenden som avser myndighetsutövning mot enskild vad gäller 
byggnadsväsendet. Uppgiften innefattar ansvar för all fysisk planering och 
samhällsbyggnadsfrågor i övrigt. 
 
Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet, dock 
med undantag för ärenden som avser myndighetsutövning mot enskild, samt är kommunens 
naturvårdsorgan. 
 
Kommunstyrelsen ansvarar för att under höjd beredskap leda den del av det civila försvaret 
som kommunen ska bedriva. Detta följer av Lag (2006:544) om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 

Personalfrågor 
5 § 
Kommunstyrelsen är kommunens personalorgan med ansvar för alla frågor som rör 
förhållanden mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, tillika anställnings- 
och pensionsmyndighet. 
 
Kommunstyrelsen ansvarar bland annat för att 

- med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande 
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, 

- förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt, 

- besluta om stridsåtgärder, 

- avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal, andra bestämmelser och 
kommunfullmäktiges beslut rörande förhållandet mellan kommunen som 
arbetsgivare och dess arbetstagare och i sådana frågor utfärda föreskrifter och 
anvisningar, 
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- lämna uppdrag som avses i befogenhetslagen, 

- andra frågor som ankommer på kommunstyrelsen som anställningsmyndighet. 

Övrig verksamhet 
6 § 
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens centrala förvaltning. 
 
Kommunstyrelsen ansvarar för verksamhet och tillsyn enligt lagar och författningar samt de 
förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt annan nämnd.  
 
Kommunstyrelsen utgör trafiknämnd och arbetslöshetsnämnd. 
 
Kommunstyrelsen utgör personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av 
personuppgifter som sker i styrelsens verksamhet.  
 
Kommunstyrelsen utgör arkivmyndighet enligt reglerna i Arkivlagen (1990:782). 

Delegation från kommunfullmäktige 
7 § 
Kommunstyrelsen ska besluta i följande grupper av ärenden: 

- vid behov ta upp lån inom den beloppsram och efter de eventuella riktlinjer som 
fullmäktige fastställt samt med särskilt beaktande av de närmare föreskrifter som 
fullmäktige angivit, 

- ingå borgen till stöd för bostadsförsörjningen, 

- vidta ändringar i styrelsens förvaltningsorganisation inom de ramar och eventuella 
riktlinjer som fullmäktige fastställt, 

- om kommunstyrelsens sammanträden helt eller delvis ska vara öppna för 
allmänheten (KL 6 kap. 25 §)  

- besluta om förlängning eller förnyelse av detaljplans genomförandetid, 

- i sådana mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen att föra 
kommunens talan på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av 
fordran, anta ackord, ingå förlikning eller sluta annat avtal, 

- avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är av 
principiell betydelse för det kommunala självstyret. Kommunstyrelsen får dock även 
besluta i sistnämnda slag av yttranden om remisstiden inte medger att yttrandet 
behandlas på ordinarie sammanträde med fullmäktige, 

- fatta beslut om att anta planer som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse 
enligt plan- och bygglagen, 
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- fatta beslut om köp, försäljning, byte av fastighet samt avtal om fastighetsreglering 
med stöd av plan- och bygglagen, inom av kommunfullmäktige fastställd 
budget/kostnadsramar/taxor och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i 
övrigt, 

- fatta beslut att för kommunens räkning förvärva eller överlåta fastighet eller 
fastighetsdel, där förvärvet eller överlåtelsen sker för att genomföra detaljplan eller 
fastighetsplan i vad avser mark för gata, väg eller annan allmän plats, 

- fatta beslut i ärenden angående arrende, servitut, jakträtt, väg/vägrätt, tomträtt, 
belägenhetsadresser, ledningsrätt, parkering eller annan nyttjanderätt, 

- upplåta tomträtt, varvid styrelsen ska tillämpa de eventuella riktlinjer som 
kommunfullmäktige fastställt, 

- fastställa namn på gator och kvarter. 

- Ansvar och rapporteringsskyldighet 

8 § 
Kommunstyrelsen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 
som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt 
bestämmelser i detta reglemente. 
 
Kommunstyrelsen ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas 
och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. 

Besvarande av medborgarförslag 
9 §   

Medborgarförslag ska beredas så att kommunstyrelsen kan fatta beslut inom ett år från det 
att förslaget väcktes i kommunfullmäktige. 
 
När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas i kommunstyrelsen, ska 
förslagsställaren underrättas. 
 
Kommunstyrelsen ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte har beretts 
färdigt. Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i april och 
oktober. 

FN:s barnkonvention 
10 § 

Från och med den 1 januari 2020 är FN:s barnkonvention inkorporerad i svensk lag. Detta 
innebär att barnkonventionens huvudprinciper ska säkerställas på alla nivåer inom offentlig 
verksamhet.  

Fyra av barnkonventionens artiklar speglar konventionens huvudprinciper: 
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 Artikel 2 
Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras. 

 Artikel 3 
Vid alla åtgärder som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets 
bästa. 

 Artikel 6 
Alla barn har rätt till liv, utveckling och överlevnad. 

 Artikel 12 
Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. 
Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad. 

Kommunstyrelsen ska säkerställa att barnkonventionens huvudprinciper beaktas i 
kommunens verksamheter. 

Kommunstyrelsens arbetsformer 

Sammansättning 
11 § 
Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och 15 ersättare. 

Ersättarnas tjänstgöring 
12 § 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 
 
Den ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, 
ska själv snarast kalla den ersättare som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in. 
 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även 
om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 
 
Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av 
kommunstyrelsen bestämda turordningen och därefter enligt den av fullmäktige mellan dem 
bestämda ordningen. 
 
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. 
Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig 
under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i 
ordningen. 
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13 § 
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende 
får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 
 
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av 
annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen 
mellan partierna. 

Yttranderätt 
14 § 
Icke tjänstgörande ersättare har rätt att delta i styrelsens överläggningar. 

Initiativrätt  
15 § 
Tjänstgörande ledamot eller ersättare har rätt att väcka ett ärende i kommunstyrelsen (4 kap 
20 § KL).  
Partierna i Ulricehamns kommun förordar följande tillvägagångssätt när ett ärende ska 
väckas i kommunstyrelsen:  
Ärendet skickas till kommunens officiella e-postadress, till kommunstyrelsens ordförande 
samt till kommunsekreteraren, senast kl. 09.00 vardagen innan kommunstyrelsens 
sammanträde där ärendet ska väckas. 

Ersättare för ordföranden 
16 § 
Om varken ordföranden, förste vice ordföranden eller andre vice ordföranden kan delta i ett 
helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde utser styrelsen en annan ledamot att 
tillfälligt vara ordförande. Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills den 
tillfälliga ordföranden har utsetts. 
 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra 
uppdraget för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för 
ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

Sammanträdena 
17 § 
Kommunstyrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen eller ordföranden bestämmer. 

På motsvarande sätt får ordföranden, om särskilda skäl föreligger, besluta att sammanträdet 
genomförs med ledamöter närvarande på distans.   
 
Extra sammanträde ska hållas snarast efter det att ordföranden fått begäran härom. 
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18 § 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 
 
Kallelse ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 
 
Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan 
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före 
sammanträdesdagen. 
 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.  
 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 
 
När varken ordföranden, förste vice ordföranden eller andre vice ordföranden kan kalla till 
sammanträde ska den till åldern äldste ledamoten göra detta. 

Ordföranden 
19 § 
Det åligger kommunstyrelsens ordförande att 

- närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela 
nämndförvaltning, 

- med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och 
ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa 
frågor, 

- främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder, 

- representera kommunstyrelsen vid kontakter med myndigheter, konferenser och 
sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall. 

Kommunalråd och oppositionsråd 
20 § 

Kommunstyrelsens ordförande ska också vara kommunalråd. 
 
Kommunstyrelsens förste vice ordförande ska också vara kommunalråd. 
 
Kommunstyrelsens andre vice ordförande ska också vara oppositionsråd. 
 
Vidare ska kommunstyrelsen utse 2 biträdande kommunalråd (till ordförande och vice 
ordförande) och 2 biträdande oppositionsråd (varav 1 till andre vice ordförande).   
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Justering av protokoll 
21 § 
Protokollet justeras, digitalt eller fysiskt, av ordföranden och en ledamot. Kommunstyrelsen 
kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Sådan paragraf bör 
redovisas skriftligt innan styrelsen justerar den. 

Reservation 
22 § 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen 
ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har 
fastställts för justeringen av protokollet. 

Delgivning 
23 § 
Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden eller kommunstyrelsens 
sekreterare. 

Undertecknande av handlingar 
24 § 
Kommunstyrelsen beslutar, i delegationsordningen, hur skrivelser, avtal och andra 
handlingar på kommunstyrelsens vägnar ska undertecknas.  

Digitalt arbetssätt 
25 § 
Den som är förtroendevald i kommunstyrelsen behöver tillgång till kommunens IT-miljö för 
att tillgodogöra sig de digitala utskick som genomförs inför möten med mera. För att få 
tillgång till IT-miljön krävs att ett IT-användaravtal tecknas av ledamoten/ersättaren vid ny 
mandatperiod samt vid byte av ledamot/ersättare. 
 
IT-användaravtalet innefattar: 

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

- tillgång till kommunens relevanta applikationer, 

- ett konto för ledamotens/ersättarens läsplatta. 

  



 
 
 
 

13

Utskott  
26 § 
Inom kommunstyrelsen ska finnas två utskott - ett beredande utskott och ett budgetutskott, 
som väljs bland ledamöter/ersättare i kommunstyrelsen enligt KL 6:42 §. 
 
Beredande utskottet ska bestå av två ledamöter och två ersättare. Ersättarna har rätt att 
närvara vid beredande utskottets sammanträde även när de inte tjänstgör.  
 
Beredande utskottet har som huvudsaklig uppgift att gå igenom de ärenden som är på väg för 
att behandlas av kommunstyrelsen och avgöra bland annat om förvaltningens 
beslutsunderlag är tillräckligt för behandling i kommunstyrelsen. Det beredande utskottet 
utgör kommunens lönenämnd. 
 
Budgetutskottet ska bestå av det antal ledamöter och ersättare som motsvarar antalet partier 
som är representerade i kommunstyrelsen samt antalet i kommunstyrelsens presidium. 
Ersättare närvarar vid budgetutskottets sammanträde endast när ledamot är förhindrad. 
 
Budgetutskottet har som huvuduppgift att arbeta inför kommande års budget men också att 
följa den ekonomiska utvecklingen under innevarande budgetår. 
 
27 § 
Kommunstyrelsen väljer för den tid styrelsen bestämmer för utskottet bland dess ledamöter 
en ordförande och en vice ordförande.  
 
Om ordföranden i ett utskott på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att 
fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot i utskottet att som 
ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 
 
28 § 
Utskott sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträde ska också 
hållas när ordföranden anser att det behövs.  
 
För ersättarnas tjänstgöring gäller vad som sägs i 10 § i detta reglemente och för 
budgetutskottet också vad som sägs i 23 § i detta reglemente.  
 
Beredande utskottet får handlägga ärenden bara när två ledamöter är närvarande. 
 
Budgetutskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är 
närvarande. 
 
29 § 
De ärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen i dess helhet ska beredas av det beredande 
utskottet om beredning behövs. När ärendet beretts av utskottet ska kommunstyrelsens 
ordförande därefter lägga fram förslag till beslut.
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Bakgrund 
Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i kommunallagen (2017:725) eller annan 
författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. 

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

Antal ledamöter 
(5 kap. 5 - 7 §§ KL) 
 
1 §  
Kommunfullmäktige har 49 ledamöter. 

Presidium 
(5 kap. 11 § KL) 
 
2 §  
Det år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet väljer kommunfullmäktige 
bland ledamöterna en ordförande samt en vice ordförande som tillsammans utgör 
kommunfullmäktiges presidium. Val till presidiet ska förrättas på ett sammanträde som hålls 
före december månads utgång. 
 
Presidiet väljs för kommunfullmäktiges löpande mandatperiod. 
 
Vice ordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i 
den mån ordföranden anser att det behövs. 
 
3 §  
Till dess att val av presidiet har förrättats tjänstgör som ordförande den som har varit 
ledamot i kommunfullmäktige längst tid (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika 
lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara ålderspresident. 
 
4 §  
Om ordföranden eller vice ordföranden avgår som ledamot eller från sin presidiepost, bör 
kommunfullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot till det uppdraget för resten 
av tjänstgöringstiden. 
 
Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten 
ordförandens uppgifter. 
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Tid och plats för sammanträden 
(5 kap. 12,13 och 16 §§ KL) 
 
5 §  
Kommunfullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad utom i juli och augusti. För 
varje år bestämmer kommunfullmäktige dag och tid för sammanträdena. 
 
De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder det nyvalda 
kommunfullmäktige första gången i oktober. Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden 
för det första sammanträdet efter samråd med kommunstyrelsens presidium. 
 
Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordföranden placeringsordningen för 
kommunfullmäktiges ledamöter, ersättare och andra som har rätt att delta i 
kommunfullmäktiges överläggningar, om kommunfullmäktige inte beslutar annat. 
 
6 §  
Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd med vice 
ordföranden. 
 
En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och ska 
innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlade på det extra samman-
trädet. 
 
7 §  
Om det föreligger särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice ordföranden ställa in 
ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. 
 
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett 
sammanträde ska ändras, ska ordföranden snarast underrätta varje ledamot och ersättare om 
beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast och minst en vecka före den bestämda 
sammanträdesdagen anslås på kommunens digitala anslagstavla på kommunens webbplats. 
 
8 §  
Kommunfullmäktiges sammanträden hålls normalt i kommunfullmäktiges sessionssal i 
stadshuset. Ordföranden får efter samråd med vice ordföranden för särskilt fall bestämma 
annan sammanträdesplats. 

På motsvarande sätt får ordföranden, om särskilda skäl föreligger, besluta att sammanträdet 
genomförs med ledamöter närvarande på distans.   
 
9 §  
Kommunfullmäktiges sammanträden tillkännages på den digitala anslagstavlan på 
kommunens webbplats minst en vecka innan sammanträdesdagen. 

Förlängning av sammanträde och fortsatt 
sammanträde 
10 §  
Om kommunfullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta 
sammanträdesdagen, kan kommunfullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet. 
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Kommunfullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt 
sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall 
beslutar ordföranden genast när och var sammanträdet ska fortsätta. 
 
Om kommunfullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden ett 
tillkännagivande om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt.  
 
Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver något tillkännagivande inte utfärdas. 
I ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och ersättare som inte är 
närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet. 

 
Ärenden och handlingar till sammanträdena 
11 §  
Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordföranden när kommunfullmäktige ska 
behandla ett ärende, om inte annat följer av lag. 
 
12 §  
Kommunstyrelsens, övriga nämnders samt fullmäktigeberedningarnas förslag till beslut eller 
yttranden i de ärenden som tagits in i tillkännagivandet bör tillställas varje ledamot och 
ersättare före sammanträdet. 
 
Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar i ett ärende ska tillställas 
ledamöter och ersättare före sammanträdet. 
 
Handlingarna i varje ärende ska finnas tillgängliga på kommunens webbplats.  
 
Interpellationer bör tillställas samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare vid 
sammanträde då de avses bli ställda. 

Anmälan av hinder för tjänstgöring och 
inkallande av ersättare 
(5 kap. 17-21 §§ KL) 
 
13 §  
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde helt eller delvis ska snarast anmäla 
detta till kanslifunktionen, som underrättar den ersättare som står i tur att tjänstgöra. 
 
14 §  
Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde, eller om hinder 
uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar ordföranden 
in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra. 
 
Ledamot och ersättare är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten avbryter sin 
tjänstgöring under sammanträdet. 
 
15 §  
Det som sagts om ledamot i 13 och 14 §§ gäller också för ersättare, som kallats till 
tjänstgöring. 
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16 §  
Ordföranden bestämmer när en ledamot eller ersättare ska träda in och tjänstgöra under ett 
pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl bör dock inträde ske under 
pågående handläggning av ett ärende. 

Upprop 
17 §  
I början av varje sammanträde ska upprop ske enligt uppropslistan. 
 
En uppropslista som visar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas tillgänglig 
under hela sammanträdet. 
 
Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde och 
när ordföranden anser att det behövs. 

Protokolljusterare 
(5 kap. 69 §, 8 kap 12 § KL) 
 
18 §  
Ordföranden bestämmer dag för justering av protokollet från sammanträdet. 
 
Sedan uppropet har förrättats enligt 17 § väljer kommunfullmäktige två ledamöter att 
tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet senast fjorton dagar 
efter sammanträdet, och att i förekommande fall biträda ordföranden vid 
röstsammanräkningar. 
 
Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde justerar 
varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som 
vederbörande har lett. 
 
Kommunfullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Sådan 
paragraf ska redovisas skriftligt innan kommunfullmäktige justerar den. 
 
Protokoll justeras digitalt eller fysiskt. 

Turordning för handläggning av ärendena 
19 §  
Kommunfullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i 
tillkännagivandet. Kommunfullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller 
flera ärenden.  
 
Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende som inte finns med i 
tillkännagivandet ska behandlas. 
 
Kommunfullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett 
sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet. 
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Yttranderätt vid sammanträdena 
(4 kap. 22,24 §§, 5 kap. 32, 39, 40, 41, 63, 64 och §§ KL) 
 
20 §  
Rätt att delta i överläggningen har 
 

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

- icke tjänstgörande ersättare 
 

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

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

- ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon annan som 
besvarar en interpellation eller en fråga när överläggning hålls med anledning av 
svaret 
 

- styrelsens ordförande i ett sådant bolag som avses i 10 kap. 3-7 §§ KL, när 
kommunfullmäktige behandlar ett ärende som berör förhållande i bolaget. 

 
Kommunens förvaltningschef får delta i överläggningen i alla ärenden. 
 
Kommunfullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid 
sammanträdena.  
 
21 §  
Kommunens revisorer och deras sakkunniga ska ges tillfälle att delta i överläggningen när 
kommunfullmäktige behandlar revisionsberättelsen och årsredovisningen. 
 
Revisorerna får delta i överläggningen när kommunfullmäktige behandlar ett ärende som 
berör revisorernas granskning eller revisorernas egen förvaltning. 
 
22 §  
Ordföranden låter efter samråd med vice ordföranden, i den utsträckning som det behövs, 
kalla ordförandena och vice ordförandena i nämnderna och beredningsledare i 
fullmäktigeberedning, revisorerna samt anställda hos kommunen för att lämna upplysningar 
vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående sakkunniga. 
 
Ingår kommunen i en gemensam nämnd får ordföranden efter samråd med vice ordföranden 
i den utsträckning som det behövs kalla ordföranden och vice ordföranden i den 
gemensamma nämnden och anställda i de samverkande kommunerna för att lämna 
upplysningar vid sammanträdena. 
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Om kommunfullmäktige inte beslutar något annat bestämmer ordföranden, efter samråd 
med vice ordföranden, i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på 
ett sammanträde får yttra sig under överläggningarna. 

Talarordning och ordningen vid 
sammanträdena 
23 §  
Den som har rätt att delta i kommunfullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning i 
vilken han eller hon anmält sig och blivit uppropad. Anmälan till talarlistan kan ske först 
sedan sammanträdet öppnats. 
 
Den som har rätt att delta i kommunfullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort 
inlägg på högst två minuter för en replik med anledning av vad en talare anfört. Inlägget görs 
omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra inlägget framställts. 
 
Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig efter tillsägelse av 
ordföranden får ordföranden ta ifrån talaren ordet. I övrigt får ingen avbryta en talare under 
anförandet. 
 
Ordföranden kan visa ut den som uppträder störande och inte rättar sig efter tillsägelse. 
 
Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera eller upplösa 
sammanträdet. 

Yrkanden 
24 §  
När ordföranden har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom 
de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats 
korrekt. 
 
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta 
det skriftligt. 
 
25 §  
Motiveringen till ett beslut om återremiss ska bestämmas av de ledamöter som begärt 
återremittering (5 kap. 50 § tredje stycket KL). 
 
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt en återremiss 
avfatta den skriftligt. 

Deltagande i beslut 
(4 kap. 25 § första stycket KL) 
 
26 §  
En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut ska anmäla detta till ordföranden 
innan beslutet fattas. En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i 
beslutet, om fullmäktige fattar det med acklamation. 
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Omröstningar 
(4 kap. 25 § andra stycket, 5 kap. 54 -56 och 46 §§ KL samt 2 § lag 
(1992:339) om proportionellt valsätt) 
 
27 §  
När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöterna som har utsetts att 
justera protokollet. 
 
Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster efter upprop. Uppropet 
sker enligt uppropslistan. Ordföranden avger alltid sin röst sist. 
 
Sedan omröstningen har avslutats befäster ordföranden detta med ett klubbslag. Därefter får 
inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller återta en avgiven 
röst efter klubbslaget. 
 
Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny omröstning 
genomföras omedelbart. 
 
28 §  
En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som valet 
avser samt vara omärkt, enkel och sluten. 
 
En valsedel är ogiltig om den 
 

- upptar namnet på någon som inte är valbar 
 

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

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

 
Det som nu sagts gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt. För 
sådana val finns särskilda föreskrifter i lag. 

Motioner 
(5 kap. 22 § 2 p KL) 
 
29 §  
En motion 
 

- ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter 
 

- får inte ta upp ämnen av olika slag. 
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En motion som avses att väckas vid ett visst sammanträde ska inlämnas till 
kommunfullmäktiges kansli senast klockan 09.00 vardagen före sammanträdesdagen. En 
ersättare får väcka en motion enbart när vederbörande tjänstgör som ledamot vid ett 
sammanträde. 
 
Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. 
Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i april och oktober.  
 
I samband med att kommunfullmäktige första gången behandlar en ny motion ska 
motionären/motionärerna lämnas tillfälle att under ett kortare anförande presentera 
motionen. Någon debatt får inte förekomma med anledning av anförandet. 
 

Medborgarförslag 
(5 kap. 22 § 5 p KL) 
 
30 §  
Den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärende i kommunfullmäktige 
(medborgarförslag). 
 
Ett medborgarförslag 
 

- ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer 
 

- ska innehålla namnförtydligande och adress 
 

- får inte ta upp ämnen av olika slag. 

 
Ett medborgarförslag som avses att väckas vid ett visst sammanträde ska inlämnas till 
kommunfullmäktiges kansli senast klockan 09.00 vardagen före sammanträdesdagen. 
 
Ett medborgarförslag ska avse ett ämne som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller 
en fullmäktigeberednings handläggning. Den får inte avse ärenden som är 
myndighetsutövning mot enskild. 
 
Medborgarförslag tas upp vid kommunfullmäktiges sammanträde och kommunfullmäktige 
beslutar utan föregående beredning att överlåta till kommunstyrelsen eller nämnd att besluta 
i ärende som väckts genom medborgarförslag. I de fall ett medborgarförslag behandlar ett 
ämne som är av principiell beskaffenhet eller av större vikt för kommunen (5 kap. 1 § KL), 
besvaras detta av kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsen ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte har beretts 
färdigt. Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i april och 
oktober.  

Bolagens initiativrätt 
(10 kap. 3 § och 5 kap. 22 § 5 p KL) 
 
31 §  
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Styrelsen i ett sådant bolag som avses i 10 kap. 3 - 6 §§ KL får väcka ärenden i 
kommunfullmäktige i sådana ärenden som bolaget är skyldigt att se till att 
kommunfullmäktige får ta ställning till. 

Interpellationer 
(5 kap. 59-63 §§ KL) 
 
32 §  
En interpellation ska vara skriftlig och inlämnad från en ledamot. 
 
Interpellationen ska inlämnas till kommunfullmäktiges kansli senast klockan 09.00 vardagen 
före den sammanträdesdag då ledamoten avser att ställa den. 
 
En ersättare får ställa en interpellation enbart när vederbörande tjänstgör som ledamot vid 
ett sammanträde. 
 
En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter det då 
interpellationen ställdes. 
 
Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar kommer att 
lämnas vid visst sammanträde bör tas in i tillkännagivandet. 
 
Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret senast dagen före den 
sammanträdesdag då svaret ska lämnas. 
 
Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant bolag som avses i 10 kap. 3 eller 4 §§ 
KL, får den ordförande till vilken interpellationen har ställts överlämna till en av 
kommunfullmäktige utsedd ledamot i bolagets styrelse att besvara interpellationen. 

Frågor 
(5 kap. 64 § KL) 
 
33 §  
En fråga från en ledamot ska vara skriftlig och av enklare art.  
 
Frågan ska inlämnas till kommunfullmäktiges kansli senast klockan 09.00 på vardagen före 
den sammanträdesdag då den avses att ställas. 
 
Vad som sägs i 31 och 32 §§ beträffande bolag och ersättare ska på motsvarande sätt 
tillämpas beträffande fråga. 
 
En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts. 

Beredning av ärenden 
(5 kap.26-35 §§ KL) 
 
34 §  
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Om kommunfullmäktige inte beslutar något annat avgör kommunstyrelsen hur de ärenden 
som kommunfullmäktige ska behandla ska beredas. 
 
Kommunstyrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om 
remiss av sådana ärenden. 

Beredning av revisorernas budget 
35 §  
Presidiet bereder revisorernas budget. 

Förklaring vid revisionsanmärkning 
(12 kap. 12 § KL) 
 
36 §  
Om kommunfullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden i vilken ordning 
förklaringar över en anmärkning som revisorerna har framställt i revisionsberättelsen ska 
inhämtas. 

Återredovisning från nämnderna 
(6 kap. 5 § KL) 
 
37 §  
Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas återredovisning av 
uppdrag som kommunfullmäktige lämnat. Närmare bestämmelser härom anges i respektive 
nämnds reglemente. 

Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning 
(5 kap. 24 och 32 §§ KL) 
 
38 §  
Presidiet bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning. 

Fullmäktigeberedningar 
(3 kap. 2 § KL) 
 
39 §  
Beredningen för val- och arvoden. 
Beredningen för val- och arvoden väljs för den löpande mandatperioden av 
kommunfullmäktige vid det första sammanträdet med nyvalda kommunfullmäktige.  
 
Val- och arvodesberedningen består av lika många ledamöter som antalet partier i 
kommunfullmäktige (inga ersättare). Bland ledamöterna väljer kommunfullmäktige en 
beredningsledare och en vice beredningsledare för samma tid som mandatperioden. 
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Val- och arvodesberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som 
kommunfullmäktige ska behandla med undantag för valen av kommunfullmäktiges 
presidium, val- och arvodesberedningen och fyllnadsval som inte är ordförandeval. 
Nominering till fullmäktigeberedningar hanteras inte i beredningen för val och arvoden. 
 
Kommunfullmäktige kan dock besluta att förrätta även andra val utan föregående beredning. 
 
Val- och arvodesberedningen ska inför varje ny mandatperiod lägga fram förslag till 
ersättningar och arvoden för kommunens förtroendevalda. 
 
40 §  
Ulricehamns kommun har valt att sedan 2011 ha fullmäktigeberedningar. Detta för att 
tydliggöra och bredda fullmäktiges arbete. Fullmäktige kan besluta att tillsätta beredningar 
för att genomföra medborgardialog eller liknande aktiviteter inom ramen för ett ärende av 
strategisk och principiell art för kommunen. Det kan vara inför eller under framtagandet av 
en strategi eller ett program, vid större byggnationer och samhällsbyggnadsprojekt i 
kommunen eller inför en verksamhetsförändring i kommunen som får stor påverkan för 
invånarna.  
 
Till varje fullmäktigeberedning ger kommunfullmäktig en tydlig uppdragsbeskrivning med 
bland annat en tidsplan och en ekonomisk ram för beredningens arbete. Beredningens arbete 
ska följa det processhjul som illustreras i beslutet om ny politisk organisation. Uppdragen 
bereds via kommunstyrelsen.  
 
Beredningarna utses inför varje uppdrag och blir därmed alltid så kallade tillfälliga 
beredningar. Fullmäktige beslutar vilka ledamöter som ska ingå i beredningarna inför varje 
uppdrag utifrån beslut om ny politisk organisation (2018-01-25 § 7)  
 
Beredningarnas arbetsformer regleras i riktlinjer för fullmäktigeberedningarnas arbete. 

Reservation 
(4 kap. 27 § KL) 
 
41 §  
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och vill motivera reservationen ska 
vederbörande göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt 
som har fastställts för justeringen av protokollet. 
 
Om kommunfullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som 
reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast under den 
sammanträdesdag beslutet fattades. 

Expediering och publicering 
42 §  
Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer som berörs av 
besluten. Kommunstyrelsen och kommunens revisorer ska dock alltid tillställas hela 
protokollet. 
 
Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar kommunfullmäktiges skrivelser 
och de andra handlingar som upprättas i kommunfullmäktiges namn, om inte 
kommunfullmäktige för särskilt fall beslutar annat. 
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43 §  
Protokollet ska, utöver de i 5 kap. 62 § KL uppställda kraven på tillkännagivande, även inom 
samma tid publiceras på kommunens webbplats. 

Revisionen 
44 §  
Kommunfullmäktiges ordförande och vice ordförande har uppdraget att ha en kontinuerlig 
dialog med revisionen. 

Digitalt arbetssätt 
45§ 
Den som är förtroendevald i kommunfullmäktige behöver tillgång till kommunens IT-miljö 
för att tillgodogöra sig de digitala utskick som genomförs inför möten med mera. För att få 
tillgång till IT-miljön krävs att ett IT-användaravtal tecknas av ledamoten/ersättaren vid ny 
mandatperiod samt vid byte av ledamot/ersättare. 
 
IT-användaravtalet innefattar: 

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

 tillgång till kommunens relevanta applikationer, 
 ett konto för ledamotens/ersättarens läsplatta.
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Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2020-11-02 
 
Dnr 2020/72 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Delegering enligt kommunallagen innebär att kommunstyrelsen överför självständig 
beslutanderätt till någon annan. Detta innebär att kommunstyrelsen ger delegaten i uppdrag 
att på kommunstyrelsens vägnar fatta beslut i vissa ärenden. Dessa beslut ska anmälas till 
kommunstyrelsen för information, kontroll och registrering. Anmälan av delegationsbeslut 
ingår som en del i kommunstyrelsens internkontroll. 
 
Beslutsunderlag 

1 Juridiska ärenden 

1.1 

Nr 640/2020 
Utfärda fullmakt att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter 
samt vid förrättningar av skilda slag när det inte delegerats till annan 
Kommunstyrelsens ordförande 2020-09-21 

1.16 

Nr 628/2020 
Beslut om att inte utlämna uppgifter och allmänna handlingar enligt OSL eller att 
uppställa förbehåll för utlämnande 
Verksamhetschef 2020-09-15 

2  Allmänna ärenden 
2.2 Nr 638–639/2020 

Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till föreningar, organisationer och institutioner 
eller motsvarande  
Gatuingenjör 2020-09-18 

2.4 Nr 624/2020 
2020/3 
Beslut om folkhälsoinsatser 
Folkhälsostrateg 2020-09-11 

2.6 Nr 635/2020 
Beslut om marknadsföringsinsatser och annan PR-verksamhet 
Kommunchef 2020-08-24 

3 Ekonomiärenden 
4 Upphandlingsärenden 
5 Mark- och fastighetsärenden 

5.3 

Nr 583/2020 
Ansöka om/godkänna fastighetsbildningsåtgärder 
Mark- och exploateringsingenjör 2020-09-02 

5.7 

Nr 582/2020 
Sälja mark inom planlagt område för service, industri eller bostäder i enlighet 
med kommunfullmäktiges fastställda markpriser. Försäljning kan även ske till 
högstbjudande (över det i enlighet med kommunfullmäktiges fastställda 
markpris) eller till marknadspris efter värdering 
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Mark- och exploateringsingenjör 2020-09-02 

5.10 

Nr 587/2020, 593/2020, 594/2020, 596/2020, 653/2020 
Fatta beslut samt godkänna/säga upp avtal om arrende, servitut, jakträtt, 
väg/vägrätt, tomt, ledningsrätt, parkering eller annan nyttjanderätt 
Mark- och exploateringsingenjör 2020-09-04, 2020-09-07, 2020-09-08, 2020-
09-15, 2020-06-08 
Exploateringsingenjör 2020-08-04 

5.14 

Nr 588–589/2020, 597/2020, 604/2020, 620/2020, 629/2020, 637/2020 
Avge yttrande på kommunens vägnar i dess egenskap av fastighetsägare och 
granne i samband med bygglov eller motsvarande 
Mark- och exploateringsingenjör 2020-09-02, 2020-09-08, 2020-09-10, 2020-
09-17 

5.19 

Nr 631/2020 
Förhandla och teckna kontrakt av annan ägd fastighet  
Verksamhetschef 2020-06-29 

5.21 

Nr 590/2020 
2020/447 
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats samt beslut om tilldelning av 
torgplats 
Handläggare exploatering 2020-09-03 

6 Fritidsärenden 

6.4 

Nr 625/2020 
2020/471 
Yttrande Beslut i ärenden om tillstånd enligt lotterilagen  
Enhetschef 2020-09-14 

7 Kulturärenden 
8 Personalärenden 

8.1 

Nr 595/2020, 598/2020, 600/2020, 605/2020, 612/2020, 613/2020, 
614/2020, 615/2020, 616/2020, 626/2020, 630/2020, 646/2020, 647/2020, 
652/2020 
Beslut om tillsättande, återbesättande och avslut av tjänst, tillsvidareanställning 
och visstidsanställning (inom budget) 
Verksamhetschef 2020-09-14, 2020-09-21 
Enhetschef 2020-09-04, 2020-09-09, 2020-08-04, 2020-06-01, 2020-09-08,  
2020-06-16, 2020-08-03, 2020-08-21, 2020-09-17, 2020-09-16, 2020-09-23 

8.4 

Nr 606/2020 
Fastställa lön, lönetillägg och andra anställningsvillkor i nyanställningsärenden 
och tillfälliga anställningar 
HR-chef 2020-09-09 

8.8 

Nr 599/2020, 627/2020, 641/2020, 648/2020 
Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal, dock längst tolv 
månader 
Verksamhetschef 2020-09-14 
Enhetschef 2020-09-08, 2020-09-09, 2020-09-17, 2020-09-23 

9 Planärenden 
10 Naturvårdsärenden 
11 Trafikfrågor 
11.9 Nr 607/2020, 608–609/2020  

Teckna avtal avseende beställning mellan kommun och UEAB inom beslutad 
investerings-eller driftbudget  
Sektorchef 2020-09-10 
Enhetschef 2020-09-10 

12 
Yttranden, anmälningar m.m. inom verksamheterna individ- och familjeomsorg, 
funktionsnedsättning och äldreomsorg 
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12.3 

Nr 634/2020 
Yttrande till tillsynsmyndighet 
Verksamhetschef 2020-09-14 

12.16 

Nr 586/2020 
2019/448 
Anmälan om händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig 
vårdskada (Lex Maria) 
Verksamhetschef 2020-05-07 

12.31 a 

Nr 621/2020, 622/2020, 623/2020 
Bevilja hyresgaranti enligt Riktlinjer för kommunal hyresgaranti i Ulricehamns 
kommun och minimikraven enligt 3.3 
Enhetschef 2020-06-16, 2020-06-08, 2020-06-16  

13 Anmälan till överförmyndare 

13.1 

Nr 636/2020 
Beslut om att anmäla behov av god man/förvaltare till överförmyndare 
Biståndshandläggare 2020-09-11 

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

22.1 

Nr 584–585/2020, 601–603/2020, 610–611/2020, 617–619/2020, 642–
643/2020, 644–645/2020, 650–651/2020 
Interkommunal ersättning avseende mottagande av elev från andra kommuner 
Verksamhetschef 2020-08-24, 2020-09-09 

22.2 

Nr 591–592/2020, 632–633/2020, 649/2020 
Interkommunal ersättning avseende placering i annan kommuns förskola, 
grundskola, friskola, särskola, specialskola, gymnasieskola, eller 
gymnasiesärskola 
Verksamhetschef 2020-09-03, 2020-09-17, 2020-09-25 
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Tjänsteskrivelse Delegationsbeslut till 
kommunstyrelsen 2020-11-02 
2020/72, löpnummer 2852/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Delegering enligt kommunallagen innebär att kommunstyrelsen överför självständig 
beslutanderätt till någon annan. Detta innebär att kommunstyrelsen ger delegaten i uppdrag 
att på kommunstyrelsens vägnar fatta beslut i vissa ärenden. Dessa beslut ska anmälas till 
kommunstyrelsen för information, kontroll och registrering. Anmälan av delegationsbeslut 
ingår som en del i kommunstyrelsens internkontroll. 
 
 
Beslutsunderlag 

1 Juridiska ärenden 

1.1 

Nr 640/2020 
Utfärda fullmakt att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter 
samt vid förrättningar av skilda slag när det inte delegerats till annan 
Kommunstyrelsens ordförande 2020-09-21 

1.16 

Nr 628/2020 
Beslut om att inte utlämna uppgifter och allmänna handlingar enligt OSL eller att 
uppställa förbehåll för utlämnande 
Verksamhetschef 2020-09-15 

2  Allmänna ärenden 
2.2 Nr 638–639/2020 

Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till föreningar, organisationer och institutioner 
eller motsvarande  
Gatuingenjör 2020-09-18 

2.4 Nr 624/2020 
2020/3 
Beslut om folkhälsoinsatser 
Folkhälsostrateg 2020-09-11 

2.6 Nr 635/2020 
Beslut om marknadsföringsinsatser och annan PR-verksamhet 
Kommunchef 2020-08-24 

3 Ekonomiärenden 
4 Upphandlingsärenden 
5 Mark- och fastighetsärenden 

5.3 

Nr 583/2020 
Ansöka om/godkänna fastighetsbildningsåtgärder 
Mark- och exploateringsingenjör 2020-09-02 

5.7 

Nr 582/2020 
Sälja mark inom planlagt område för service, industri eller bostäder i enlighet 
med kommunfullmäktiges fastställda markpriser. Försäljning kan även ske till 
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högstbjudande (över det i enlighet med kommunfullmäktiges fastställda 
markpris) eller till marknadspris efter värdering 
Mark- och exploateringsingenjör 2020-09-02 

5.10 

Nr 587/2020, 593/2020, 594/2020, 596/2020, 653/2020 
Fatta beslut samt godkänna/säga upp avtal om arrende, servitut, jakträtt, 
väg/vägrätt, tomt, ledningsrätt, parkering eller annan nyttjanderätt 
Mark- och exploateringsingenjör 2020-09-04, 2020-09-07, 2020-09-08, 2020-
09-15, 2020-06-08 
Exploateringsingenjör 2020-08-04 

5.14 

Nr 588–589/2020, 597/2020, 604/2020, 620/2020, 629/2020, 637/2020 
Avge yttrande på kommunens vägnar i dess egenskap av fastighetsägare och 
granne i samband med bygglov eller motsvarande 
Mark- och exploateringsingenjör 2020-09-02, 2020-09-08, 2020-09-10, 2020-
09-17 

5.19 

Nr 631/2020 
Förhandla och teckna kontrakt av annan ägd fastighet  
Verksamhetschef 2020-06-29 

5.21 

Nr 590/2020 
2020/447 
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats samt beslut om tilldelning av 
torgplats 
Handläggare exploatering 2020-09-03 

6 Fritidsärenden 

6.4 

Nr 625/2020 
2020/471 
Yttrande Beslut i ärenden om tillstånd enligt lotterilagen  
Enhetschef 2020-09-14 

7 Kulturärenden 
8 Personalärenden 

8.1 

Nr 595/2020, 598/2020, 600/2020, 605/2020, 612/2020, 613/2020, 
614/2020, 615/2020, 616/2020, 626/2020, 630/2020, 646/2020, 647/2020, 
652/2020 
Beslut om tillsättande, återbesättande och avslut av tjänst, tillsvidareanställning 
och visstidsanställning (inom budget) 
Verksamhetschef 2020-09-14, 2020-09-21 
Enhetschef 2020-09-04, 2020-09-09, 2020-08-04, 2020-06-01, 2020-09-08,  
2020-06-16, 2020-08-03, 2020-08-21, 2020-09-17, 2020-09-16, 2020-09-23 

8.4 

Nr 606/2020 
Fastställa lön, lönetillägg och andra anställningsvillkor i nyanställningsärenden 
och tillfälliga anställningar 
HR-chef 2020-09-09 

8.8 

Nr 599/2020, 627/2020, 641/2020, 648/2020 
Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal, dock längst tolv 
månader 
Verksamhetschef 2020-09-14 
Enhetschef 2020-09-08, 2020-09-09, 2020-09-17, 2020-09-23 

9 Planärenden 
10 Naturvårdsärenden 
11 Trafikfrågor 
11.9 Nr 607/2020, 608–609/2020  

Teckna avtal avseende beställning mellan kommun och UEAB inom beslutad 
investerings-eller driftbudget  
Sektorchef 2020-09-10 
Enhetschef 2020-09-10 
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12 
Yttranden, anmälningar m.m. inom verksamheterna individ- och familjeomsorg, 
funktionsnedsättning och äldreomsorg 

12.3 

Nr 634/2020 
Yttrande till tillsynsmyndighet 
Verksamhetschef 2020-09-14 

12.16 

Nr 586/2020 
2019/448 
Anmälan om händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig 
vårdskada (Lex Maria) 
Verksamhetschef 2020-05-07 

12.31 a 

Nr 621/2020, 622/2020, 623/2020 
Bevilja hyresgaranti enligt Riktlinjer för kommunal hyresgaranti i Ulricehamns 
kommun och minimikraven enligt 3.3 
Enhetschef 2020-06-16, 2020-06-08, 2020-06-16  

13 Anmälan till överförmyndare 

13.1 

Nr 636/2020 
Beslut om att anmäla behov av god man/förvaltare till överförmyndare 
Biståndshandläggare 2020-09-11 

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

22.1 

Nr 584–585/2020, 601–603/2020, 610–611/2020, 617–619/2020, 642–
643/2020, 644–645/2020, 650–651/2020 
Interkommunal ersättning avseende mottagande av elev från andra kommuner 
Verksamhetschef 2020-08-24, 2020-09-09 

22.2 

Nr 591–592/2020, 632–633/2020, 649/2020 
Interkommunal ersättning avseende placering i annan kommuns förskola, 
grundskola, friskola, särskola, specialskola, gymnasieskola, eller 
gymnasiesärskola 
Verksamhetschef 2020-09-03, 2020-09-17, 2020-09-25 

 
 
 
 

Camilla Lindman 
Registrator 
Kanslifunktionen 
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Samråd Hökerum 7:7 m.fl., Mogdens 
fritidshusområde, Hökerum 
Dnr 2015/175 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Detaljplanen skickas ut på samråd, samt att genomförande av planen inte antas medföra 
betydande miljöpåverkan enligt utredningen i planförslaget.  
 
Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att skapa bättre förutsättningar för permanentboende i det 
befintliga fritidshusområdet samtidigt som området ansluts till det kommunala 
verksamhetsområdet för VA. Planområdet består idag till övervägande del av sommarstugor 
som regelbundet drabbas av översvämningar inom de strandnära områdena.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-09-17 från samhällsbyggnadschef  
2 Planbeskrivning samråd Hökerum 7_7 m.fl., Mogdens fritidshusområde, Hökerum 
3 Plankarta samråd Hökerum 7_7 m.fl., Mogdens fritidshusområde, Hökerum 

 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-09-17 

Tjänsteskrivelse Samråd Hökerum 7:7 m.fl., Mogdens 
fritidshusområde, Hökerum 
Diarienummer 2015/175, löpnummer 2650/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Detaljplanen skickas ut på samråd, samt att genomförande av planen inte antas medföra 
betydande miljöpåverkan enligt utredningen i planförslaget.  
 
Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att skapa bättre förutsättningar för permanentboende i det 
befintliga fritidshusområdet samtidigt som området ansluts till det kommunala 
verksamhetsområdet för VA. Planområdet består idag till övervägande del av sommarstugor 
som regelbundet drabbas av översvämningar inom de strandnära områdena.  
 
 
Ärendet 
I gällande detaljplaner från 1971 och 1987 är fastigheterna avsedda för mindre fritidshus.  
Detaljplanen föreslår att byggrätterna för den befintliga bebyggelsen i området utökas. 
Genom att tillåta större byggrätter kan också boende få ökade intäkter, vilket motiverar 
kostnaden för anslutning till kommunalt VA. Till följd av att fler bor permanent hela eller 
större delen av året i området har efterfrågan ökat på att samhällsservice och att 
tillgängligheten till området ska fungera året om. På grund av att vissa delar regelbundet 
drabbas av översvämningar föreslår rubricerad detaljplan en ny gata i ett högre läge som 
uppfyller tillgänglighets- och dimensioneringskrav för permanentbostäder. Ett politiskt 
uppdrag kom 2008 om upprätta en ny detaljplan för Mogdens fritidshusområde för att 
medge permanentboende. I uppdraget ingick även att utreda förutsättningarna för 
kommunalt VA, en ny tillfartsväg till fastigheterna närmast sjön, samt att tillskapa fler 
tomter.  
 
Beslutsunderlag 
1 Planbeskrivning samråd Hökerum 7_7 m.fl., Mogdens fritidshusområde, Hökerum 
2 Plankarta samråd Hökerum 7_7 m.fl., Mogdens fritidshusområde, Hökerum 

 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
 
 
 

Sebastian Olofsson My Andreasson 
Samhällsbyggnadschef Planarkitekt 
Sektor miljö och samhällsbyggnad Planenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 



ØP

ØP

ØP

ØP

ØP

ØP

ØP

ØP

ØP

ØP

e1 f1
)—+198,5p1

d1 700

e1 f1

)—+199,5

p1

d1 700
e1

f1

)—+199,5

p1

d1 700

e1 f1

)—+198,5

p1

d1 700
e1 f1

)—+201,5

p1

d1 700,0

e1 f1

)—+205,5

p1

d1 700,0

e1 f1

)—+202,5

p1

d1 700,0
b1

b1

b1

b1

n1

n1

+1
91

,8

+1
92

,0

+1
92

,0

+1
95

,4

+2
02

,0

+196,1

+196,1

+203,6

+200,4

+195,7

+194,9

e1 f1

)—+204,5

p1

d1 700

e1

f1

)—+205,5

p1

d1 700

e1 f1

)—+200,5

p1

d1 700

e1 f1

)—+201,5

p1

d1 700,0

e1 f1

)—+198,5

p1

d1 700,0

e1

f1

)—+203,5
p1 d1 700

e1 f1)—+205,5 p1

d1 700,0

e1

f1

)—+205,5

p1
d1 700,0

e1 f1

)—+203,5

p1 d1 700,0

e1 f1

)—+201,5

p1

d1 700

e1 f1

)—+201,5

p1

d1 700

e1 f1
)—+202,5p1

d1 700

e1 f1

)—+198,5

p1

d1 700

e1 f1

)—+201,5

p1

d1 700,0

e1 f1

)—+203,5

p1

d1 700

e1 f1

)—+205,5 p1

d1 700

e1 f1
)—+206,5

p1

d1 700

e1 f1

)—+208,5

p1

d1 700

e1 f1

)—+210,5

p1

d1 700

e1 f1

)—+213,5

p1

d1 700

e1 f1

)—+215,5

p1

d1 700

b1

b1

b1

b1

e1f1 )—+204,5

p1

d1 700

e1 f1

)—+200,5

p1

d1 700,0

e1 f1

)—+198,5

p1

d1 700

e1 f1

)—+200,5

p1

d1 700

e1 f1

)—+201,5

p1

d1 700

e1 f1

)—+198,5

p1 d1 700,0 e1f1

)—+198,5

p1

d1 700

b1

e1 f1

)—+200,5

p1

d1 700

b1

e1 f1

)—+201,5

p1

d1 700

b1

e1 f1

)—+202,5

p1

d1 700

b1

e1 f1

)—+209,5

p1

d1 700

e1 f1

)—+210,5

p1

d1 700
e1 f1 )—+209,5

p1

d1 700

e1

f1

)—+208,5

p1

d1 700

e1 f1

)—+207,5p1d1 700

e1 f1

)—+206,5

p1

d1 700

b1

b1

g2

a4

a4

a10

a10

a2

a1

u1

u1
u1

a4

a7

a7

a8

a8

a11

a11

u1

u1

g1

g1

g1

g3

g3

g3

g3

a3

a3

a6

a6

a5

a5

g3

a9

a9

a1

PARK1

N1

R1

E2

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

NATUR1

GAT
A 1

E1

B

PARK1

GATA 3

B

GATA 2

Upphävt område

W3

W2

W

W

W2

W

W2

W

GATA
6

B

GATA
5

B

B

NATUR1

G
ATA

7

GATA 4

B

B

PARK1

W

W

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

UU UU
UU

UU
UU

UU
UU

UU UU
UU

UU
UU

UU
UU

UU

UU
UU

UU

UU
UU

UU

U U
UU

UU UU
UU

UU
UU

UU
UUUU

UU
UU

UU UU

UU
UU

U

UU UU
UU

UU
UU

UU
UU

UU U
U UU U

UU
UU

UU
UU

U U

UU
UU

UU
UU

UU
UU

UU
UU

UU
UU

U U
UU

UU

UU

UU

UU
UU

UU

UU
UU

UU
UU

U U
UU

UU UU
UU

UU
UU

UU
UU

UU
UU

UU UU
UU

UU
U U

U U
UU

U

UU UU UU UU UU
UU

UU

UU
U U

UU
UU UU UU UU

UU UU

UU
UU

UU
UU

UU

U U UU

U U

UU
UU

UU
UU

UU
U U

UU UU U

UU
UU

U U
U U

UU
UU

UU
UU

UU

UU

UU

UU
UU

UU
UU

UU
UU

UU

UU
UU

U U

UU
UU

UU
UU

UU
UU

UU
UU UU

UU UU
UU

UU
UU

UU
UU

UU
UU UU

UU

UU
U U

UU

UU
UU

U

UU
UU

UU
UU

UU

UU
U U

U U

UU UU
UU

UU
UU

UU
UU

UU
UU

UU

U U
U U

UU
U

9 9 9

99

9 9

9 999

q
q

q

q
q

q
q

q

q
q

q
q

q
q

q

q
q

q
q

q
q

q
q

q
q q

"

"

"

"

"

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(
(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(
(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

( (

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

2:6

7:42

7:34

7:73

7:27

7:60

7:70

7:44

7:26

7:72

7:53

7:31

s/65

7:66

7:29

7:64

7:62

1:65

7:67

7:23

7:14

7:35

7:51

7:61

7:16

7:65

7:71

7:15

s/65

7:58

7:47

7:52

7:50

7:24

7:10

7:46

7:21

7:63

7:43

7:11

7:69

7:7>10

7:78>2

7:78>1

s/65 ,606

s/65 ,606

201

20
2

203

197

204

20
5

206

20
7

199

208

209

198

21
1

21
0

212

213

192

20
0

194

196

193

195

214

21
5

21
6

21
7

218

193

215

200
205

20
7

198

192

192

208

20
1

217

20
5

201

217

201

20
3

192

20
5

195

209

192

20
2

21
6

211

215

21
6

210

204

194

209

208

192

203

19
7

211

204

214

206

206

19
9

202

192

212
196

20
6

207

192

207

209

192

203

200

215

Önd
arp

sv
äg

en

Strandvägen

Bäckvägen

Ber
gv

äg
en

137600 137700 137800 137900 138000 138100 138200 138300
64

14
20

0
64

14
30

0
64

14
40

0
64

14
50

0
64

14
60

0
64

14
70

0
64

14
80

0
64

14
90

0

n
SAMRÅDSHANDLING

Miljö och samhällsbyggnad

Upprättatd 2020-09-17

Sebastian Olofsson                                         My Andreasson
Samhällsbyggnadschef                                    Planarkitekt

Dnr: 2015/175

Antagande

Plannummer

Laga kraft

Planbeskrivning
Genomförandebeskrivning
Fastighetsförteckning
Grundkarta
VA-utredning

Detaljplan för

HÖKERUM 7:7 M.FL.
"Mogdens fritidshusområde"
i Hökerum
Ulricehamns kommun, Västra Götalands län
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Grundkarta upprättad av Miljö och samhällsbyggnads 
mätavdelning Maj 2020
Koordinatsystem i plan: SWEREF 99 1330
Koordinatsystem i höjd: RH 2000
Mätklass III
Noggranhet på gränser: 0.025-0.25 cm

Viktoria Oscarsson
Mätningstekniker

UPPLYSNINGAR
- Standardförfarande
- För fastigheter inom planområdet tas planavgift 
 ut vid lovärende
- Planområdet ligger inom primär och sekundär
 skyddszon för Hökerums vattenskyddsområde 
 samt inom teritär skyddszon för Öresjös 
 vattenskyddsområde. Tillstånd krävs vid 
 schaktning, pålning, underjordsarbete och 
 dylikt. 
- Normalriskområde för radon. 
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Upphävt område
Användningen är angiven som område som upphävs. Upphävande av Hökerum 7:7, 1987-04-24. Del av Hökerum 7:7.

UPPHÄVANDE AV DETALJPLAN

Vattenområden

EGENSKAPSBESTÄMMELSER ALLMÄN PLATS
Mark
+0,0 Markens höjd över nollplanet ska vara angivet värde i meter över havet, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Utfart
Ø P

ØP Utfartsförbud, PBL 4 kap. 9 §

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Omfattning

Utformning
f1 Endast friliggande enbostadshus, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

)—+0,0
Högsta nockhöjd är angivet värde i meter över havet, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Placering
p1 Huvudbyggnad ska placeras minst 4,0 meter från fastighetsgräns, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Fastighet

Utförande
b1 Byggnad ska utföras så att naturligt översvämmande vatten upp till nivån +193 meter över havet inte skadar byggnadens konstruktion, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Mark
n1 Bäcken får inte kulverteras, PBL 4 kap. 10 §

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft. Inom hela området är genomförandetiden fördröjd och börjar gälla den dag verksamhetsområde
inrättas för kommunalt vatten och avlopp., PBL 4 kap. 21 §

Markreservat för allmännyttiga ändamål
u1

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. Kvartersmark, PBL 4 kap. 6 §

Markreservat för gemensamhetsanläggningar
g1

Markreservat för gemensamhetsanläggning för gata. Kvartersmark, PBL 4 kap. 18 § 1 st

g2
Markreservat för gemensamhetsanläggning för gata. Kvartersmark, PBL 4 kap. 18 § 1 st

g3
Markreservat för gemensamhetsanläggning för dagvatten. Kvartersmark, PBL 4 kap. 18 § 1 st

d1 700,0 Minsta fastighetsstorlek är angivet värde i kvadratmeter, PBL 4 kap. 18 § 1 st

Strandskydd
Strandskyddet är upphävt för kvartersmark och gatumark, PBL 4 kap. 17 §

Ändrad lovplikt, fastighetsplan
a1

Marklov krävs även för fällning av tallar med stamdiameter större än 30 cm. Allmän plats, PBL 4 kap. 15 § 1 st 3 p.

a2
Marklov krävs även för fällning av tallar med stamdiameter större än 30 cm. Kvartersmark, PBL 4 kap. 15 § 1 st 3 p.

a3
Bygglov får inte ges för bebyggelse som överstiger 50 kvadratmeter förrän GATA2 är utbyggd, PBL 4 kap. 14 § 1 st 3 p.

a4
Bygglov får inte ges för bebyggelse som överstiger 75 kvadratmeter förrän GATA2 är utbyggd, PBL 4 kap. 14 § 1 st 3 p.

a5
Bygglov får inte ges för bebyggelse som överstiger 75 kvadratmeter förrän g2 för gata och GATA2 är utbyggd, PBL 4 kap. 14 § 1 st 3 p.

a6
Bygglov får inte ges för bebyggelse som överstiger 50 kvadratmeter förrän g1 för gata är utbyggd, PBL 4 kap. 14 § 1 st 3 p.

a7
Bygglov får inte ges för bebyggelse som överstiger 50 kvadratmeter förrän GATA5 är utbyggd, PBL 4 kap. 14 § 1 st 3 p.

a8
Bygglov får inte ges för bebyggelse som överstiger 50 kvadratmeter förrän GATA6 är utbyggd., PBL 4 kap. 14 § 1 st 3 p.

a9
Bygglov får inte ges för bebyggelse som överstiger 75 kvadratmeter förrän GATA4 är utbyggd, PBL 4 kap. 14 § 1 st 3 p.

a10
Bygglov får inte ges för bostadshus förrän GATA2 är utbyggd, PBL 4 kap. 14 § 1 st 1 p.

a11
Bygglov får inte ges för bebyggelse som överstiger 50 kvadratmeter förrän GATA7 är utbyggd, PBL 4 kap. 14 § 1 st 3 p.

W Vattenområde, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

W2
Högst en småbåtsbrygga får anläggas, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

W3
Högst en båtramp får anläggas, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ gräns
Egenskapsgräns och administrativ gräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark

B Bostäder, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

E1
Transformatorstation, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

N1
Badplats, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

E2
Vattenverk, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

R1
Idrottsplats, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns

Allmänna platser med enskilt huvudmannaskap
NATUR1

Naturområde, PBL 4 kap. 8 § 1 st 2 p.

PARK1
Park, PBL 4 kap. 8 § 1 st 2 p.

GATA1
Gata, PBL 4 kap. 8 § 1 st 2 p.

GATA2
Gata, PBL 4 kap. 8 § 1 st 2 p.

GATA3
Gata, PBL 4 kap. 8 § 1 st 2 p.

GATA4
Gata, PBL 4 kap. 8 § 1 st 2 p.

GATA5
Gata, PBL 4 kap. 8 § 1 st 2 p.

GATA6
Gata, PBL 4 kap. 8 § 1 st 2 p.

GATA7
Gata, PBL 4 kap. 8 § 1 st 2 p.

e1 Byggnadsyta på 160 kvm medges, varav högst 50 kvm för komplementbyggnader för fastigheter som är mindre än 1000 kvm. Byggnadsyta på 200 kvm medges, 
varav högst 50 kvm för komplementbyggnader för fastigheter som är större än 1000 kvm, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.
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VAD ÄR EN DETALJPLAN? 
En detaljplan regleras i Plan- och bygglagen (PBL) och omfattar ett större kvarter, några eller 
enstaka fastigheter. Detaljplanen är ett juridiskt bindande dokument och syftet är att göra 
avvägningar mellan olika intressen och ta ställning till hur ett område ska användas. 
Detaljplanen reglerar till exempel om marken ska användas till bostäder, industri, handel, 
park eller kontor. Den reglerar också var gator ska anläggas, hur höga byggnaderna får vara 
och hur mycket av fastigheten som får användas för byggnader. Detaljplanearbetet tar olika 
lång tid från fall till fall men under 1 år eller över 2,5 år är sällsynt.  

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

 

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

PLANARBETE OCH SAMRÅD    
En detaljplan upprättas med hjälp av underlag från utredningar som kan röra frågor om exempelvis 

arkeologi, geotekniska förutsättningar och buller. När planhandlingarna och 
utredningarna är färdiga samråder kommunen med sakägare (till exempel 
grannar), statliga myndigheter, fastighetsägare, organisationer m.fl. Ett 
följebrev skickas ut till sakägarna där det meddelas hur länge detaljplanen är 
ute på samråd och var handlingarna finns tillgängliga. Planhandlingar, som 
består av plankarta, planbeskrivning och andra eventuella dokument, läggs upp 
på kommunens hemsida. I vissa fall hålls ett samrådsmöte och vid utökat 
förfarande kungörs samrådet i lokaltidningen. Syftet med samråd är att de som 
berörs av detaljplanen ska ha insyn och möjlighet att tycka till. De som har 
synpunkter ska skriftligen yttra sig under samrådstiden. När samrådstiden 
passerat sammanställs och besvaras de inkomna synpunkterna i en 
samrådsredogörelse. 
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GRANSKNING 
Efter samråd görs i regel vissa ändringar av planförslaget utifrån inkomna 
synpunkter. När förslaget omarbetats ställs planhandlingarna ut för 
granskning. Information om planhandlingarna inklusive samrådsredogörelse 
skickas återigen ut till berörda sakägare, myndigheter etc. och läggs ut på 
kommunens hemsida. Den som inte skriftligen framför sina synpunkter senast 
under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta 
detaljplanen. Efter granskningen sammanställs återigen inkomna synpunkter i 
vad som kallas granskningsutlåtande. 

 

 

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

 

DETALJPLANEPROCESSEN FÖR STANDARDFÖRFARANDE 
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LÄSANVISNING 
Dispositionen i planbeskrivningen är till för att läsaren till en början ska få inblick i förslaget 
och därefter, vid behov, kan se på förutsättningarna som råder i planområdet. För att få en 
övergripande förståelse över planområdet inleds dokumentet med en introduktion som ger 
en inblick över platsens förutsättningar. Därefter följer förslaget på förändring. Efter 
förslaget framställs tidigare ställningstaganden rörande planområdet, dokumentet avslutas 
med en mer ingående förklaring över platsens förutsättningar. Om läsaren i förslagsdelen 
upplever något som oklart kan hen således bläddra framåt i dokumentet för att få mer 
bakgrundsinformation.  
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HANDLINGAR 
 
Till detaljplaneförslaget hör följande 
handlingar: 
 Plankarta med bestämmelser, skala         

1:1 000  
 Planbeskrivning med 

konsekvensbeskrivning och 
genomförandebeskrivning 

 
Övriga handlingar/utredningar:  
 Fastighetsförteckning 
 Grundkarta 
 VA-utredning Mogden (2011-05-18) 
 PM geoteknik för detaljplan Hökerum 7:7 

m.fl. (2020-05-11) 

INLEDNING 
SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Syftet med detaljplanen är att reglera 
bebyggelseutvecklingen i området samtidigt 
som det ansluts till det kommunala 
verksamhetsområdet för VA (vatten och 
avlopp).  
 
Planområdet består idag till övervägande del 
av sommarstugor som regelbundet drabbas av 
översvämningar inom de strandnära 
områdena. Rubricerad detaljplan syftar till att 
skapa bättre förutsättningar för 
permanentboende i det befintliga 
fritidshusområdet. Detaljplanen föreslår därför 
att byggrätterna för den befintliga bebyggelsen 
i området utökas. Genom att tillåta större 
byggrätter kan också boende få en värdeökning 
på sina fastigheter, vilket motiverar kostnaden 
för anslutning till kommunalt VA. Till följd av 
att fler bor permanent hela eller större delen av 
året i området har efterfrågan ökat på att 
samhällsservice och tillgängligheten till 
området ska fungera året om. Det gör att 
önskemål gällande avstyckning av fastigheter 
samt om- och tillbyggnader av bostäder kan 
mötas.  

 
Idag förekommer bristfälliga lösningar 
beträffande VA, då det planlagda området från 
början avsåg ett enklare fritidsboende utan 
krav på VA. En handfull fastigheter har 
bebyggts med byggnader som överskrider 
gällande detaljplaners högsta tillåtna 
byggnadsarea. En VA-utredning genomförd 
2011 förordade att stugområdet ska anslutas 
till det kommunala VA-nätet för att skydda 
bland annat Mogden och Viskan från 
föroreningar och övergödning. Detaljplanen 
syftar till att underlätta bildandet av 
ledningsrätter för anslutning av huvudledning 
till kommunalt VA och säkra tillgängligheten 
vid översvämningar. På grund av att vissa delar 
regelbundet drabbas av översvämningar 
föreslår rubricerad detaljplan en ny gata i ett 
högre läge som uppfyller tillgänglighets- och 
dimensioneringskrav för permanentbostäder. 

POLITISKT UPPDRAG 
Politiken gav år 2008 planenheten uppdraget 
att upprätta en ny detaljplan för Mogdens 
fritidshusområde för att medge 
permanentboende. I uppdraget ingick även att 
utreda förutsättningarna för kommunalt VA, 
en ny tillfartsväg till fastigheterna närmast 
sjön, samt att tillskapa fler tomter. 

PROCESS 
Planprocessen för detaljplanen genomförs med 
standardförfarande i enlighet med plan- och 
bygglagen (PBL 2010:900) 5 kap 6–37 §. 
Myndigheter, fastighetsägare, föreningar, 
enskilda med flera som har ett väsentligt 
intresse av planen ska beredas tillfälle till 
samråd. Synpunkter på planen kan lämnas 
flera gånger under planprocessen. Mellan de 
olika skedena redovisas de framförda 
synpunkterna, beslut tas om ändringar och om 
hur det fortsatta arbetet ska bedrivas. 

TIDPLAN 
Följande översiktliga tidplan gäller för 
detaljplanen: 
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Samråd  fjärde kvartalet 2020 
Granskning tredje kvartalet 2021 
Antagande första kvartalet 2022 
 
Antagen lagakraftvunnen detaljplan beräknas 
till andra kvartalet 2022. Genomförande av 
planen inleds under 2022. 

PLANDATA 

Läge och areal 
Planområdet omfattar cirka 17 hektar och är 
beläget 9 kilometer nordväst om Ulricehamns 
tätort och utgörs av ett fritidshusområde i 
anslutning till sjön Mogden cirka 1 kilometer 
från Hökerum samhälle. Området avgränsas i 
söder av Mogdens norra strand, i norr av 
skogs- och åkermark samt i öster av bebyggelse 
och kulturminnesområdet Svedjorna. 
 

 
Bild 1. Lokalisering. 

Markägande 
Kommunen äger badplatsen belägen inom 
Hökerum 7:74 och ett vattenverk inom 
Hökerum 7:53. Ulricehamns Energi AB 
(UEAB) äger en transformatorstation inom 
planområdet. Övrig mark är i privat ägo.  

Skötsel av allmän platsmark  
I samband med en anläggningsförrättning som 
genomfördes 2003 bildades två 
gemensamhetsanläggningar. Den ena 
gemensamhetsanläggningen består av 
befintliga vägar, diken, slänter, mötesplatser 
samt parkeringsplatser och den andra består 
av vattenledningar. Anläggningarna förvaltats 

av Hökerum-Öndarps samfällighetsförening. 
Fastighetsägare i området har förvärvat den 
allmänna platsmarken inom planområdet och 
avser förvalta den genom 
samfällighetsföreningen Mogdens Strand. 

PLANENS FÖRENLIGHET MED 
MILJÖBALKEN KAPITEL 3, 4, 5 
Planen bedöms vara förenlig med 3 kap. 
miljöbalken (MB) (1998:808), som rör 
grundläggande bestämmelser för hushållning 
med mark- och vattenområden. MB 4 kap. 
behandlar ”Särskilda bestämmelser för 
hushållning med mark och vatten för vissa 
områden i landet”. Planområdet berör inte 
något av dessa områden. Detaljplaneområdet 
omfattas därmed inte av MB 4 kap.  
 
Enligt MB 5 kap. ska kommuner och 
myndigheter säkerställa att uppställda 
miljökvalitetsnormer iakttas.  
Gällande miljökvalitetsnormer bedöms inte 
överskridas av planförslaget eftersom området 
i stort sett är ianspråktaget för bebyggelse och 
samtliga fastigheter ansluts till kommunalt VA 
för att minska miljöpåverkan. Läs mer om 
miljökvalitetsnormer under 
”Konsekvensbeskrivning”.  

FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING 
NATUR OCH KULTUR 

Mark, vegetation och naturvärden 
Grönområden inom planområdet (del av 
Hökerum 7:7 och Hökerum 7:78) föreslås 
planläggas som park- eller naturområden och 
innebär mindre justeringar från hur området 
tidigare varit planlagt. Områdena beskrivs mer 
utförligt var för sig nedan.  
 
Området väster om den befintliga bebyggelsen 
ovanför badplatsen (se bild 2) är i detaljplanen 
Hökerum 7:1 1971-12-14 planlagt som ett 
parkområde med yta avsedd för lekplats och 
bollplan. Dessa planer har aldrig genomförts 
och området används som ett naturområde. 
Området föreslås därför planläggas som 
NATUR1. Inga höga naturvärden har noterats 
inom naturområdet. En del av Hökerum 7:7 
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och 7:78 planläggs som bostad för att 
möjliggöra en utökning av befintliga 
intilliggande bostadsfastigheter samt tillskapa 
nya byggrätter.  
 

 
Bild 2. Naturområde. 
 
En bäck kommer in från nordöst och bildar ett 
översvämningsområde längs med gränsen mot 
fastigheterna. Inom naturområdet (se bild 3) 
finns det ung skog av al och björk med kraftig 
undervegetation. I detaljplanen Hökerum 7:1 
1971-12-14 är området planlagt som ett 
parkområde med yta avsedd för lekplats. 
Parken har aldrig anlagts och området 
fungerar idag som ett naturområde. Inga höga 
naturvärden har noterats och området föreslås 
planläggas som NATUR1.  
 

 
Bild 3. Naturområde. 

 
Ett mindre område öster om Öndarpsvägen (se 
bild 4) norr om området som pekas ut för nya 
bostäder planläggs som PARK1. Området är 
planlagt som park med yta avsedd för lekplats i 
detaljplanen Hökerum 7:1 1971-12-14, en 
mindre yta avsedd för parkering finns också 
inom området. Parkeringsytan används inte i 
dagsläget och då parkering främst sker inom 
respektive fastighet bedöms inte ett sådant 
behov finnas.  
 

 
Bild 4. Parkområde. 
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Strandmiljön inom planområdet är till stor del 
gräsbevuxen. Det finns blottor på sina ställen 
där sand exponeras samt dungar med främst 
björk och tall. Naturinventeringen pekar på 
vikten av att den delen av planområdet inte 
bebyggs. I detaljplanen Hökerum 7:1 1971-12-
14 är strandområdet planlagt som park med 
bollplan, festplats, badplats, parkering, 
båtuppläggning och båtplats. 
 
Strandområdet vid den kommunala badplatsen 
består av klippt gräsmatta och stora tallar. För 
att de tallar som finns inom området ska 
kunna utveckla höga naturvärden kommer 
marklov krävas för fällning av tallar med en 
stamdiameter större än 30 centimeter. En 
mindre yta som används som badplats 
planläggs som N1, badplats. Övriga 
strandområden (se bild 5 och 6) planläggs som 
PARK1.   
 

 
Bild 5. Parkområde väster om badplatsen.  
 

 
Bild 6. Parkområde öster om badplatsen.  

Kulturmiljövärden 
Det finns en fornlämning i form av en 
stenkrets/stenrad centralt i området. Den 
bedöms inte påverkas av detaljplanens 
genomförande. Fornlämningen inom 
Svedjorna ligger utanför planområdet i öster, 
även här bedöms åtgärderna inom 
planområdet inte påverka fornlämningen och 
dess värde.  
 
En yta längs med Öndarpsvägen samt en yta 
norr om den nya vägdragningen möjliggör för 
ytterligare bostäder (se bild 7). I övrigt är 
området bebyggt. En arkeologisk undersökning 
bedöms därför inte behövas. Detaljplanens 
genomförande bedöms inte heller påverka 
riksintresset för kulturmiljövård eftersom 
området sedan 1960-talet utgjorts av 
fritidshus. De värden som beskrivs i 
värdesbeskrivningen för riksintresse för 
Vädersholm är kyrko- och borgmiljö, vilket 
inte finns inom planområdet.  

BEBYGGELSE OCH SERVICE 

Placering och utformning 
Planen syftar till att öka befintliga byggrätter 
och kommer även medge att vissa 
bostadsfastigheter utökar sina tomter där 
markens förutsättningar tillåter det. Då 
planområdet pekats ut som ett LIS-område 
kommer planen även att möjliggöra för nya 
bostadsfastigheter väster om Öndarpsvägen i 
den nordöstra delen av planområdet samt norr 
om den nya vägdragningen (se bild 7). 
Bebyggelsen som tillåts inom planområdet är 
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friliggande enbostadshus där huvudbyggnader 
ska placeras minst 4 meter från 
fastighetsgräns.  
 

 
Bild 7. Ny bebyggelse som medges i rubricerad detaljplan. 

Tillgänglighet 
För att de fastigheter som har tillfartsväg via 
Strandvägen ska kunna uppfylla kravet på 
tillgänglighet för permanentboende föreslår 
rubricerad detaljplan att en ny väg anläggs 
ovanför Strandvägen eftersom denna 
regelbundet översvämmas. Detta säkerställer 
också tillgängligheten till de berörda 
fastigheterna för allmännyttiga 
samhällsfunktioner. Planförslaget möjliggör 
även för en framtida utbyggnad av cykelväg 
genom en breddning av Öndarpsvägen för att 
på sikt förbättra boendes och besökares 
tillgänglighet till badplatsen.  

Trygghet 
I och med att området på sikt kommer att 
bestå av permanentboenden kommer fler att 
vistas i området året om, vilket bedöms ha en 
positiv effekt på tryggheten. Tryggheten i 
området bedöms också öka i och med att 
samhällsfunktioners och boendes tillgänglighet 
ökar.  
 

 

Grundläggning 
En geoteknisk utredning har gjorts (daterad 
maj 2020) för att säkerställa att 
stabilitetsförhållandena i området är 
tillfredsställande. Med hänsyn till de 
begränsade lasterna, geometrin i området samt 
bedömd jordlagerföljd bedöms 
stabilitetsförhållandena vara tillfredställande 
och således behövs inga geotekniska 
restriktioner arbetas in i detaljplanen. Risken 
för skadliga sättningar bedöms som mycket 
små. Inom delområdet, där ny bebyggelse 
medges, bedöms grundläggning kunna utföras 
med platta på mark, alternativt plintar. Innan 
grundläggning ska det säkerställas att allt 
organiskt material är avlägsnat och att 
grundläggning av byggnad och ledningar sker 
frostfritt. Läs PM geoteknik för detaljplan 
Hökerum 7:7 m.fl. för mer information.  

FRIYTOR 

Rekreation  
Området har i dagsläget höga 
rekreationsvärden som kan förstärkas 
ytterligare genom upprustning och utveckling 
av badplatsen och parkområden.  

Idrottsplats 
Inom planområdet finns en fotbollsplan som 
inte är planlagd. Denna föreslås planläggas 
som R1, idrottsplats. Idrottsplatsen planläggs 
eftersom den ska ingå i kommunens 
verksamhetsområde för VA. 

Badplats 
Kommunen är fastighetsägare av den offentliga 
badplatsen som finns inom fastigheten 
Hökerum 7:74. Skötselavtal finns mellan 
kommunen och Hökerums Väg och 
Samhällsförening. Badplatsen är idag utrustad 
med torrklosett och i samband med att nya VA-
ledningar dras fram i området skapas 
möjligheten att badplatsen upprustas med ny 
vattenspolad toalett. Området som omfattas av 
badplats kommer att planläggas som N1, 
badplats och resterande mark inom fastigheten 
som inte används som badplats kommer 
planläggas som PARK1. Mogdens Strand har 
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lämnat ett önskemål till kommunen som är 
markägare om att köpa den del av fastigheten 
som planläggs som PARK1. 

 

 
Bild 8. Servicebyggnad vid badplatsen.   

Vattenområden 
Inom planområdet finns befintliga småbåts- 
och badbryggor vilka medges i rubricerad 
detaljplan. Även en båtramp medges inom 
planområdet. Eftersom området omfattas av 
strandskydd behöver strandskyddsdispens 
ansökas om hos miljöenheten. För åtgärder 
inom ett vattenområde krävs också en anmälan 
om vattenverksamhet, vilket görs hos 
länsstyrelsen.  

Strandskydd 
Enligt MB 7 kap. 18 g § gäller strandskyddet 
åter om detaljplanen ersätts med en ny 
detaljplan. Strandskyddet som återinträder vid 
ny detaljplan föreslås därför upphävas för 
kvartersmark och gatumark inom 
planområdet. Som särskilda skäl enligt MB 7 
kap. 18 c-d § p. 1 och 5.   
 
1. Området har redan tagits i anspråk på 

ett sätt som gör att det saknar betydelse 
för strandskyddets syften. 

 
Området är redan ianspråktaget för 
bostadsändamål. Strandmiljön är till stor del 
gräsbevuxen. Planförslaget innebär att 
allmänheten även i fortsättningen har tillträde 
till stranden och säkrar befintliga bryggor för 
badande och båtar. 
 

5. Området behöver tas i anspråk för att 
tillgodose ett angeläget allmänt intresse 
som inte kan tillgodoses utanför området.  

 
De gällande detaljplanerna för området är från 
1971 och 1987 och stämmer inte längre överens 
med verkligheten då bland annat flera bostäder 
har medgetts avsteg i strid mot detaljplanen. 
Det anses vara angeläget att kunna reglera den 
befintliga och den tillkommande bebyggelsen 
samt att säkerställa tillgängligheten till 
fastigheterna vid höga vattenstånd.  
 
För de områden där rubricerad detaljplan 
medger brygga och båtramp behöver åtgärden 
prövas genom enstaka dispensärenden för att 
upphäva strandskyddet.  

GATOR OCH TRAFIK 

Gatunät och trafik 
Området kommer övergå från ett 
fritidshusområde till ett område med 
åretruntboende. Bedömningen är således att 
trafikmängden kommer att öka. Den 
beräknade ÅDT (årsdygnstrafiken) beräknas 
till cirka 350 bilar och baseras på byggrätter 
och antalet fastigheter som medges.  

Detaljplanen föreslår att gatunätet planläggs 
som GATA1 – GATA7 med enskilt 
huvudmannaskap. Huvudmannaskapet 
föreslås inte ändras inom planområdet, vilket 
innebär att fastighetsägarna fortsättningsvis 
ansvarar för utbyggnad och förvaltning av 
gatunätet. Eftersom detaljplanen medför att 
området efterhand omvandlas från ett 
fritidshusområde till ett permanent 
bostadsområde kommer det ställas krav på 
nyanläggning av vägar. Detta för att uppnå en 
god tillgänglighet och en trafiksäker miljö. 
Detaljplanen möjliggör att dessa åtgärder kan 
genomföras inom mark som planläggs som 
GATA1 – GATA7. Några tomter kommer 
behöva avstå eller upplåta tomtmark för 
vägändamål.  

Strandvägen som regelbundet drabbas av 
översvämningar fungerar som utfart för ett 
tiotal fastigheter, vilket innebär att flertalet av 
dessa fastigheter saknar fungerande 
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utfartsvägar. För att uppfylla 
tillgänglighetskraven (enligt PBL 8 kap. 9 §) 
för permanentbostäder föreslås Strandvägen 
kompletteras med en högre belägen gata. Den 
nya gatan (se bild 10) föreslås gå norr om 
fastigheterna Hökerum 7:42-7:45, 7:69 och 
7:70. För att fastigheterna Hökerum 7:65, 7:66 
och 7:71–7:73 ska kunna nå den nya gatan 
föreslås att gatan läggs mellan fastigheterna 
Hökerum 7:68 och 7:69. Mindre områden av 
fastigheterna tas i anspråk för att anlägga en 
vändplats.  

Andra alternativ har bedömts innebära mer 
omfattande ingrepp på fastigheter och i 
terrängen. Att behålla Strandvägen i samma 
läge har inte heller setts som ett alternativ. 
Detta då den, för att uppnå 
tillgänglighetskraven för permanentboende, 
behöver höjas mellan 1,3–2 meter för att klara 
högvattenföring. Vid en höjning behövs 
trummor under gatan för att avrinningen ska 
fungera från ovansidan. Strandvägen kommer 
att ligga kvar som GATA3 och användas de 
tillfällen som den inte är översvämmad.   
 

 
Bild 9. Ny väg som kompletterar Strandvägen. 

Markreservat för gemensamhetsanläggning 
kommer planläggas mellan fastigheterna 
Hökerum 7:42-7:44 och 7:46-7:47. Samt 
mellan fastigheterna Hökerum 7:69–7:70 och 
7:72–7:73 för att möjliggöra in- och utfarter för 
berörda fastigheter (se bild 10).  
 

 
Bild 10. Gemensamhetsanläggning för in- och utfarter.  

I västra delen av planområdet kommer två 
gator med vändplaner gå mellan fastigheterna 
Hökerum 7:9-7:11 och 7:12-7:14 respektive 
Hökerum 7:15-7:16 och 7:17. Gatorna används 
idag för biltrafik och föreslås planläggas 
därefter. I detaljplanen Hökerum 7:1 1971-12-
14 är gatorna bredare för att möjliggöra 
biluppställning/parkering. Dessa 
parkeringsområden har inte använts för avsett 
ändamål och föreslås därför ändras till 
kvartersmark. Enligt PBL 8 kap. 9 § p. 3–5 ska 
en byggbar tomt ordnas så att det finns 
anordningar som medger nödvändiga 
transporter och tillgodoser kravet på 
framkomlighet för utryckningsfordon. För att 
bygglov ska ges för bebyggelse över 50–75 m2 
måste vändplanerna vara utbyggda. Detta för 
att möjliggöra att sophämtning kan ske så nära 
fastighetsgräns som möjligt för 
permanentbostäder. Avståndet mellan 
bostadsentré och avfallsutrymme eller 
avlämningsplats för kärl- och säckavfall bör 
inte överstiga 50 meter. För fastigheterna 
Hökerum 7:9-7:17, 7:29-7:33, 7:43-7:48, 7:57, 
7:59-7:61 samt 7:69–7:73 behöver gator vara 
utbyggda innan bygglov kan ges för bebyggelse 
som överstiger byggrätten i detaljplanerna från 
1971 och 1987.   
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Bild 11. Vändplatser vid Öndarpsvägen. 

 
Bild 12. Vändplats vid Bäckvägen.  

 

 
Bild 13. Vändplats vid Hökerum 7:58-7:63. 

Gång- och cykelvägar 
Gatuområdet i plankartan breddas fram till 
bron (norr om Hökerum 7:38) för att 
möjliggöra en framtida utbyggnad av en gång- 
och cykelväg.  

Parkering 
Parkering föreslås ske dels inom respektive 
fastighet och i några fall i anslutning till 
fastigheterna. För parkeringen i anslutning till 
badplatsen möjliggörs en utökning av 
parkeringen vilket ingår i användningen N1, 
badplats. I detaljplanen Hökerum 7:1 1971-12-
14 finns parkeringsplatser planlagda mellan 
Hökerum 7:11 och 7:14 samt Hökerum 7:16 och 
7:17. Dessa nyttjas i dagsläget som tomtmark 
och föreslås planläggas därefter eftersom 
bedömningen är att dessa inte behövs för att 
uppfylla parkeringsbehovet.  
 
En yta som tidigare varit planlagd som 
gatumark med möjlighet till parkeringsplatser 
finns mellan Hökerum 7:41 och 7:46, denna 
nyttjas inte idag men planläggs som GATA1 i 
rubricerad detaljplan för att öka planens 
flexibilitet. 

STÖRNINGAR 

Buller 
Ökade byggrätter för befintliga fastigheter och 
nya bostäder kan innebära ökade 
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trafikmängder inom planområdet. 
Trafikökningen bedöms dock inte vara så stor 
att gällande miljökvalitetsnormer för 
trafikbuller kommer att överskridas. 
Närliggande fotbollsplan bedöms inte heller 
orsaka problematik med buller för närboende 
då bedömningen är att de högsta tillåtna 
riktvärdena underskrids vid yttervägg för 
intilliggande bostäder. Läs mer under 
”Förutsättningar – Buller”.  

Översvämningsrisk 
Området närmast sjön är utsatt för 
översvämningsrisk. En viktig åtgärd är att 
grönytor närmast sjön bevaras då vegetation 
kan fördröja, magasinera, infiltrera och 
avdunsta vatten, även nederbörden kan 
absorberas och därav minska tillrinningen till 
sjön. Idag finns stora parkytor mellan sjön och 
bebyggelsen. För de bostadsfastigheter som 
ligger inom riskzon 2 (beräknat högsta flöde) 
för översvämning införs även en bestämmelse 
om att byggnader ska utföras så att naturligt 
översvämmande vatten upp till nivån +193 
möh inte skadar byggnadens konstruktion. Det 
säkrar bebyggelsen från översvämning som har 
en högsta högvattenföring på +192,84 möh. 
Genom att anlägga en högre belägen väg som 
inte riskerar att översvämmas säkras också 
tillgängligheten för bostäder vid höga 
vattennivåer. Läs mer under ” Förutsättningar 
- Översvämningsrisk”.  

Närhet till lantbruksfastighet 
En del av planområdet ligger inom 500 meter 
från en lantbruksfastighet med djurhållning. 
Ett skyddsavstånd på 500 meter är det 
rekommenderade skyddsavståndet enligt 
Boverket. Avståndet på 500 meter är endast 
rekommendationer och utgör inte några 
rättsregler, kommunen ska i varje enskilt fall 
göra en bedömning av vilken 
omgivningspåverkan verksamheten har. 
Eftersom de berörda bostäderna är befintliga 
och bostadsområdet ligger på landsbygden 
bedöms inte närheten till lantbruksfastigheten 
innebära någon konflikt. Läs mer under 
”Förutsättningar – Närhet till 
lantbruksfastighet”.  

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten och avlopp 
För att minska risken för föroreningar från 
bristande avloppsanläggningar föreslås en 
utökning av verksamhetsområdet för VA. Detta 
medför att kommunen bygger ut VA inom 
området och varje fastighet ges en egen 
förbindelsepunkt för vatten och spillvatten. Till 
grund för detta finns en VA-utredning från 
2011 som förordade att stugområdet bör 
anslutas till det kommunala VA-nätet för att 
skydda Mogden och Viskan från föroreningar 
och övergödning. För flera fastigheter är 
dagens spillvattenhantering undermålig och 
behöver lösas för att klara gällande krav. Vid 
en ökad inflyttning till området kommer 
kraven på bra spillvattenlösningar att öka 
kraftigt. Problem att ordna bra lösningar 
uppstår speciellt för de fastigheter som 
översvämmas regelbundet. För att säkerställa 
en god och säker vattenförsörjning föreslås att 
ett helt nytt vattenledningsnät byggs ut i 
området. Läs mer i ”VA-utredning Mogden”. 

Dag- och dräneringsvatten 
Hantering av dagvatten ska inte ingå i 
kommunens verksamhetsområde, 
fastighetsägare ansvarar därför själva för 
dagvattenhanteringen.  
 
Dagvattenhanteringen inom området 
rekommenderas lösas med öppen 
dagvattenhantering, vilket är den lösning som 
används idag. Det kommer krävas en 
utbyggnad av dikessystemet och upprustning 
av befintliga diken. Öppna diken går idag 
utefter Öndarpsvägen och det finns möjlighet 
att bygga ut och utöka dessa inom 
användningsområdet för GATA1. Dagvatten 
föreslås kunna ledas i diken längs 
Öndarpsvägen för att sedan ledas ut mot sjön 
via en kulvert, sydväst om fastigheten 
Hökerum 7:38.  
 
På västra sidan av Bäckvägen finns möjlighet 
att bygga ut diken inom användningsområdet 
för GATA7. Diken föreslås också gå norr om 
den nya gatan, vilket möjliggörs inom 
användningsområdet för GATA2. Dagvatten 
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föreslås kunna ledas ner mot sjön via gatan 
som går ner mellan fastigheterna Hökerum 
7:68 och 7:69. Där gatan övergår till parkmark 
utgörs marken av sand och en grusbädd 
rekommenderas. Ett befintligt dike går även 
söder om GATA2. Det föreslås förlängas så 
dagvatten kan ledas ut mot grönområdet som 
planläggs som PARK1 i östra delen av 
planområdet.  
 
För GATA4 rekommenderas diken gå norr om 
gatan, dagvatten kan sedan ledas mot 
Öndarpsvägen. Fastigheterna Hökerum 7:59 
och 7:60 rekommenderas att släppa sitt 
dagvatten i den gröna passagen mellan 
fastigheterna. Diken kan även behövas i 
fastighetsgränser mellan befintliga fastigheter 
för att skapa goda möjligheter till avledning av 
dagvatten i framtiden. Detta gäller främst i de 
norra och mellersta delarna av området där det 
sluttar brant och fastigheterna ligger tätt. 
Erforderliga områden för dagvattenhantering 
har avsatts som markreservat för 
gemensamhetsanläggning för dagvatten inom 
kvartersmark. Inom vissa delar av området 
finns även diken som kan rustas upp. Läs mer 
om dagvatten i ”VA-utredning Mogden”. 

El, tele, bredband och värme 
Planområdet är idag anslutet till el och tele och 
kommer även att anslutas till fiber.  

Avfall 
För att det ska vara lätt för boende att lämna 
sitt avfall bör avfallsutrymme ligga så nära 
bostäderna som möjligt. Avståndet mellan 
bostadsentré och avfallsutrymme eller 
avlämningsplats för kärl- och säckavfall bör 
inte överstiga 50 meter men får avgöras från 
fall till fall beroende på lokala förhållanden. 
För att sophämtning ska ske vid 
fastighetsgräns för permanentbostäder 
reglerar rubricerad detaljplan att vändplaner 
(anpassade efter större fordon) ska vara 
utbyggda för att bygglov ska ges för byggnader 
som överstiger 50 m2.   

Brandvattenförsörjning 
Brandvattenförsörjning föreslås lösas med 
alternativsystemet.   
 

 

PLANBESTÄMMELSER 

Allmänna platser 
Inom planområdet finns allmänna platser i 
form av gator samt natur- och parkområden. 
Alla allmänna platser föreslås ha enskilt 
huvudmannaskap. GATA1 – GATA7, medger 
gata med enskilt huvudmannaskap för 
Öndarpsvägen, Bäckvägen, Bergvägen, 
Strandvägen samt den nya gatan. PARK1 
medger park med enskilt huvudmannaskap 
och NATUR1 medger natur med enskilt 
huvudmannaskap.  

Kvartersmark 
På kvartersmark tillåts B, bostäder, E1, 
transformatorstation, E2, vattenverk, R1, 
idrottsplats och N1, badplats. Kommunen är 
ägare till badplatsen, således bedöms inte 
allmänhetens tillgång till den försämras. 

Vattenområden 
Vattenområden planläggs till största del som 
W, öppet vattenområde. Rubricerad detaljplan 
medger också befintliga båt- och badbryggor. 
Vattenområdet planläggs som: W1 högst en 
småbåtsbrygga får anläggas, W2 högst en 
badbrygga får anläggas och W3 högst en 
båtramp får anläggas  

Egenskapsbestämmelser 
Inom egenskapsområden som avser 
bostadsbebyggelse finns bestämmelsen e1. 
Bestämmelsen anger att fastigheter mindre än 
1000 m2 medges en byggnadsyta på 160 m2, 
varav högst 50 m2 för komplementbyggnader. 
Den anger även att fastigheter större än 1000 
m2 medges en byggnadsyta på 200 m2, varav 
högst 50 m2 för komplementbyggnader. 
d1 700 medger att minsta tillåtna 
fastighetsstorlek är 700 m2, vilket är anpassat 
efter de minsta fastigheterna i området.  

 
Bestämmelsen p1 anger att huvudbyggnad ska 
placeras minst 4 meter från fastighetsgräns. 
Bestämmelsen f1 anger att endast friliggande 
enbostadshus får uppföras. Höjden för alla 
bostadshus regleras i högsta nockhöjd i möh, 
vilken varierar inom planområdet och medger 
en våning.   
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Utfartsförbud finns längs fastighetsgränserna 
mot Öndarpsvägen fram till badplatsens 
parkering och syftar till att öka 
trafiksäkerheten då det är en högre andel trafik 
fram till den kommunala badplatsen.  
 
b1 medger att byggnader ska utföras så att 
naturligt översvämmande vatten upp till nivån 
+193 möh inte skadar byggnadens 
konstruktion. Bestämmelsen n1, bäcken får 
inte kulverteras, syftar till att reglera att 
avrinningen i bäcken, som rinner genom 
marken planlagd som kvartersmark inte 
minskas genom kulvertering. 

Administrativa bestämmelser 
Strandskydd som inträder vid planläggning 
upphävs för kvartersmark och gatumark. 
 
Den administrativa bestämmelsen, u1, anger 
att det finns markreservat för allmännyttiga 
underjordiska ledningar. Bestämmelserna, g1 

och g2, anger att det finns markreservat för 
gemensamhetsanläggning för utfartsvägar, 
som ska säkra berörda fastigheters in- och 
utfarter mot GATA2.  
 
g3 anger att det finns markreservat för 
gemensamhetsanläggning för dagvatten.  

 
Äldre tallar inom strandområdet bör bevaras 
då dessa har potential att utveckla högre 
naturvärden i framtiden. Bestämmelser om 
marklov har därför införts i plankartan. a1 
medger att marklov krävs för att fälla tallar 
med en stamdiameter större än 30 centimeter 
inom allmän platsmark. a2 medger att marklov 
krävs för att fälla tallar med en stamdiameter 
större än 30 centimeter inom kvartersmark. 
 
För att permanentbostäder ska ha en god 
tillgänglighet finns administrativa 
bestämmelser om att gator måste vara 

utbyggda innan fastigheter kan ges en byggrätt 
som överstiger byggrätten i detaljplanerna från 
1971 respektive 1987. Bestämmelsen a3 anger 
att bygglov inte får ges för bebyggelse som 
överstiger 50 m2 förrän GATA2 är utbyggd. 
Bestämmelsen a4 anger att bygglov inte får ges 
för bebyggelse som överstiger 75 m2 förrän 
GATA2 är utbyggd. Bestämmelsen a5 anger att 
bygglov inte får ges för bebyggelse som 
överstiger 75 m2 förrän g2 för gata och GATA2 
är utbyggd. Bestämmelsen a6 anger att bygglov 
inte får ges för bebyggelse som överstiger 50 
m2 förrän g1 för gata är utbyggd. Bestämmelsen 
a9 anger att GATA4 måste vara utbyggd innan 
bygglov kan ges för bebyggelse som överstiger 
75 m2. 
 
För att sophämtning ska kunna ske så nära 
fastighetsgränsen som möjligt för 
permanentbostäder ska vändplaner byggas ut. 
Bestämmelsen a7 anger att bygglov inte får ges 
för bebyggelse som överstiger 50 m2 förrän 
GATA5 är utbyggd. Bestämmelsen a8 anger att 
bygglov inte får ges för bebyggelse som 
överstiger 50 m2 förrän GATA6 är utbyggd. 
Bestämmelsen a11 anger att bygglov inte får ges 
för bebyggelse som överstiger 50 m2 förrän 
GATA7 är utbyggd. 

 
Genomförandetiden är 10 år från det att 
detaljplanen har fått laga kraft. Inom hela 
området är genomförandetiden fördröjd och 
börjar gälla den dag verksamhetsområde 
inrättas för kommunalt VA. 

Upphävande av detaljplan 
Det skrafferade området visar den del som 
upphävs när planen får laga kraft. Delen som 
upphävs är tidigare planlagd som naturmark 
och ingår inte i köpet av den allmänna 
platsmarken som samfällighetsföreningen 
Mogdens Strand gjort. Syftet med 
upphävandet är att släcka hela detaljplanen 
från 1987.  
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TIDIGARE 
STÄLLNINGSTAGANDEN 
ÖVERSIKTSPLAN 
I gällande översiktsplan för Ulricehamns 
kommun (antagen 2015-10-29) pekas 
planområdet ut som ett LIS-område för 
bostäder med syfte att utveckla sjönära och 
attraktiva etableringar på landsbygden, vilket 
vitaliserar samhällslivet utanför 
centralorterna. 

DETALJPLAN 
För planområdet finns det två gällande 
detaljplaner: Hökerum 7:1 1971-12-14 och 
Hökerum 7:7 1987-04-24. Detaljplanen från 
1971 reglerar den minsta tomtytan till 700 m2 
och den maximala byggnadsytan till 50 m2. 
Detaljplanen från 1987, som omfattar en 
mindre del av det aktuella planområdet 
reglerar den minsta tomtytan till 900 m2 och 
den maximala byggnadsytan till 75 m2 samt 
uthus/garage på högst 25 m2. 

RIKSINTRESSEN 

Kulturmiljövård 
Hela planområdet ligger inom riksintresse för 
kulturmiljövård, Vädersholm (Härna och 
Södra Vings socken). Detta eftersom 
fornlämningsmiljön avspeglar områdets 
framträdande roll under järnåldern och dess 
strategiska betydelse under medeltiden. 
Uttryck för riksintresset är bland annat 
storhögar, gravfält, ensamliggande gravar, 
runstenar, Södra Vings kyrka från 1100-talet 
och Vädersholms medeltida borgruin.  

VATTENSKYDDSOMRÅDE 
Området ligger inom primär och sekundär 
skyddszon för Hökerums vattenskyddsområde, 
och tertiär skyddszon för Öresjös 
vattenskyddsområde. Skyddsföreskrifter 
fastställdes av kommunfullmäktige § 21 2006-
03-27 och innebär i kort att tillstånd från 
berörd tillsynsmyndighet krävs vid schaktning, 
pålning, underjordsarbete och dylikt. 
 

 
Bild 14. Röd = primär skyddszon, blå = sekundär 
skyddszon, lila = tertiär skyddszon.   

STRANDSKYDD 
Enligt MB 7 kap. råder generellt strandskydd 
100 meter vid sjöar och vattendrag för att 
tillgodose allmänhetens tillgång till friluftsliv 
samt för att bevara goda livsvillkor för växt och 
djurlivet. För sjön Mogden gäller utökat 
strandskydd med 200 meter. Strandskyddet 
sträcker sig från strandlinjen både ut i vattnet 
och upp på land. Enligt MB 7 kap. 18 g § gäller 
strandskyddet åter om detaljplanen ersätts 
med en ny detaljplan. Strandskyddet som 
återinträder vid ny detaljplan föreslås 
upphävas för kvartersmark och gatumark. 

FÖRUTSÄTTNINGAR  
NATUR OCH KULTUR 

Mark, vegetation och naturvärden 
Planområdet sluttar från norra gränsen ner 
mot sjön Mogden. De delarna av området som 
ligger längre ner mot sjön är mycket flacka och 
grundvattnet ligger högt i området. 
Strandområdet är öppet och gräsbevuxet 
blandat med högvuxna tallar och lövträd. 
Naturen består i huvudsak av skog med glest 
stående lövträd där björk dominerar. De flesta 
träden är förhållandevis klena. Fältskiktet 
förefaller gödselpåverkat med bland annat 
maskrosor. Området har en stark mänsklig 
prägel och innebär att de biologiska värdena 
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inom området är generellt låga. Vissa delar av 
området har dock ett lite högre värde eller 
värden som har potential att utvecklas i 
framtiden.  

Naturvärden 
Den västra delen av planområdet är utpekat 
som område för regionalt värdefulla 
odlingslandskap i länsstyrelsens kartdatabas. 
Utpekandena är generella och omfattar stora 
vidsträckta områden. 
Naturvärdesinventeringen beskriver att 
området har potential att utveckla högre 
naturvärden i framtiden. Idag finns relativt 
gamla tallar som om de lämnas för fri 
utveckling har potential att utveckla högre 
värden. Strandmiljön i sig är värdefull med 
blottade, exponerade ytor som är miljöer för 
den primära torrmarksfaunan.  

 
Bild 15. Tallar sydväst om badplatsen. 

Geoteknik  
Enligt kommunens jordkarta består marken av 
blockighet, morän och sand. Information från 
SGI:s Vägledning ras, skred och erosion visar 
att strandlinjen består av hög eroderbarhet. 
Marken närmast Mogden består av ej fastmark 
och de övre liggande områdena av fastmark 
(se bild 14). Uppskattat jorddjup till berg är 
som mest 20–30 meter och i vissa delar 10–20 
meter (se bild 15). 
 

 
Bild 16. Rosa = ej fastmark, grönt = fastmark. Kartbild: 
SGI Vägledning Ras, skred och erosion 
 

 
Bild 17. Uppskattat jorddjup. Grönt = 0 meter, gult = 3–
5-meter, orange = 5–10 meter, rött (ljus) = 10–20 meter, 
rött (mörk) = 20–10 meter. Kartbild: SGI Vägledning 
Ras, skred och erosion. 
  
Enligt PM geoteknik för detaljplan Hökerum 
7:7 m.fl. visar SGU:s digitala jordkarta att 
undersökningsområdet består av sandig 
morän, alternativt sand. Markytan i områdena 
med fastmark sluttar generellt med en lutning 
som varierar mellan 1:10 och 1:20. Ställvis kan 
det förekomma lutningar på upp mot 1:5. I 
områdena som utgörs av sand är sluttningen 
mycket flack och sjön Mogden är i området 
mycket långgrund.  

Bedömd jordlagerföljd utifrån kartmaterial och 
platsbesök, lutningarna i området och de 
begränsade lasterna från planerade byggnader 
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gör att stabiliteten i området bedöms vara 
tillfredsställande enligt gällande krav och 
normer. Risken för skadliga sättningar bedöms 
vara mycket små. Enligt erfarenhet från 
boende har ingen husägare haft problem med 
sättningar. 

Markföroreningar 
Det finns inga kända markföroreningar inom 
planområdet enligt länsstyrelsens EBH-stöd. 

Radon 
Planområdet ligger inom ett område med 
isälvsmaterial och är klassat som 
normalriskområde för radon.  

Fornlämningar 
Området omfattas av riksintresse för 
kulturmiljövård och centralt i planområdet 
finns en fornlämning i form av en 
stenkrets/stenrad. Fornlämningen vid 
Svedjorna som utgörs av en runristning och 
gravfält ligger utanför planområdet i öster. 
Väster om planområdet finns fornlämningar i 
form av stensättningar.   

BEBYGGELSE OCH SERVICE 

Bebyggelse 
Totalt finns det 59 bostadsfastigheter och av 
dessa är sju fastigheter obebyggda. Majoriteten 
av den befintliga bebyggelsen har växt fram 
under 1950- och 60-talet, men även nyare 
bebyggelse finns inom området. På grund av 
ett nu upphävt beslut från Miljö- och 
byggnämnden 2010-04-06 tillkom några 
byggnader på 160 m2 respektive 220 m2.  
 
Bostadsfastigheterna varierar i storlek men 
majoriteten av fastigheterna är omkring 800–
1200 m2. Det finns dock cirka fem fastigheter 
som är omkring 700 m2 samt nio fastigheter 
som är 1300–1700 m2 och två fastigheter som 
är 2000 m2 och 2300 m2.  

Skola, affär, vård 
Avståndet till närmaste låg- och 
mellanstadieskola, Hökerumsskolan (årskurs 
F-6), är 1,8 kilometer. Avståndet till 
högstadieskola, Ätradalsskolan i Timmele 
(årskurs 7–9) är cirka 13 kilometer. Avståndet 
till Tingsholmsgymnasiet i Ulricehamn är cirka 

15 kilometer. Även vårdcentral återfinns i 
centrala Ulricehamn. En mindre 
livsmedelsaffär finns i Tolkabro cirka 5 
kilometer bort och större livsmedelsaffär finns 
i centrala Ulricehamn. 

Återvinningsstation 
En mindre återvinningsstation finns 2 
kilometer från planområdet på Brovallavägen i 
Hökerum. En större återvinningscentral finns 
norr om tätorten Ulricehamn och ligger cirka 
20 kilometer från planområdet. 

FRIYTOR 

Vattenområden 
Mogden har ett maximalt djup på 3 meter, 
dock är sjön till största delen betydligt 
grundare. En badbrygga och två båtbryggor 
finns inom planområdet.  

Rekreation 
Den offentliga badplatsen har goda möjligheter 
till lek och rekreation. I övrigt är området 
mycket naturnära och omfattas av flera stora 
naturområden. Inom planområdet i anslutning 
till bostäderna i väst ligger fotbollsplanen 
Slottsvallen.  

GATOR OCH TRAFIK 

Gatunät och trafik 
Området nås från väg 1829 där Trafikverket är 
väghållare som går genom Hökerum. Väg 1829 
övergår sedan till Slottsvägen och sedan 
Öndarpsvägen som båda är enskilda vägar. Väg 
1829 har en ÅDT på 1400 fordon fram till 
Slottsvägen. Vägarna inom planområdet 
förvaltas av Hökerum-Öndarps 
samfällighetsförening. Huvudvägarna är 
belagda med asfalt medan de mindre 
anslutningsvägarna är grusade.  

Gång- och cykelvägar 
Det finns inga gång- och cykelvägar inom 
planområdet. 

Kollektivtrafik 
Avståndet till närmaste hållplats är 1,3 
kilometer och området saknar enligt gällande 
översiktsplan tillräcklig närhet till 
kollektivtrafik. 
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Parkering 
I detaljplanen Hökerum 7:1 1971-12-14, finns 
flera mindre ytor inom planområdet utpekade 
som parkering, men endast några av dessa ytor 
används idag som parkering. En parkering 
ligger i anslutning till den offentliga 
badplatsen. Inom fyra olika områden i 
planområdet finns servitut för parkering. Läs 
mer nedan under ”Servitut för väg och 
parkering”.  

Servitut för väg och parkering 
Inom planområdet finns servitut där berörda 
fastigheter har rätt att använda områden som 
väg och parkering. Servituten är till förmån 
för: (1) Hökerum 7:15, 7:17, (2) Hökerum 7:19-
7:22, (3) Hökerum 7:35 och 7:36 samt (4) 
Hökerum 7:43-7:45 och 7:70. I samtliga fall 
belastar servituten Hökerum 7:78.  

STÖRNINGAR 

Buller 
Inget trafikbuller förekommer i eller i 
anslutning till planområdet och vägarnas 
hastighet begränsas till 30 km/h inom 
planområdet. Enligt framtagen bullerkartering 
beräknas miljökvalitetsnormer för trafikbuller 
underskridas med god marginal. 
Idrottsanläggningar likställs med 
industribuller och enligt Naturvårdsverkets 
regelverk är de högsta tillåtna riktvärdena från 
idrottsanläggningar vid yttervägg för 
intilliggande bostäder 50 dB(A) 06:00-18:00 
och 45 dB(A) 18:00-22:00 (se tabell 1).  
 
Tabell 1. Högsta ljudnivå från industri/annan 
verksamhet. 

Leq dag Leq kväll Leq natt Lördag, söndag, 
helgdag

(06-18) (18-22) (22-06) (06-22)

50 dB(A) 45 dB(A) 45 dB(A) 45 dB(A)  

Översvämningsrisk 
Mellan bebyggelsen och sjön Mogden finns ett 
parkområde och i övrigt består planområdet 
till stor del av gröna ytor. Området närmast 
sjön är utsatt för översvämningsrisk och ligger 
inom riskzon 2–4 enligt länsstyrelsens rapport 
Stigande vatten. Inom riskzon 4 (100-års 

flöde) ska helårsboende samt delårs- och 
besöksboende undvikas. Inom riskzon 3 (200-
års flöde) ska helårsboende undvikas och 
delårs- och besöksboende kräver 
sannolikhetsreducerade åtgärder. Inom 
riskzon 2 (högsta beräknade flöde) kräver både 
helårsboende samt delårs- och besöksboende 
sannolikhetsreducerade åtgärder.  
 
Cirka 23 fastigheter ligger inom högsta 
beräknade flöde där helårsboende, 
delårsboende och besöksboende kräver 
sannolikhetsreducerade åtgärder. Dessa 
fastigheter är: Hökerum 7:10, 7:11, 7:13, 7:14, 
7:16, 7:17-7:19, 7:24, 7:26, 7:34, 7:38, 7:39-
7:41, 7:46-7:48, 7:65, 7:66 och 7:71–7:73. Cirka 
nio fastigheter ligger också delvis inom 200-
års flöde, där helårsboende ska undvikas och 
delårsboende och besöksboende kräver 
sannolikhetsreducerade åtgärder, samt 100-års 
flöde, där helårsboende, delårsboende och 
besöksboende ska undvikas. Dessa fastigheter 
är: Hökerum 7:41, 7:46-7:48, 7:65, 7:66 och 
Hökerum 7:71–7:73.  
 

 
Bild 18. Översvämningskartering. Orange = zon 2, 
beräknat högsta flöde. Ljusblå = zon 3. Blå=zon 4, 100-
årsflöde.  

Två bäckar rinner in i planområdet norrifrån 
och rinner samman centralt i planområdet. 
Tidvis kan vattenflödet vara kraftigt och orsaka 
översvämningar inom den södra, centrala 
delen av planområdet där bäcken rinner ut i 
Mogden och 150–200 meter uppströms. 
Dessutom översvämmas strandområdet och 
fastigheterna närmast sjön i östra delen av 
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planområdet. Enligt VA-utredningen är 
medelvattenföring +190,16 möh. Den högsta 
högvattenföringen på 50 år är +192,72 möh 
och högsta högvattenföring på 100 år +192,84 
möh. Det finns ett principbeslut att inga 
bygglov beviljas för nya bostäder eller annan 
känslig bebyggelse med en lägre färdig 
golvhöjd än+193,5 möh runt Mogden. Vilket 
ger möjlighet för området att svämmas över 
vid höga sjönivåer och stora dagvattenflöden 
utan att egendom skadas. 
 

 
Bild 19. Strandvägen vid 7:38. 

 

 
Bild 20. Strandvägen. Foto: Ola Alinvi. 

 

 
Bild 21. Bäcken vid 7:34. 
 

 
Bild 22. Bäcken vid 7:38. 

Tillgänglighet  
Tillgängligheten till fastigheterna är begränsad 
för de delar av planområdet som översvämmas 
regelbundet.  

Närhet till lantbruksfastighet 
Omkring 22 fastigheter ligger inom 500 meter 
från en lantbruksfastighet, belägen väster om 
planområdet. Riktvärden för skyddsavstånd till 
djurhållning i lantbruk är 500 meter enligt 
Boverkets rekommendationer. De störningar 
som kan uppstå är lukt, ansamling av flugor 
och buller. Omgivningspåverkan från 
djurhållning är mer eller mindre accepterad på 
landsbygden men konflikter kan uppstå i 
samband med tätortsutbyggnad i 
jordbruksområden.  

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten och avlopp 
Vattenfrågan i området löses idag genom 
Hökerum-Öndarps samfällighetsförening som 
har en allmän anslutning till vattennätet. 
Spillvattenhanteringen inom området sker till 
övervägande del med trekammarbrunnar av 
varierande ålder på respektive fastighet. Det 
förekommer även ett antal slutna tankar i 
området. I början av 1990-talet inventerades 
avloppen inom området och informationen är 
fortfarande aktuell. Vissa fastighetsägare har 
åtgärdat sina avlopp efter denna inventering 
och ungefär 34 fastigheter har avlopp anlagda 
efter 1997. År 2020 bedöms avloppen vara 
mellan 9–19 år gamla.  
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Dagvatten 
Dagvattenhanteringen inom området sker 
genom öppna system. Det finns diken av 
varierande kvalitet utefter de flesta vägarna. 
Allt dagvatten leds till Mogden. Det förkommer 
enbart korta sträckor med dagvattenledningar 
som främst utgör korsningar med vägar. Det 
finns även en bäck som avvattnar högre 
liggande naturmarksområden. Bäcken rinner 
genom området och korsar tomtmark och 
rinner under ett befintligt hus. Strandvägen 
som löper närmast sjön samt de lägre delarna 
av Öndarpsvägen översvämmas regelbundet 
vilket innebär problem med 
dagvattenhanteringen i dessa delar av 
området. 

El, tele, opto, bredband och värme 
Planområdet är idag anslutet till el och tele. 

Avfall 
Sophämtning sker vid entréer till varje 
delområde genom att fastighetsägare kör ner 
soptunnor till Öndarpsvägen.  

UNDERSÖKNING OM 
BETYDANDE 
MILJÖPÅVERKAN  
UNDERSÖKNING  
Kommunen har gjort en behovsbedömning och 
bedömt att genomförandet av detaljplanen inte 
kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 
Varken någon enskild faktor eller faktorernas 
samlade effekter bedöms vara så omfattande 
att en miljökonsekvensbeskrivning behövs för 
att undersöka och utvärdera konsekvenserna 
av planens genomförande. Genom att området 
ansluts till kommunalt VA kommer den 
negativa påverkan på miljön att minska. 
Samråd med länsstyrelsen har skett 2017-07-
05.  

ARTSKYDDSFÖRORDNING 
Det bedöms inte finnas miljöer som är 
lämpliga för några arter i 
artskyddsförordningen. 
 

KONSEKVENSBESKRIVNING 
HUSHÅLLNING MED MARK OCH 
VATTEN  
Rubricerad detaljplan innebär ett högre 
utnyttjande av marken då den medger att 
befintligt fritidshusområde på sikt övergår till 
ett villaområde. Inom planområdet kommer 
befintliga fritidshus få ökade byggrätter och en 
viss förtätning medges. Vissa grönytor bevaras, 
planförslaget bedöms därmed innebära en 
effektiv hushållning med mark och vatten. 

MILJÖKVALITETSNORMER FÖR LUFT  
Kommunen bedömer att planens 
genomförande inte innebär att gällande 
miljökvalitetsnormer för luft kommer att 
överskridas. Detta då området har en 
begränsad trafikmängd och ligger naturnära 
med en hög luftgenomströmning.  

MILJÖKVALITETSNORMER FÖR 
TRAFIKBULLER  
Detaljplanen kommer att innebära ökade 
trafikmängder i och med att området medger 
permanentbostäder. Trafikökningen bedöms 
dock inte vara så stor att gällande 
miljökvalitetsnormer för trafikbuller kommer 
att överskridas.  

MILJÖKVALITETSNORMER FÖR 
VATTEN 
Sjön Mogden bedöms ha en god ekologisk 
status och god kemisk ytvattenstatus. 
Grundvattenstatusen för planområdet 
(SE641659-135107) har god kvantitativ status 
och god kemisk grundvattenstatus. En 
anslutning till kommunalt VA bedöms utgöra 
en förbättring jämfört med de enskilda 
avloppsanläggningar som förekommer inom 
planområdet. Miljökvalitetsnormer bedöms 
därför inte påverkas negativt av detaljplanens 
genomförande.  

ÖVERSVÄMNINGSRISK 
Åtgärder för att hantera att inga väsentliga 
översvämningsskador ska uppkomma är att 
byggnader ska utföras så att naturligt 
översvämmande vatten upp till nivån +193 
möh inte skadar byggnadens konstruktion. 
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Detta ger möjlighet för området att svämmas 
över vid höga sjönivåer utan att egendom 
skadas. För att säkra tillgängligheten till 
bebyggelsen kommer också Strandvägen 
kompletteras med en ny gata och 
gemensamhetsanläggning för gata högre upp i 
området. För all bebyggelse som överstiger 
50–75 m2 krävs en anslutning till den nya 
gatan och/eller gemensamhetsanläggning för 
gata.  
 
Planområdet består till stor del av grönytor 
som ligger mellan sjön och bostadshusen som 
kan absorbera, infiltrera och fördröja vatten 
vid höga flöden och därav minska risken för 
översvämning. Genom utbyggnad och 
utökning av öppna system för dagvatten kan 
också risken för höga flöden minska i 
planområdet.  

NATURVÄRDEN 
Inom området finns inga utpekade 
naturvärden och vissa av de värden som 
bedöms kunna skapas i framtiden ligger inom 
mark som planläggs som natur- eller 
parkmark. För att skydda de tallar som tros 
kunna utveckla högre naturvärden i framtiden 
finns en bestämmelse om att marklov krävs för 
att fälla tallar med en stamdiameter större än 
30 centimeter.  

KULTURMILJÖVÄRDEN 
Viktiga uttryck i riksintresset för 
kulturmiljövård är storhögar, gravfält, 
ensamliggande gravar, runstenar med mera. 
Rubricerad detaljplan bedöms inte skada 
riksintresset eftersom området är 
ianspråktaget och inga av de kvalitéer som 
beskrivs i riksintresset finns inom området. 
Endast en mindre yta längs med Öndarpsvägen 
samt en yta norr om den nya vägdragningen 
möjliggör för ytterligare bostäder. En 
stenkrets/stenrad har påträffats inom 
planområdet och i övrigt finns en fornlämning 
inom Svedjorna utanför planområdet.    

STRANDSKYDD 
Detaljplanen föreslår att strandskyddet 
upphävs för kvartersmark och gatumark inom 
planområdet. Detta då marken tagits i anspråk 

på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften samt att området 
behöver tas i anspråk för att tillgodose ett 
angeläget allmänt intresse som inte kan 
tillgodoses utanför området. Det anses vara 
angeläget att kunna reglera den befintliga samt 
tillkommande bebyggelsen.  

DAGVATTENHANTERING  
Dagvatten föreslås lösas med öppna system 
genom att bygga ut och utöka de befintliga 
dikena i området. Erforderliga områden inom 
kvartersmark har avsatts för 
dagvattenhantering som markreservat för 
gemensamhetsanläggning för dagvatten. 
 
Dessa lösningar kommer innebära en minskad 
risk för förorening och övergödning i Mogden 
och Viskan, samt en förbättrad 
dagvattensituation. Bedömningen är att 
dagvatten kan hanteras lokalt och inte kommer 
vara förorenat eftersom området endast utgörs 
av bostadsbebyggelse. Eftersom 
dagvattenhanteringen inte kommer ingå i 
kommunens verksamhetsområde kommer 
fastighetsägare ansvara och bekosta en 
utbyggnad av dagvattensystemet.  

VATTEN OCH AVLOPP 
Området föreslås ingå i verksamhetsområdet 
för VA. Det innebär att en anslutningskostnad 
för kommunalt VA kommer bli aktuell för 
samtliga fastighetsägare. Fastighetsägare blir 
betalningsskyldiga när en förbindelsepunkt för 
vatten och spillvatten meddelats. 
Fastighetsägare ansvarar själva för 
ledningsdragning från förbindelsepunkten till 
sitt hus. Då anläggningskostnader riskerar att 
kraftigt överstiga intäkterna kan en särtaxa bli 
aktuell, vilket innebär en förhöjd 
anläggningsavgift. Frågan om särtaxa kan 
UEAB pröva först efter att ett 
verksamhetsområde för VA upprättats.  

SKYDDSAVSTÅND TILL 
LANTBRUKSFASTIGHET 
Boverket rekommenderar ett skyddsavstånd på 
500 meter för bostäder från lantbruksfastighet 
med djurhållning. Dessa rekommendationer 
gäller främst när områden planläggs för ny 



 

SAMRÅD   24 

SAMRÅD   24

bebyggelse. I detta fall finns omkring 22 
bostäder på ett mindre avstånd än 500 meter. 
Eftersom planområdet är beläget på 
landsbygden där verksamheter med 
djurhållning är mer eller mindre accepterat 
bedömer kommunen att det befintliga 
avståndet inte utgör någon konflikt. 

PLANSTRIDIG BEBYGGELSE 
Rubricerad detaljplan innebär att vissa 
byggnader blir planstridiga på grund av en 
placeringsbestämmelse att huvudbyggnad ska 
placeras minst 4 meter från fastighetsgräns. 
Följande fastigheter kommer vara planstridiga: 
Hökerum 7:11, 7:12, 7:14, 7:15, 7:17-7:19, 7:24, 
7:29, 7:35, 7:37-7:39, 7:41, 7:43, 7:51, 7:66, 
7:70 och 7:73. De finns även byggnad som 
överskrider den byggyta som medges i 
rubricerad detaljplan och som därför fortsätter 
vara planstridig. Byggnaden finns inom 
fastigheten Hökerum 7:26.  
 
En konsekvens av planstridig bebyggelse är att 
bygglov för ombyggnation av befintlig byggnad 
som strider mot planbestämmelsen inte kan 
beviljas. På de ställen där markens 
förutsättningar tillåter det möjliggör 
detaljplanen för fastighetsägarna att, genom 
fastighetsbildning, undanröja planstridighet 
med placering av huvudbyggnader. Fastigheter 
som med fastighetsbildning kan göras 
planenliga är: Hökerum 7:12, 7:17 och 7:51.  

FÖRRÄTTNINGSKOSTNADER 
Huvudparten av vägnätet i området ingår i 
gemensamhetsanläggningen Hökerum GA:1, 
vilken kommer omprövas i en 
lantmäteriförrättning som bekostas av 
fastighetsägare. För berörda fastighetsägare 
kommer även kostnader för inrättande av 
gemensamhetsanläggningar tillkomma. Utöver 
det kan lantmäterikostnader för ombildning av 
fastigheter tillkomma för berörda fastigheter. 
Om flera fastigheter förvärvar mark kan 
ansökan om fastighetsreglering samordnas för 
att hålla nere kostnaderna. 

GATUNÄT OCH TRAFIK 
Detaljplanen möjliggör en högre exploatering 
och genom att fritidshusområdet övergår till 

ett område med åretruntboende kommer fler 
att röra sig till och från området. Bedömningen 
är att de befintliga gatorna kommer ha en 
kapacitet för att hantera den förväntade 
trafikökningen. Detaljplanen möjliggör också 
en breddning av vägområdet för att möjliggöra 
en gång- och cykelväg.   

Eftersom fastighetsägarna ansvarar för 
utbyggnad och förvaltning av gatunätet 
kommer anläggandet av en ny gata samt 
skötsel och underhåll av befintliga gator 
bekostas av fastighetsägare. Detta görs i 
enlighet med andelstal som beslutas av 
lantmäteriet. Det innebär att de boende som 
bedöms ha nytta av vägen kommer få bekosta 
utbyggnaden av den. För att uppfylla ökade 
krav på tillgänglighet för permanentboende 
behöver den nya gatan vara utbyggd innan 
större byggrätter kan medges. Vissa tomter 
kommer behöva avstå eller upplåta mark för 
vägändamål. 

BYGGLOVSKOSTNADER 
Planavgift kommer tas ut vid bygglov enligt 
gällande taxa.  

PLANALTERNATIV 
Planförslaget ger möjlighet till större 
byggrätter vilket bättre stämmer överens med 
förutsättningarna och efterfrågan i området. 
Om planområdet byggs ut enlighet med 
förslaget innebär det att området på sikt 
ändrar karaktär från fritidshusområde till 
villaområde. Utbyggnadsalternativet kräver att 
en ny gata anläggs ovanför Strandvägen, för 
byggrätter som överstiger 50–75 m2, för att 
uppfylla tillgänglighetskravet vid höga 
vattenstånd. Det ställs också krav på att gator 
med vändplaner byggs ut innan bygglov kan 
ges för byggrätter som överstiger 50–75 m2. 
Genom en förtätning av området kommer 
andelen gröna ytor minska. Dock kan en 
förtätning och ökade byggrätter bidra till att 
fastigheterna kan antas stiga i värde. Genom 
att nya byggrätter tillskapas förväntas 
anslutningsavgifterna för VA bli lägre i 
området då kostnaderna kan fördelas på fler 
anslutna fastigheter.  
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NOLLALTERNATIV 
Nollalternativet innebär att byggrätterna 
fortsättningsvis begränsas till 50–75 m2. Det 
innebär också att ingen ny gata byggs och 
tillgängligheten till fastigheterna i de 
strandnära områdena förblir inskränkt på 
grund av översvämningarna. Utbyggnaden av 
kommunalt VA är inte en del av planprocessen 
och därför kan fritidshusområdet anslutas till 
kommunalt VA, för att hantera den negativa 
miljöpåverkan från enskilda avloppslösningar.  

SAMMANVÄGD BEDÖMNING 
Detaljplanens genomförande innebär stora 
kostnader för fastighetsägare. Bedömningen är 
dock att större byggrätter och en förtätning 
kommer motivera de höga kostnaderna. Större 
byggrätter innebär en värdeökning och fler 
fastigheter innebär att kostnaden för 
kommunalt VA fördelas på fler fastigheter. 
Sammantaget bedöms detaljplanens 
genomförande bidra till en positiv utveckling 
av området. 
 
 
 
 

 



 

SAMRÅD   26 

SAMRÅD   26

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
INLEDNING 
Genomförandebeskrivningen redovisar de 
organisatoriska, fastighetsrättsliga, 
ekonomiska och tekniska åtgärder som 
behöver vidtas för att genomföra detaljplanen. 
Den ska redovisa vem som vidtar åtgärderna 
och när de ska vidtas.  
 
Genomförandebeskrivningen har ingen 
självständig rättsverkan. Detaljplanens 
bindande föreskrifter framgår istället av 
plankartan och planbestämmelser. 
Genomförandebeskrivningen förtydligar 
detaljplanens syfte ur genomförandesynpunkt 
och blir därigenom vägledande vid 
genomförandet av detaljplanen. 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Huvudmannaskap 
Med huvudmannaskap avses bland annat 
ansvaret för iordningställande och underhåll 
av allmän platsmark inom planområdet. 
Rubricerad detaljplan föreslår att enskilt 
huvudmannaskap, även fortsättningsvis, ska 
gälla. Det enskilda huvudmannaskapet innebär 
att det är fastighetsägarna inom planområdet 
som ska ansvara för finansiering, anläggande 
och för framtida drift och underhåll av allmän 
plats. Fastighetsägarna inom området ansvarar 
även för att få åtkomst till den mark som 
betecknats GATA, PARK och NATUR. Det 
kan ske antingen med äganderätt eller 
nyttjanderätt.  
 
Ett antal fastighetsägare inom planområdet 
har bildat en förening, Mogdens Strand, vars 
syfte bland annat är att få rådighet över delar 
av den mark som utgör grönområden enligt 
detaljplanen. Bedömningen är därför att det 
finns goda förutsättningar för att en 
gemensamhetsanläggning ska kunna bildas 
även för grönytorna, vilket i dagsläget saknas.  
 
 

Särskilda skäl för enskilt huvudmannaskap 
Skälen till att enskilt huvudmannaskap föreslås 
är att det idag gäller enskilt huvudmannaskap 
inom hela planområdet. Det har även funnits 
en tradition av enskilt huvudmannaskap i 
kommunens kransorter, till exempel gäller 
enskilt huvudmannaskap i angränsande ort 
Hökerum. Det finns redan en fungerande 
samfällighetsförening som idag sköter vägar, 
slänter, mötesplatser, parkeringar samt 
vattenledningar. Även om det inte är möjligt 
att i detaljplanen bestämma vem som ska vara 
huvudman, i stället för kommunen, kan det 
vara praktiskt att i första hand ompröva den 
redan befintliga gemensamhetsanläggningen, 
Hökerum GA:1.  

Ytterligare skäl för enskilt huvudmannaskap är 
att området under ett antal år framåt kommer 
utgöra ett område med både fritids- och 
permanentboenden. Kommunalt 
huvudmannaskap med högre utrymmes- och 
tekniska krav på gatuanläggningarna skulle 
riskera att ha en negativ påverkan på områdets 
karaktär som fritidshusområde.  

Genomförandetid 
Planens genomförandetid är 10 år. 
Genomförandetiden är fördröjd och börjar 
gälla den dag verksamhetsområde inrättas för 
kommunalt VA. Vald genomförandetid ger 
skälig tid för utbyggnad av planområdet. 
Under genomförandetiden har fastighetsägare 
rätt att efter ansökan om bygglov få bygga i 
enlighet med planen. Under 
genomförandetiden får inte detaljplanen 
ändras utan synnerliga skäl. Detaljplanen 
gäller även efter genomförandetidens utgång 
men kan då ändras eller upphävas utan att de 
rättigheter som uppkommit genom planen kan 
beaktas. 

Översiktlig tidplan  
Utbyggnaden av kommunalt VA kan påbörjas 
tidigast efter att kommunfullmäktige tagit 
beslut om att utöka verksamhetsområdet för 
det kommunala VA-nätet. 
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Utbyggnadsprocessen planeras att starta efter 
att detaljplanen fått laga kraft 
 
Ianspråktagande av mark för allmän plats, som 
ännu inte utgör gemensamhetsanläggning, 
tillexempel PARK och NATUR samt nya och 
ombyggda gator kan tidigast ske efter ett beslut 
av lantmäteriet i en anläggningsförrättning. 
Motsvarande gäller även för ianspråktagande 
av mark för de gemensamma utfartsvägarna 
(g1 och g2). Processen med utbyggnad och 
iordningställande av allmän platsmark inom 
planområdet förutsätts drivas av 
fastighetsägarna själva. De ökade och nya 
byggrätter som planen medger, kommer vara 
möjliga att realiseras först efter det att vissa 
gator byggts ut så att kravet på tillgänglighet 
uppfylls. Beroende på intresset kan 
utbyggnads- och exploateringstakten komma 
att variera inom planområdet.  

Genomförande  
Gemensamhetsanläggningar 
För att reglera ansvar och kostnadsfördelning 
för upprustning/utbyggnad av anläggningar 
krävs att en eller flera 
gemensamhetsanläggningar bildas eller att 
befintliga omprövas, vilket sker genom en 
lantmäteriförrättning enligt anläggningslagen 
(se ”Allmänt om gemensamhetsanläggning” 
nedan). Med hänsyn till omfattningen av gator 
och grönområden i detaljplanen är det rimligt 
att anta att förvaltningen kommer skötas av en 
eller flera samfällighetsföreningar.  Inom 
ramen för förrättningen kommer det fastställas 
vilka fastigheter som ska ingå i respektive 
anläggning, anläggningens innehåll och 
avgränsning, samt vilka ersättningar som ska 
utgå till de fastighetsägare som upplåter 
markutrymmen. I förrättningen kommer även 
formerna för förvaltningen av anläggningarna 
att behandlas. 
 
Inom planområdet finns det två befintliga 
gemensamhetsanläggningar, Hökerum GA:1, 
som består av gator och Hökerum GA:2, som 
består av huvudvattenledningar. 
Anläggningarna som bildades 2003 förvaltas 
av Hökerum-Öndarps samfällighetsförening. 
Hökerum GA:1 omfattar fyra sektioner som i 

förrättningen benämns Huvudvägen, 
Strandvägen, Bäckvägen-Bergvägen samt 
Västra vägen. Förrättningen behandlade dock 
inte bildandet av gemensamhetsanläggning för 
de grönområden som finns i de gällande 
detaljplanerna. Det innebär att det 
förnärvarande, i anläggningslagens mening, 
saknas en ordnad förvaltning för 
grönområden. För att genomföra detaljplanen 
kommer det krävas en eller flera 
lantmäteriförrättningar 
(anläggningsförrättningar). Det kan handla om 
att befintliga gemensamhetsanläggningar 
omprövas på grund av förändrade 
förhållanden, eller att nya 
gemensamhetsanläggningar behöver inrättas. 
Under förrättningen kommer ett antal 
genomförandefrågor hanteras, till exempel hur 
det ekonomiska ansvaret ska fördelas mellan 
de fastighetsägare som kommer ha en andel i 
gemensamhetsanläggningen och hur 
förvaltningen ska organiseras. 
Fastighetsägarna har möjlighet att ansöka om 
en omprövning av befintliga 
gemensamhetsanläggningar eller om 
inrättande av nya. Under förrättningen 
kommer det även beslutas ifall det ska bildas 
en ny samfällighetsförening eller om 
förvaltningen kan ske via den redan befintliga 
föreningen, ”Hökerum-Öndarps 
samfällighetsförening”. 

 
Markköp 
Under planarbetet har det från flera 
fastighetsägare framförts önskemål om att i 
detaljplanen skapa möjligheter för markköp. I 
detaljplanen har önskemålen tillgodosetts 
genom att, där det bedömts lämpligt, ändra 
markanvändningen från allmän plats till 
kvartersmark. För att kunna bibehålla en 
enhetlighet i kvartersbildningen har denna 
möjlighet även tillskapats utanför några 
fastigheter där man inte uttryckligen framfört 
detta önskemål. Fastigheter som får möjlighet 
att utöka sina tomter redovisas i tabell 2 (sida 
33). Fastighetsbildning inom kvartersmark 
sker på initiativ av fastighetsägarna själva. 
Avtal där man reglerar villkoren för 
marköverlåtelsen förutsätts kunna träffas 
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mellan berörda fastighetsägare när 
detaljplanen fått laga kraft. 
 
Överlåtelseavtalen måste därefter följas upp 
med en ansökan om fastighetsbildning (som 
söks hos lantmäteriet). Om markköpen 
samordnas och marköverföringarna genomförs 
i samma lantmäteriförrättning, kan 
förrättningskostnaderna förväntas bli lägre för 
respektive fastighet. 
 
Ledningsrätt 
Markreservat för allmännyttiga underjordiska 
ledningar (u-områden) har avsatts på 
plankartan, främst för utbyggnad av det 
kommunala VA-nätet. Inom u-området får det 
inte bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärd 
som kan hindra eller försvåra anläggande, 
drift- eller underhåll av ledningarna. För 
områden utlagda som u-område kan rättighet 
för ledningar tryggas antingen genom 
avtalsservitut eller genom ledningsrätt. 
UEAB, som är huvudman för det kommunala 
VA-nätet, avser i första hand att träffa avtal 
(avtalsservitut) med berörda markägare. 
Parallellt med att UEAB förhandlar med ägare 
av fastigheter där ledningarna ska förläggas, 
kan ansökan om ledningsrätt inlämnas hos 
lantmäteriet. Fastighetsägare som berörs av 
ledningsutbyggnaden har rätt till ersättning för 
den skada och det intrång ledningarna orsakar. 

 
Bryggor och båtramp 
Detaljplanen möjliggör anläggandet av bryggor 
och en båtramp, men då strand- och 
vattenområdena omfattas av strandskydd 
behövs strandskyddsdispenser. Den som avser 
att bygga, ändra eller åtgärda något inom ett 
strandskyddat område till exempel anlägga 
brygga eller båtramp bör, förutom att ha 
rådighet över vatten- och markområdet, även 
kontakta Miljöenheten i Ulricehamns kommun 
för information beträffande ansökan om 
strandskyddsdispens.  
 
Att uppföra, ändra eller laga en anläggning till 
exempel en brygga eller båtramp i ett 
vattenområde kan utgöra vattenverksamhet 
enligt MB 11 kap. 3 §. Det innebär att om man 

ska utföra åtgärder i ett vattenområde kommer 
det krävas att man gör en anmälan om 
åtgärden till länsstyrelsen eller ansöker om 
tillstånd hos Mark- och miljödomstolen. För 
mindre omfattande vattenverksamheter kan 
det ibland räcka med en anmälan. Det finns 
också vattenverksamhet som varken kräver 
anmälan eller tillstånd. Kontakt bör tas med 
länsstyrelsen för information. 

Allmänt om gemensamhetsanläggningar 
För att en fastighet ska fungera behövs ibland 
tillgång till anläggningar utanför den egna 
fastighetens gränser, till exempel vägar, 
lekplatser, båtbryggor eller som inom detta 
planområde, anläggningar för att hantera 
dagvatten. 

En gemensamhetsanläggning bildas eller 
omprövas vid en anläggningsförrättning, där 
lantmäterimyndigheten prövar att villkoren i 
anläggningslagen är uppfyllda. De 
fastighetsägare som vill vara med i 
gemensamhetsanläggningen har rätt att 
ansöka om förrättning. Efter beslut på 
föreningsstämma har även en 
samfällighetsförening rätt att ansöka om 
omprövning av en gemensamhetsanläggning. 
Normalt krävs att anläggningen är av väsentlig 
betydelse för de fastigheter som ska ingå i 
gemensamhetsanläggningen för att den ska 
kunna bildas. Det samma gäller för en fastighet 
som ska anslutas till en befintlig 
gemensamhetsanläggning. Anläggningen får 
inte heller strida mot gällande detaljplaner 
eller andra bestämmelser. 

Vid anläggningsförrättningen beslutas om 
andelstal för de deltagande fastigheterna. 
Andelstalen reglerar vad fastigheten ska betala 
för byggandet av anläggningen (andelstal för 
utförande) samt dess framtida skötsel 
(andelstal för drift). Andelstalen är normalt 
inte kopplade till den omfattning som den 
nuvarande ägaren av en fastighet använder 
anläggningen, utan andelstalen ska spegla en 
”normalanvändare” av den aktuella 
fastighetstypen. Andelstalet sätts efter vad som 
bedöms vara rimligt för till exempel en 
helårsbostad.  
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De fastighetsägare som upplåter mark till en 
gemensamhetsanläggning kompenseras 
ekonomiskt. Storleken på den ersättning som 
ska tilldelas ägare till fastigheten som belastas 
av gemensamhetsanläggningen bestäms vid 
förrättningen. Antingen kan de berörda 
fastighetsägarna själva komma överens om 
ersättningen eller så gör 
lantmäterimyndigheten en värdering av 
marknadsvärdeminskningen. För 
förvaltningen av 
gemensamhetsanläggningarna kan en eller 
flera samfällighetsföreningar bildas.  

Ändrad lovplikt 
För fastigheter som är anslutna till 
Strandvägen, som återkommande drabbas av 
översvämningar, måste den nya gatan och 
gemensamhetsanläggningar för gata vara 
utbyggda samt att fastigheter ska ha en 
fungerande utfart innan bygglov ges för 
bebyggelse som överstiger 50–75 m2. För 
fastigheterna Hökerum 7:59-7:61 måste gatan 
vara utbyggd innan bygglov kan ges för 
bebyggelse som överstiger 75 m2. 

För fastigheterna Hökerum 7:9-7:17 i 
planområdets västra del ska vändplaner vara 
utbyggda för att sophämtning ska kunna ske så 
avståndet mellan bostadsentré och avfallsplats 
för kärl- och säckavfall inte överstiger 50 meter 
innan bygglov kan ges för bebyggelse som 
överstiger 50 m2.  

Ansvarsfördelning 
Ansvaret för att genomföra planen fördelas 
enligt följande: 

 
Ulricehamns Energi AB (UEAB)  
 Det allmänna VA-ledningsnätet 
 Elförsörjning 
 Eventuell utbyggnad av optofiber 

 
Fastighetsägare 
 Utbyggnad och skötsel av gatumark 
 Iordningsställande och skötsel av 

parkmark 
 Iordningsställande och skötsel av 

naturmark 
 Dagvattenhantering 

 Egen byggrätt samt övriga anläggningar på 
kvartersmark 
 

Fjärrvärme i Hökerum  
 Eventuell utbyggnad av fjärrvärme 

Avtal m.m. 
Flera typer av avtal kan komma att bli aktuella. 
Marköverlåtelser inom kvartersmark bedöms 
kunna genomföras genom frivilliga 
överenskommelser. I samband med att nya 
gemensamhetsanläggningar inrättas eller 
befintliga ombildas kommer mark behöva tas i 
anspråk till exempel för utbyggnad av gator, 
vägar och dagvattenanläggningar. För att 
underlätta genomförandet kan berörda 
fastighetsägare ha överenskommelser som kan 
reglera till exempel ekonomiska frågor, 
andelstal med mera.  
 
Merparten av VA-utbyggnaden planeras ske 
inom allmän plats, gata. Ledningsutbyggnaden 
kommer därför beröra både markägare och i 
förekommande fall även befintlig 
gemensamhetsanläggning, Hökerum GA:1. 
UEAB avser att teckna avtal med berörda 
markägare och samfällighetsföreningen om 
ledningsförläggningen. 
 
Avtal om att upphäva servitut kan bli aktuella 
när detaljplanen fått laga kraft, vilket söks hos 
lantmäteriet av berörda fastighetsägare.   

Servitut  
Servitut för gata och parkering kan till följd av 
förändrad markanvändning behöva upphävas, 
vilkets görs hos lantmäteriet. 
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Bild 23. Servitut för väg och parkering (a & b) 

 

 
Bild 24. Servitut för väg och parkering (c & d) 

Ledningsrätt 
Markreservat för underjordiska ledningar finns 
angivet i detaljplanen, vilket ger UEAB 
möjligheten att skapa en rättighet genom 
antingen avtal med markägaren eller genom 
ansökan om förrättning hos 
lantmäterimyndigheten. UEAB ska förvärva 
rätt att använda markreservatet vilket normalt 
görs genom ledningsrätt.  

Vattenverksamhet 
För utfyllnad, grävning, dikning, anläggande 
av bryggor med mera inom ett vattenområde 

krävs anmälan om vattenverksamhet till 
länsstyrelsen enligt MB 11 kap. 9 §. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Allmänt 
Berörda fastighetsägare, rättighetshavare och 
delägare i eventuella samfälligheter framgår av 
fastighetsförteckningen. De fastighetsrättsliga 
konsekvenserna beskrivs per fastighet och 
rättighet. Förändringarna framgår av tabell 2 
(sida 33). 
 
Fastighetsbildning söks hos Lantmäteriet. 
Detsamma gäller vid bildande, omprövning 
eller upphävande av 
gemensamhetsanläggningar och andra 
officialrättigheter. Om flera fastigheter 
förvärvar mark kan ansökan om 
fastighetsreglering samordnas för att hålla 
nere kostnaderna. 

Fastighetsbildning m.m. 
Fastighetsrättsliga konsekvenser visas i tabell 2 
(sida 33).  

TEKNISKA OCH EKONOMISKA FRÅGOR 

Gator och trafik 
Öndarpsvägen som går genom området är en 
asfalterad väg med en fullgod standard även 
för åretruntboende. Strandvägen fungerar som 
utfart för ett tiotal fastigheter. Vägen drabbas 
regelbundet av översvämningar, vilket innebär 
att flertalet av dessa fastigheter saknar 
fungerande utfartsvägar. Detaljplanen ger 
möjlighet att bygga ut en ny gata i ett mer 
höglänt läge. Utbyggnad av nya gator kommer 
kräva markintrång vilket redovisas i tabell 2 
(sida 33).      
 
Tvärgatorna inom området har en relativt låg 
standard och behöver åtgärdas och 
kompletteras för att byggnader som överstiger 
50–75 m2 ska ges bygglov. För närvarande sker 
uppställning och hämtning av sopkärl vid 
entréerna till varje delområde. Detaljplanen 
medger en utbyggnad av vändplaner vilket 
innebär att gatorna ska iordningställas till en 
standard som även ska möjliggöra 
sophämtning på tvärgatorna.  
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Natur och park   
Natur- och parkområdena ska förvaltas av 
”enskild huvudman”. Avsikten är att 
fastighetsägarna inom planområdet ska 
ansvara för markåtkomst samt för den 
framtida skötseln och förvaltningen. 
Skötselbehovet bedöms som förhållandevis 
lågt. Trots att någon formell rätt att nyttja 
dessa områden, i form av en inrättad 
gemensamhetsanläggning, inte har kommit till 
stånd har skötseln av de områden som är 
närmast stranden, ombesörjts av Hökerum- 
Öndarps samfällighetsförening. Under 
planarbetets gång har det framkommit att det 
finns ett intresse hos fastighetsägarna för att 
kunna påverka grönområdenas framtida 
skötsel, vilket indikerar att detaljplanen är 
genomförbar även vad avser detaljplanens 
grönområden.  

Ansökan om inrättande av 
gemensamhetsanläggning för grönområden 
initieras av de fastighetsägare som vill ha andel 
i gemensamhetsanläggningen och som har 
intresse och behov att förvaltningen av park- 
och naturmarken. Ansökan görs hos 
lantmäterimyndigheten. Under förrättningen 
behandlas frågor som till exempel ersättning 
för markintrång, hur kostnaderna ska fördelas 
samt hur kostnaderna för framtida drift och 
underhåll ska fördelas mellan fastighetsägarna. 
Det innebär att det är fastighetsägarna inom 
planområdet som kommer att betala samtliga 
kostnader för ianspråktagande av 
grönområden och för framtida drift och 
underhåll. Ersättning för ianspråktagande av 
dessa grönområden beslutas av lantmäteriet i 
en förrättning. Ett sådant ersättningsbeslut 
kan grunda sig antingen på en 
överenskommelse mellan 
samfällighetsföreningen och den enskilde 
fastighetsägaren eller beslutas av lantmäteriet 
efter en värdering. Vid värderingen är det 
marknadsvärdesminskningen som ska 
bestämmas. 

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

Vatten, avlopp och dagvatten 
Utbyggnaden av kommunalt VA kan påbörjas 
efter att kommunfullmäktige tagit beslut om 
att utöka verksamhetsområdet för det 
kommunala VA-nätet. Utbyggnadsprocessen 
planeras att påbörjas efter att detaljplanen fått 
laga kraft. UEAB som är huvudman för den 
allmänna VA-anläggningen kommer att 
bekosta bildandet av de rättigheter som 
kommer behövas för byggnationen. Det kan 
tillexempel handla om bildande av 
ledningsrätter, förhandla med markägare som 
drabbas av markintrång med mera. 
Utbyggnaden är inte en del av planprocessen.  
 
UEAB tar ut avgift för anslutningar till VA-
nätet och fastighetsägare blir 
betalningsskyldiga när en förbindelsepunkt är 
upprättad och meddelad till fastighetsägaren. 
Fastighetsägare ansvarar själva för 
ledningsdragning från förbindelsepunkten till 
sitt hus. Avgiften baseras på tomtyta, ledningar 
och byggnadsarea. Enligt ”Lagen (2006:412) 
om allmänna vattentjänster” 31 § ska särtaxa 
tas ut när kostnaden att ansluta en fastighet i 
beaktansvärd omfattning avviker från det 
normala, vilket bedöms bli aktuellt för 
rubricerad detaljplan. Frågan om särtaxa kan 
UEAB pröva först efter att 
verksamhetsområdet för VA är upprättat.  
 
Dagvattenhanteringen kommer inte ingå i 
kommunens verksamhetsområde och 
fastighetsägare kommer därför att ansvara och 
bekosta en utbyggnad av dagvattensystemet. 
Fastighetsägare kommer behöva bygga ut 
dikessystemet och upprusta befintliga diken 
för att skapa en bra dagvattenhanteringen. 
Utöver det har mark avsatts för markreservat 
för gemensamhetsanläggning för dagvatten 
inom kvartersmark.  

Tekniska utredningar 
En VA-utredning och en enklare geoteknisk 
utredning har tagits fram.  

Detaljplanekostnader 
Kommunens kostnader för planen och dess 
genomförande består av kostnader för att ta 
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fram planhandlingarna. Planavgift tas ut vid 
bygglov efter gällande taxa.  

Övriga avgifter 
Exempel på vad den som bygger får betala är 
följande kommunala avgifter: planavgift, 
bygglovsavgift, avgift för nybyggnadskarta och 
utsättningsavgift.  
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Tabell 2. Fastighetsrättsliga konsekvenser 

Fastighet 
Fastighetsrättsliga 
konsekvenser och 
marköverföringar 

Ekonomiska konsekvenser för fastighetsägare 

  Kostnader Intäkter 
Hökerum 7:7 
Privatägd 

Del av allmän platsmark på 
fastighet planläggs som bostad 
och möjliggör att del av 
fastigheten kan överlåtas till 
berörda bostadsfastigheter.   
 
Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 

Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

Eventuell ersättning för 
mark.  

Hökerum 7:9 
Privatägd 

Fastigheten kommer behöva 
upplåta/avstå ca 35 kvm som 
planlagts som gata. 
 
Fastigheten kan utökas med ca 
100 kvm som planlagts som 
kvartersmark. (del av Hökerum 
7:7)  
 
Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 

Kostnader för markförvärv 
och lantmäteriförrättning. 
 
Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

Intrångsersättning för att 
del av fastigheten tas i 
anspråk för utbyggnad av 
gata.  

Hökerum 7:10 
Privatägd 

Fastigheten kommer behöva 
upplåta/avstå ca 20 kvm som 
planlagts som gata. 
 
Fastigheten kan utökas med ca 
15 kvm som planlagts som 
kvartersmark. (del av Hökerum 
7:78)  
 
Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 

Kostnader för markförvärv 
och lantmäteriförrättning. 
 
Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

Intrångsersättning för att 
del av fastigheten tas i 
anspråk för utbyggnad av 
gata. 

Hökerum 7:11 
Privatägd 

Fastigheten kan utökas med ca 
150 kvm som planlagts som 
kvartersmark. (del av Hökerum 
7:78)  
 
Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 

Kostnader för markförvärv 
och lantmäteriförrättning. 
 
Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
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inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 

kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

Hökerum 7:12 
Privatägd 

Fastigheten kommer behöva 
upplåta/avstå ca 25 kvm som 
planlagts som gata. 
 
Fastigheten kan utökas med ca 
440 kvm som planlagts som 
kvartersmark. (del av Hökerum 
7:7)  
 
Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 

Kostnader för markförvärv 
och lantmäteriförrättning. 
 
Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

Intrångsersättning för att 
del av fastigheten tas i 
anspråk för utbyggnad av 
gata. 

Hökerum 7:13 
Privatägd 

Fastigheten kommer behöva 
upplåta/avstå ca 20 kvm som 
planlagts som gata. 
 
Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 

Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

Intrångsersättning för att 
del av fastigheten tas i 
anspråk för utbyggnad av 
gata. 

Hökerum 7:14 
Privatägd 

Fastigheten kan utökas med ca 
140 kvm som planlagts som 
kvartersmark. (del av Hökerum 
7:78)  
 
Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 

Kostnader för markförvärv 
och lantmäteriförrättning. 
 
Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

 

Hökerum 7:15 
Privatägd 

Fastigheten kommer behöva 
upplåta/avstå ca 30 kvm som 
planlagts som gata. 
 
Fastigheten kan utökas med ca 
500 kvm som planlagts som 
kvartersmark. (del av Hökerum 

Kostnader för markförvärv 
och lantmäteriförrättning. 
 
Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 

Intrångsersättning för att 
del av fastigheten tas i 
anspråk för utbyggnad av 
gata. 
 
Eventuell ersättning för 
upphävande av servitut. 
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7:7)  
 
Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 
 
Eventuellt upphävande av 
servitut för väg och parkering.  

förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

Hökerum 7:16 
Privatägd 

Fastigheten kan utökas med ca 
135 kvm som planlagts som 
kvartersmark. (del av Hökerum 
7:78)  
 
Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 

Kostnader för markförvärv 
och lantmäteriförrättning. 
 
Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

 

Hökerum 7:17 
Privatägd 

Fastigheten kommer behöva 
upplåta/avstå ca 25 kvm som 
planlagts som gata. 
 
Fastigheten kan utökas med ca 
490 kvm som planlagts som 
kvartersmark. (del av Hökerum 
7:7)  
 
Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 
 
Eventuellt upphävande av 
servitut för väg och parkering. 

Kostnader för markförvärv 
och lantmäteriförrättning. 
 
Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

Intrångsersättning för att 
del av fastigheten tas i 
anspråk för utbyggnad av 
gata. 
 
Eventuell ersättning för 
upphävande av servitut. 

Hökerum 7:18 
Privatägd 

Fastigheten kan utökas med ca 
540 kvm som planlagts som 
kvartersmark. (del av Hökerum 
7:7)  
 
Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 

Kostnader för markförvärv 
och lantmäteriförrättning. 
 
Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
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drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

Hökerum 7:19 
Privatägd 

Fastigheten kan utökas med ca 
515 kvm som planlagts som 
kvartersmark. (del av Hökerum 
7:7)  
 
Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 
 
Eventuellt upphävande av 
servitut för väg och parkering.  

Kostnader för markförvärv 
och lantmäteriförrättning. 
 
Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

Eventuell ersättning för 
upphävande av servitut. 

Hökerum 7:20 
Privatägd 

Fastigheten kan utökas med ca 
390 kvm som planlagts som 
kvartersmark. (del av Hökerum 
7:78)  
 
Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 
 
Eventuellt upphävande av 
servitut för väg och parkering.  

Kostnader för markförvärv 
och lantmäteriförrättning. 
 
Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

Eventuell ersättning för 
upphävande av servitut. 

Hökerum 7:21 
Privatägd 

Fastigheten kan utökas med ca 
210 kvm som planlagts som 
kvartersmark. (del av Hökerum 
7:78)  
 
Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 
 
Eventuellt upphävande av 
servitut för väg och parkering.  

Kostnader för markförvärv 
och lantmäteriförrättning. 
 
Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

Eventuell ersättning för 
upphävande av servitut. 

Hökerum 7:22 
Privatägd 

Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 
 
Eventuellt upphävande av 

Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 

Eventuell ersättning för 
upphävande av servitut. 
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servitut för väg och parkering.  anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

Hökerum 7:23 
Privatägd 

Fastigheten kan utökas med ca 
185 kvm som planlagts som 
kvartersmark. (del av Hökerum 
7:78)  
 
Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 

Kostnader för markförvärv 
och lantmäteriförrättning. 
 
Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

 

Hökerum 7:24 
Privatägd 

Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 

Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

 

Hökerum 7:26 
Privatägd 

Fastigheten kan utökas med ca 
400 kvm som planlagts som 
kvartersmark. (del av Hökerum 
7:78)  
 
Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 

Kostnader för markförvärv 
och lantmäteriförrättning. 
 
Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

 

Hökerum 7:27 
Privatägd 

Fastigheten kan utökas med ca 
120 kvm som planlagts som 
kvartersmark. (del av Hökerum 
7:78)  
 
Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 

Kostnader för markförvärv 
och lantmäteriförrättning. 
 
Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
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dagvattenanläggning. andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

Hökerum 7:28 
Privatägd 

Fastigheten kan utökas med ca 
515+30 kvm som planlagts som 
kvartersmark. (del av Hökerum 
7:78)  
 
Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 

Kostnader för markförvärv 
och lantmäteriförrättning. 
 
Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

 

Hökerum 7:29 
Privatägd 

Fastigheten kan utökas med ca 
110 kvm som planlagts som 
kvartersmark. (del av Hökerum 
7:78)  
 
Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 

Kostnader för markförvärv 
och lantmäteriförrättning. 
 
Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

 

Hökerum 7:30 
Privatägd 

Fastigheten kan utökas med ca 
460 kvm som planlagts som 
kvartersmark. (del av Hökerum 
7:78)  
 
Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 

Kostnader för markförvärv 
och lantmäteriförrättning. 
 
Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

 

Hökerum 7:31 
Privatägd 

Fastigheten kan utökas med ca 
415 kvm som planlagts som 
kvartersmark. (del av Hökerum 
7:78)  
 
Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 

Kostnader för markförvärv 
och lantmäteriförrättning. 
 
Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
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anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 

förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

Hökerum 7:32 
Privatägd 

Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 

Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

 

Hökerum 7:33 
Privatägd 

Fastigheten kan utökas med ca 
560 kvm som planlagts som 
kvartersmark. (del av Hökerum 
7:78)  
 
Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 

Kostnader för markförvärv 
och lantmäteriförrättning. 
 
Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

 

Hökerum 7:34 
Privatägd 

Fastigheten kan utökas med ca 
150 kvm som planlagts som 
kvartersmark. (del av Hökerum 
7:78)  
 
Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 

Kostnader för markförvärv 
och lantmäteriförrättning. 
 
Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

 

Hökerum 7:35 
Privatägd 

Fastigheten kan utökas med ca 
245 kvm som planlagts som 
kvartersmark. (del av Hökerum 
7:78).  
 
Fastigheten kan komma att 

Kostnader för markförvärv 
och lantmäteriförrättning. 
 
Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 

Eventuell ersättning för 
upphävande av servitut. 
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beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 
 
Eventuellt upphävande av 
servitut för väg och parkering.  

(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

Hökerum 7:36 
Privatägd 

Fastigheten kan utökas med ca 
175 kvm som planlagts som 
kvartersmark. (del av Hökerum 
7:78)  
 
Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 
 
Eventuellt upphävande av 
servitut för väg och parkering.  

Kostnader för markförvärv 
och lantmäteriförrättning. 
 
Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

Eventuell ersättning för 
upphävande av servitut. 

Hökerum 7:37 
Privatägd 

Fastigheten kan utökas med ca 
175 kvm som planlagts som 
kvartersmark. (del av Hökerum 
7:78)  
 
Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 

Kostnader för markförvärv 
och lantmäteriförrättning. 
 
Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

 

Hökerum 7:38 
Privatägd 

Fastigheten kan utökas med ca 
110 kvm som planlagts som 
kvartersmark. (del av Hökerum 
7:78)  
 
Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 

Kostnader för markförvärv 
och lantmäteriförrättning. 
 
Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

 

Hökerum 7:39 
Privatägd 

Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 

Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
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anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 

gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

Hökerum 7:40 
Privatägd 

Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 

Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

 

Hökerum 7:41 
Privatägd 

Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 

Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

 

Hökerum 7:42 
Privatägd 

Fastigheten kan utökas med ca 
45 kvm som planlagts som 
kvartersmark. (del av Hökerum 
7:78)  
 
Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 
 
Eventuellt upphävande av 
servitut för väg och parkering. 

Kostnader för markförvärv 
och lantmäteriförrättning. 
 
Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

Eventuell ersättning för 
upphävande av servitut. 
 
 

Hökerum 7:43 
Privatägd 

Fastigheten kan utökas med ca 
180 kvm som planlagts som 
kvartersmark. (del av Hökerum 
7:78)  
 
Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 

Kostnader för markförvärv 
och lantmäteriförrättning. 
 
Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 

Eventuell ersättning för 
upphävande av servitut. 



 

SAMRÅD   42 

SAMRÅD   42

anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 
 
Eventuellt upphävande av 
servitut för väg och parkering. 

förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

Hökerum 7:44 
Privatägd 

Fastigheten kan utökas med ca 
210 kvm som planlagts som 
kvartersmark. (del av Hökerum 
7:78)  
 
Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 
 
Eventuellt upphävande av 
servitut för väg och parkering. 

Kostnader för markförvärv 
och lantmäteriförrättning. 
 
Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

Eventuell ersättning för 
upphävande av servitut. 

Hökerum 7:45 
Privatägd 

Fastigheten kan utökas med ca 
225 kvm som planlagts som 
kvartersmark. (del av Hökerum 
7:78)  
 
Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 
 
Markreservat för att möjliggöra 
dragning av allmännyttiga 
underjordiska ledningar.  
 
Eventuellt upphävande av 
servitut för väg och parkering. 

Kostnader för markförvärv 
och lantmäteriförrättning. 
 
Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

Intrångsersättning för att 
del av fastigheten tas i 
anspråk för utbyggnad av 
gata.  
 
Intrångsersättning för att 
del av fastigheten tas i 
anspråk för utbyggnad av 
allmännyttiga 
underjordiska ledningar.  
 
Eventuell ersättning för 
upphävande av servitut. 

Hökerum 7:46 
Privatägd 

Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 

Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

 

Hökerum 7:47 
Privatägd 

Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 

Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
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inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 
 

(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

Hökerum 7:48 
Privatägd 

Markreservat för att möjliggöra 
dragning av allmännyttiga 
underjordiska ledningar.  
 
Fastigheten kan utökas med ca 
70 kvm som planlagts som 
kvartersmark. (del av Hökerum 
7:78)  
 
Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 
 
Markreservat för att möjliggöra 
dragning av allmännyttiga 
underjordiska ledningar.  

Kostnader för markförvärv 
och lantmäteriförrättning. 
 
Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

Intrångsersättning för att 
del av fastigheten tas i 
anspråk för utbyggnad av 
gata. 
 
Intrångsersättning för att 
del av fastigheten tas i 
anspråk för utbyggnad av 
allmännyttiga 
underjordiska ledningar.  
 

Hökerum 7:49 
Privatägd 

Fastigheten kan utökas med ca 
95 kvm som planlagts som 
kvartersmark. (del av Hökerum 
7:78)  
 
Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 

Kostnader för markförvärv 
och lantmäteriförrättning. 
 
Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

 

Hökerum 7:50 
Privatägd 

Fastigheten kan utökas med ca 
170 kvm som planlagts som 
kvartersmark. (del av Hökerum 
7:78)  
 
Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 

Kostnader för markförvärv 
och lantmäteriförrättning. 
 
Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
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bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

Hökerum 7:51 
Privatägd 

Fastigheten kan utökas med ca 
280 kvm som planlagts som 
kvartersmark. (del av Hökerum 
7:78)  
 
Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 

Kostnader för markförvärv 
och lantmäteriförrättning. 
 
Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

 

Hökerum 7:52 
Privatägd 

Fastigheten kan utökas med ca 
350 kvm som planlagts som 
kvartersmark. (del av Hökerum 
7:78)  
 
Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 

Kostnader för markförvärv 
och lantmäteriförrättning. 
 
Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

 

Hökerum 7:57 
Privatägd 

Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 

Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

 

Hökerum 7:58 
Privatägd 

Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 

Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 
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Hökerum 7:59 
Privatägd 

Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 

Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

 

Hökerum 7:60 
Privatägd 

Fastigheten kan utökas med ca 
15 kvm som planlagts som 
kvartersmark. (del av Hökerum 
7:78)  
 
 
Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 

Kostnader för markförvärv 
och lantmäteriförrättning. 
 
Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

 

Hökerum 7:61 
Privatägd 

Fastigheten kommer behöva 
upplåta/avstå ca 60 kvm som 
planlagts som gata. 
 
Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 

Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

Intrångsersättning för att 
del av fastigheten tas i 
anspråk för utbyggnad av 
gata. 

Hökerum 7:62 
Privatägd 

 
Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 

Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

 

Hökerum 7:63 
Privatägd 

Fastigheten kommer behöva 
upplåta/avstå ca 70 kvm som 
planlagts som gata. 
 
Fastigheten kan komma att 

Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 

Intrångsersättning för att 
del av fastigheten tas i 
anspråk för utbyggnad av 
gata. 
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beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 

kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

Hökerum 7:64 
Privatägd 

Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 

Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

 

Hökerum 7:65 
Privatägd 

Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 
 

Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

 

Hökerum 7:66 
Privatägd 

Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 
 

Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

 

Hökerum 7:67 
Privatägd 

Fastigheten kan utökas med ca 
185 kvm som planlagts som 
kvartersmark. (del av Hökerum 
7:78)  
 
Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 
 

Kostnader för markförvärv 
och lantmäteriförrättning. 
 
Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
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drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

Hökerum 7:68 Fastigheten kommer behöva 
upplåta/avstå ca 60 kvm som 
planlagts som gata. 
 
Fastigheten kan utökas med ca 
150 kvm som planlagts som 
kvartersmark. (del av Hökerum 
7:78)  
 
Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 

Kostnader för markförvärv 
och lantmäteriförrättning. 
 
Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

Intrångsersättning för att 
del av fastigheten tas i 
anspråk för utbyggnad av 
gata. 

Hökerum 7:69 Fastigheten kommer behöva 
upplåta/avstå ca 60 kvm som 
planlagts som gata. 
 
Fastigheten kan utökas med ca 
160 kvm som planlagts som 
kvartersmark. (del av Hökerum 
7:78)  
 
 
Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 
 
Markreservat för att möjliggöra 
dragning av allmännyttiga 
underjordiska ledningar. 

Kostnader för markförvärv 
och lantmäteriförrättning. 
 
Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 
 
 

Intrångsersättning för att 
del av fastigheten tas i 
anspråk för utbyggnad av 
gata.  
 
Intrångsersättning för att 
del av fastigheten tas i 
anspråk för utbyggnad av 
allmännyttiga 
underjordiska ledningar.  
 

Hökerum 7:70 Fastigheten kan utökas med ca 
200 kvm som planlagts som 
kvartersmark. (del av Hökerum 
7:78)  
 
Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 
 
Eventuellt upphävande av 
servitut för väg och parkering.  
 
Markreservat för att möjliggöra 
dragning av allmännyttiga 
underjordiska ledningar. 

Kostnader för markförvärv 
och lantmäteriförrättning. 
 
Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 
 

Intrångsersättning för att 
del av fastigheten tas i 
anspråk för utbyggnad av 
gata.  
 
Eventuell ersättning för 
upphävande av servitut. 
 
Intrångsersättning för att 
del av fastigheten tas i 
anspråk för utbyggnad av 
allmännyttiga 
underjordiska ledningar.  
 

Hökerum 7:71 Fastigheten kan komma att Kostnader för inrättande/ Intrångsersättning för att 
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beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 
 
Markreservat för att möjliggöra 
dragning av allmännyttiga 
underjordiska ledningar. 

ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

del av fastigheten tas i 
anspråk för utbyggnad av 
gata. 
 
Intrångsersättning för att 
del av fastigheten tas i 
anspråk för utbyggnad av 
allmännyttiga 
underjordiska ledningar.  
 

Hökerum 7:72 Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 
 
Markreservat för att möjliggöra 
dragning av allmännyttiga 
underjordiska ledningar. 

Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

Intrångsersättning för att 
del av fastigheten tas i 
anspråk för utbyggnad av 
allmännyttiga 
underjordiska ledningar.  
 

Hökerum 7:73 Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 
 
Markreservat för att möjliggöra 
dragning av allmännyttiga 
underjordiska ledningar. 

Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

Intrångsersättning för att 
del av fastigheten tas i 
anspråk för utbyggnad av 
allmännyttiga 
underjordiska ledningar.  
 

Hökerum 7:74 
Kommunalt ägd 

Fastigheten kommer 
upplåta/avstå ca 3000 kvm som 
planlagts som allmän 
platsmark, park. (del av 
Hökerum 7:78) 
 
Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 

Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

Ersättning för mark.  

Hökerum 7:78 
Privatägd 

Del av allmän platsmark på 
fastighet planläggs som bostad 
och möjliggör att del av 
fastigheten kan överlåtas till 
berörda bostadsfastigheter.   
 
Förvärv av del av 
bostadsfastigheter där 
vägområde gör intrång på 

Kostnader för markförvärv 
och lantmäteriförrättning. 
 
Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 

Eventuell ersättning för 
mark. 
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bostadsfastigheter.  
 
Fastigheten kan utökas med ca 
3000 kvm som planlagts som 
allmän platsmark. (del av 
Hökerum 7:74)  
 
Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 

av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 
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I arbetet med detaljplanen har medverkande 
tjänstemän varit:  
 
Angelica Augustsson, mark- och 
exploateringsingenjör 
Ebba Wisborg, planarkitekt 
Edward Isaksson, 
exploateringsingenjör 
Erik Johansson, fritidskonsulent 
Fredrik Andreasson, trafikplanerare 
Fredrik Larsson, exploateringsingenjör 
Henrik Wetterholm, bygglovsingenjör 
Johan Persson, infrastruktur- och 
trafikplanerare 
Lars Runkvist, enhetschef fritid 
Ola Alinvi, miljöstrateg  
Pär Norgren, stf. enhetschef 
Robert Karlsson, miljöinspektör 
Sara Helmrot, vik. planchef 
Sarah Kronlund, mättekniker 
Johan Lundström, sektionschef VA planering, 
Ulricehamns Energi AB 
Tomas Brolin, planeringschef, Ulricehamns 
Energi AB 
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Svar på granskningsrapport om måluppfyllelse för 
kommunstyrelsen avseende sektor miljö och 
samhällsbyggnad 
Dnr 2019/338 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förvaltningens förslag på granskningsrapport om 
måluppfyllelse för kommunstyrelsen avseende sektor miljö och samhällsbyggnad och 
översänder svaret till revisorerna. 
 
Granskningsrapportens förslag kopplat till att kommunstyrelsen ska vara mer aktiv vid 
hantering av konstaterade avvikelser mot mål, med anledning av att det är kommunstyrelsen 
som ansvarar för att säkerställa att förvaltningen har rätt förutsättningar för att nå målen, 
beaktas i budgetprocessen.   
 
Sammanfattning 
Kommunens valda revisorer har överlämnat en granskningsrapport om sektor miljö och 
samhällsbyggnads målarbete. Av rapporten framgår att bedömning är att det övergripande 
målarbetet inom sektorn är ändamålsenlig. Revisorerna anser att Ulricehamns kommun har 
utförliga och tydliga riktlinjer som beskriver processen för framtagande och uppföljning av 
målen. Revisorerna föreslår dock att kommunstyrelsen skall vara mer aktiv vid hantering av 
konstaterade avvikelser mot mål. I rapporten står att ”politiken ansvarar för att säkerställa 
att förvaltningen har rätt förutsättningar för att nå målen”. 
 
Förvaltningen tycker det är positivt att revisorerna likt förvaltningen tycker att sektorn har 
ett väl fungerande arbetssätt kopplat målarbete och uppföljning. Förvaltningen anser att det 
finns förutsättningar och forum för kommunstyrelsen att säkerställa att förvaltningen har 
rätt förutsättningar för att nå målen och således långsiktigt agera i detta avseende. 
Granskningsrapportens förslag bör således beaktas i de kommande årens budgetprocesser 
vid uppföljning, beslut om mål och förutsättningar för sektorn. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2019-10-31 från kommunchef   
2 Granskning av måluppfyllelse för kommunstyrelsen avseende sektor samhällsbyggnad 

och miljö 
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Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-10-31 

Tjänsteskrivelse Svar på granskningsrapport om 
måluppfyllelse för kommunstyrelsen avseende sektor 
miljö och samhällsbyggnad 
Diarienummer 2019/338, löpnummer 3679/2019 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förvaltningens förslag på granskningsrapport om 
måluppfyllelse för kommunstyrelsen avseende sektor miljö och samhällsbyggnad och 
översänder svaret till revisorerna. 
 
Granskningsrapportens förslag kopplat till att kommunstyrelsen ska vara mer aktiv vid 
hantering av konstaterade avvikelser mot mål, med anledning av att det är kommunstyrelsen 
som ansvarar för att säkerställa att förvaltningen har rätt förutsättningar för att nå målen, 
beaktas i budgetprocessen.   
 
Sammanfattning 
Kommunens valda revisorer har överlämnat en granskningsrapport om sektor miljö och 
samhällsbyggnads målarbete. Av rapporten framgår att bedömning är att det övergripande 
målarbetet inom sektorn är ändamålsenlig. Revisorerna anser att Ulricehamns kommun har 
utförliga och tydliga riktlinjer som beskriver processen för framtagande och uppföljning av 
målen. Revisorerna föreslår dock att kommunstyrelsen skall vara mer aktiv vid hantering av 
konstaterade avvikelser mot mål. I rapporten står att ”politiken ansvarar för att säkerställa 
att förvaltningen har rätt förutsättningar för att nå målen”. 
 
Förvaltningen tycker det är positivt att revisorerna likt förvaltningen tycker att sektorn har 
ett väl fungerande arbetssätt kopplat målarbete och uppföljning. Förvaltningen anser att det 
finns förutsättningar och forum för kommunstyrelsen att säkerställa att förvaltningen har 
rätt förutsättningar för att nå målen och således långsiktigt agera i detta avseende. 
Granskningsrapportens förslag bör således beaktas i de kommande årens budgetprocesser 
vid uppföljning, beslut om mål och förutsättningar för sektorn. 
 
 
Ärendet 
Kommunens valda revisorer överlämnade 2019-05-06 revisionsrapporten ”Granskning av 
måluppfyllelse avseende sektor samhällsbyggnad och miljö”. Av rapporten framgår att 
bedömning är att det övergripande målarbetet inom sektorn är ändamålsenlig. Revisorerna 
anser att Ulricehamns kommun har utförliga och tydliga riktlinjer som beskriver processen 
för framtagande och uppföljning av målen. Revisorerna föreslår dock att kommunstyrelsen 
skall vara mer aktiv vid hantering av konstaterade avvikelser mot mål. I rapporten står att 
”politiken ansvarar för att säkerställa att förvaltningen har rätt förutsättningar för att nå 
målen”. 
 
Förvaltningen tycker det är positivt att revisorerna likt förvaltningen tycker att sektorn har 
ett väl fungerande arbetssätt kopplat målarbete och uppföljning. Revisorerna förslag om att 
kommunstyrelsen ska vara mer aktiv vid hanteringen av konstaterade avvikelser mot mål 
anser förvaltningen vara ett otydligt förslag eftersom det inte framgår vad som avses med en 
mer aktiv hantering. Förvaltningen anser att en jävsituation kan uppstå om 
kommunstyrelsen aktivt agerar kopplat till mål som är beslutade av miljö- och 
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byggnämnden, eftersom målen inom detta område även berör myndighetsutövningen mot 
kommunstyrelsens verksamheter. Förvaltningen anser vidare att kommunstyrelsen inte ska 
agera aktivt på avvikelser mot enskilda mål som förvaltningen beslutat som en del av sitt 
systematiska kvalitetsarbete, vilka till delar lyfts i rapporten. Förvaltningen anser istället att 
kommunstyrelsen övergripande ska sätta sig in i förvaltningens analyser kopplat till 
måluppfyllelsen som en del i sin uppsiktsplikt men inte detaljstyra verksamheterna. 
Kommunstyrelsen fokus bör vara att bedöma vilka övergripande mål man politiskt vill ha för 
verksamheten och vilka förutsättningar som behövs för att uppfylla målen, här krävs ett 
långsiktigt perspektiv. Förvaltningen delar revisorernas bedömning att det är viktigt att ta 
ansvar för att det finns förutsättningar att nå målen. Förvaltningen anser att en 
helhetsbedömning behöver göras utifrån ambitionsnivå, lagkrav och behov i kommunen som 
helhet. I dag sker denna bedömning i budgetprocessen utifrån vilka mål som ska finnas i det 
kommunalpolitiska handlingsprogrammet och hur sektorns behovsutredningar och 
tillkommande behov hanteras. Förvaltningen anser att det finns förutsättningar och forum 
för kommunstyrelsen att säkerställa att förvaltningen har rätt förutsättningar för att nå 
målen och således långsiktigt agera i detta avseende. Granskningsrapportens förslag bör 
således beaktas i de kommande årens budgetprocesser vid uppföljning, beslut om mål och 
förutsättningar för sektorn.  
 
Beslutsunderlag 

1 Granskning av måluppfyllelse för kommunstyrelsen avseende sektor samhällsbyggnad 
och miljö 

2 Revisorernas följebrev till granskning av måluppfyllelse för KS avseende sektor 
samhällsbyggnad och miljö 

 
Beslut lämnas till 
Revisionen 
Kommunchef 
Samhällsbyggnadschef 
Hemsidan  
 
 
 

Håkan Sandahl Sebastian Olofsson 
Kommunchef Samhällsbyggnadschef 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 
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1 Sammanfattning 

Vi har av Ulricehamns kommuns revisorer fått i uppdrag att granska 
Kommunstyrelsens målarbete och måluppfyllnad avseende sektor Samhällsbyggnad 
och miljö. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018. 
Syftet med granskningen är att konstatera om nämndens övergripande målarbete är 
ändamålsenligt utformad. Vår sammanfattande bedömning är att nämndens 
övergripande process för målarbete är ändamålsenligt utformad.  
Hur är nämndens målprocess utformad?  

Ulricehamns modell för ekonomi- och verksamhetsstyrning består av fyra delar: vision, 
målområden, budgetmål samt uppdrag. Förvaltningen är tillsammans med politikerna 
involverade i framtagande av budgetmål i syfte att säkerställa att dessa blir så 
realistiska som möjligt. Till målen tas målvärde samt mätetal/indikatorer fram för att 
mäta måluppfyllelse.  
Budgetmål och övriga uppdrag till förvaltningen sammanställs i verksamhetsplaner.  
Hur ser den löpande redovisningen ut under verksamhetsåret? 

Redovisningen sker tre gånger om året i tertialrapporter. I tertialrapporterna görs 
uppföljning av sektors verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning, ekonomi, heltid 
som norm, personal och inköp. Vid delårsbokslut och årsredovisning följs samtliga 
verksamhetsplaner upp. 
Utöver tertialrapporter, delårsbokslut och årsredovisning görs månadsuppföljningar från 
enhetschefer till kommunchefen.   
Hur mäter nämnden måluppfyllnad? 

Mätvärden/indikatorer har tagits fram för respektive mål och till dessa finns även ett 
målvärde som visar vad enheten/sektorn ska uppnå under året. Kopplat till 
redovisningen av måluppfyllelsen görs även en mer kvalitativ analys av måluppfyllelsen 
som förklarar och beskriver varför enhetens/sektorns resultat ser ut som det gör.  
Vilka åtgärder vidtas vid avvikelser av måluppfyllnad? 

Avvikelser av måluppfyllnad hanteras främst av förvaltningen. Politiken informeras om 
avvikelser och åtgärder i samband med redovisningen av måluppfyllelse.  
 
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

- Vara mer aktiv i hantering av eventuella avvikelser från mål.  
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2 Inledning/bakgrund 

Vi har på uppdrag av Ulricehamns kommuns revisorer granskat Kommunstyrelsens 
målarbete och måluppfyllnad avseende sektor Samhällsbyggnad och miljö. Uppdraget 
ingår i revisionsplanen för år 2018.  
Det är av stor vikt att nämnden säkerställer goda rutiner för styrning och uppföljning av 
måluppfyllnad för att ha en effektiv process att kunna leverera god service till 
medborgarna.                          
Mot ovanstående bakgrund har revisorerna i Ulricehamns kommun bedömt att en 
fördjupad granskning bör genomföras, som tar sikte mot nämnden övergripande 
process för att identifiera behov, upprätta underlag för politiska ställningstaganden, 
bedöma ekonomiskt handlingsutrymme, prioritera, besluta och slutligen följa upp 
presterat resultat. 

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 

Granskningen har syftat till att konstatera om nämndens övergripande målarbete är 
ändamålsenligt utformad. Vi har därför granskat och sökt svaret på följande 
revisionsfrågor: 

 Hur är nämndens målprocess utformad?  

 Har nämnden en ändamålsenlig målprocess? 

 Hur ser den löpande redovisningen ut under verksamhetsåret? 

 Hur mäter nämnden måluppfyllnad? 

 Vilka åtgärder vidtas vid avvikelser av måluppfyllnad? 
Granskningen avser den övergripande processen för målprocesser. Bygglov och 
processer kring detaljplaner mm kommer att utgöra fördjupningsgranskningar av hur 
processen fungerar.  

2.2 Revisionskriterier 

Vi har bedömt om rutinerna uppfyller    

— Kommunallagen 6 kap. 6 § 
— Policys fastställda av fullmäktige 
— Interna riktlinjer och rutinbeskrivningar  
— Allmänna krav på god intern kontroll  
— Kommunallagens krav på en god ekonomisk hushållning 

2.3 Metod 

Granskningen har genomförts genom: 
 Dokumentstudier av relevanta dokument 
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 Intervjuer med berörda tjänstemän 
 Fördjupad granskning av vissa målformuleringar 

 
Rapporten är faktakontrollerad av tf. sektorchef miljö- och samhällsbyggnad.  

3 Resultat av granskningen 

3.1 Kommunövergripande styrdokument och planer  

3.1.1 Riktlinjer för styr- och ledningssystem   

Riktlinjer för styr- och ledningssystem (antaget av Kommunfullmäktige 2015-05-28) 
syftar till att beskriva strukturen och de olika delarna i styr- och ledningssystemet i 
Ulricehamns kommun. Styr- och ledningssystemet gäller för alla verksamheter i 
kommunen och i delar gäller även för bolagen.  

3.1.1.1 Modell för ekonomi- och verksamhetsstyrning  

Ulricehamns modell för ekonomi- och verksamhetsstyrning består av fyra delar: vision, 
målområden, budgetmål samt uppdrag.  

 Visionen ska uttrycka ett önskvärt tillstånd som kan förverkligas helt eller delvis, en 
framtidsbild för kommunen. Visionen bör tas fram med delaktighet från olika 
intressenter och grupper i kommunen och ha en bred politisk förankrin för att kunna 
gälla över flera mandatperioder i 10-15 år.  

 Målområden tas fram samtidigt som visionen, med samma arbetssätt och ingår i 
samma beslut. Målområdena är nedbrytning av visionen för att tydliggöra vad 
kommunen vill åstadkomma inom olika områden, t.ex. skola eller omsorg.  

 Budgetmålen är finansiella mål och verksamhetsmål för god ekonomisk 
hushållning. Det är genom budgetmålen som målstyrningen sker. Mål- och 
målnivåer ska enligt riktlinjen utarbetas i dialog mellan budgetutskottet och 
förvaltningsledningen med syftet att de ska bli så realistiska som möjligt. Målen ska 
vara SMARTA (specifika, mätbara, accepterade, realistiska, tidsatta och 
aktivitetsskapande/ansvarssatta). Till respektive mål ska målvärde och 
mätetal/indikatorer för att mäta måluppfyllelse tas fram.  

 Uppdragen kan komma från handlingsplaner från fullmäktigeberedningarnas 
strategidokument, det kommunalpolitiska handlingsprogrammet eller andra politiskt 
beslutade planer. Uppdragen är i regel mer begränsade i sin omfattning än mål och 
kan genomföras under ett kortare tidsperspektiv. Uppdrag behöver inte vara 
mätbara, ha indikator/mätetal eller målvärde.  

Verksamhetsplaner tas fram av förvaltningarna för att samla och möjliggöra 
verkställighet av de beslutade målen och uppdragen i budget. Målen och uppdragen 
läggs in i respektive ansvarssatt verksamhets/bolags verksamhetsplan. 
Verksamhetsplanerna följs upp minst en gång om året i samband med årsbokslutet.  
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3.1.1.2 Planering och uppföljning  

Budgetprocessen är en kommunövergripande process. Budgetutskottet arbetar 
tillsammans med förvaltningsledningen fram ett förslag till budget innehållande 
ekonomiska förutsättningar och prioriteringar, uppdrag samt verksamhets- och 
finansiella mål för god ekonomisk hushållning. Kommunstyrelsen bereder 
budgetförslaget inför Kommunfullmäktiges beslut under hösten. 
Budgeten ska konkretiseras och omsättas i praktiken av förvaltningarna och bolagen 
och utgör grunden för framtagande av detaljbudgetar och verksamhetsplaner.  
Uppföljningar av budget sker: 

 I månadsuppföljningar (undantaget april, juli, augusti och december) där 
ekonomi och personal följs upp från enhetschef till kommunchef.  

 Vid tertialuppföljningen där utöver ekonomi och personal även verksamhet 
och kvalitet följs upp från enhetschef till kommunchef.  

 I delårsbokslut och årsredovisning där, utöver ovanstående, även samtliga 
verksamhetsplaner följs upp.  

Kommunchefen ansvarar för att redovisa uppföljningarna till Kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsens ordförande redovisar delårsbokslut och årsredovisning till 
Kommunfullmäktige.  
Närmare beskrivning av hur uppföljningen genomförs finns i dokumentet 
Uppföljningsprocessen, godkänd av kommunchef och giltig från 2015-10-16.  
Kommentarer 

Vi konstaterar att Ulricehamn kommun har utförliga styrdokument som beskriver 
målstyrningen i kommunen. Detta anser vi vara positivt då tydliga riktlinjer underlättar 
för politiker och medarbetare att informera sig om hur målstyrningen går till, vad som 
ska följas upp samt hur ofta.  
Vidare ser vi positivt på att både förvaltningen och politikerna enligt riktlinjerna är 
involverade i framtagande av budget och budgetmål. Detta för att säkerställa att målen 
blir tydliga och genomförbara. Att involvera förvaltningen gör även att risken för att 
målen upplevs som abstrakta eller att de inte tolkas på samma sätt av politiken och 
förvaltningen minskar.  

3.1.2 Budget 2018 och ekonomisk plan 2019-2020 

Budget 2018 och ekonomisk plan 2019-2020 beslutades av Kommunfullmäktige 2017-
11-23, § 203/2017. I budgeten finns följande mål och uppdrag: 
Finansiella mål för god ekonomisk hushållning: 

 Det ekonomiska resultatet exkl. jämförelsestörande poster ska uppgå till minst 
2,4 % av intäkterna från skatteintäkter och kommunal utjämning 

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



 

 6 
© 2019 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Confidential 

Ulricehamns kommun 

 Granskning av måluppfyllelse för Kommunstyrelsen avseende sektor Samhällsbyggnad och miljö 
 
 2019-03-06 

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

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning inom områdena: 

 Kommunen som arbetsgivare (2 mål) 
 Kommunen som samhällsbyggare (4 mål) 
 Resultat och effektivitet (13 mål) 
 Brukarfokus, tillgänglighet och bemötande (4 mål) 

 
För samtliga mål finns mått/mätetal angivet samt målvärden för år 2018 och 2021. 
Utöver målen innehåller Budget 2018 och ekonomisk plan 2019-2020 även ett antal 
uppdrag hämtade från åtgärds- och handlingsplaner.  

3.2 Sektor Miljö och samhällsbyggnad 

Miljö- och samhällsbyggnad ansvarar för byggnation och tillstånd, kommunal mark, 
miljöarbete, planering av kommunen och staden, vägar och trafik etc. Sektorn är 
indelad i 4 enheter: byggenheten, miljöenheten, planenheten samt 
exploateringsenheten.  
Myndighetsutövning inom miljöenheten och byggenheten är underställd Miljö- och 
byggnämnden. Från 1 januari 2019 har Ulricehamn en egen miljö- och byggnämnd, 
innan dess hade kommunen en gemensam nämnd med Tranemo kommun för all 
myndighetsutövning inom miljö och bygg kallad Samverkansnämnden miljö och bygg.  

3.2.1 Planering  

Enligt Ulricehamns kommuns modell för ekonomi- och verksamhetsstyrning ska 
verksamhetsplaner tas fram av förvaltningarna för att samla och möjliggöra 
verkställighet av beslutade mål och uppdrag. I sektor miljö och samhällsbyggnads 
verksamhetsplan för 2018 finns fyra mål/uppdrag varav tre är kopplade till kommunens 
verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning och ett är kopplat till kommunens 
Handlingsplan för krisberedskap 2015-2018.  
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Utöver den övergripande verksamhetsplanen har sektor miljö och samhällsbyggnad 
tagit fram verksamhetsplaner för respektive enhet i sektorn: planenheten, miljöenheten, 
byggenheten samt exploateringsenheten.  
I verksamhetsplanerna framgår bland annat vilka mål/uppdrag som verksamheten 
arbetar med och vilket övergripande mål eller dokument som detta är kopplat till. För 
majoriteten av mål/uppdrag finns även indikator/mätetal och målvärde angivet samt 
åtgärder/insatser som planeras att genomföras. I enheternas verksamhetsplanering 
finns framför allt mål kopplade till systematiskt kvalitetsarbete, kundenkäter och 
medarbetarenkäter. I verksamhetsplanerna framgår även om särskilda uppdrag eller 
mål har satts av chefer inom sektorn.  
I verksamhetsplanerna för exploateringsenheten och planenheten finns mål/uppdrag 
som tydligt kopplas till kommunens övergripande mål rörande ”Kommunen som 
samhällsbyggare”. I planenhetens verksamhetsplan saknas dock information om 
eventuella åtgärder/insatser som ska genomföras för att uppnå målen. Vidare finns 
uppdraget från budget 2018 ”Riktlinjer för Ulricehamns kommuns bostadsförsörjning” 
upptaget i exploateringsenhetens och planenhetens respektive verksamhetsplaner.  
Kommentarer  

Vi kan konstatera att det tagits fram verksamhetsplaner både på en övergripande nivå 
för sektorn men även nedbrutet på enhetsnivå. Detta anser vi vara positivt då de olika 
enheternas uppgifter skiljer sig från varandra och en uppdelning av verksamhetsplaner 
underlättar möjligheten att följa de olika verksamheterna. Vidare ser vi positivt på att 
det i verksamhetsplanerna, i enlighet med kommunens riktlinjer, framgår mått och 
målvärden kopplade till målen samt vilka insatser som ska genomföras för att uppnå 
dessa. Vidare ser vi positivt på att det av verksamhetsplaner framgår ungefärliga 



 

 8 
© 2019 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Confidential 

Ulricehamns kommun 

 Granskning av måluppfyllelse för Kommunstyrelsen avseende sektor Samhällsbyggnad och miljö 
 
 2019-03-06 

tidsplaner för när insatserna ska vara genomförda. Tydliga verksamhetsplaner där mål 
och mått framgår underlättar uppföljningen av verksamheten.  
I verksamhetsplanerna för miljöenheten och byggenheten saknas en röd tråd från de 
mål som fullmäktige angivit i budget. I enheternas verksamhetsplaner finns framför allt 
mål kopplade till det systematiska kvalitetsarbetet. Vi noterar dock att det i kommunens 
budget framför allt finns verksamhetsmål som är riktade mot andra verksamheter i 
kommunen, så som barn och utbildning och omvårdnad.  

3.2.2 Uppföljning   

Uppföljning av verksamheten sker tre gånger om året. Respektive enhet inom sektorn 
redovisar uppföljningen i tertialrapporter. I tertialrapporterna följs verksamhetsplaner, 
ekonomi, heltid som norm, personal (sjukfrånvaro, arbetad tid samt 
långtidssjukfrånvaro), investeringar och inköp upp. Uppföljningen av målen/uppdragen i 
verksamhetsplanen redovisas med färgkoder där rött innebär att målet inte kommer 
uppfyllas/inte är uppfyllt, gult att arbete pågår/målet förväntas uppfyllas och grönt att 
målet är uppfyllt. Kopplat till uppföljningen av målen finns även analyser av orsaker 
bakom resultatet samt åtgärder eller insatser för utveckling.  
Sektorn gör även samlade uppföljningar tre gånger per år. I den samla uppföljningen 
redovisas uppföljning av sektors verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning, 
ekonomi, heltid som norm, personal och inköp. Kopplat till redovisningen av respektive 
område/mål finns en analys av resultatet samt åtgärder eller insatser för utveckling. 
Uppföljningen redovisas för kommunstyrelsen. Vid årsredovisningen redovisas 
resultatet per sektor men samtliga enheters uppföljningar inkluderas då som bilagor.   
Utöver tertialuppföljningar görs månadsuppföljningar övergripande för sektorn i enlighet 
med kommunens riktlinjer. I månadsuppföljningarna följer man upp ekonomi, heltid 
som norm samt personal. Resultaten analyseras och åtgärder beskrivs för respektive 
område där det är relevant. Månadsuppföljningarna för februari och oktober redovisas 
för kommunstyrelsen. Övriga månadsuppföljningar redovisas inom 
förvaltningsorganisationen till kommunchefen.  
Avvikelser från målen hanteras i första hand av förvaltningen. Politiken får information 
om avvikelser och planerade åtgärder.  
Kommentarer  

Vi kan konstatera att sektor miljö och samhällsbyggnad genomför uppföljningen av 
verksamheten i enlighet med kommunens riktlinjer. Vidare ser vi positivt på att det i 
samband med uppföljningarna görs kortare analyser och beskrivningar av åtgärder för 
att möjliggöra måluppfyllnad. Detta underlättar för läsaren att följa och förstå vilka 
orsaker som ligger bakom resultaten och utgör ett komplement till den kvantitativa 
uppföljningen.  
Vi anser dock att politiken bör ta ett mer aktivt ansvar för att åtgärda avvikelser från 
måluppfyllelse. Det är positivt att förvaltningen får utrymme att själva ta fram åtgärder 
för att komma tillrätta med avvikelser men politiken ansvarar för att säkerställa att 
förvaltningen har rätt förutsättningar för att nå målen.  
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3.2.3 Fördjupningsgranskningar: bygglov och detaljplaner 

Som en del i denna granskning har vi tittat särskilt på målarbetet rörande bygglov och 
detaljplaner.  
Bygglov 

Bygglov hanteras av byggenheten som i sin verksamhetsplan har ett mål kopplat till 
detta. Till detta mål finns fyra indikatorer/mätetal samt tio åtgärder/insatser kopplade i 
verksamhetsplanen.  

Mål: Effektiviteten i myndighetsutövningen inom bygg ska förbättras. Särskilt utifrån 
handläggningstider för förhandsbesked, bygglov, anmälan, marklov, rivningslov och tillsyn 

Indikatorer/mätetal (målvärde) Åtgärd/insats  

 Genomgång/utbildning genomförs 
årligen (4 ggr) 

 Snitthanteringstid för ett bygglov från 
ansökan till beslut i nämnd (13 veckor) 

 Snitthandläggningstid för ett bygglov 
från ansökan till beslut på delegation 
(10 veckor) 

 Snitthandläggningstid från komplett 
bygglovsansökan till beslut (3 veckor) 

 Handläggningstid för 
anmälningspliktiga ärenden från 
komplett ansökan till beslut klaras inom 
4 veckor (90 %) 

 Handläggare utsedd för ärendet 
 Ta fram checklistor för bygglov enbostadshus 

och slutbesked enbostadshus 
 Ta fram checklistor för förhandsbesked och 

startbesked 
 Upprätta rutin för hantering av bevakningar inom 

lov och förhandsbesked 
 Skapa rutin för anteckning av vikt i berört ärende 

i ärendehanteringssystemet vid kommunikation  
 En gemensam digital bygglovsprocess ska vara 

klar i procydo och fastställa ett gemensamt 
arbetssätt som alla på enheten ska följa 

 Genomgång/utbildning av den digitala 
bygglovsprocessen genomförs 

 Administration kontrollerar och begär enkla 
kompletteringar vid registreringstillfället för 
ansökan genom checklista 

 Ta fram checklista för administrationens kontroll 
och begäran av enkla kompletteringar vid 
registertillfället.  

 Arbeta fram förslag till enkla kontrollplaner för 
olika åtgärder 

 
I tertialuppföljning 1 och 2 år 2018 har tre av indikatorerna/mätetalen följts upp. 
Indikatorn ”Genomgång/utbildning genomförs årligen” har inte följts upp. Uppföljningen 
visar att målet inte uppnås under varken T1 eller T2 samt att måluppfyllelsen har 
försämrats något under mätningen. I samband med redovisning av resultat görs en 
kortare analys samt beskrivning av åtgärder/insatser för utveckling.  
Enligt analyserna av resultatet beror den låga måluppfyllelsen i korthet på (i) behov av 
att höja kompetensnivån i enheten, (ii) att kompletteringar till ansökningar inte kommer 
in i tid, (iii) ökat antal ärenden samt (iv) att enheten håller en hög servicenivå med 
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kommuniceringar med sökanden vilket leder till längre handläggningstider från komplett 
ansökan till beslut.  
Av de tio åtgärder/insatser som tas upp i verksamhetsplanen följs åtta upp i 
tertialuppföljning 1 och 2. Åtgärderna som inte följs upp är ”Administrationen 
kontrollerar och begär enkla kompletteringar vid registreringstillfället för ansökan 
genom checklista” samt ”Ta fram checklista för administrationens kontroll och begäran 
av enkla kompletteringar vid registreringstillfället”. Av de åtgärder som har följts upp 
pågick fortfarande arbete med två åtgärder vid tertial 2, övriga åtgärder hade 
genomförts.  
 

Indikatorer/mätetal (målvärde) Uppföljning 
tertial 1 

Uppföljning 
tertial 2 

Snitthanteringstid för ett bygglov från ansökan till beslut i 
nämnd (13 veckor) 

18,9 vecko 20 veckor 

Snitthandläggningstid för ett bygglov från ansökan till beslut på 
delegation (10 veckor) 

15,3 veckor 16,7 veckor  

Snitthandläggningstid från komplett bygglovsansökan till beslut 
(3 veckor) 

4,1 veckor 4,4 veckor 

 
Detaljplaner  

Detaljplaner hanteras av planenheten som i sin verksamhetsplan har ett mål kopplat till 
detaljplaner. Till detta mål finns fem indikatorer/mätetal samt 15 åtgärder/insatser 
kopplade. 
 

Mål: Säkerställa en strategisk, effektiv och kvalitativ markplaneringsprocess 

Indikatorer/mätetal (målvärde) Åtgärd/insats  

 Antal detaljplaner genomförda internt 
och externt som ska gå upp för 
antagande under året ska följa 
målvärdet (15 st.) 

 Handläggningstiden för planbesked ska 
ej överstiga målvärdet (högst 120 
dagar) 

 Handläggningstiden för framtagande av 
detaljplan vid begränsat 
standardförfarande ska ej överstiga 
målvärdet (högst 240 dagar) 

 Handläggningstiden för framtagande av 
detaljplan vid standardförfarande ska 
inte överstiga målvärdet (högst 458 
dagar) 

 Säkerställa genomförandet av 
planprioriteringslistan och tillgodose behoven 
utifrån kommunens lokalförsörjningsplan  

 Förbättra erfarenhetsåterföringen av 
genomförda planprojekt både inom hela 
förvaltningen och från exploatörer 

 Processkartlägga planprocessen  
 Uppdatera kulturmiljövårdsprogrammet 
 Ta fram naturvårdsplan  
 Uppdatera vindkraftsplanen  
 Uppdatera riktlinjer för antagande av 

detaljplaner 
 Uppdatera riktlinjer för offentlig gestaltning  
 Uppdatera regler för Årets hus 
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 Handläggningstiden för framtagande av 
detaljplan vid utökat förfarande ska inte 
överstiga målvärdet (högst 730 dagar) 

 Utreda plantaxa inför taxa 2019 samt hur vi 
hanterar den mot intern aktör och när vi tar ut 
avgifterna  

 Ta fram mall för dagboksanteckningar i 
planuppdragen, samt börja använda den i alla 
planuppdrag  

 Ta fram mall för kommunikationsplan i 
planuppdragen, samt börja använda den i alla 
planuppdrag 

 Ta fram faktureringsrutin för planuppdragen  
 Ta fram arbetsrutin samt uppföljningsrutin för 

externa plankonsulter 
 Ta fram riktlinjer för stadsmiljön i centralorten  

 
Samtliga indikatorer/mätetal har följts upp vid tertial 1 och 2 år 2018. Uppföljningarna 
visar att man vid T2 uppnått målvärdet för två av indikatorerna, förväntas uppnå ett av 
och att man inte förväntas uppnå målvärdet för två av indikatorerna. I samband med 
redovisning av resultat görs en kortare analys samt beskrivning av åtgärder/insatser för 
utveckling.  
Av analyserna av resultatet framgår bland annat att antalet antagna planer påverkas av 
att de är komplicerade förtätningsärenden.  
Uppföljning av samtliga åtgärder/insatser har gjorts vid T1 och T2. Av de 15 åtgärderna 
var det tre som var helt genomförda vid T2: ”Uppdatera riktlinjer för offentlig 
gestaltning”, ”Utreda plantaxa för taxa 2019 samt hur vi hanterar den mot intern aktör 
och när vi tar ut avgifterna” samt ”Ta fram mall för dagboksanteckningar i 
planuppdragen, samt börja använda den i alla planuppdrag”. 
 

Indikatorer/mätetal (målvärde) Uppföljning 
tertial 1 

Uppföljning 
tertial 2 

Antal detaljplaner genomförda internt och externt som ska gå 
upp för antagande under året ska följa målvärdet (15 st.) 

4 st. 6 st.  

Handläggningstiden för planbesked ska ej överstiga målvärdet 
(högst 120 dagar) 

134 dagar 76 dagar 

Handläggningstiden för framtagande av detaljplan vid 
begränsat standardförfarande ska ej överstiga målvärdet (högst 
240 dagar) 

341 dagar 342 dagar 

Handläggningstiden för framtagande av detaljplan vid 
standardförfarande ska inte överstiga målvärdet (högst 458 
dagar) 

341 dagar 167 dagar 

Handläggningstiden för framtagande av detaljplan vid utökat 
förfarande ska inte överstiga målvärdet (högst 730 dagar) 

1 112 dagar 1 545 dagar 
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Kommentarer 

Vi kan konstatera att de målvärden som satts för målet rörande bygglov inte har 
uppnåtts samt att två av fem målvärden för målet rörande detaljplaner inte har 
uppnåtts. Vi ser dock positivt på att uppföljningen och redovisningen innehåller tydliga 
förklaringar och analyser av varför målvärden inte uppnås samt beskrivning av vilka 
åtgärder som vidtas för att höja måluppfyllelsen. Analyserna anser vi vara viktiga för att 
ge en nyanserad bild av enhetens resultat och ger en bättre förståelse för varför 
enheten inte har uppnått sina mål.  
 

4 Slutsats och rekommendationer  

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att det övergripande 
målarbetet är ändamålsenligt. Ulricehamns kommun har utförliga och tydliga riktlinjer 
som beskriver processen för framtagande och uppföljning av målen. Vi anser dock att 
kommunstyrelsen bör ta ett mer aktivt ansvar för att hantera eventuella avvikelser från 
målen.  
 
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

- Vara mer aktiv i hantering av eventuella avvikelser från mål.  
 
Datum som ovan 
KPMG AB 

Thomas Hjelmqvist    
Kommunal revisor   

 

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och 
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta 
dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i 
tryckfrihetsförordningen. 

 



  

 

Valda revisorer   2019-05-06 
Ulricehamns kommun 
Rapport nr: 3 / 2019 

Kommunstyrelsen 
För kännedom: 
Kommunfullmäktiges presidium   

       
Granskning av måluppfyllelse för kommunstyrelsen avseende sektor samhällsbyggnad 
och miljö 
 
Vi bifogar revisionsrapporten ”Granskning av måluppfyllelse avseende sektor 
samhällsbyggnad och miljö”. 
 
Granskningens syfte är att pröva om kommunstyrelsens övergripande målarbete för sektor 
samhällsbyggnad och miljö är ändamålsenligt utformat.  
 
Vi har fått våra revisionsfrågor besvarade. Med anledning av de förhållande som beskrivs i 
rapporten vill vi särskilt lyfta fram det område som bedöms kunna förbättras. 
  
I rapporten föreslås följande förbättring: 

 att kommunstyrelsen skall vara mer aktiv vid hantering av konstaterade avvikelser 
mot mål  

 
 
Vi emotser svar på föreslagen förbättring och rapporten i sin helhet.  
 
Vi erbjuder kommunstyrelsen och kommunfullmäktige varsin redovisning av rapporten. 
 
För valda revisorer 
 
 
 
Lars-Erik Josefson   Marianne Henningsson 
Ordförande    Vice ordförande   
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§  
 

Svar på medborgarförslag om tak över 
mopedparkeringsplats 
Dnr 2017/770 
 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att tak över moped och-cykelparkeringar vid 
flertalet tillfällen plockats bort vid skolor på grund av att skadegörelse och störningar 
uppstått. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslår Saly Marcel att det ska sättas upp ett tak över moped-
parkeringsplatsen på Tingsholmsgymnasiet för att elcyklar och mopeder som parkeras där 
inte ska bli blöta när det regnar. 
 
Vid ett flertal tillfällen har tak över moped och-cykelparkeringar plockats bort vid skolor på 
grund av att skadegörelse och störningar uppstått. Som ett led i arbetet med att minska 
skadegörelse arbetar förvaltningen med inriktningen att cykel- och mopedparkeringar som 
finns vid kommunens skolor inte ska ha tak. 
 
 
Beslutsunderlag 
1 
2 

Tjänsteskrivelse 2020-09-14 från servicechef  
Medborgarförslag om tak över mopedparkeringsplats 

  
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-09-14 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om tak 
över mopedparkeringsplats 
Diarienummer 2017/770, löpnummer 345/2020 
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att tak över moped och-cykelparkeringar vid 
flertalet tillfällen plockats bort vid skolor på grund av att skadegörelse och störningar 
uppstått. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslår Saly Marcel att det ska sättas upp ett tak över moped-
parkeringsplatsen på Tingsholmsgymnasiet för att elcyklar och mopeder som parkeras där 
inte ska bli blöta när det regnar. 
 
Vid ett flertal tillfällen har tak över moped och-cykelparkeringar plockats bort vid skolor på 
grund av att skadegörelse och störningar uppstått.Som ett led i arbetet med att minska 
skadegörelse arbetar förvaltningen med inriktningen att cykel- och mopedparkeringar som 
finns vid kommunens skolor inte ska ha tak. 
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag föreslår Saly Marcel att det ska sättas upp ett tak över 
mopedparkeringsplatsen på Tingsholmsgymnasiet för att elcyklar och mopeder som parkeras 
där inte ska bli blöta när det regnar.  
 
Tak över till exempel moped- och cykelparkeringar vid skolor tenderar att bli en 
samlingsplats för ungdomar. Vid ett flertal tillfällen har tak över moped och-cykelparkeringar 
plockats bort vid skolor på grund av att skadegörelse och störningar uppstått.Som ett led i 
arbetet med att minska skadegörelse arbetar förvaltningen med inriktningen att cykel- och 
mopedparkeringar som finns vid kommunens skolor inte ska ha tak. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om tak över mopedparkeringsplats 
 
Beslut lämnas till 
Saly Marcel 
Verksamhetschef fastighet 
Sektorchef service 
 
 
 

Isabelle Wikström Crister Dahlgren 
Servicechef Verksamhetschef fastighet 
Sektor service Sektor service 
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Från:                                  Ulricehamns kommun
Skickat:                             den 16 november 2017 11:33
Til:                                      Ulricehamns Kommun
Ämne:                               Inkommet medborgarförslag

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

Medborgarförslag

Skriv ditt 
medborgarförslag:

Tingsholmgymnasiet Södra
Förslag: Tak över mopedparkeringsplats. Utöver att barn parkera sina 
mopeder finns det andra som parkera sina el-cyklar där. Med mera min dotter. 
När det ösregnar påverkas eldelen av cykeln negativt. Till och med att cykeln 
tillfälligt vägrar tjänst. Med tanka på var vi bor och linje hon går på är det 
logiskt att hon vill parkera på södra delen. Också att elcykeln är lite tyngre 
och klumpigare gör att hon behöver mer plats

Förnamn: Marcel
Efternamn: Saly
E-post: kallestorp@gmail.com
Adress: Jägaregatan 37, 52331 Ulricehamn
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§  
 

Svar på medborgarförslag om underhållet på 
kommunägd fastighet i Gällstad 
Dnr 2019/34 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till att kommunen avyttrat 
fastigheten ”Tolsgården”. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslår Clas Rosenbaum att om kommunen fortsatt skall äga husen 
vid Tolsgården, så måste samtliga byggnader och trädgård underhållas. Om kommunen har 
för avsikt att avyttra fastigheten anser Clas Rosenbaum att det ska göras omgående. 
 
Kommunen köpte mark för ett nytt äldreboende och förskola i Gällstad. I köpet ingick 
fastigheten där Tolsgården ligger. Avsikten var att sälja den fastigheten så fort som möjligt. 
Fastigheten har avyttrats och köpekontraktet tecknandes 2020-02-20. Köparen tillträdde 
fastigheten 2020-05-15. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-09-13 från servicechef 
2 Medborgarförslag om underhållet på kommunägd fastighet i Gällstad 
 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2020-09-13 

 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om 
underhållet på kommunägd fastighet i Gällstad 
Diarienummer 2019/34, löpnummer 2681/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till att kommunen avyttrat 
fastigheten ”Tolsgården”. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslår Clas Rosenbaum att om kommunen fortsatt skall äga husen 
vid Tolsgården, så måste samtliga byggnader och trädgård underhållas. Om kommunen har 
för avsikt att avyttra fastigheten anser Clas Rosenbaum att det ska göras omgående. 
 
Kommunen köpte mark för ett nytt äldreboende och förskola i Gällstad. I köpet ingick 
fastigheten där Tolsgården ligger. Avsikten var att sälja den fastigheten så fort som möjligt. 
Fastigheten har avyttrats och köpekontraktet tecknandes 2020-02-20. Köparen tillträdde 
fastigheten 2020-05-15. 
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag föreslår Clas Rosenbaum att om kommunen fortsatt skall äga husen 
vid Tolsgården, så måste samtliga byggnader och trädgård underhållas. Om kommunen har 
för avsikt att avyttra fastigheten anser Clas Rosenbaum att det ska göras omgående. 
 
Kommunen köpte mark för ett nytt äldreboende och förskola i Gällstad. I köpet ingick 
fastigheten där Tolsgården ligger. Avsikten var att sälja den fastigheten så fort som möjligt, 
eftersom det inte fanns något framtida behov av den för kommunens verksamheter. 
Fastigheten har avyttrats och köpekontraktet tecknandes 2020-02-20. Köparen tillträdde 
därefter fastigheten 2020-05-15.  
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om underhållet på kommunägd fastighet i Gällstad 

 
Beslutet lämnas till 
Clas Rosenbaum 
Servicechef 
Verksamhetschef fastighet 
 
 
 

Isabelle Wikström Crister Dahlgren 
Servicechef Verksamhetschef fastighet 
Sektor service Sektor service 
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Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 11.01.2019 13:24:32
Till: kommun@ulricehamn.se[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Inkommet medborgarförslag

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

Medborgarförslag

Skriv ditt
medborgarförslag:

Underhåll av kommunägd fastighet i Gällstad

När man kommer från Ulricehamn på väg 157 passerar man huvudkontoret för
Lager 157 i Gällstad. Därefter, på höger hand, ligger en fastighet som kommunen
förvärvat. Här i Gällstad kallas fastigheten ”Bonna Svenssons”.
Boningshuset är ett fint exempel på en mangårdsbyggnad från ca 1860. Den lilla
undantagsstugan är typisk för ungefär samma period.
Tacksamt nog har idrottsföreningen haft tillgång till det hus som tidigare var fabrik,
men tyvärr står ladugård, hönshus och stora huset och undantagsstugan helt
tomma, och sakta men säkert håller samtliga hus på att förfalla.
Om kommunen fortsatt skall äga husen, så måste samtliga byggnader och
trädgård underhållas. Tomma hus förfaller snabbt. Dessutom anser jag att
kommunen bör sätta en hög standard på underhåll på egna fastigheter, då de
annars bevakar andra husägare, som inte sköter sig och låter sina hus förfalla.
Om kommunen har för avsikt att sälja fastigheten, anser jag att detta skall göras
omgående, så att en ny fastighetsägare kan renovera upp husen.

Ett förfallet hus vid infarten till Gällstad ger inget positivt intryck av bygden!

Gällstad 2019-01-11

Clas Rosenbaum
Tel 070 5326641

Förnamn: Clas
Efternamn: Rosenbaum
E-post: clas@bensgarden.se
Adress: Berga 102, Bensgarden



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2020-10-20 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§  
 

Svar på medborgarförslag om slopad uppsägningstid 
för förskoleplats 
Dnr 2020/265 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget avslås då ett slopande att avgiftsbelagd uppsägningstiden skulle få 
betydande ekonomiska och organisatoriska svårigheter för kommunen. 
 
Sammanfattning 
Elin Dungel konstaterar i ett medborgarförslag till kommunfullmäktige att den pågående 
coronapandemin kan leda till att ekonomin tryter för många. Valet att då säga upp plats i 
förskolan kan vara ett alternativ för många att spara pengar. Möjligheten att spara pengar 
begränsas dock då det finns en uppsägningstid på två månader som begränsar möjligheten 
att spara pengar. 
 
Med hänvisning till detta så föreslår Elin Dungel att tiden för uppsägning av förskoleplats 
slopas under den pågående coronapandemin. 
 
I dag gäller en uppsägningstid på två månader. För att frångå detta behöver det tas ett 
separat politiskt beslut som gäller tillfälligt under en begränsad tid eller händelse, exempelvis 
under coronapandemin. Ett sådant beslut kan inte gälla retroaktivt. 
 
Förvaltningen bedömer att ett slopande att avgiftsbelagd uppsägningstiden skulle få 
betydande ekonomiska och organisatoriska svårigheter för kommunen. En viss 
uppsägningstid behövs för att det ska vara möjligt att planera verksamheten inom förskolans 
tilldelade budgetram med bibehållen bemanning och kvalitet. 
 
Förvaltningen förslår att medborgarförslaget avslås då ett slopande av avgiftsbelagd 
uppsägningstiden skulle få betydande ekonomiska och organisatoriska svårigheter för 
kommunen. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-09-16 från barn- och utbildningschef  
2 Medborgarförslag om slopad uppsägningstid för förskoleplats 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2020-09-16 

 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om slopad 
uppsägningstid för förskoleplats 
Diarienummer 2020/265, löpnummer 2713/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås då ett slopande att avgiftsbelagd uppsägningstiden skulle få 
betydande ekonomiska och organisatoriska svårigheter för kommunen. 
 
Sammanfattning 
Elin Dungel konstaterar i ett medborgarförslag till kommunfullmäktige att den pågående 
coronapandemin kan leda till att ekonomin tryter för många. Valet att då säga upp plats i 
förskolan kan vara ett alternativ för många att spara pengar. Möjligheten att spara pengar 
begränsas dock då det finns en uppsägningstid på två månader som begränsar möjligheten 
att spara pengar. 
 
Med hänvisning till detta så föreslår Elin Dungel att tiden för uppsägning av förskoleplats 
slopas under den pågående coronapandemin. 
 
I dag gäller en uppsägningstid på två månader. För att frångå detta behöver det tas ett 
separat politiskt beslut som gäller tillfälligt under en begränsad tid eller händelse, exempelvis 
under coronapandemin. Ett sådant beslut kan inte gälla retroaktivt. 
 
Förvaltningen bedömer att ett slopande att avgiftsbelagd uppsägningstiden skulle få 
betydande ekonomiska och organisatoriska svårigheter för kommunen. En viss 
uppsägningstid behövs för att det ska vara möjligt att planera verksamheten inom förskolans 
tilldelade budgetram med bibehållen bemanning och kvalitet. 
 
Förvaltningen förslår att medborgarförslaget avslås då ett slopande av avgiftsbelagd 
uppsägningstiden skulle få betydande ekonomiska och organisatoriska svårigheter för 
kommunen. 
 
 
Ärendet 
Elin Dungel konstaterar i ett medborgarförslag till kommunfullmäktige att den pågående 
coronapandemin kan leda till att ekonomin tryter för många. Valet att då säga upp plats i 
förskolan kan vara ett alternativ för många att spara pengar. Möjligheten att spara pengar 
begränsas dock då det finns en uppsägningstid på två månader som begränsar möjligheten 
att spara pengar. 
 
Med hänvisning till detta så föreslår Elin Dungel att tiden för uppsägning av förskoleplats 
slopas under den pågående coronapandemin. 
 
Förvaltningen har förståelse för att den pågående coronapandemin kan innebära att familjer 
kan hamna i en besvärlig ekonomisk situation som gör att de behöver vidta vissa åtgärder för 
att spara pengar. 
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I dag gäller en uppsägningstid på två månader. För att frångå detta behöver det tas ett 
separat politiskt beslut som gäller tillfälligt under en begränsad tid eller händelse, exempelvis 
under coronapandemin. Ett sådant beslut kan inte gälla retroaktivt. 
Förvaltningen bedömer att ett slopande att avgiftsbelagd uppsägningstiden skulle få 
betydande ekonomiska och organisatoriska svårigheter för kommunen. En viss 
uppsägningstid behövs för att det ska vara möjligt att planera verksamheten inom förskolans 
tilldelade budgetram med bibehållen bemanning och kvalitet.  
 
Förvaltningen ställer sig därför avvisande till förslaget att slopa tiden för uppsägning av plats 
inom förskolan. 
 
Förvaltningen förslår att medborgarförslaget avslås då ett slopande av avgiftsbelagd 
uppsägningstiden skulle få betydande ekonomiska och organisatoriska svårigheter för 
kommunen. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om slopad uppsägningstid för förskoleplats 

 
Beslutet lämnas till 
Elin Dungel 
Barn- och utbildningschef 
Verksamhetschef förskola 
 
 
 

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

 

 



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 09.04.2020 08:31:09
Till: kommun@ulricehamn.se[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Inkommet medborgarförslag

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

Medborgarförslag

Skriv ditt
medborgarförslag:

Hej!
När ekonomin tryter i dessa coronatider sa jag upp vår sons förskoleplats för att
åtminstonde spara drygt 1000 kr i månaden. Men med 2 månaders
uppsägningstid så gör det varken till eller från. Tänkte man kunde slopa den
uppsägningstiden i dessa tider. Mvh Elin

Förnamn: Elin
Efternamn: Dungel
E-post: elin_k83@yahoo.se
Adress: Gårdavägen 4
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Komplettering av brandskyddsregler 
Dnr 2020/150 
 
 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Styrdokument Brandskyddsregler antas. Det kompletterade styrdokumentet ersätter det 
styrdokument som antogs 2019 och börjar gälla 2020-12-01. 
 
Sammanfattning 
Brandskyddsreglerna ska ses som en hjälp för ökad säkerhet och trygghet. Styrdokumentet 
skall leda till att kommunen har en så bra förmåga som möjligt att förhindra att brand 
uppstår.  
 
Bifogat styrdokument för brandskyddsregler är kompletterat med regler för elbilar, elcyklar 
och elelement (se avsnitt 8.10 – 8.12). Det kompletterade styrdokumentet ersätter det 
styrdokument som antogs 2019 och börjar gälla 2020-12-01. 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-09-14 från servicechef  
2 Brandskyddsregler från 2020-01-01 
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2020-04-17 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§ 106/2020 
 

Komplettering av brandskyddsregler 
Dnr 2020/150 
 
Beredande utskottets beslut  
Ärendet är inte klart för behandling i kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
Brandskyddsregler är något som måste finnas för att verksamheten skall kunna förhindra att 
bränder uppstår. Styrdokumentet brandskyddsregler ersätter det förra styrdokumentet 
antaget av Kommunstyrelsen KS 2019-01-10 § 23. Det nya styrdokumentet är kompletterat 
med regler för elbilar, elcyklar och elelement. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-03-18 från tf servicechef  
2 Brandskyddsregler från 2020-01-01 

Förvaltningens förslag till beslut 
Styrdokument Brandskyddsregler antas och ersätter tidigare brandskyddsregler. 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-09-14 

Tjänsteskrivelse Komplettering av brandskyddsregler 
Diarienummer 2020/150, löpnummer 913/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Styrdokument Brandskyddsregler antas. Det kompletterade styrdokumentet ersätter det 
styrdokument som antogs 2019 och börjar gälla 2020-12-01. 
 
 
Sammanfattning 
Brandskyddsreglerna ska ses som en hjälp för ökad säkerhet och trygghet. Styrdokumentet 
skall leda till att kommunen har en så bra förmåga som möjligt att förhindra att brand 
uppstår.  
 
Bifogat styrdokument för brandskyddsregler är kompletterat med regler för elbilar, elcyklar 
och elelement (se avsnitt 8.10 – 8.12). Det kompletterade styrdokumentet ersätter det 
styrdokument som antogs 2019 och börjar gälla 2020-12-01. 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen antog i början av 2019 styrdokument för brandskyddsregler (§ 23/2019). 
 
Brandskyddsreglerna ska ses som en hjälp för ökad säkerhet och trygghet. Styrdokumentet 
skall leda till att kommunen har en så bra förmåga som möjligt att förhindra att brand 
uppstår. Dokumentet fungerar som en anvisning i vanligt förekommande brandskyddsfrågor 
för verksamheter och fastighetsorganisationen och de ska göra det tydligt för såväl anställda, 
som för besökare eller kunder vilka regler som gäller samt säkerställa att alla gör på ett 
likartat sätt. 
 
Bifogat styrdokumentet är i grunden detsamma som antogs 2019 men kompletterat med 
regler för elbilar, elcyklar och elelement (se avsnitt 8.10 – 8.12). Det kompletterade 
styrdokumentet ersätter det styrdokument som antogs 2019 och börjar gälla 2020-12-01. 
 
Beslutsunderlag 
1 Brandskyddsregler från 2020-12-01 

Beslut lämnas till 
Servicechef 
Verksamhetschef fastighet 
Författningshandboken 
 
 
 
 

Isabelle Wikström Crister Dahlgren 
Servicechef Verksamhetschef fastighet 
Sektor service Sektor service 
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Våra styrdokument 
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Policy – Vår hållning, övergripande 
Riktlinjer – Rekommenderade sätt att agera 
Regler – Absoluta gränser och ska-krav 

[Aktiverande] 

Strategi – Avgörande vägval och strategiområden från fullmäktigeberedningar 
Program – Avgörande vägval och programområden från andra än fullmäktigeberedningar 
Plan – Uppdrag, tidsram och ansvar 
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1 Bakgrund  

Skador till följd av bränder blir ofta kostsamma och skapar stora besvär för de verksamheter som 
drabbas. Bostäder och arbetsplatser kan bli obrukbara på grund av att återställningsarbetena ofta är 
komplicerade och verksamheter kan bli tvungna att flytta till provisoriska lokaler. Detta dokument 
ämnar underlätta brandskyddsarbetet för chefer och medarbetare samt fastställer Ulricehamns 
kommuns viljeriktning och övergripande mål för det systematiska brandskyddsarbetet. Dokumentet 
styrs av lag (2003:778) om Skydd mot olyckor.  

2 Syfte 
Systematiskt brandskyddsarbete syftar i första hand till att förebygga bränder och i andra hand till 
att minska konsekvenserna om brand uppstår. Arbetet med brandskydd ska vara strukturerat och 
inte beroende av person. Ulricehamns kommun ska ha en så bra förmåga som möjligt att förhindra 
att brand uppstår. 

3 Ansvar 

3.1 Ansvar enligt lagen om skydd mot olyckor  
Enligt lag (2003:778) om Skydd mot olyckor har den som äger en byggnad och den som bedriver 
verksamhet där, det yttersta ansvaret för sitt brandskydd. Det innebär en skyldighet att i skälig 
omfattning hålla utrustning för livräddning vid brand och att i övrigt vidta de åtgärder som behövs 
för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. 

3.2 Delegering brandskyddsansvarig 
Kommunchef/sektorchef/verksamhetschef/enhetschef har oavsett delegering det yttersta ansvaret 
för att det bedrivs ett systematiskt brandskyddsarbete inom sin egen verksamhet samt i kommunens 
fastigheter. 

3.3 Övergripande målsättning  
Samtliga verksamheter i Ulricehamns kommuns regi arbetar systematiskt med sitt brandskydd. 
Arbetssättet ska ske så likartat som möjligt för att säkerställa en rimlig kommunstandard som är 
igenkännande för chefer och personal. Systematiskt brandskyddsmaterial finns framtaget för 
Ulricehamns kommun. Resultatet ska utvärderas och förbättras kontinuerligt genom internkontroll 
och vid myndighetstillsyn.                                                                                                                                                               
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3.4 Syftet med systematiskt brandskyddsarbete (SBA) 
Systematiskt brandskyddsarbete syftar i första hand till att förebygga bränder och i andra hand till 
att minska konsekvenserna om brand uppstår. Det förebyggande brandskyddsarbetet blir 
strukturerat och utförs av 1–2 personer. Till sin hjälp har dessa framtaget SBA material. 
Kontrollanterna är en del av verksamhetspersonalen utsedda av enhetschef/verksamhetschef. 

3.5 Syftet med systematisk brandskyddskontroll (SBK) 
Systematisk brandskyddskontroll syftar till säkerställande av driftkomponenter. Detta görs 
regelbundet utifrån driftinstruktioner. Automatiska brandlarm, boendesprinkler, brandspjäll, 
nödbelysning m.m. Utbildade fastighetsskötare utför denna kontroll. 

4 Brandskyddsutbildning för personal 
Brandskyddsutbildningen genomförs för att den enskilde ska ha en förmåga att hantera en brand 
när den uppstår, samt för att effekterna av en brand ska bli så små som möjligt. Detta kan underlätta 
för räddningstjänsten som kommer för att släcka branden och minskar risken för allvarliga 
konsekvenser. Brandskyddsutbildningen består av två delar, en teoretisk del som är digital och en 
praktisk del. Samtliga anställda och vikarier skall genomgå brandskyddsutbildning vart tredje år. 
Utbildningen bör skapa kunskap om: 

• Brands uppkomst 

• Brandförlopp 

• Byggnadstekniskt brandskydd 

• Utrymning och mänskligt beteende 

• Handlingsplaner och rutiner 

• Systematiskt brandskyddsarbete 

• Släckutrustning, inklusive praktik 

5 Introduktion för ny personal 
Omgående vid nyanställning skall introduktion vad avser brandskydd och utrymning genomföras 
för alla nyanställda inklusive vikarier och praktikanter. Introduktionen utförs av verksamhetens 
brandskyddskontrollaner eller brandskyddshandläggare. 

 Handlingsplaner och rutiner. 

 Utrymningsplaner. 

 Genomgång av lokaler med avseende på utrymning, brandskydd och släckutrustning. 

 Grundläggande brandskydd. 
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6 Utrymningsövning 

6.1 Var förberedd om olyckan är framme 
Utrymningsövningar ingår i systematiska brandskyddsarbeten. Det är en nödvändighet för att vara 
säker på att människa, teknik, och organisation fungerar vid en kris. Konsekvenserna av att ha 
glömt att genomföra utrymningsövningar kan vara livsfarliga.  

6.2 Upptäck bristerna i tid 
Syftet med övningarna är att upptäcka brister i kunskap, rutiner, information och utrustning. 
Chefen ansvarar för att genomföra och planera utrymningsövningen. Fastighet hjälper till med 
genomförande och utvärdering av utrymningsövningen. 

Anmälan görs av respektive enhetschef till brandskydd@ulricehamn.se 

När övningen är genomförd får alla som deltar möjlighet att skriftligen besvara ett antal frågor i ett 
formulär. Det sänds ifyllt till brandskydd@ulricehamn.se. Efter sammanställningen så redovisar 
brandskyddshandläggaren era synpunkter och ger också förslag på åtgärder för att avhjälpa 
eventuella brister. Du hittar också formuläret under Säkerhet och krisberedskap på intranätet. 

7 Dokumentation 
Datum för genomförd brandskyddsutbildning ska meddelas till och dokumenteras av 
personalredogörare i Personec P under anteckningar – Brandutbildning -. Närmaste chef ansvarar 
för detta och dokumenterar när personal genomfört utbildningen. 
 

8 Brandskyddsregler 
Brandskyddsregler är något som måste finnas i varje kommun för att förhindra att 
bränder uppstår. Nedan beskrivs de brandskyddsregler som kommunen har beslutat. 
Varje verksamhet ska känna till och arbeta med dessa brandskyddsregler. 

8.1 Automatiska brandlarm 

Ulricehamns kommun stänger inte av brandlarmcentraler i sitt fastighetsbestånd. Detta gäller även 
vid användande av t.ex. rökmaskiner. Det finns fastigheter som är anpassade för t.ex. evenemang 
som använder rökmaskiner och liknande. Hör alltid med verksamhet fastighet vilka fastigheter som 
berörs av detta. 

Undantag som inte omfattas av reglerna gäller arbeten som behöver utföras i- eller vid fastigheten 
såsom t.ex. heta arbeten. 
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8.2 Brandfarliga varor 

Till brandfarliga varor hör brandfarliga gaser, vätskor och brandreaktiva varor. Vilken typ och 
mängd av brandfarlig vara som hanteras, samt om det är privat eller yrkesmässig användning avgör 
om den är tillståndspliktig. 

För att få använda brandfarliga varor i verksamheten krävs att verksamheten får tillstånd av 
räddningstjänsten. Om verksamheten planerar att köpa in eller använda brandfarliga varor ska 
verksamhet fastighet alltid rådfrågas, då olika volymer och gränser gäller för olika typer av ämnen. 

8.3 Brandskyddsutbildning 

Alla anställda som vistas i Ulricehamns kommuns fastigheter samt inhyrda lokaler ska gå 
brandskyddsutbildning.  Denna ska gås med max tre års mellanrum för att säkerställa att anställda 
har en förmåga att hantera bränder. Vikarier ska också få möjlighet att gå brandskyddsutbildning. 
Det är närmaste chefs ansvar att alla anställda anmäls till och genomföra brandskyddsutbildning. 

8.4 Grillning 

Vid grillning gäller först och främst att grilla på speciellt avsedd plats. Finns ingen avsedd plats ska 
man placera grillen stadigt, långt ifrån husvägg och annat brännbart så att elden inte kan sprida sig. 
Den som grillar ska alltid ha tillgång till vatten att släcka eld med. Det är inte tillåtet att lämna en 
tänd grill utan uppsikt. Tändvätska ska aldrig användas för att tända en grill som ”slocknat”. Det kan 
orsaka allvarliga brännskador. Inför grillning bör ansvarig även kontrollera att inget 
grillningsförbud råder. 

8.5 Heta arbeten 

Utförande av heta arbeten. Med heta arbeten menas arbeten som medför uppvärmning och/eller 
gnistbildning, exempelvis svetsning, skärning, lödning, arbete med rondell etc. 

 När heta arbeten utförs i lokalerna av entreprenör eller egen personal skall svenska 
brandskyddsföreningens säkerhetsregler och tillstånd/kontrollistor tillämpas. 

 Det skall kontrolleras att utföraren har certifikat för ”Heta arbeten”. 
 Tillståndssansvarig och utförare kontrollerar arbetsplatsen och behörig tillståndsansvarig 

utfärdar tillstånd för arbete. 

8.6 Levande ljus 

En av de vanligaste orsakerna till bränder är att tända ljus lämnas utan uppsikt. Levande ljus, 
tomtebloss och sprakande ljus ska inte användas i Ulricehamns kommuns fastigheter. 

Kommunen rekommenderar istället att verksamheterna använder sig av LED-ljus vid t.ex. 
luciafirande och på fikabord. 

Undantag från reglerna gäller vid minnes- och avskedsstunder och vid vigselförrättningar. 
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8.7 Möblering i utrymningsväg 

Möblering och utsmyckning av utrymningsväg såsom korridor eller trapphus. 

 Möblering i väg till utrymningsväg (korridor/trapphus) eller i utrymningsväg får normalt ej 
förekomma. Under vissa förhållanden kan dock undantag göras efter samråd med 
fastighet/brandskyddshandläggare. 

 För att underlätta utrymning får inte möbler och utrustning placeras så att den fria bredden 
blir mindre än bredden i utrymningsdörren. 

8.8 Rökning 

Efter den 30 september 2016 gäller rökfri arbetstid på alla arbetsplatser i förvaltningen för alla 
medarbetare och förtroendevalda. 

Rökning för besökare ska ske på anvisad plats. Finns ingen anvisad plats ska detta inte ske i 
anslutning till fastighet. 

8.9 Timer 

Vid användning av värmealstrande produkter såsom kaffebryggare/kaffemaskiner, vattenkokare, 
strykjärn, limpistol, lamineringsmaskiner och liknande ska timer anslutas för att förhindra att brand 
uppstår. 

8.10 El-cyklar 
El-cyklar behöver laddas i eluttag. En brand i ett litiumbatteri skulle kunna få förödande 
konsekvenser i till exempel ett trapphus och kan inte släckas med de brandsläckare och brandfiltar 
som finns i kommunens lokaler. Brandröken från ett litiumbatteri kan leda till vätefluoridförgiftning 
till följd av inandning av den farliga gas som utsöndras. Därför gäller följande i kommunens 
fastigheter: 
Inga cyklar får förvaras i utrymningsvägar eller trapphus. 
Ladda under uppsikt. Laddning får bara ske där det finns rökdetektor kopplat till automatiskt 
brandlarm. El-cyklar får inte laddas på natten, utrusta laddaren med timer. 

8.11 El-bilar 
Elbilar får inte laddas i uttag för motorvärmare eller vanliga el-uttag vid kommunens 
verksamhetslokaler. Att ladda din elbil i ett vanligt eluttag kan innebära allvarliga säkerhetsproblem 
då vanliga eluttag och kablar inte är dimensionerade för hög belastning under lång tid. Om de 
används i högre intensitet än rekommenderat, ökar brandrisken. Viktigt att tänka på; dessa typer av 
bränder täcks ofta inte av försäkringsbolagen eftersom eluttaget har använts i ett olovligt syfte 
utöver rekommenderade säkerhetsföreskrifter. Försäkringsbolagen kräver att eluttag och apparater 
används och installeras på ett säkert och kompatibelt sätt. 
Iordningsställda laddstationer vid kommunens verksamhetslokaler är till för tjänstebilar, ej för 
privata el-bilar. 
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8.12 Elelement 
Det är inte tillåtet att ha elvärmare (elradiatorer, elvärmefläktar, kupéfläktar) med stickpropp 
inkopplade i kommunens lokaler. 
Elinstallationerna är inte dimensionerade för elvärme vilket kan resultera i en överbelastning med 
brand eller driftstörningar som följd. 
Om lokalerna upplevs kalla ska en felanmälan utföras till verksamhet fastighet, som ansvarar för att 
vidta erforderliga åtgärder. 

8.13 Utomhusskydd 

Containrar för brännbart avfall ska placeras på en plats där en brand inte kan sprida sig 
till en husfasad. Beroende på containrarnas utformning bör minsta avstånd till fasad 
vara enligt tabellen nedan. 

Typ av container                    Avstånd till fasad 

Öppen 6 meter 

Täckt 4 meter 

Täckt och låst 0 meter 

 

Sopkärlets volym 

160 liter 2 meter 

370 liter 2 meter 

660 liter 3 meter 

 

8.14 Övernattning i kommunens lokaler 
Ulricehamns kommun tillåter generellt övernattning i kommunens lokaler om det görs i samråd 
med verksamhet fastighet och om det kan säkerställas att räddningstjänstens säkerhetsråd följs.  

 Vid önskan om övernattning ska verksamhet fastighet kontaktas och checklistan för 
säkerhetsråd följs. http://www.serf.se/skola-och-foreningsliv/overnattning/ 

8.15 Övrig elektrisk utrustning 
 Elutrustning som är trasig eller ej fungerar normalt ska omgående tas ur drift 

och bytas/repareras. 
 För starka glödlampor får ej användas. Lampan får inte ha större 

wattal än märkningen på armaturen. 
 Adventsljusstakar och julgransbelysningar ska släckas med strömbrytare eller 

genom att dra ut kontakten, ej genom att vrida på en lampa. 

http://www.serf.se/skola-och-foreningsliv/overnattning/
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1 Tillämpningsregler fritidshem, förskola och 
pedagogisk omsorg 

 

1.1 Rätt till plats 
Rätt till plats har barn bosatta i Sverige och som är folkbokförda i Ulricehamns 
kommun. 
I 29 kap. 2 § skollagen anges andra personkategorier som trots att de inte är 
folkbokförda i Ulricehamn har rätt till plats (8 kap. 5 § skollagen) 

1.2 Från ett år 
Ulricehamns kommun erbjuder förskola för barn från ett års ålder i den omfattning 
det behövs med hänsyn till föräldrars arbete, studier eller om barnet har ett eget 
behov på grund av familjens situation i övrigt. 

Barn vars föräldrar är arbetslösa (intyg från arbetsförmedlingen fordras) eller 
föräldralediga erbjuds förskola 15 timmar per vecka (8 kap. 6 § skollagen). 
Verksamheten bestämmer hur vistelsetiden förläggs. 

1.3 Från tre år  
Från och med höstterminen det år barnet fyller tre år erbjuds alla barn allmän 
förskola  
15 timmar per vecka, verksamheten bestämmer hur vistelsetiden förläggs 
Den allmänna förskolan följer skolans terminstider och lov och omfattar 525 timmar 
per år samt är avgiftsfri (se 8 kap. 4 § skollagen). 

1.4 Fritidshem  
Ulricehamns kommun erbjuder fritidshem för elever i kommunens förskoleklass, 
grundskola och grundsärskola till och med vårterminen det år eleven fyller tretton 
år. Fritidshem erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrars arbete 
eller studier eller om eleven har ett eget behov på grund av familjens situation i 
övrigt. Plats i fritidshem ska erbjudas snarast efter det att vårdnadshavare har 
anmält behov av plats (14 kap. 4 § skollagen). 
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1.5 Pedagogisk omsorg  
Ulricehamns kommun strävar efter att erbjuda pedagogisk omsorg (familjedaghem) 
som ett alternativ till förskola eller fritidshem om förälder så önskar. 

1.6 Lovplats  
Lovplats erbjuds barn från förskoleklass till och med vårterminen det år eleven fyller 
tretton år, under lov, studiedagar och kompetensutvecklingsdagar.  

En avgift på 100: - uttages per beställd dag. Behov av plats måste anmälas senast tio 
dagar i förväg på särskild blankett. Blanketten finns på varje fritidshem. 

1.7 Pedagogisk omsorg på obekväm arbetstid 
Pedagogisk omsorg på obekväm tid erbjuds till vårdnadshavare som har obekväm 
arbetstid. 
Pedagogisk omsorg på obekväm tid erbjuds inte under storhelgerna påsk, 
midsommar, jul och nyår. 
Verksamheten har semesterstängt veckorna 28, 29, 30, 31. Omsorgsbehovet ska vara 
regelbundet och kontinuerligt återkommande (innefattar inte tillfälliga behov) samt 
med ett omsorgsbehov av minst 15 timmar i månaden. 
Rätten till platsen upphör om den inte utnyttjas på två månader. 
Se riktlinjer för obekväm tid. 

2 Ansökan 
Ansökan om plats sker i första hand via e-tjänst på Ulricehamns kommuns hemsida  

www.ulricehamn.se 

2.1 Annan kommun  
Önskar barnets vårdnadshavare plats i annan kommun är det vårdnadshavarens 
ansvar att kontakta önskad kommun. 

2.2 Placering  
Barnet placeras i kö efter datum då anmälan inkommit.  

2.3 Erbjudande och placering  
När vårdnadshavare anmält önskemål om plats i förskola skall Ulricehamns 
kommun erbjuda plats inom fyra månader, enligt Skollagen 8 kap. 14 §. Vid öns-

http://www.ulricehamn.se/
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kemål om plats i fritidshem erbjuds plats så snart ansökan lämnats in eller vid 
önskat placeringsdatum. 

Skälig hänsyn tas till vårdnadshavares önskemål. Vill du ha plats på en speciell 
förskola kan du få vänta mer än fyra månader. Vid placering tas hänsyn till 
barngruppens sammansättning och storlek.  

Ditt barn kan bli erbjuden en förskoleplats vid en enhet du inte angett som önskemål 
i din ansökan. Om du inte accepterar den placering som erbjuds kan du tacka nej 
och om du önskar, stå kvar i kö. Möjlighet finns även att tacka ja till erbjuden plats 
och stå i omplaceringskö till något av de önskemål som angetts i ansökan. 

När ditt barn fått plats kan du flytta fram inskolningen högst en månad från erbjudet 
datum. 

Att tacka ja till platserbjudandet innebär att vårdnadshavaren debiteras från 
inskrivningsdatum.  

Om vårdnadshavare ej svarat på platserbjudandet trots påminnelse, återkallas 
platsen och ny ansökan måste göras via E-tjänst ansökan förskola/fritidshem på 
Ulricehamns kommuns hemsida.  

Har barnet två vårdnadshavare ska båda vårdnadshavarna skriva under 
platserbjudandet. 

Följande turordning gäller vid placering:  

1. Barn i behov av stöd (placering enligt skollagen 8 kap 7§)  

2. Allmän förskola  

3. Syskonförtur/platsgaranti  

4. Omplaceringar  

5. Nyplaceringar 

2.4 Omplacering  
Omplaceringar görs endast i undantagsfall såsom till exempel om syskon är 
placerade på olika förskolor eller om man inte har fått sitt förstahandsval. 
Omplacering sker en gång per år, vid placeringar i augusti/ september.  

2.5 Platsgaranti  
Platsgaranti erbjuds alla föräldrar som inte önskar ha sina barn i barnomsorgen 
under föräldraledighet. Plats garanteras på samma förskola eller pedagogisk omsorg 
(familjedaghem) vid föräldraledighetens slut. Garantin gäller endast i samband med 
placering i augusti/september. 
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2.6 Inskolning 
Inskolningsperiodens längd är för barn ett till fem år, ca en vecka eller efter barnets behov. 
Förälder ska närvara under inskolningen. Avgift uttages från första inskolningsdag.  

2.7 Tid på förskolan  
Schema ska lämnas in för varje barn via e-tjänsten på Ulricehamns kommuns hemsida, 
www.ulricehamn.se/forskola.  

I placeringstiden ingår arbets- eller studietid, restid till och från arbetet/ studierna samt tid 
för lämning och hämtning. Placeringstiden bestäms utifrån vårdnadshavares gemensamma 
behov. Om vårdnadshavarens arbetstidsschema omfattar flera veckor, beräknas 
placeringstiden på ett veckogenomsnitt. 

Vid växelvis boende har barnet rätt till omsorg utifrån respektive vårdnadshavares 
omsorgsbehov. Ett barn har bara rätt till placering på en förskoleenhet. 

3 Öppettider 
Förskola/fritidshem/annan pedagogisk omsorg är öppen tolv timmar per dag måndag till 
fredag, där lokala skillnader kan förekomma. Dock kan barn behöva byta avdelning inom en 
förskola/ett fritidshem i början eller slutet på dagen. Personalen i förskola och fritidshem har 
i regel fyra dagars kompetens-och kvalitetsutveckling per år. Då har verksamheten begränsat 
öppethållande. Dessa dagar hålls verksamheten öppen genom vikarier eller plats på annan 
förskola. 

Under sommarveckorna 28 – 31 har verksamheterna ett begränsat öppethållande. Minst en 
förskola/fritidshem i kommunen har öppet. 

4 Taxa 
Taxan gäller för förskolor, pedagogisk omsorg (familjedaghem) och skolbarnsomsorg i 
enskild och kommunal regi. 

Kommunfullmäktige tar beslut om taxor. 

Avgiften regleras enligt riksdagens beslut om maxtaxa inom förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg.  

Avgiften beräknas på familjens sammanlagda inkomst före skatt. Inkomsttaket i maxtaxan är 
indexerats och innebär en årlig reglering. Inkomsttaket och avgiftsnivåerna redovisas på 
Ulricehamns kommuns hemsida www.ulricehamn.se. Avgiften betalas tolv månader om året. 
Barnen går i ordning efter ålder och det yngsta barnet räknas som barn 1. 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. Därefter gäller fritidshemstaxa. 

http://www.ulricehamn.se/forskola
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4.1 Förskoleverksamhet  
Procent av bruttoinkomsten  

Barn 1  3 %  

Barn 2   2 %  

Barn 3  1 %  

Barn 4 eller fler är avgiftsfria  

4.2 Fritidshemstaxa  
Procent av bruttoinkomsten  

Barn 1  2 %  

Barn 2  1 %  

Barn 3  1 %  

Barn 4 eller fler är avgiftsfria   

5 Avgiftspliktiga personer 
Avgiftspliktiga personer är ensamförälder, familjehemsförälder, gift/sammanboende 
förälder. Sammanlever barnets förälder med någon som inte är förälder till barnet, räknas 
båda som avgiftspliktiga personer. 

I de fall den ena maken/makan/sambon arbetar utomlands räknas bådas inkomster som 
avgiftsgrundande så länge det råder hushållsgemenskap.  

För beräkning av avgift där föräldrar har varierande inkomster ska inkomsterna för en period 
om minst tre månader beräknas. Den sammanlagda inkomsten divideras med periodens 
antal månader och avgiften bestäms mot den framräknade månadsinkomsten. 
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6 Avgiftsgrundande inkomster  
Avgiften grundar sig på nuvarande bruttoinkomst (= före skatt)  
 
Detta räknas som inkomst:  

- lön och andra ersättningar i anslutning till anställning  

- överskott av näringsverksamhet (gäller egna företagare)  

- sjukpenning, sjukbidrag  

- föräldrapenning  

- utbildningsbidrag under arbetsmarknadsutbildning  

- arbetslöshetsersättning  

- aktivitetsstöd  

- aktivitetsersättning  

- familjebidrag i form av familjepenning  

- änkepension, förtidspension (ej barnpension)  

- livränta (ersättning vid godkänd arbetsskada för förlorad inkomst)  

- vårdbidrag (skattepliktig del)  

- familjehemsersättning (arvodesdel) 

- reseersättning, bilförmån, kostförmån (beskattningsbara delen) 

 

Detta räknas inte som inkomst:  

- barnbidrag, bostadsbidrag, underhållsstöd  

- försörjningsstöd  

- bidragsdelen samt lånedelen av statliga studiemedel (skattefria)  

- statligt studiestöd i form av förlängt barnbidrag och studiehjälp  

- handikappersättning  

- inkomst av kapital  

 
De föräldrar som har gemensam vårdnad om barnet och där barnet växelvis bor hos 
föräldrarna, betalar var för sig efter den sammanlagda inkomsten i respektive familjs hushåll. 
Den sammanlagda avgiften får dock inte överstiga maxavgiften för en plats. 
Information skickas hem till er när vi ser att ni är folkbokförda på olika adresser. 
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7 Grund för avgift och placeringstid  
Avgiften uttages alltid så länge plats finns anvisad. Detta gäller alltså vid sjukdom, 
sommarferier, semester eller annan frånvaro.  

Vid frånvaro på grund av barnets sjukdom medges avgiftsreduktion med 50 % från och med 
den 31 dagen, det vill säga efter trettiodagars sammanhängande frånvaro. Sjukfrånvaron skall 
styrkas med läkarintyg, som intygar att barnet inte kan vara i omsorg.  

För barn som placerats enligt skollagen 8 kap. 4,7 §§ reduceras placeringstiden med 15 
timmar i veckan vid bestämning av avgiften. Överstiger placeringstiden 15 tim per vecka 
uttages avgift för överskjutande tid. Detta är samma beräkning, som för tre- till femåringar 
(se nedan). 

Den allmänna förskolan för tre- till femåringar är avgiftsfri. De som endast använder 15 
timmar per vecka och lämnar enligt de tider som verksamheten har bestämt debiteras inte 
någon avgift. För barn som är placerade mer än 15 timmar per vecka reduceras avgiften med  
30,5 % samtliga månader under året.  

De tre- till femåringar som inte väljer att gå allmän förskola men är inskrivna i pedagogisk 
omsorg (familjedaghem) får avdrag på avgiften enligt samma princip. 

Om uppgifter om avgiftsgrundande inkomst inte lämnas debiteras högsta avgift enligt 
maxtaxan. Kommunen har rätt att kontrollera uppgiven inkomst, anställningsförhållanden 
och arbetstid.  

Schema ska lämnas in för varje barn via e-tjänsten. Beräkning av placeringstid görs på 
veckobasis. Beräkning av placeringstid utgår från en överenskommelse mellan 
vårdnadshavare och verksamhet.  

Grundschemat ska utgöra det faktiska behovet av barnomsorg. Vid beräkning av 
genomsnittlig placeringstid ska uppehåll i vistelsetiden, som beror på semester, lov och 
helgdagar inte beaktas. Tillfälligt behov av extratid ska anmälas senast tre dagar i förväg till 
förskolan/fritidshemmet.  

Vid semester eller annan ledighet från arbete/studier får plats i barnomsorgen nyttjas under 
högst 5 vardagar per år och familj. Detta anmäls till förskolan och behovsprövas i samråd 
med rektor. 

7.1 Anmälan om inkomständring eller ändrade 
familjeförhållanden  

Vårdnadshavare har skyldighet att omgående anmäla om sådana förhållanden inträffar att 
avgiftsuttaget påverkas. Inkomständringar görs via e-tjänsten på kommunens hemsida. Att 
inte anmäla ändrade inkomstförhållanden eller andra förhållanden befriar inte från 
retroaktiv avgift. Inkomstkontroll sker årligen mot taxerad inkomst med efterdebitering eller 
återbetalning av avgift som följd. Stickprovskontroll av inkomst kan inhämtas från 
Skatteverket. 
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7.2 Uppsägning  
Uppsägning av plats görs via e-tjänsten på Ulricehamns kommuns hemsida. 
Uppsägningstiden är två månader. Avgift betalas under hela uppsägningstiden oavsett om 
platsen utnyttjas eller ej.  

Undantag gäller vid föräldrars arbetslöshet, då omgående uppsägning sker för barn placerade 
på fritids (kontakta kommunens placeringssamordnare om du blir arbetslös och har barn 
placerade på fritidshem). 

Uppsägning ska inte ske, när placeringstiden är tidsbegränsad, vid övergång från en 
avgiftsbelagd omsorgsform till en annan till exempel förskola till fritidshem, eller vid 
omplacering. Avgift uttages för den mellanliggande tiden om det är mindre än fyra månader 
från sista betalningsmånad och till nästa placeringstillfälle. 

Ulricehamns kommun kan återkalla tilldelad plats genom uppsägning, om placeringen inte 
nyttjats under de 2 senaste månaderna. 

7.3 Erläggande av avgift, avstängning  
Räkning på avgiften skickas ut varje månad med förfallodag den sista vardagen i månaden. 
Debitering görs för innevarande månad. Påminnelseavgift och inkassoavgift uttages enligt 
gällande bestämmelser.  

Om avgiften för två månader förfallit och räkningarna fortfarande är obetalda, skickas med-
delande till räkningsmottagaren och berörd rektor om avstängning av omsorgsplatsen med 
fjorton dagars varsel.  

Fastställs och påbörjas avbetalningsplan inom denna tid, kvarstår barnomsorgsplatsen så 
länge avbetalning sker enligt upprättad plan. Om avstängning av plats verkställs, måste hela 
skuldbeloppet betalas innan ny förskole- fritidshemsplats kan erbjudas. 

7.4 Information om behandling av personuppgifter  
Uppgifter om barnomsorgsplatsen kommer att föras in i en databas för att kommunen ska 
kunna använda uppgifterna vid placering och avgiftsdebitering. Uppgifterna behandlas i 
enlighet med bestämmelserna i dataskyddslagstiftningen. 
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Riktlinjer för ersättning till gymnasieelever vid 
folkhögskola eller distansgymnasium 
Dnr 2020/439 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Riktlinjer för ersättning till gymnasieelever vid folkhögskola eller distansgymnasium antas. 
 
Sammanfattning 
För vissa elever är gymnasiestudier vid folkhögskola den bästa skolformen för att genomföra 
sin utbildning på gymnasienivå. Regleringen vad gäller kommunernas ansvar för kostnader 
för dessa elever är delvis oklar. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har i cirkulär 
2005:74 ”Gymnasieelever vid folkhögskola” gett viss vägledning hur ersättningsformerna kan 
behandlas. 
 
Tingsholmsgymnasiet har sedan 2007 tillämpat denna vägledning men behöver nu reglera 
ersättningsnivåerna i gällande riktlinjer för ersättning till gymnasieelever vid folkhögskola 
eller distansgymnasium. 
 
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar de reviderade riktlinjerna för ersättning 
till gymnasieelever vid folkhögskola eller distansgymnasium. 
 
Beslutsunderlag 
 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-09-02 

Tjänsteskrivelse Riktlinjer för ersättning till 
gymnasieelever vid folkhögskola eller 
distansgymnasium 
Diarienummer 2020/439, löpnummer 2573/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Riktlinjer för ersättning till gymnasieelever vid folkhögskola eller distansgymnasium antas. 
 
Sammanfattning 
För vissa elever är gymnasiestudier vid folkhögskola den bästa skolformen för att genomföra 
sin utbildning på gymnasienivå. Regleringen vad gäller kommunernas ansvar för kostnader 
för dessa elever är delvis oklar. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har i cirkulär 
2005:74 ”Gymnasieelever vid folkhögskola” gett viss vägledning hur ersättningsformerna kan 
behandlas. 
 
Tingsholmsgymnasiet har sedan 2007 tillämpat denna vägledning men behöver nu reglera 
ersättningsnivåerna i gällande riktlinjer för ersättning till gymnasieelever vid folkhögskola 
eller distansgymnasium. 
 
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar de reviderade riktlinjerna för ersättning 
till gymnasieelever vid folkhögskola eller distansgymnasium. 
 
 
Ärendet 
För vissa elever är gymnasiestudier vid folkhögskola den bästa skolformen för att genomföra 
sin utbildning på gymnasienivå. Regleringen vad gäller kommunernas ansvar för kostnader 
för dessa elever är delvis oklar. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har i cirkulär 
2005:74 ”Gymnasieelever vid folkhögskola” gett viss vägledning hur ersättningsformerna kan 
behandlas. 
 
Tingsholmsgymnasiet har sedan 2007 tillämpat denna vägledning men behöver nu reglera 
ersättningsnivåerna i gällande riktlinjer för ersättning till gymnasieelever vid folkhögskola 
eller distansgymnasium. 
 
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar de reviderade riktlinjerna för ersättning 
till gymnasieelever vid folkhögskola eller distansgymnasium. 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslut lämnas till 
Barn- och utbildningschef 
Verksamhetschef Tingsholm 
Författningshandboken 
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Gülsen Özdenkos Gunnar Scorénius 
Barn- och utbildningschef Utredare 
Sektor lärande Sektor lärande 
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1 Bakgrund 
För vissa elever är gymnasiestudier vid folkhögskola den bästa skolformen för att genomföra 
sin utbildning på gymnasienivå. Regleringen vad gäller kommunernas ansvar för kostnader 
för dessa elever är delvis oklar. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har i cirkulär 
2005:74 ”Gymnasieelever vid folkhögskola” gett viss vägledning hur ersättningsformerna kan 
behandlas. 

2 Syfte 
Tingsholmsgymnasiet har sedan 2007 tillämpat denna vägledning men behöver nu reglera 
ersättningsnivåerna. 

3 Folkhögskola 
För elev folkbokförd i Ulricehamns kommun ska följande riktlinje tillämpas: 

 Beslut om bidrag till elev vid folkhögskola ska alltid föregås av en utredning enligt 
fastställd blankett. Ansvarig för denna utredning är skolkurator. 

 Bidrag utgår endast för elev som inte tidigare slutfört ett nationellt program inom 
gymnasieskolan. 

 För elev som tagit emot på en allmän kurs vid folkhögskola föra 18 års ålder åtar sig 
Ulricehamns kommun att betala ersättning till folkhögskolan. Eleven ska formellt 
vara inskriven vid Tingsholmsgymnasiet. Särskild överenskommelse -avtal- ska 
upprättas mellan den anordnande folkhögskolan och Ulricehamns kommun. 
Ersättningens storlek bör ligga i nivå med bidraget till fristående skolor 
(riksprislistan) för motsvarande program. Ersättningen utbetalas längst till och med 
den månad eleven fyller 18 år. 

 Lunchkostnader ersätts med 60 kronor per skoldag och längst till och med den termin 
eleven fyller 20 år. 

 Läromedel ersätts med maximalt 2500 kronor per läsår till och med den termin 
eleven fyller 20 år. 

 Resebidrag utgår till elev som har behov av dagliga resor mellan bostaden och skolan. 
Detta i enlighet med kommunens gällande regler för resebidrag till gymnasielever. 

 Inackorderingsbidrag utgår inte från kommunen utan ska prövas och utbetalas av 
CSN. 
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4 Distansundervisning 
Avseende elev som bedriver sina gymnasiestudier på distans via det riksrekryterande 
gymnasiet i Torsås (Korrenspondensgymnasiet) och som inte tidigare slutfört ett nationellt 
gymnasieprogram gäller följande: 

 Resor mellan hemmet och skolan i samband med enligt studieplanen för utbildningen 
upplagd närvaro på skolan ersätts eleven med faktiskt kostnad i fråga om 
biljettkostnad vid användning av allmänna kommunikationsmedel. I fall då egen bil 
används utbetalas ersättning med de belopp som motsvarar den skattefria delen 
enligt Skatteverkets anvisningar för resor med egen bil. För år 2019 är detta belopp 
18,50 kronor per mil.  

 Vid behov av övernattning på skolorten utbetalas ersättning för logi med belopp som 
motsvarar hotellkostnad för enkelrum. Kvitto på erlagda logikostnader ska inlämnas 
innan utbetalning sker. 
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Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 
2020 
Dnr 2020/135 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Revideringen av kommunstyrelsens delegationsordning antas. 
Tidigare version av kommunstyrelsens delegationsordning upphävs. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens delegationsordning har uppdaterats inom ett antal områden. 
 
Under ärendegrupp 1 Juridiska ärenden har en ny punkt 1.3 lagts till gällande 
mottagande/undertecknande av delgivningskvitto. Samtidigt har tidigare punkt 1.3 och 1.4 
flyttats över till individnämndens delegationsordning. 
 
Under ärendegrupp 2 Allmänna ärenden har punkt 2.2, Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till 
föreningar, kompletterats med kanslichef. 
 
Ärendegrupp 5 Mark- och fastighetsärenden, har kompletterats med punkt 5.22, Beslut om 
parkeringstillstånd för näringsidkare och andra med särskilda behov. 
 
I ärendegrupp 6, Fritidsärenden, har punkten 6.4 korrigerats med hänvisning till att 
spellagen nu ersatt den tidigare lotterilagen. 
 
I ärendegrupp 7, Kulturärenden, har redaktionella ändringar gjorts i punkt 7.1 och 7.2, 
dessutom har ärendegruppen kompletterats med punkt 7.5 gällande beslut om in- och utlån, 
förvärv och gallring av föremål i museisamlingen. 
 
I ärendegrupp 8, Personalärenden, har följande redaktionella ändringar gjorts; personalchef 
har ersatts med HR-chef, personalutvecklare har ersatts med HR-konsult. Dessutom har ett 
förtydligande gjorts under punkt 8.2. 
 
I ärendegrupp 9, Planärenden, förtydligas punkt 9.3 och 9.4. Tre nya punkter läggs till, 9.5 
och 9.6 handlar om avväganden avseende betydande miljöpåverkan, punkt 9.6 avser rättelse 
av skrivfel. 
 
I ärendegrupp 11, Trafikfrågor, höjs beloppsgränserna i punkt 11.9, avseende tecknande av 
avtal avseende beställning mellan kommunen och UEAB inom beslutad investerings- eller 
driftbudget, från 500 000 kr respektive 300 000 kr till 1 000 000 kr respektive 500 000 kr. 
 
Ärendegrupp 14, Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten, kompletteras med en punkt, 
14.5, avseende tillsyn av fristående verksamheter. 
 
Ärendegrupp 22, Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna, kompletteras med en 
punkt, 22.4 gällande beslut om tecknande av avtal med fristående förskola inom Ulricehamns 
kommun. 



Sammanträdesprotokoll 
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Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-09-10 från kanslichef  

2 Kommunstyrelsens delegationsordning 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-09-10 

Tjänsteskrivelse Revidering av kommunstyrelsens 
delegationsordning 2020 
Diarienummer 2020/135, löpnummer 2661/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Revideringen av kommunstyrelsens delegationsordning antas. 
Tidigare version av kommunstyrelsens delegationsordning upphävs. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens delegationsordning har uppdaterats inom ett antal områden. 
 
Under ärendegrupp 1 Juridiska ärenden har en ny punkt 1.3 lagts till gällande 
mottagande/undertecknande av delgivningskvitto. Samtidigt har tidigare punkt 1.3 och 1.4 
flyttats över till individnämndens delegationsordning. 
 
Under ärendegrupp 2 Allmänna ärenden har punkt 2.2, Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till 
föreningar, kompletterats med kanslichef. 
 
Ärendegrupp 5 Mark- och fastighetsärenden, har kompletterats med punkt 5.22, Beslut om 
parkeringstillstånd för näringsidkare och andra med särskilda behov. 
 
I ärendegrupp 6, Fritidsärenden, har punkten 6.4 korrigerats med hänvisning till att 
spellagen nu ersatt den tidigare lotterilagen. 
 
I ärendegrupp 7, Kulturärenden, har redaktionella ändringar gjorts i punkt 7.1 och 7.2, 
dessutom har ärendegruppen kompletterats med punkt 7.5 gällande beslut om in- och utlån, 
förvärv och gallring av föremål i museisamlingen. 
 
I ärendegrupp 8, Personalärenden, har följande redaktionella ändringar gjorts; personalchef 
har ersatts med HR-chef, personalutvecklare har ersatts med HR-konsult. Dessutom har ett 
förtydligande gjorts under punkt 8.2. 
 
I ärendegrupp 9, Planärenden, förtydligas punkt 9.3 och 9.4. Tre nya punkter läggs till, 9.5 
och 9.6 handlar om avväganden avseende betydande miljöpåverkan, punkt 9.6 avser rättelse 
av skrivfel. 
 
I ärendegrupp 11, Trafikfrågor, höjs beloppsgränserna i punkt 11.9, avseende tecknande av 
avtal avseende beställning mellan kommunen och UEAB inom beslutad investerings- eller 
driftbudget, från 500 000 kr respektive 300 000 kr till 1 000 000 kr respektive 500 000 kr. 
 
Ärendegrupp 14, Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten, kompletteras med en punkt, 
14.5, avseende tillsyn av fristående verksamheter. 
 
Ärendegrupp 22, Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna, kompletteras med en 
punkt, 22.4 gällande beslut om tecknande av avtal med fristående förskola inom Ulricehamns 
kommun. 
 
 
Ärendet 
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Kommunstyrelsens delegationsordning har uppdaterats inom ett antal områden. 
 
Under ärendegrupp 1 Juridiska ärenden har en ny punkt 1.3 lagts till gällande 
mottagande/undertecknande av delgivningskvitto. Samtidigt har tidigare punkt 1.3 och 1.4 
flyttats över till individnämndens delegationsordning. 
 
Under ärendegrupp 2 Allmänna ärenden har punkt 2.2, Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till 
föreningar, kompletterats med kanslichef. 
 
Ärendegrupp 5 Mark- och fastighetsärenden, har kompletterats med punkt 5.22, Beslut om 
parkeringstillstånd för näringsidkare och andra med särskilda behov. 
 
I ärendegrupp 6, Fritidsärenden, har punkten 6.4 korrigerats med hänvisning till att 
spellagen nu ersatt den tidigare lotterilagen. 
 
I ärendegrupp 7, Kulturärenden, har redaktionella ändringar gjorts i punkt 7.1 och 7.2, 
dessutom har ärendegruppen kompletterats med punkt 7.5 gällande beslut om in- och utlån, 
förvärv och gallring av föremål i museisamlingen. 
 
I ärendegrupp 8, personalärenden, har följande redaktionella ändringar gjorts; personalchef 
har ersatts med HR-chef, personalutvecklare har ersatts med HR-konsult. Dessutom har ett 
förtydligande gjorts under punkt 8.2. 
 
I ärendegrupp 9, Planärenden, förtydligas punkt 9.3 och 9.4. Tre nya punkter läggs till, 9.5 
och 9.6 handlar om avväganden avseende betydande miljöpåverkan, punkt 9.6 avser rättelse 
av skrivfel. 
 
I ärendegrupp 11, Trafikfrågor, höjs beloppsgränserna i punkt 11.9, avseende tecknande av 
avtal avseende beställning mellan kommunen och UEAB inom beslutad investerings- eller 
driftbudget, från 500 000 kr respektive 300 000 kr till 1 000 000 kr respektive 500 000 kr. 
 
Ärendegrupp 14, Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten, kompletteras med en punkt, 
14.5, avseende tillsyn av fristående verksamheter. 
 
Ärendegrupp 22, Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna, kompletteras med en 
punkt, 22.4 gällande beslut om tecknande av avtal med fristående förskola inom Ulricehamns 
kommun. 
 
Alla förändringar är markerade med gult i dokumentet. Det som ska strykas är överstruket. 
 
Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens delegationsordning 

 
Beslut lämnas till 
Kanslichef 
Sektorchefer/Stabschefer 
Författningshandbok 
 
 

Lena Brännmar Ida Josefsson 
Kanslichef Utredare 
Kommunledningsstaben Kanslifunktionen 
 Kommunledningsstaben 
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Förkortningar 
Lagar och förordningar 

AB Allmänna bestämmelser 
AFS Arbetsmiljöverkets författningssamling 
AML Arbetsmiljölagen 
BrB  Brottsbalken  
FB  Föräldrabalken  
FL 
FvpL  

Förvaltningslagen 
Förvaltningsprocesslagen  

Fvx  Förordning om vuxenutbildning  
Gyf  Gymnasieförordningen  
KL 
KbL  

Kommunallagen  
Kamerabevakningslagen 

LAS Lagen om anställningsskydd 
LASS Lagen om assistansersättning 
LOA 
LOU 
LOV 

Lagen om offentlig anställning 
Lagen om offentlig upphandling 
Lag om valfrihetssystem 

LSS  Lagen om särskilt stöd och service till vissa 
funktionshindrade  

LUL Lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 
LVM  Lagen om vård av missbrukare i vissa fall  
MBL Lag om medbestämmande i arbetslivet 
NamnL  Namnlagen  
OSL  Offentlighets- och sekretesslagen  
PBL  Plan- och bygglagen  
SFS  Statens författningssamling  
SL  Skollagen  
SoF  Socialtjänstförordningen  
SoL  Socialtjänstlagen  
TF Tryckfrihetsförordningen 
ÄB  Ärvdabalken  
ÄktB  Äktenskapsbalken  

 

Övrigt 
IVO Inspektionen för vård och omsorg 
JK  Justitiekanslern   
JO  Justitieombudsmannen  
KF  Kommunfullmäktige  
KS  Kommunstyrelsen  
MBK Mätning, beräkning, karta   
SAM Systematiskt arbetsmiljöarbete 
SKL Sveriges kommuner och landsting 
T  Treserva  
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1 Inledning  

1.1 Vad är en delegationsordning?  
En delegationsordning är en lista över de ärendegrupper där kommunstyrelsen beslutat att 
delegera sin beslutanderätt. Syftet med delegationsordning är att avlasta kommunstyrelsen 
vissa rutinmässiga beslut genom att överlåta dessa beslut till någon annan. Organisationen 
blir då mer effektiv genom att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare. 
Detta skapar också utrymme för mer behandling av principiellt viktiga ärenden och ärenden 
av större vikt i kommunstyrelsen. Delegering är en nödvändighet för att den kommunala 
organisationen och förvaltningen ska kunna fungera på ett effektivt sätt.   

Det är dock viktigt att poängtera att ansvaret för delegerade beslut inte följer med 
beslutanderätten vid delegering. Delegaten fattar beslut på kommunstyrelsens vägnar och det 
är därför kommunstyrelsen själv som är juridiskt ansvarig för de beslut som fattas av någon 
annan genom delegation.   

1.2 Vad får delegeras?  
Enligt 6 kap. 38 § kommunallagen är det inte tillåtet för en nämnd att delegera 
beslutanderätten i följande typer av ärenden:  

 Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet.  

 Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att 
beslut av kommunstyrelsen i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats. (Gäller 
alltså inte vid överklagande av delegationsbeslut) Ärenden som rör 
myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars 
av större vikt. (rutinmässiga eller vanligt förekommande ärendetyper omfattas alltså 
inte)  

 Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till 
kommunstyrelsen.   

 Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. (avser ärenden som omfattas av 
speciallagstiftning och där det uttryckligen står att vissa ärendetyper inte får 
delegeras)  

I övrigt står det kommunstyrelsen fritt att inom ramen för kommunstyrelsens reglemente 
delegera beslutanderätten i de ärenden eller grupper av ärenden som kommunstyrelsen 
önskar. Delegationsförteckningen innehåller de ärendegrupper där kommunstyrelsen 
delegerat sin beslutanderätt, men kommunstyrelsen kan även delegera beslutanderätten i 
enskilda ärenden genom att fatta ett särskilt beslut i det enskilda fallet.  

Enligt 6 kap. 39 § kommunallagen får en nämnd dessutom delegera kommunstyrelsens 
samlade beslutsrätt till ordförande eller annan ledamot som kommunstyrelsen utsett, under 
förutsättning att ärendet är så brådskande att kommunstyrelsens beslut inte kan avvaktas. 



7 

Denna möjlighet förutsätts användas mycket restriktivt och är i princip förbehållen de 
tillfällen då ett ärende måste avgöras så snabbt att det är praktiskt omöjligt att hinna 
sammankalla kommunstyrelsen.   

Sådana beslut ska enligt kommunallagen utan undantag anmälas till kommunstyrelsen vid 
första närmast påföljande sammanträde. Observera dock att förbudet mot delegering enligt 
6 kap. 38 § kommunallagen gäller även i dessa fall.   

1.3 Till vem får kommunstyrelsen delegera?  
Enligt 6 kap. 37 § kommunallagen får kommunstyrelsen delegera sin beslutanderätt till 
presidiet, ett utskott, till en ledamot eller ersättare eller till en anställd inom kommunens 
organisation.   

Observera att gemensamt beslutsfattande genom delegation endast är tillåtet när delegering 
görs till presidiet eller ett formellt inrättat utskott. En ledamot och en tjänsteman kan aldrig 
fatta ett delegationsbeslut gemensamt (s.k. blandad delegering) och det är heller inte tillåtet 
för grupper av tjänstemän eller grupper av ledamöter i kommunstyrelsen att fatta 
delegationsbeslut i förening (om gruppen av förtroendevalda inte utgör ett presidium eller ett 
utskott).   

1.3.1 Vidaredelegation  

Kommunstyrelsen får, enligt kommunallagen 7 kap. 6 §, besluta att kommunchefen som 
erhållit delegation ges rätt att vidaredelegera beslutanderätten till en annan anställd inom 
kommunen. I de fall kommunstyrelsen har medgivit vidaredelegering framgår det av 
respektive delegationspunkt. Ett beslut som har fattats med stöd av vidaredelegation ska 
anmälas till kommunstyrelsen. Vidaredelegation sker i ett led.  

1.4 Delegationsbeslut eller ren verkställighet?  
Långt ifrån alla åtgärder som en förvaltning utför grundas i en given delegation från den 
ansvariga kommunstyrelsen med delegationsbeslut som följd. Många åtgärder som 
förvaltningen utför är istället att betrakta som ren verkställighet.   

Ibland är gränsen för vad som är ett beslut och vad som är ren verkställighet svår att 
definiera. Ett beslut innebär att den beslutande är tvungen att självständigt göra ett aktivt 
övervägande bland flera alternativ. Beslutsfattaren gör en bedömning och väljer sedan ett 
utav alternativen.   

Ren verkställighet är all form av förberedande eller verkställande uppgifter som den anställde 
utför utifrån sin tjänst som anställd. I dessa fall baseras ofta ställningstagandet på tidigare 
nämndbeslut, lagar, riktlinjer, avtal eller liknande dokument. Den anställde gör alltså inte en 
egen självständig bedömning utan verkställer endast åtgärder utifrån redan beslutade 
styrdokument eller lagar.  
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1.5 Kan jag som delegat bli av med min delegation 
och när ska jag överlämna delegerade ärenden 
till kommunstyrelsen?  

Kommunstyrelsen kan när som helst återkalla en given delegation. Kommunstyrelsen kan 
frånta en enskild delegat sin beslutanderätt eller välja att den delegerade ärendegruppen 
istället ska beslutas av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen kan också i enskilda ärenden 
begära att delegaten överlämnar ärendet för beslut i kommunstyrelsen om ärendet i fråga 
t.ex. anses vara av principiell beskaffenhet.   

En utsedd delegat äger på samma sätt rätten att själv återlämna beslutanderätten till 
kommunstyrelsen i ett specifikt ärende, om delegaten bedömer att det är nödvändigt med 
hänsyn till ärendets karaktär. Observera att ärenden som rör myndighetsutövning mot 
enskilda alltid ska överlämnas till kommunstyrelsen för beslut om ärendet är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt. Detta enligt 6 kap. 38 § kommunallagen.  

En utsedd delegat får heller aldrig fatta beslut om denne är jävig i det aktuella ärendet. 
Delegaten ska i sådana fall anses frånvarande och utsedd ersättare får träda in istället.    

1.6 Varför och hur ska delegationsbeslut anmälas till 
kommunstyrelsen?  

Enligt 6 kap. 40 § kommunallagen ska kommunstyrelsen besluta i vilken utsträckning beslut 
som fattats på delegation ska anmälas till den. Beslut som inte anmäls ska protokollföras 
särskilt om delegationsbeslutet får överklagas enligt bestämmelserna i 13 kap. 
kommunallagen.  

Samtliga delegationsbeslut anmäls till den nämnd som delegerat beslutanderätten och det är 
kommunstyrelsen som bestämmer formerna för detta. Anmälan ska vara skriftlig. Som 
nämnts tidigare är det kommunstyrelsen som juridiskt är ansvarig för de beslut som fattas 
genom delegation. Det är därför av största vikt att kommunstyrelsen hålls uppdaterad om de 
beslut som fattas genom dessa givna delegationer.  

Vid ärenden som kan överklagas med laglighetsprövning enligt kommunallagen finns 
dessutom en annan avgörande faktor som gör att anmälan av delegationsbeslut är absolut 
nödvändigt. Fattade delegationsbeslut som inte anmäls eller anslås kommer aldrig att bli 
giltiga i den meningen att de aldrig kommer att vinna laga kraft. Ett delegationsbeslut vinner 
laga kraft först efter det att tre veckor passerat sedan anslaget (om att protokollet justerats) 
publicerats på kommunens anslagstavla. Detta förutsätter att delegationsbeslutet finns med i 
den anmälan som görs till kommunstyrelsen under sammanträdet i fråga. Det kan även 
finnas delegationsbeslut som kommunstyrelsen har beslutat inte behöver anmälas till 
kommunstyrelsen. Dessa beslut ska istället protokollföras särskilt och tillkännages på 
kommunens anslagstavla. Finns inte delegationsbeslutet upptaget i anmälan eller 
tillkännagivet på anslagstavlan så vinner beslutet aldrig laga kraft, eftersom 
överklagandetiden aldrig börjar löpa.    

Vid ärenden som kan överklagas med förvaltningsbesvär enligt speciallagstiftning vinner 
besluten laga kraft ändå, nämligen när tre veckor har passerat sedan dess att motparten tagit 
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del av beslutet. Det är dock viktigt att poängtera att anmälningsskyldigheten enligt 
kommunallagen gäller även i dessa fall. 

Anmälan av delegationsbeslut kan göras på olika sätt: 
 

 delegat fyller i särskild blankett som finns på intranätet och skickar till 
kommunstyrelsen (kommun@ulricehamn.se), 
 

 för vissa ärenden ska anmälan göras genom uttag av särskild delegationslista ur 
verksamhetssystemet Treserva. Dessa fall markeras med ett ”T” i kolumnen för 
anmärkningar. 

 

1.7 Firmateckning och undertecknande av avtal 
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas i kommunstyrelsen ska undertecknas av 
ordföranden eller vid förfall för denne, av vice ordföranden eller andre vice ordföranden och 
kontrasigneras av anställd som styrelsen bestämmer.  I övrigt bestämmer kommunstyrelsen 
vem som ska underteckna handlingar 

Kommunstyrelsens ordförande, med förste vice ordförande som ersättare, tillsammans med 
kommunchef, med ekonomichef som ersättare, bemyndigas att teckna kommunens firma 
inom kommunstyrelsens ansvarsområde.  

1.8 Systematiskt arbetsmiljöarbete  
Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljö- och arbetarskyddsfrågorna. I kommunen 
innebär det att ansvaret åvilar kommunstyrelsen och den nämnd som har underställd 
personal. Ulricehamns kommun har en politisk organisation med två 
anställningsmyndigheter, kommunstyrelsen och revisorerna.   

För att arbetsmiljölagens (AML) krav och kommunens målsättning med arbetsmiljöarbetet 
ska kunna uppnås behöver arbetsmiljöaspekterna hanteras i den löpande verksamheten av 
personer i linjeorganisationen. På detta sätt är det möjligt att lägga arbetsmiljösynpunkter på 
verksamheten samtidigt med exempelvis ekonomiska och organisatoriska synpunkter. 
Arbetsmiljön blir då en naturlig del av den totala verksamheten och arbetsmiljöhänsyn kan 
tas i samband med de beslut som fattas.   

Delegering av beslutanderätten i arbetsmiljöuppgifter inom det systematiska 
arbetsmiljöarbetet framgår av särskilt beslut, KS 2015-01-08 § 20.  

  
  

mailto:kommun@ulricehamn.se
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Denna tabell förklarar hur överordnads beslutanderätt gäller: 

 

Delegat Överordnad med beslutanderätt 
(ordinarie eller tillförordnad) 

Ordförande  

1: vice ordförande Ordförande 

2: vice ordförande 1: vice ordförande eller ordförande 

Kommunchef Ordförande 

Sektorchef Kommunchef 

Chef för stabsfunktion Kommunchef 

Verksamhetschef Sektorchef för berörd sektor 

Enhetschef i sektor miljö- och 
samhällsbyggnad 

Sektorchef miljö- och samhällsbyggnad 

Enhetschef i sektor välfärd, service eller 
lärande (även rektor/förskolechef) 

Verksamhetschef i berörd sektor 

Enhetschef i stabsfunktion  Chef för stabsfunktion 

Handläggare i sektor miljö- och 
samhällsbyggnad 

Enhetschef i berörd enhet, i sektor miljö- 
och samhällsbyggnad 

Handläggare i sektor välfärd, service eller 
lärande 

Enhetschef i berörd verksamhet 

Handläggare i kommunledningsstaben Enhetschef i, eller chef för, stabsfunktion 
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2 Delegationsordning 

Ärendegrupp 1 Juridiska ärenden 
Nr  Beslut om Lagrum  Delegat Anmärkning 

1.1 Utfärda fullmakt att föra 
kommunens talan inför 
domstol och andra 
myndigheter samt vid 
förrättningar av skilda slag när 
det inte delegerats till annan 
 

6 kap. 15 § KL Ordförande  

1.2 Ansöka om och yttra sig i 
ärenden om offentligt 
biträde och yttra sig över 
kostnadsräkning 
 

3 § lag om offentligt 
biträde, 7 § förordningen 
om offentligt biträde 

Enhetschef  

1.3 
(ny) 

Mottagande/undertecknande 
av delgivningskvitto från 
annan myndighet eller 
domstol 

 Kommunstyrelsens 
ordförande 
Kommunsekreterare 
Verksamhetschef 
 

Avser berörd 
verksamhetschef 

1.3 Utse ombud i ärenden eller 
mål vid allmän domstol eller 
förvaltningsdomstol 
 

10 kap. 2 § SoL Verksamhetschef Flyttas till 
individnämndens 
delegationsordning 

1.4 Fullmakt för ombud att 
företräda kommunstyrelsen i 
ärenden gällande barns 
umgänge med närstående 
 

6 kap. 15 a § FB  Enhetschef Flyttas till 
individnämndens 
delegationsordning 

1.4 Beslut om att avslå en 
begäran från en enskild part 
om att ett ärende ska avgöras 

12 § 1 st FL Enhetschef  

1.5 Avvisande av ombud 
 

14 kap 2 st FL Enhetschef  

1.6 Begäran att ombud ska styrka 
sin behörighet 

15 § 1 st FL Enhetschef  

1.7 Föreläggande att ombud ska 
styrka sin behörighet 

15 § 2-3 st FL Enhetschef  

1.8 Rättelse av skrivfel 36 § FL Ansvarig 
handläggare 

 

1.9 Omprövning av beslut   
 

37-39 §§ FL Närmaste chef till 
den som fattat 
beslutet på 
delegation 

 

1.10 Avvisning av skrivelse med 
överklagande när beslutet inte 
är överklagningsbart eller när 
den överklagande inte är 
behörig att överklaga beslutet 

42 § FL Enhetschef  

1.11  Prövning av att överklagande 
inkommit i rätt tid och 
avvisning av överklagande 
som inkommit för sent 

44 -45 § FL Enhetschef  
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1.12 Avge yttrande med 
anledning av överklaganden 
där beslut fattas på 
delegation 
 

 Närmaste chef till 
den som fattat 
beslutet på 
delegation 

Ärenden av principiell 
art ska föras till 
kommunstyrelsen 

1.13 Beslut att överklaga dom i 
förvaltningsdomstol till högre 
instans samt yrkande om 
inhibition 

42-43 §§ FL 
28 § Fvpl 

Verksamhetschef Inom verksamheterna 
individ- och 
familjeomsorg, 
beställning och kvalitet, 
funktionsnedsättning 
och äldreomsorg.  
När beslut fattats av 
nämnd är det 
kommunstyrelsen som 
fattar beslut om att 
överklaga. 
 

1.14 Överklagande av beslut från 
annan myndighet samt avge 
yttrande avseende sådana 
beslut som är av mindre 
principiell betydelse 

 Verksamhetschef  

1.15 Beslut att inte utlämna 
uppgifter och allmänna 
handlingar enligt OSL eller att 
uppställa förbehåll för 
utlämnande 
 

2 kap. 14 § TF 
10 kap. 14 § OSL 
6 kap. 3 § OSL 
 

Sektorchef 
Verksamhetschef 
Chef för 
stabsfunktion 
Enhetschef 

Avser alla 
verksamhetsområden i 
kommunen.  Varje 
verksamhet gör 
sekretessprövning 
utifrån aktuell 
bestämmelse i OSL 
 

1.16 Möjlighet för 
vårdpersonal/personal inom 
socialtjänsten att anmäla 
misstänkt vanvård av djur till 
den berörda  
kontrollmyndigheten   

  

10 kap. 20 a § OSL Enhetschef  

1.17 Beslut om statistiksekretess 
enligt 24 kap. 8 § OSL 
 

 Utredare 
kanslifunktionen 

 

1.18 Beslut att lämna ut 
personuppgifter till statliga 
myndigheter i forskningssyfte 
 

12 kap. 6 § SoL Enhetschef  

1.19 Beslut om polisanmälan för 
brott mot den egna 
verksamheten 

12 kap. 10 § SoL 
10 kap. 2 § OSL  
10 kap. 25 § OSL 
 

Enhetschef  

1.20 Beslut om att polisanmäla 
vissa brott mot underårig samt 
vissa grövre brott 
 

12 kap. 10 SoL Enhetschef Av 10 kap. 21 -23 §§ OSL 
framgår att 
kommunstyrelsen kan 
polisanmäla vissa brott 

1.21 Beslut om att polisanmäla 
brott enligt bidragsbrottslagen 
 

6 § Bidragsbrottslagen Enhetschef  

1.22 Ta ställning till krav på 
skadestånd eller andra 
ersättningskrav riktade mot 
kommunen 

  Enhetschef 
 
 
Verksamhetschef 
 

Upp till ¼ av 
prisbasbeloppet  
 
Högre belopp 
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1.23 Beslut om att ersätta enskild 
person egendomsskada vid 
myndighetsutövning som 
förorsakats av personal upp 
till ett halvt prisbasbelopp 
 

Skadeståndslagen Verksamhetschef  

1.24 Ersättning för skada upp till 
självrisk 
 
Större belopp än självrisk  
 

Skadeståndslagen  Enhetschef 
 
 
Verksamhetschef 

 

1.25 Avge yttrande över förslag om 
förordnande av hemvärnschef 
eller ansökan om antagande av 
hemvärnsmän 
 

 Kanslichef  

1.26 Lämna medgivande att 
använda kommunens 
heraldiska vapen 
 

 Kanslichef  

1.27 Upplysningar i vapenärenden 
 

 Verksamhetschef  

1.28 Begäran om utdrag ur 
belastningsregistret 
 

Lag om 
belastningsregister 
 

Verksamhetschef 
Enhetschef 
Biträdande rektor 
 

 

1.29  Undertecknande av avtal och 
andra rättshandlingar som 
avser löpande ärenden inom 
det egna verksamhetsområdet 
under förutsättning att 
ärendet inte är av principiell 
betydelse eller annars av 
större vikt  

 Verksamhetschef 
Enhetschef 

Inom eget budgetansvar 
och verksamhetsområde 

1.30 Utse dataskyddsombud   Dataskyddsförordningen, 
General Data Protection 
Regulation (Regulation 
(EU) 2016/79), (GDPR)  
 
 

Kommunchef  

1.31 Ingå 
personuppgiftsbiträdesavtal 

 Delegat som 
undertecknar 
huvudavtal 

 

1.32 Rätt att ta ut avgift för 
information enligt artikel 12.5 

  Kanslichef  

1.33 Rätt till tillgång enligt artikel 
15 

 Kanslichef  

1.34 Rätt till rättelse enligt artikel 
16 

 Kanslichef  

1.35 Rätt till radering enligt artikel 
17 

 Kanslichef  

1.36 Rätt till begränsning av 
behandling enligt artikel 18 

 Kanslichef  

1.37 Om anmälningsskyldighet 
avseende rättelse, radering 
och begränsning enligt artikel 
19 

 Kanslichef  

1.38 Rätt till dataportabilitet enligt 
artikel 20 

 Kanslichef  
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1.39 Rätt att göra invändningar 
enligt artikel 21 

 Kanslichef  
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Ärendegrupp 2 Allmänna ärenden 
Nr  Beslut om Lagrum  Delegat Anmärkning 

2.1 Sälja inventarier, maskiner 
och dylikt 

 Verksamhetschef  
Chef för stabsfunktion  
Enhetschef  
 
Verksamhetschef/ 
sektorchef MSB 
 

Intill ett värde av  
5 ggr 
prisbasbeloppet  
 
Högre belopp 

2.2 Bevilja/avslå ekonomiska 
bidrag till föreningar, 
organisationer och 
institutioner eller 
motsvarande 

 Sektorchef 
Verksamhetschef  
Kanslichef 
Enhetschef  
 
Mark- och/eller 
Exploateringsingenjör 
Gatuingenjör 
 

Högst 2 prisbasbelopp 
per beslut. 
 
Undantag för årligt 
driftbidrag till 
statsbidragsberättigade 
enskilda vägar samt 
enskilda utfartsvägar. 
 

2.3  Bevilja/avslå ekonomiska 
bidrag till enskild avseende 
rabatt på busskort 

 Administratör/assistent Avser busskort för 
högskolestuderande 
samt för seniorer 75+ 

2.4 Beslut om folkhälsoinsatser  Folkhälsostrateg Högst 2 prisbasbelopp 

2.5 Beslut om utdelning ur 
donationsfonder i de fall 
särskild styrelse inte utsetts 
 
Donationsmedel/bidrag 
Grundskolan 
Gymnasieskolan  
Övrigt 
Bidrag till elever på 
folkhögskola 
 

 Ordförande 
 
 
 
Rektor  

  
  
  
 
Grundskolans 
samfond där 
fördelning först görs 
ut till skolområdena 
och därefter på elever 

2.6 Beslut om 
marknadsföringsinsatser och 
annan PR-verksamhet 

 Kommunchef Avser inte 
informationsinsatser 
som avser den löpande 
verksamheten 
 
Elitstöd enligt 
kommunstyrelsen § 
123/2009 
 

2.7 Beslut om bidrag för 
utbyggnad av gatu- och 
vägbelysning samt 
belysning på gångbanor, 
cykelleder och banvallar 
 

 Enhetschef Enligt riktlinjer av 
kommunfullmäktige § 
26/1999, 
komplettering. § 
34/2009 

2.8 Avge yttrande över ansökan 
om kamerabevakning 
 

KbL 12 § Kanslichef  

2.9 Avge yttrande över 
nätkoncession och 
områdeskoncessioner 
 

 Ordförande  
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2.10 Beslut om representation 
som inte är av vardaglig 
karaktär 

 Ordföranden 
Kommunchef 
Sektorchef 
Verksamhetschef 
Chef för stabsfunktion 
Enhetschef 
 

Enligt riktlinjer av 
fullmäktige § 118/2013 

2.11 Tilldelning av betalkort 
 

 Ordförande  

2.12 Placering i säkerhetsklass 
enligt 
säkerhetsskyddslagen 
 

 Beredande utskott  

2.13 Beslut om registerkontroll 
och verkställa 
personutredning enligt 
säkerhetsskyddslagen 
 

 Säkerhetsskyddschef  

2.14 Beslut i 
säkerhetsprövningsärenden 
enligt säkerhetsskyddslagen 
 

 Säkerhetsskyddschef  

2.15 
 

Avge yttranden som 
ankommer på 
kommunstyrelsen när 
remisstiden inte medger att 
ärendet behandlas på 
ordinarie sammanträde med 
kommunstyrelsen 
 

6 kap. 37 § KL  
(se 
anmärkning) 

Ordförande 
 

OBS! Avser ej yttranden 
enligt 6 kap. 38 § KL.  
 

2.16 Lämna yttrande över remiss 
om frågan inte är principiell 
beskaffenhet eller annars av 
större vikt. 

 Verksamhetschef/Sektorchef  

2.17 Beslut på kommunstyrelsens 
vägnar i ärenden som är så 
brådskande att 
kommunstyrelsens avgörande 
inte kan avvaktas 
 

6 kap. 39 § KL Ordförande 
 
 
 

 

2.18 Beslut om revidering av 
dokumenthanteringsplan för 
kommunstyrelsens förvaltning 
(inklusive revision) 
 

 Kanslichef Enligt 
kommunstyrelsens 
beslut, § 146/2014 
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2.19 Arkivvård, såsom:  
  
a) hur arkivet skall organiseras 
för att rätten att ta del av 
allmänna handlingar skall 
underlättas  

a)  

b) b) arkivbeskrivning  

c) c) arkivförteckning  

d) d) skydd av arkivet  

e) e) avgränsning av arkivet  
   

f) f) gallring av arkivhandlingar  
  

g) g) överlämnande av hela arkivet 
eller delar därav till en annan 
myndighet inom kommunen  

h)  
i) h) avlämnande av hela 

arkivet eller delar därav till 
arkivmyndigheten  
  

j) i) återlämnande av 
arkivhandlingar, ändring och 
komplettering av föreskrifter  
 

Arkivlagen 
(1990:782) 

 
 
Arkivarie 

 

2.20 Beslut om flaggning  Kommunchef Enligt regler beslutade 
av KS § 199/2019 
 

2.21 Tolkning av ersättningar och 
arvoden till kommunens 
förtroendevalda 
 

 Beredande utskott Enligt § 18 i 
arvodesreglerna 

2.22 Organisationsförändringar   
inom sektorer och 
kommunledningsstab 
 

 Kommunchef Avser endast 
förändringar inom den 
av kommunstyrelsen 
fastställda indelningen i 
sektorer och 
kommunledningsstab 
 

2.23 Meddela föreskrift om förbud, 
helt eller delvis, mot eldning 
utomhus 
 
 

Förordning 
(2003:789) 
om skydd mot 
olyckor 2 kap, 
7 § 

Kommunchef Enligt avgörande i HFD, 
3835–12, kan rätten att 
utfärda föreskrifter 
enligt RF 8 kap. 9 § 
delegeras till en 
kommun, men ej till ett 
kommunalförbund 
 

2.24 Undantag från förbud om 
eldning utomhus i särskilda fall 

Förordning 
(2003:789) 
om skydd mot 
olyckor 2 kap, 
7 § 

Kommunchef  
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Ärendegrupp 3 Ekonomiärenden 
Nr  Beslut om Lagrum  Delegat Anmärkning 

3.1 Godkänna till kommunen 
ställd säkerhet 
 

 Ekonomichef  

3.2 Ansökan om lagsökning och 
betalningsföreläggande samt 
vidta de åtgärder som är 
förenade härmed 
 

 Vederbörande 
handläggare inom 
kommunledningsstab/ 
ekonomi 

 

3.3 Beslut om tillämpning av eller 
undantag från bestämmelse 
om taxa eller annan avgift 

 Verksamhetschef  
  
  
Enhetschef 

Fritidstaxor, se nedan 
under fritidsärenden 
 
Taxa inom miljö och 
samhällsbyggnads 
ansvarsområde 
 

3.4 Beslut om nedskrivning eller 
avskrivning av fordringar  
 
Barnomsorgsavgifter  
 

 Verksamhetschef  
Chef för stabsfunktion 
Enhetschef  
 
Placeringsassistent 

Under förutsättning att 
tilläggsanslag inte 
erfordras 

3.5 Förnya borgensåtagande vid 
omsättning av lån med tidigare 
beslut om kommunal borgen 
 

 Ordförande  

3.6 Utse beslutsattestanter  Kommunchef 
Ekonomichef 
 

 

3.7 Utse mottagnings-, 
gransknings- och 
behörighetsattestant 
 

 Verksamhetschef 
Chef för stabsfunktion  
Enhetschef 

 

3.8 Beslut om köp av vårdplats i 
annan kommun eller hos 
annan vårdgivare 
 

 Verksamhetschef  

3.9 Beslut om försäljning av 
vårdplats till annan kommun 
 

 Verksamhetschef  

3.10 Medge anstånd med betalning 
(bokföringsmässig 
avskrivning) 
 

 Enhetschef  

3.11 Besluta och teckna avtal om 
lång- och kortfristig inlåning 
och utlåning till kommunens 
bolag inom kommunens 
internbank inom de ramar 
som anges i fastställd 
finanspolicy 
 

 Ekonomichef 
Redovisningsekonom 

 

3.12 Besluta om placering av likvida 
medel inom de ramar som 
anges i fastställd finanspolicy 
 

 Ekonomichef 
Redovisningsekonom 
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3.13 Besluta om nyupplåning, 
omsättningar och amortering 
av lån inom den låneram som 
anges i budget (eller i annat 
beslut om låneram) för 
kommunen, samtliga bolag 
inom koncernen och Brf 
Parkgården 
 

 Ekonomichef 
Redovisningsekonom 

 

3.14 Beslut om och teckna avtal om 
leasing 

 Ekonomichef 
Redovisningsekonom 

 

3.15 Besluta om ränteändring och 
amortering av lån för 
kommunen och kommunens 
bolag inom ramen för 
internbanken 
 

 Ekonomichef 
Redovisningsekonom 

 

3.16 Besluta och teckna avtal om 
finansiella derivat för att 
minska och sprida risker, inom 
de ramar som anges i fastställd 
finanspolicy 
 

 Ekonomichef 
Redovisningsekonom 

 

3.17 Besluta om och teckna 
handelsorder avseende 
värdepapper såsom aktier, 
fonder, obligationer och dylikt 
inom ramen för fastställda 
riktlinjer för placering av 
pensionsmedel   
 

 Ekonomichef 
Redovisningsekonom 

 

3.18 Besluta om och teckna 
handelsorder avseende 
placering av medel tillhörande 
donationsstiftelser som 
förvaltas av kommunen 
 

 Ekonomichef 
Redovisningsekonom 

 

3.19 Beslut om omdisponering av 
kommunstyrelsens 
internbudget. 
 
a) Inom 
kommunledningsstaben 
 
b) Inom respektive sektor 
 
c) Mellan sektorer 

  
 
 
 
a) Kommunchef 
 
 
b) Sektorchef 
 
c)Kommunchef 
 

 

3.20 Beslut om bemyndigande att 
teckna bankkonto, bankgiro 
och plusgiro samt disponera 
konton för ekonomiska 
transaktioner 

 Ordförande  
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Ärendegrupp 4 Upphandlingsärenden (tidigare under 
ärendegrupp 3) 

Nr  Beslut om Lagrum  Delegat Anmärkning 

4.1 Godkänna företag som ska 
verka som utförare inom 
valfrihetssystemet 
 

Lag (2008:962) om 
valfrihetssystem 

Verksamhetschef Flyttas från avsnitt 1 
(1.24) 

4.2 Tilldelningsbeslut och 
undertecknande av avtal 
efter upphandling av 
entreprenad inom budget 
och eget 
verksamhetsområde 
 

LOU Under tröskelvärde - 
Verksamhetschef 
Sektorchef miljö och 
samhällsbyggnad 
Stabschef 
 
Över tröskelvärde – 
Sektorchef 

Avrop från avtal ses som 
verkställighet. 
 
Initiering av och 
avbrytande av upp-
handling samt 
förlängning och 
uppsägning av avtal följer 
delegationsordning i 
övrigt. 
 
Upphandling enligt övrig 
upphandlings-
lagstiftning följer 
delegationsordning i 
övrigt. 
 

4.3 Tilldelningsbeslut och 
undertecknande av avtal 
efter upphandling av varor 
och tjänster inom budget 
och eget 
verksamhetsområde 
 

LOU Under tröskelvärde - 
Verksamhetschef 
Sektorchef miljö och 
samhällsbyggnad 
Stabschef 
 
Över tröskelvärde – 
Sektorchef 

 

4.4 Tilldelningsbeslut och 
undertecknande av avtal 
efter upphandling av varor 
och/eller tjänster för 
verksamhetsövergripande 
avtal 
 

LOU Upphandlingschef Avrop från avtal ses som 
verkställighet. 
 
Initiering av och 
avbrytande av upp-
handling samt 
förlängning och 
uppsägning av avtal följer 
delegationsordning i 
övrigt. 
 
Upphandling enligt övrig 
upphandlings-
lagstiftning följer 
delegationsordning i 
övrigt. 
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4.5 Tilldelningsbeslut och 
undertecknande av avtal i 
samordnad upphandling av 
varor och/eller tjänster 
 

LOU Upphandlingschef Avrop från avtal ses som 
verkställighet. 
 
Initiering av och 
avbrytande av upp-
handling samt 
förlängning och 
uppsägning av avtal följer 
delegationsordning i 
övrigt. 
 
Upphandling enligt övrig 
upphandlings-
lagstiftning följer 
delegationsordning i 
övrigt. 
 

4.6 Tilldelningsbeslut i 
upphandling utförd inom 
ramen för samarbeten med 
inköpscentraler 
 

LOU Upphandlingschef Avrop från avtal ses som 
verkställighet. 
 
Initiering av och 
avbrytande av upp-
handling samt 
förlängning och 
uppsägning av avtal följer 
delegationsordning i 
övrigt. 
 
Upphandling enligt övrig 
upphandlings-
lagstiftning följer 
delegationsordning i 
övrigt. 
 

4.7 Beslut om avsteg mot 
normalt upphandlings-
förfarande på grund av 
synnerlig brådska 
 

6 kap. 15 § LOU 
  

Kommunchef Avrop från avtal ses som 
verkställighet. 
 
Initiering av och 
avbrytande av upp-
handling samt 
förlängning och 
uppsägning av avtal följer 
delegationsordning i 
övrigt. 
 
Upphandling enligt övrig 
upphandlings-
lagstiftning följer 
delegationsordning i 
övrigt. 
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Ärendegrupp 5 Mark- och fastighetsärenden 
Nr  Beslut om Lagrum  Delegat Anmärkning 

5.1 Lämna medgivande eller 
ansöka till allmän 
domstol/Lantmäteriet om 
inteckning, inskrivning 
eller upphävande av 
rättigheter och annan 
liknande åtgärd 

 Mark- och/ eller 
exploateringsingenjör 

Såsom upphävande av 
inskrivna rättigheter  

5.2 Beslut om att utfärda 
fullmakt att företräda 
kommunen i 
ansökningsmål 
 

 Sektorchef Miljö- och 
samhällsbyggnad 

 

5.3 Ansöka om/godkänna 
fastighetsbildningsåtgärd
er 

 Mark- och/ eller 
exploateringsingenjör 

Enligt fastställd taxa eller 
upp till 10 prisbasbelopp 
där taxa saknas inom 
angiven budgetram 

5.4  Föra kommunens talan vid 
lantmäteriförrättning 

 Mark- och/ eller 
exploateringsingenjör 

Omfattar även 
överklagande av 
lantmäteriförrättning 

5.5 Fastställa 
belägenhetsadresser 

10 - 11 §§ lag om 
lägenhetsregister 

Kartingenjör med kart- 
och mättekniker/ 
ingenjör som ersättare 

 

5.6 Rätt att utreda och teckna 
fastighetsdeklarationer 
samt administrera dessa 
 

 Mark- och/ eller 
exploateringsingenjör/ 
Handläggare inom 
exploateringsenheten  

 

5.7 Sälja mark inom planlagt 
område för service, 
industri eller bostäder i 
enlighet med 
kommunfullmäktiges 
fastställda markpriser. 
Försäljning kan även ske 
till högstbjudande (över det 
i enlighet med 
kommunfullmäktiges 
fastställda markpris) eller 
till marknadspris efter 
värdering 
 

 Mark- och/ eller 
exploateringsingenjör 

Försäljning till juridisk 
person/privatperson av 
mark vid köp av mer än 
en bostadstomt inom 
Ulricehamns tätort 
beslutas av 
kommunstyrelsen 
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5.8 Fatta beslut samt 
godkänna avtal om köp, 
försäljning, byte av 
fastighet samt 
fastighetsreglering 

 Mark- och/ eller 
exploateringsingenjör 

Upp till 20 prisbasbelopp 

5.9 Fatta beslut att för 
kommunens räkning 
förvärva eller överlåta 
fastighet eller fastighetsdel, 
där förvärvet eller 
överlåtelsen sker för att 
genomföra detaljplan eller 
fastighetsplan i vad avser 
mark för gata, väg eller 
annan allmän plats 
 

 Mark- och/ eller 
exploateringsingenjör 

 

5.10 Fatta beslut om samt 
godkänna/säga upp avtal 
om arrende, servitut, 
jakträtt, väg/vägrätt, 
tomträtt, ledningsrätt, 
parkering eller annan 
nyttjanderätt 

 Mark- och/ eller 
exploateringsingenjör 

Upp till 6 prisbasbelopp 

5.11 Godkänna 
intrångsersättningar 

 Mark- och/ eller 
exploateringsingenjör 

Upp till 6 prisbasbelopp 

5.12 Godkänna avtal om 
ledningar i kommunens 
mark 

 Mark- och/ eller 
exploateringsingenjör 

 

5.13 Godkänna avtal för förvärv 
av fastigheter vid exekutiv 
auktion och frivillig 
försäljning av fastighet 
med kommunal borgen  

 Mark- och/ eller 
exploateringsingenjör 

Upp till 6 prisbasbelopp 

5.14 Avge yttrande på 
kommunens vägnar i dess 
egenskap av 
fastighetsägare och granne 
i samband med bygglov 
eller motsvarande 

 Mark- och/ eller 
exploateringsingenjör 
med handläggare på 
exploateringsenheten 
som ersättare 

 

5.15 Teckna hyresavtal för 
bostad/lokal och 
överenskommelser liksom 
säga upp och teckna nya 
avtal avseende 
kommunens ägda 
byggnader inom 
kommunens fastigheter 

 Verksamhetschef 
fastighet  

 

5.16 Undertecknande av 
hyresavtal avseende 
boendelösningar för 
kommunanvisade 
nyanlända samt 
evakueringsboenden för 
flyktingar 
 

Bosättningslagen 
(2016:38) 

Enhetschef 
arbetsmarknadsenhet 
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5.17 Undertecknande av 
andrahandshyresavtal 
avseende boendelösningar 
för kommunanvisade 
nyanlända  
 

Bosättningslagen 
(2016:38) 

Enhetschef 
arbetsmarknadsenhet 

 

5.18 Uthyrning av lokaler inom 
skolans verksamheter 
under tider då lokalerna 
inte hyrs av verksamhet 
kultur och fritid 

 Rektor, förskolechef  

5.19 Förhandla och teckna 
hyreskontrakt av annan 
ägd fastighet 
 

 Verksamhetschef 
fastighet 

 

5.20 Träffa avtal om tillfällig 
upplåtelse av anläggning 
inom 
fritidsverksamheten för 
högst fyra veckor 
 

 Enhetschef fritid  

5.21 Avge yttrande om 
upplåtelse av offentlig plats 
samt beslut om tilldelning 
av torgplats 

 Handläggare på 
exploateringsenheten 
med Mark- och/ eller 
exploateringsingenjör 
som ersättare 
 

 

5.22 Beslut om 
parkeringstillstånd för 
näringsidkare och andra 
med särskilda behov 

13 kap. 4 § 2 st 
trafikförordningen 

Trafikplanerare/handlä
ggare/assistent på 
exploateringsenheten 

Innefattar både 
gynnande beslut och 
avslag 

5.23 Beslut att ställa in 
torghandel 
 

 Enhetschef 
Exploateringsenheten 

 

5.24 Beslut om godkännande av 
fortsatt borgen vid 
övertagande av lån för 
bostad 
 

 Enhetschef 
Exploateringsenheten 

 

5.25 Beslut om MBK-avtal med 
externa kartanvändare 
 

 Enhetschef 
Exploateringsenheten 

 

5.26 Beslut om rivning av 
byggnader ägda av 
kommunen eller annan 
liknande åtgärd 
 

 Verksamhetschef 
fastighet 

 

5.27 Avge yttrande i 
fastighetsbildningsärenden 
 
-avseende lämplighet 
 
 
 
- avseende PBL 
 
 
- avseende MB 
 

  
 
 
Mark- och 
exploateringsingenjör 
 

 
Enhetschef 
Byggenheten 
 
Enhetschef 
miljöenheten 

 

5.28 Beslut om att tilldela 
markanvisning efter 
markanvisningstävling 

 Sektorchef Miljö och 
samhällsbyggnad 

Under förutsättning att 
ingen beslutanderätt 
särskilt reglerats i 
markanvisningen/ 
prospektet 
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Ärendegrupp 6 Fritidsärenden 
Nr  Beslut om Lagrum  Delegat Anmärkning 

6.1 Fastställa hyror och taxor 
vid särskilda arrangemang 
då fastställd taxa inte finns 
 

 Enhetschef  

6.2 Beslut om avvikelse från 
fastställd taxa av 
synnerliga skäl 
 

 Enhetschef  

6.3 Beslut om öppethållande 
och tillfällig stängning av 
verksamhet/anläggning 
- enhetsnivå 

 
 

- verksamhetsnivå 
 

  
 
 
Enhetschef 
 
 
Verksamhetschef 

 

6.4 Yttrande Beslut i 
ärenden om tillstånd 
enligt lotterilagen  
Beslut i ärenden om 
registrering enligt 
spellagen 

Lotterilagen 39 § 
(egentliga lotterier) 
Spellagen 

Enhetschef Spellagen har ersatt 
lotterilagen. 

 

 

Ärendegrupp 7 Kulturärenden  
Nr  Beslut om Lagrum  Delegat Anmärkning 

7.1 Inköp av konstverk Inköp, 
gallring, avyttring av konstverk 
samt mottagande av gåva 
 

 Verksamhetschef  

7.2 Beslut om konstnärlig 
utsmyckning gestaltning i offentlig 
miljö 
 

 Verksamhetschef  

7.3 Beslut om bibliotekens låneregler Bibliotekslagen Enhetschef 
 

 

7.4 Beslut om öppethållande och 
tillfällig stängning av bibliotek 
- enhetsnivå 

 
 

- verksamhetsnivå 
 
 

   
 
Enhetschef 
 
 
Verksamhetschef 
 

 

7.5 Beslut om in- och utlån, förvärv 
och gallring av föremål i 
museisamlingen 

Museilagen Verksamhetschef  
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Ärendegrupp 8 Personalärenden 
Nr  Beslut om Lagrum  Delegat Anmärkning 

8.1 Beslut om tillsättande, 
återbesättande och avslut av 
tjänst, tillsvidareanställning 
och visstidsanställning (inom 
budget) 
 

a) Kommunchef 
 
 

b) Sektorchef och 
kommunledningsstab 
 

 
c) Verksamhetschef 
 
 
 
 
d) Övrig personal 

4 § LAS  
 
 
 
 
 a) Beredande  
utskott  

 
b) Kommunchef   
 med rätt att 
vidaredelegera 
    
c) Kommunchef   
 med rätt att 
vidaredelegera 
 
 d) Kommunchef   
 med rätt att 
vidaredelegera 
 

AB §§ 4-5 beslut om 
anställning för högst tre 
månader betraktas som 
verkställighet 
 
 

8.2 Beslut om undantag från rätt 
till anställning på heltid i 
samband med nyanställning 
(gäller samtliga anställningar 
längre än 6 månader) 

 Kommunchef och 
sektorchef efter 
samråd med HR-
chef 

Gäller endast i enstaka 
fall för svårrekryterade 
specialistbefattningar 
I grunden ska all 
anställning avse heltid 
men den enskildes 
behov av och önskan om 
lägre tjänstgöringsgrad, 
i form av tjänstledighet, 
ska beaktas. 

8.3 Förordna vikarier under längst 12 
månader för kommunchef 
 

 Ordförande  

8.4 Fastställa lön, lönetillägg och 
andra anställningsvillkor i 
nyanställningsärenden och 
tillfälliga anställningar 
 

a) Kommunchef 
 

 
b) Övriga tjänster 
 

  
 
 
 
 
a) Beredande 

utskott  
 
b) Kommunchef 

HR-chef 
  

Enligt lokal rutin 

8.5 Fastställa lön och 
anställningsvillkor i andra fall 
 

 HR-chef  

8.6 Placering enligt lokal löneplan för 
kommunals avtalsområde 

 Respektive 
löneadministratör, 
HR-konsult eller 
HR-chef 
 

 

8.7 Beslut om tjänstledigheter för 
kommunchef som ej regleras i lag 
eller avtal 
 

 Ordförande  
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8.8 Beslut om tjänstledighet som 
inte regleras i lag eller avtal, 
dock längst tolv månader 

 Kommunchef  
Sektorchef  
Verksamhetschef  
Chef för 
stabsfunktion  
Enhetschef 
 

 

8.9 Beslut om ledighet som inte 
regleras i lag eller avtal, längre än 
tolv månader 
 

 Kommunchef  
Sektorchef 
Verksamhetschef 
Stabschef 

 

8.10   
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 

a) Beslut om deltagande i kurser 
och konferenser för 
förtroendevalda i 
kommunfullmäktige (med 
undantag för 
beredningsledare/vice 
beredningsledare och ledamöter 
i beredningar inom ramen för 
beredningens uppdrag)  
 
b) För kommunfullmäktiges 
ordförande 
 
c) Beslut om deltagande i kurser 
och konferenser för 
förtroendevalda i 
kommunstyrelsen 
 
d) För kommunstyrelsens 
ordförande 
 

 a) KF ordförande  
 
 
 
 
 
 
 
 
b) KF vice 

ordförande  
 
 
c) KS ordförande  
 
 
 

 
d) KS vice 

ordförande 

 

8.11 Beslut som facklig ledighet med 
lön 
 

 HR-konsult Förteckning 

8.12 Prövning av löneförmån under 
avstängning 
 

AB § 10 HR-chef  

8.13 Beslut om förbud av bisyssla  AB § 8 och 7 § LOA Ordförande 
Kommunchef 
Sektorchef 
Stabschef 

Enligt lokala rutiner 
med stöd av 
personalspecialist 
 
 
 
 
 
 

8.14 
  
  
  
  
 
 

Beslut om särskild avtalspension  
 
 
 
 

 HR-chef  
 
 
Ordförande  
 
 
 

I enlighet med fastställd 
policy  
 
Avtalspension som 
avviker från policyn 
 
 

8.15 Träffa särskild överenskommelse 
med arbetstagare om avslutning 
av anställning 
a) Kommunchef 
 
 
 
b) Sektorchef 
 
 
c) Övrig personal 
 

  
 
 

a) Beredande 
utskott i 
samråd med 
HR-chef 

b) Kommunchef i 
samråd med 
HR-chef 

c) Sektorchef i 
samråd med 
HR-chef 

Information ska ske till 
kommunstyrelsens 
presidium 
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8.16 Avstängning på grund av förseelse 
med mera 
 

AB § 10 Kommunchef 
sektorchef 

 

8.17 Avstängning av medicinska skäl AB § 10 mom 3 Kommunchef 
Sektorchef 
Verksamhetschef 
Chef för 
stabsfunktion 
Enhetschef 
 

 

8.18 Beslut om disciplinpåföljd AB § 11 Kommunchef  
Sektorchef efter 
samråd med HR-
konsult 
 

 

8.19 a 
 
 
 
 
8.19 b 
 
 
 
 
8.19 c 

Uppsägning på grund av 
arbetsbrist  
 
 
 
Uppsägning på grund av 
personliga skäl  
 
 
 
Avsked  

7–10 §§ LAS 
 
 
 
 
18–20 §§ LAS 
 

Kommunchef 
Sektorchef efter 
samråd med HR-
chef  
  
Kommunchef 
Sektorchef efter 
samråd med HR-
chef  
  
Kommunchef 
Sektorchef efter 
samråd med HR-
chef 
 

 

8.20  
 
 
 

Tecknande av och uppsägning av 
kollektivavtal 
 
 

 HR-chef  
 
 
 

 

8.21 Beslut om stridsåtgärder  
 
Beslut om inriktning löneöversyn 
 
Personalärenden enligt 5 § i 
kommunstyrelsens reglemente  
 

 Beredande utskott Gäller ej beslut om 
anställning på särskilt 
visstidsförordnande 

8.22 Arbetsgivaransvar enligt 
arbetsmiljölagen och fatta beslut i 
anslutning härtill 
 

AML, AFS och SAM Enligt särskilt beslut 
i kommunstyrelsen, 
2015-01-08 § 20 

 

8.23 
 
 
 

Avskrivning av lönefordran 
 
 
 

 
 
 
 

HR-chef 
 
 
 

Lönefordran hanteras 
enligt centralt avtal 
 
 

8.24 Företräda kommunen som 
arbetsgivarpart i samverkan eller 
förhandling 

11–14, 19 samt 38 §§ 
MBL 

Kommunchef  
Sektorchef 
Verksamhetschef 
Chef för 
stabsfunktion 
Enhetschef 
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Ärendegrupp 9 Planärenden 
Nr  Beslut om Lagrum  Delegat Anmärkning 

9.1 Teckna plankostnadsavtal  Enhetschef 
planenheten 
 

Under förutsättning 
att beslut om 
planuppdrag finns 

9.2 Teckna exploateringsavtal  Enhetschef 
exploateringsenheten 

 
 

9.3 Beslut om positiva planbesked 
och planuppdrag i de fall stöd för 
den avsedda åtgärden finns i en 
aktuell eller aktualitetsförklarad 
översiktsplan, fördjupad 
översiktsplan, eller att åtgärden 
är av mindre betydande art 
 

PBL 5 kap. 2 och 5 
§§ 

Sektorchef miljö och 
samhällsbyggnad 

 

9.4 Beslut om överenskommelse 
med sökanden att planbesked 
får lämnas senare än inom fyra 
månader  
 

PBL 5 kap. 4 § Enhetschef 
planenheten 

 

9.5 Beslut om huruvida 
genomförandet av en 
detaljplan kan antas medföra 
en betydande miljöpåverkan 

PBL 5 kap. 11 a § andra 
stycket  

Enhetschef 
planenheten 

 

9.6 Beslut om huruvida 
genomförandet av en 
översiktsplan kan antas 
medföra en betydande 
miljöpåverkan 

PBL 3 kap. 9 § andra 
stycket  

Enhetschef 
planenheten 

 

9.7 Beslut om rättelse av skrivfel i 
en detaljplan 

FL § 36 Enhetschef 
planenheten 

 

 

Ärendegrupp 10 Naturvårdsärenden 
Nr  Beslut om  Lagrum  Delegat Anmärkning 

10.1 Beslut om interimistiska förbud i 
enlighet med miljöbalken 7 kap. 
§ 24 
 

 Sektorchef  

10.2 Teckna kommunala 
naturvårdsavtal 
 

 Sektorchef  
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10.3 Avge yttrande över bildande eller 
förändringar i avgränsning av 
områdesskydd enligt miljöbalken 
7 kap. §§ 2 (nationalpark),4 
(naturreservat),9 
(kulturreservat),9 (naturminne), 
12 (djur- och växtskyddsområde), 
13 (strandskyddsområde) 
 

 Miljöinspektör med 
inriktning 
naturvård 

 

10.4 Avge yttrande över bildande eller 
förändringar i avgränsning av 
områdesskydd enligt 
miljöbalken 7 kap. § 11 
(biotopskyddsområde) samt 
naturvårdsavtal från externa 
myndigheter 
 

 Miljöinspektör med 
inriktning 
naturvård 

 

10.5 Avge yttrande över förslag till 
eller bildande av särskilt 
skyddade områden enligt 
miljöbalken 7 kap. § 27–28 
(natura 2000, internationella 
konventioner) 
 

 Miljöinspektör med 
inriktning 
naturvård 

 

10.6 Avge yttrande över förslag till 
förändringar av bestämmelser 
i enlighet med miljöbalken 8 
kap. 1–2 §§, 4 § 
(fridlysningsbestämmelser) 
 

 Miljöinspektör med 
inriktning 
naturvård 

 

10.7 Yttrande om ordningsföreskrifter 
enligt 7 kap. 30 § inom 
områdesskydd.  

 Miljöinspektör med 
inriktning 
naturvård 

Beslut om 
ordningsföreskrifter 
tas av 
kommunstyrelsen 
 

 

Ärendegrupp 11 Trafikfrågor 
Nr  Beslut om Lagrum  Delegat Anmärkning 

11.1 Avge yttrande till 
Trafikverket och söka 
bidrag/medfinansiering 
hos trafikverket 
 

 Sektorchef miljö- och 
samhällsbyggnad 

 

11.2 Beslut om 
bärighetsklassning av 
vägar 

4 kap. 11 § 
trafikförordningen 

Gatuingenjör med 
trafikplanerare som 
ersättare 
 

 

11.3 Beslut om lokala 
trafikföreskrifter och 
undantag från lokala 
trafikföreskrifter 

10 kap. 1 §, 3 §  
1 p b-e och 14 §  
13 kap. 3§ och 4§ 1 st 
trafikförordningen 
 

Trafikplanerare/handläggare 
exploateringsenheten med 
gatuingenjör som ersättare 
 

 

11.4 Beslut enligt lagen om 
gaturenhållning och 
skyltning 

Lag med särskilda 
bestämmelser om 
gaturenhållning och 
skyltning (1998:814) 

Gatuingenjör med 
trafikplanerare som 
ersättare 
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11.5 Beslut om flyttning av 
fordon 

Lag (1982:129) om 
flyttning av fordon i 
vissa fall och 
Förordning (1982:198) 
om flyttning av fordon 
i vissa fall 
 

Trafikplanerare/handläggare 
exploateringsenheten med 
gatuingenjör som ersättare 
 

 

11.6 Godkänna 
trafikanordningsplaner 
och öppningsanmälningar 
 

 Gatuingenjör med 
trafikplanerare som 
ersättare 

Enligt de regler 
som gäller för 
arbete på väg i 
kommunen 

11.7 Beslut om förordnande av 
parkeringsvakter 

6 § lag (1987:24) om 
kommunal 
parkeringsövervakning 
med mera 
 

Enhetschef 
Exploateringsenheten 

 

11.8 Teckna avtal avseende 
gatuanläggning 

 Sektorchef Miljö och 
samhällsbyggnad med 
enhetschef 
Exploateringsenheten som 
ersättare 

 

11.9 Teckna avtal avseende 
beställning mellan 
kommunen och UEAB 
inom beslutad 
investerings- eller 
driftbudget 
 

 Sektorchef miljö- och 
samhällsbyggnad  
 
Upp till 500 1 000 tkr: 
Enhetschef 
Exploateringsenheten 
 
Upp till 300 500 tkr: 
Gatuingenjör med 
trafikplanerare som 
ersättare 

 

11.10 Beslut om namn på gator, 
vägar och kvarter 
inklusive adressättning   

 Sektorchef miljö- och 
samhällsbyggnad 

 

 

Ärendegrupp 12 Yttranden, anmälningar med mera 
inom verksamheterna individ- och familjeomsorg, 
beställning och kvalitet, funktionsnedsättning och 
äldreomsorg 

Nr  Beslut om Lagrum  Delegat Anmärkning 

12.1 Yttrande till allmän domstol när 
den som begått brottslig gärning 
kan bli föremål för LVM-vård 
 

31 kap. 2 § BrB Enhetschef T 

12.2 Yttrande till statliga, regionala 
eller kommunala myndigheter, 
annan organisation eller enskild i 
ärenden som inte är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större 
vikt 
 

 Verksamhetschef  
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12.3 Yttrande till tillsynsmyndighet   Verksamhetschef Tillsynsmyndighet är 
IVO, Länsstyrelsen, 
JO och JK 
 

12.4 Yttrande till åklagaren i mål med 
särskilda bestämmelser om unga 
lagöverträdare (LUL) 
 

11 § 1st LUL Enhetschef T 

12.5 Yttrande till åklagare vid 
åtalsprövning 
 

46 § LVM Enhetschef  

12.6 Yttrande enligt namnlagen 
 

45, 46 §§ NamnL Enhetschef T 

12.7 Yttrande till passmyndighet vid 
utfärdande av pass utan 
vårdnadshavares medgivande 
 

3 § 2 st 
Passförordningen 

Enhetschef T 

12.8 Yttrande till länsstyrelsen över 
ansökan om äktenskapsdispens 
 

15 kap. 1 § ÄktB Enhetschef T 

12.9 Yttrande till länsstyrelse i 
körkortsärende 
 

3 kap. 8 § och 5 kap. 2 § 
Körkortsförordningen 

Handläggare T 

12.10 Yttrande till frivårdsmyndigheten 
om personundersökningar 

6 § (SFS 1991:2041) lag 
om särskild 
personutredning i 
brottmål 
 

Handläggare  

12.11 Yttrande till 
Rekryteringsmyndigheten 
 

 Enhetschef  

12.12 Yttrande i ärenden om 
förordnande av god man eller 
förvaltare för någon som har fyllt 
16 år 
 

11 kap. 16 § 2 st FB Handläggare  

12.13 Avge yttrande till tingsrätt 
angående förordnande av god 
man/förvaltare eller särskild 
förordnad vårdnadshavare 
 

11 kap. 16 § FB Handläggare  

12.14 Anmälan om missförhållanden 
inom omsorger för äldre, 
funktionshindrade och individ- 
och familjeomsorgen (Lex Sarah) 
 

14 kap. 2 § SoL Verksamhetschef  

12.15 Anmälan om missförhållanden 
inom omsorger för 
funktionshindrade enligt LSS och 
LASS (Lex Sarah) 
 

24a- 24 b § LSS Verksamhetschef  

12.16 Anmälan om händelser som har 
medfört eller hade kunnat medföra 
en allvarlig vårdskada (Lex Maria) 
 

Patientsäkerhetslagen 3 
kap 5 § 

Verksamhetschef  

12.17 Beslut om ersättning till 
kontaktperson/familj (arvode och 
omkostnadsersättning) 
  
- Enligt SKL:s riktlinjer  
 
- Utöver SKL:s riktlinjer  

  
 
 
 
Enhetschef 
 
Verksamhetschef 
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12.18 Beslut om ersättning till 
familjehem för barn och unga 
(arvode och 
omkostnadsersättning)  
  
- Enligt SKL:s riktlinjer  
  
- Utöver SKL:s riktlinjer 
 

  
 
 
 
 
Enhetschef 
 
Verksamhetschef  

 

12.19 Beslut om ersättning till särskild 
förordnad vårdnadshavare som 
tidigare varit familjehemsförälder  
 

6 kap. 11 § SoL Enhetschef  

12.20 Beslut om framställning till 
Försäkringskassan om ändring av 
mottagare av allmänt barnbidrag 
 

4 § 3 st lag om allmänt 
barnbidrag 

Handläggare T 

12.21 Underrättelse till 
Försäkringskassan om att ett barn 
med underhållsstöd placerats i 
familjehem respektive flyttat 
tillbaka till boförälder 
 

2 § förordningen om 
underhållsstöd 

Handläggare T 

12.22  Beslut om framställning om 
överflyttning av ärende till annan 
kommun samt beslut i fråga om 
mottagande av ärende 
 

2 a kap. 10 § SoL Enhetschef T 

12.23 Ansöka hos IVO om överflyttning 
av ärende till annan kommun  
 

16 kap. 1 § SoL Enhetschef T 

12.24 Beslut om överklagande av IVO:s 
beslut om överflyttning 
 

16 kap. 4 § SoL Verksamhetschef  

12.25 Lämna upplysningar till tingsrätt i 
boende-, vårdnads- och 
umgängesmål 
 

6 kap. 19 § 2 st FB Handläggare T 

12.26 Lämna upplysningar till tingsrätt 
inför interimistiskt beslut 
 

6 kap. 20 § 2 st FB  Handläggare T 

12.27 Godkänna avtal om att 
underhållsbidrag ska betalas för 
längre period än tre månader 
 

7 kap. 7 § 2 st FB Handläggare T 

12.28 Dödsboanmälan 
 

20 kap. 8 a§ ÄB Handläggare  

12.29 Beslut att utbetala 
assistansersättning till annan 
person än den som är berättigad 
till insatsen 
 

11§ LSS Handläggare  

12.30 Yttrande avseende umgängesstöd 
 

6 kap. 15 c § FB Handläggare  



35 

 
 
 
 
 
12.31 a 
 
 
 
 
 
 
12.31 b 
 
 
 
 
 
 
12.31 c 
 
 
12.31 d 

Kommunal hyresgaranti 
 
 
 
 
- Bevilja hyresgaranti enligt 

Riktlinjer för kommunal 
hyresgaranti i Ulricehamns 
kommun och minimikraven 
enligt 3.3 

 
 
- Bevilja hyresgaranti enligt 

Riktlinjer för kommunal 
hyresgaranti i Ulricehamns 
kommun, med åtaganden 
utöver minimikraven enligt 3.3 

 
 
- Infriande av kommunal 

hyresgaranti 
 

- Ansöka om statligt bidrag för 
hyresgarantier  

 
 
Aktivera regressrätt och ansöka 
om betalningsföreläggande 
 

Lag (2009:47) om vissa 
kommunala 
befogenheter 
 
 
 

 
 
 
 
 
Enhetschef 
 
 
 
 
 
 
Verksamhetschef 
 
 
 
 
 
 
Verksamhetschef 
 
 
Enhetschef 
 
 
 
Beslut om detta 
fattas enligt punkt 
3.2 i denna 
delegationsordning 
 
 

Se även riktlinjer för 
kommunal 
hyresgaranti i 
Ulricehamns kommun 

 
 
 

Ärendegrupp 13 Anmälan till överförmyndare 
Nr  Beslut om Lagrum  Delegat Anmärkning 

13.1 Beslut om att anmäla behov av god 
man/förvaltare till 
överförmyndare 
 

5 kap. 3 § SoF Enhetschef 
Handläggare 

T 

13.2 Beslut om anmälan till 
överförmyndaren om att behov av 
god man/förvaltare inte längre 
föreligger 
 

5 kap. 3 § SoF Enhetschef 
Handläggare 

T 

13.3 Beslut om anmälan till 
överförmyndaren om förhållanden 
beträffande förvaltningen av 
underårigs egendom 
 

5 kap. 3 § SoF Enhetschef Avser all slags 
egendom och 
inkomster  
T 

13.4 Beslut om att anmäla behov av god 
man/förvaltare till 
överförmyndare 
 

15 § LSS Enhetschef 
Handläggare 

T 

13.5 Beslut om att anmäla till 
överförmyndaren om att behov av 
god man/förvaltare inte längre 
föreligger 
 

15 § LSS Enhetschef 
Handläggare 

T 
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Ärendegrupp 14 Förskole- och 
skolbarnomsorgsverksamheten 

Nr  Beslut om Lagrum  Delegat Anmärkning 

14.1 Överenskommelse med annan 
kommun om placering av barn 
 

SL 8:12 Verksamhetschef Gäller om det finns 
särskilda skäl 

14.2 Inhämtande av yttrande vid 
mottagande av barn från annan 
kommun. 
 

SL 8:13 Verksamhetschef Gäller om det finns 
särskilda skäl 

14.3 Årligen upprätta en plan för att 
förebygga och förhindra 
kränkande behandling 
 

SL 6:8 Förskolechef  

14.4 Avge yttrande/svar till 
Skolinspektionen, Barn- och 
elevombudet eller liknande i 
anmälningsärenden 

 Verksamhetschef 
 
 
Förskolechef 

I de delar som riktar 
sig till huvudmannen 
 
I de delar som riktar 
sig till den enskilda 
enheten 
 

14.5 Tillsyn av fristående verksamhet 
inom förskola i Ulricehamns 
kommun 

SL 26 kap 4 § Verksamhetschef  

 

Ärendegrupp 15 Förskoleklass 
Nr  Beslut om Lagrum  Delegat Anmärkning 

15.1 Överenskommelse med annan 
kommun om placering av barn 

SL 9:12 Rektor  

15.2 Inhämtande av yttrande vid 
mottagande av barn från annan 
kommun 
 

SL 9:13  Rektor  

15.3 Årligen upprätta en plan för att 
förebygga och förhindra 
kränkande behandling 
 

SL 6:8 Rektor  
 

 

15.4 Avge yttrande/svar till 
Skolinspektionen, Barn- och 
elevombudet eller liknande i 
anmälningsärenden 

 Verksamhetschef 
 
 
Förskolechef  

I de delar som riktar 
sig till huvudmannen 
 
I de delar som riktar 
sig till den enskilda 
enheten 
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Ärendegrupp 16 Grundskolan 
Nr  Beslut om Lagrum  Delegat Anmärkning 

16.1 Tillsyn att elever fullgör sin 
skolplikt/får föreskriven 
utbildning 
 

SL 7:21 Rektor  

16.2 Överenskommelse med annan 
kommun om placering av elev 

SL 10:24 Verksamhetschef Gäller om det finns 
särskilda skäl 
 

16.3 Inhämtande av yttrande vid 
mottagande av elev från annan 
kommun 
 

SL 10:25 Rektor  

16.4 Beslut om ytterligare 
undervisningstid utöver den 
garanterade undervisningstiden 
 

Skolförordningen 9:3 Rektor  

16.5 Beslut om fördelning mellan 
årskurserna av undervisningstiden 
 

Skolförordningen 9:4 Verksamhetschef Beslut ska tas efter 
förslag från rektor 

16.6 Fastställande av terminstider 
 

Skolförordningen 3:3 Sektorchef  

16.7 Årligen upprätta en plan för att 
förebygga och förhindra 
kränkande behandling 
 

SL 6:8 Rektor  
 

 

16.8 Avge yttrande/svar till 
Skolinspektionen, Barn- och 
elevombudet eller liknande i 
anmälningsärenden 

 Verksamhetschef 
 
 
Rektor 

I de delar som riktar 
sig till huvudmannen 
 
I de delar som riktar 
sig till den enskilda 
enheten 
 

16.9 Särskild undervisning enligt 20 § 
anordnas av den som är huvudman 
för den utbildning som eleven 
annars deltar i. 

 SL 24:22 Rektor  För elev som på grund 
av sjukdom eller 
liknande skäl inte kan 
delta i det vanliga 
skolarbetet, ska 
särskild undervisning 
anordnas i hemmet 
eller på annan lämplig 
plats 
 

 

Ärendegrupp 17 Gymnasieskolan 
Nr  Beslut om Lagrum  Delegat Anmärkning 

17.1 Beslut om vilka kurser som ska 
erbjudas som programfördjupning 
 

Gyf 4:6 Rektor  

17.2 Beslut om vilka kurser som ska 
erbjudas som individuellt val 
 

Gyf 4:7 Rektor  
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17.3 Beslut om antalet 
undervisningstimmar för varje 
kurs, ämnesområde och för 
gymnasiearbetet, samt fördelning 
av undervisningstid 
 

Gyf 4:22 Rektor  

17.4 Beslut att en elevs utbildning på 
ett nationellt program till sitt 
innehåll får avvika 
 

SL 16:14 Rektor  
 

 

17.5 Beslut att utbildningen på ett 
nationellt program får fördelas på 
längre tid än tre läsår 
 

SL 16:15 Rektor  
 

 

17.6 Beslut att utbildningen på ett 
nationellt program får fördelas på 
längre tid än tre läsår, om eleven 
har läst ett reducerat program, 
eller om det i övrigt finns 
särskilda skäl för det 
 

Gyf 9:7 Rektor 
 

 

17.7 Beslut att förlänga 
preparandutbildningen till två år 
 

SL 17:5 Rektor  

17.8 Beslut att minska utbildningen på 
introduktionsprogram 
 

SL 17:6 Rektor  

17.9 Beslut att fastställa en plan för 
utbildningen på ett 
introduktionsprogram 
 

SL 17:7 Rektor  

17.10 Beslut att ansöka om att en 
utbildning inom de nationella 
programmen ska godkännas som 
särskild variant 
 

Gyf 5:4 Rektor efter samråd 
Verksamhetschef  

 

17.11 Beslut att ansöka om att en 
utbildning ska vara 
riksrekryterande 
 

Gyf 5:14 Rektor efter samråd 
Verksamhetschef  

 

17.12 Beslut att ansöka om att få 
anordna en idrottsutbildning vid 
ett riksidrottsgymnasium 
 

Gyf 5:24  Rektor efter samråd 
Verksamhetschef  

 

17.13 Beslut att ansöka om nationellt 
godkänd idrottsutbildning  

Gyf 5:28 Rektor efter samråd 
Verksamhetschef  
 

 

17.14  Beslut att arbetsplatsförlagt 
lärande ska finnas på 
högskoleförberedande program 
och omfattning av detsamma 
 

Gyf 4:12 Rektor 
 

 

17.15 Beslut om dagarna för höst- och 
vårterminens början och slut 
 

Gyf 3:2 Sektorchef  

17.16 Inhämtande av yttrande från den 
sökandes hemkommun 
 

SL 16:48 Antagningssekreterare  

17.17  Beslut om antal platser (fri kvot) 
som ska avsättas 
 

Gyf 7:3  Rektor    

17.18  Beslut att en sökande ska 
genomgå ett inträdesprov 
 

Gyf 7:8 Rektor  
Biträdande rektor 

 

17.19 Beslut att elev ska få byta 
studieväg 
 

Gyf 7:9 Rektor  
Biträdande rektor 
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17.20 Beslut att eleverna ska hålla sig 
med enstaka egna hjälpmedel 
 

SL 15:17 Rektor  
Biträdande rektor  

 

17.21 Upprättande av avtal 
(utbildningskontrakt) för den 
gymnasiala lärlingsutbildningen 
 

SL 16:11 a Rektor  

17.22  Årligen upprätta en plan för att 
förebygga och förhindra 
kränkande behandling 
 

SL 6:8 Rektor  

17.23 Avge yttrande/svar till 
Skolinspektionen, Barn- och 
elevombudet eller liknande i 
anmälningsärenden 

 Verksamhetschef 
 
 
Rektor 

I de delar som riktar 
sig till huvudmannen 
 
I de delar som riktar 
sig till den enskilda 
enheten 
 

17.24 Särskild undervisning enligt 20 § 
anordnas av den som är 
huvudman för den utbildning som 
eleven annars deltar i 

 SL 24:22 Rektor  För elev som på grund 
av sjukdom eller 
liknande skäl inte kan 
delta i det vanliga 
skolarbetet, ska 
särskild undervisning 
anordnas i hemmet 
eller på annan lämplig 
plats. 
 

17.25 Beslut om beviljande av 
överföring av skolpeng för 
utlandsstudier på gymnasienivå 

 Sektorchef En hemkommun har 
enligt gällande 
lagstiftning ingen 
skyldighet att betala 
för studier vid skolor 
utomlands 
 

 

Ärendegrupp 18 Grundsärskolan 
Nr  Beslut om Lagrum  Delegat Anmärkning 

18.1 Avgöra om en elev som tas emot i 
grundsärskolan ska läsa ämnen 
eller ämnesområden 
 

SL 11:8 Rektor  

18.2 Överenskommelse med annan 
kommun om placering av elev 
 

SL 11:24 Verksamhetschef  

18.3 Inhämtande av yttrande vid 
mottagande av elev från annan 
kommun 
 

SL 11:25 Rektor  

18.4 Beslut om ytterligare 
undervisningstid utöver den 
garanterade undervisningstiden 
 

Skolförordningen 10:2  Rektor  

18.5 Beslut om fördelning mellan 
årskurserna av undervisningstiden 

Skolförordningen 10:3 Verksamhetschef 
efter förslag av 
rektor 
 

 

18.6 Fastställande av terminstider 
 

Skolförordningen 3:3 Sektorchef  
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18.7 Årligen upprätta en plan för att 
förebygga och förhindra 
kränkande behandling 
 

SL 6:8 Rektor  

18.8 Avge yttrande/svar till 
Skolinspektionen, Barn- och 
elevombudet eller liknande i 
anmälningsärenden 

 Verksamhetschef 
- I de delar som 
riktar sig till 
huvudmannen 
 
 
Rektor 
- I de delar som 
riktar sig till den 
enskilda enheten 
 

 
 
 

18.9 Särskild undervisning enligt 20 § 
anordnas av den som är huvudman 
för den utbildning som eleven 
annars deltar i 

 SL 24:22 Rektor  För elev som på grund 
av sjukdom eller 
liknande skäl inte kan 
delta i det vanliga 
skolarbetet, ska 
särskild undervisning 
anordnas i hemmet 
eller på annan lämplig 
plats 
 

 

Ärendegrupp 19 Gymnasiesärskolan 
Nr  Beslut om Lagrum  Delegat Anmärkning 

19.1  Överenskommelse med annan 
kommun eller landsting om 
mottagande av elev 

SL 19.40 Rektor  

19.2  Inhämtande av yttrande vid 
placering av elev från annan 
kommun 
 

SL 19:41  Rektor  

19.3  Beslut om vilka kurser som ska 
erbjudas som individuellt val 
 

Gyf 4:7 a Rektor  

19.4  Beslut att utbildningen får 
fördelas på längre tid än fyra 
läsår 
 

SL 19:17 Rektor  

19.5  Beslut att arbetsplatsförlagt 
lärande byts mot motsvarande 
utbildning förlagd till skolan 
 

Gyf 4:13 Rektor  

19.6  Beslut om antalet 
undervisningstimmar för varje 
kurs, varje ämnesområde, 
gymnasiearbetet och 
gymnasiesärskolearbetet samt 
om hur fördelningen av 
undervisningstiden över läsåret 
ska göras 
 

Gyf 4:22 Rektor  

19.7  Beslut om dagarna för höst- och 
vårterminens början och slut 
 

Gyf 3:2 Sektorchef  
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19.8  Årligen upprätta en plan för att 
förebygga och förhindra 
kränkande behandling 
 

SL 6:8 Rektor  

19.9  Avge yttrande/svar till 
Skolinspektionen, Barn- och 
elevombudet eller liknande i 
anmälningsärenden 

 Verksamhetschef 
 
 
Rektor 

I de delar som riktar 
sig till huvudmannen 
 
I de delar som riktar 
sig till den enskilda 
enheten 
 

19.10 Särskild undervisning enligt 20 § 
anordnas av den som är 
huvudman för den utbildning 
som eleven annars deltar i 

SL 24:22 Rektor  För elev som på grund 
av sjukdom eller 
liknande skäl inte kan 
delta i det vanliga 
skolarbetet, ska 
särskild undervisning 
anordnas i hemmet 
eller på annan lämplig 
plats 
 

 

Ärendegrupp 20 Kommunal vuxenutbildning 
(Komvux) 

Nr  Beslut om Lagrum  Delegat Anmärkning 

20.1  Beslut att ansöka om en ny 
nationell kurs på gymnasial nivå 
 

Fvx 2:5 Rektor  

20.2  Beslut om vilka nationella kurser 
som ska ges 
 

Fvx 2:9 Rektor  

20.3  Beslut att böcker och lärverktyg 
ska anskaffas av eleverna själva, 
eller erbjudas mot avgifter som 
högst motsvarar 
anskaffningskostnaden 
Elever inom utbildning i svenska 
för invandrare ska utan kostnad 
ha tillgång till böcker och andra 
lärverktyg som behövs för en 
tidsenlig utbildning. 
Huvudmannen får dock besluta 
att elever ska hålla sig med 
enstaka egna lärverktyg 
 

SL 20:7 Verksamhetschef  

20.4 Beslut att minska omfattningen av 
undervisningen i svenska för 
invandrare 

SL 20:24 Rektor  

20.5 Årligen upprätta en plan för att 
förebygga och förhindra 
kränkande behandling 
 

SL 6:8 Rektor  



42 

20.6 Avge yttrande/svar till 
Skolinspektionen, Barn- och 
elevombudet eller liknande i 
anmälningsärenden 

 Verksamhetschef 
- I de delar som 
riktar sig till 
huvudmannen 
 
Rektor 
- I de delar som 
riktar sig till den 
enskilda enheten 
 

 

 

Ärendegrupp 21 Särskild utbildning för vuxna 
Nr  Beslut om Lagrum  Delegat Anmärkning 

21.1  Avge yttrande till annan kommun 
 

SL 21:7 Rektor  

21.2  Beslut att ansöka om en ny 
nationell kurs på gymnasial nivå 

Fvx 2:5 Verksamhetschef 
efter samråd med 
rektor 
 

 

21.3  Beslut om vilka nationella kurser 
som ska ges 
 

Fvx 2:9 Rektor  

21.4  Beslut att böcker och lärverktyg ska 
anskaffas av eleverna själva, eller 
erbjudas mot avgifter som högst 
motsvarar anskaffningskostnaden 
 

SL 21:6 Verksamhetschef  

21.5  Årligen upprätta en plan för att 
förebygga och förhindra kränkande 
behandling 
 

SL 6:8 Rektor  

21.6  Avge yttrande/svar till 
Skolinspektionen, Barn- och 
elevombudet eller liknande i 
anmälningsärenden 

 Verksamhetschef 
- I de delar som 
riktar sig till 
huvudmannen 
 
Rektor 
- I de delar som 
riktar sig till den 
enskilda enheten 
 

 

 

Ärendegrupp 22 Tecknande av avtal inom 
lärandeverksamheterna 

Nr  Beslut om Lagrum  Delegat Anmärkning 

22.1  Interkommunal ersättning avseende 
mottagande av elev från andra 
kommuner 
 

 Verksamhetschef 
efter samråd med 
sektorchef 
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22.2  Interkommunal ersättning avseende 
placering i annan kommuns förskola, 
grundskola, friskola, särskola, 
specialskola, gymnasieskola eller 
gymnasiesärskola 
 

 Verksamhetschef 
efter samråd med 
sektorchef 

 

22.3 Beslut om bidrag till fristående 
verksamheter inom förskola, 
förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola, fritidshem, 
gymnasieskola, gymnasiesärskola 
och pedagogisk omsorg 

Skolförordningen 14 
kap. 

Sektorchef med 
kommunchef som 
ersättare 

 

22.4 Beslut om att teckna avtal med 
fristående verksamhet inom förskola 
i Ulricehamns kommun 

Skollagen 2 kap 7 § 2 
st 

Sektorchef med 
kommunchef som 
ersättare 

 

22.5 Uppdragsutbildning enligt uppgjord 
arbetsordning 
 

 Rektor  

22.6 Flyktingundervisning 
 

 Rektor  

22.7 Rekvirering av statsbidrag 
 

 Sektorchef  



Sammanträdesprotokoll 
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Verksamhetsplan för gemensamt folkhälsoarbete 
2021 
Dnr 2020/499 
 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet 2021, inklusive budget, antas. 
 
Sammanfattning 
Ulricehamns kommun ska enligt avtal med Södra hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-2025 
årligen göra en verksamhetsplan med budget för det gemensamma folkhälsoarbetet. 
 
Enligt avtalet ska Södra hälso- och sjukvårdsnämnden årligen avsätta 14 kr per invånare och 
år för gemensamma folkhälsoinsatser samt 390 000 kr för samfinansiering av 
folkhälsostrategtjänst, beloppet indexuppräknas årligen under avtalsperioden. 
Finansieringen av detta avtal sker genom 50/50 principen. Detta innebär att Södra hälso- 
och sjukvårdsnämnden och kommunen står för var sin lika stor del av den totala 
finansieringen. Som finansiering kan räknas direkt avsatta medel eller tjänst riktad mot 
insats. 
 
Förslag till verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet 2021 med budget har 
tagits fram efter dialogmöte mellan politiska företrädare för Södra hälso- och 
sjukvårdsnämnden och Ulricehamns kommun samt i samråd med berörda 
verksamhetschefer. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2020-09-28 från kanslichef  
2 Verksamhetsplan för gemensamt folkhälsoarbete 2021 

 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-09-28 

Tjänsteskrivelse Verksamhetsplan för gemensamt 
folkhälsoarbete 2021 
Diarienummer 2020/499, löpnummer 2848/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet 2021, inklusive budget, antas. 
 
Sammanfattning 
Ulricehamns kommun ska enligt avtal med Södra hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-2025 
årligen göra en verksamhetsplan med budget för det gemensamma folkhälsoarbetet. 
 
Enligt avtalet ska Södra hälso- och sjukvårdsnämnden årligen avsätta 14 kr per invånare och 
år för gemensamma folkhälsoinsatser samt 390 000 kr för samfinansiering av 
folkhälsostrategtjänst, beloppet indexuppräknas årligen under avtalsperioden. 
Finansieringen av detta avtal sker genom 50/50 principen. Detta innebär att Södra hälso- 
och sjukvårdsnämnden och kommunen står för var sin lika stor del av den totala 
finansieringen. Som finansiering kan räknas direkt avsatta medel eller tjänst riktad mot 
insats. 
 
Förslag till verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet 2021 med budget har 
tagits fram efter dialogmöte mellan politiska företrädare för Södra hälso- och 
sjukvårdsnämnden och Ulricehamns kommun samt i samråd med berörda 
verksamhetschefer. 
 
 
Ärendet 
Ulricehamns kommun ska enligt avtal med Södra hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-2025 
årligen göra en verksamhetsplan med budget för det gemensamma folkhälsoarbetet. 
Verksamhetsplan för kommande verksamhetsår ska vara parterna tillhanda senast den 31 
oktober och fastställas av ansvarig styrelse/nämnd i kommunen och Södra hälso- och 
sjukvårdsnämnden. 
 
Enligt avtalet ska Södra hälso- och sjukvårdsnämnden årligen avsätta 14 kr per invånare för 
gemensamma folkhälsoinsatser samt 390 000 kr för samfinansiering av folkhälsstrategtjänst, 
beloppet index uppräknas ärligen under avtalsperioden. Finansieringen av detta avtal sker 
genom 50/50 principen. Detta innebär att Södra hälso- och sjukvårdsnämnden och 
kommunen står för var sin lika stor del av den totala finansieringen. 
 
Kommunen och Södra hälso- och sjukvårdsnämnden samfinansierar folkhälsoinsatser, som 
regleras genom en årlig verksamhetsplan och budget, enligt 50/50 principen. Som 
finansiering kan räknas direkt avsatta medel eller tjänst riktad mot insats. 
 
Förslag och budget till Verksamhetsplan för gemensamt folkhälsoarbete 2021 har tagits fram 
efter dialogmötet mellan politiska företrädare för Södra hälso- och sjukvårdsnämnden och 
Ulricehamns kommun samt i samråd med berörda verksamhetschefer.  
 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för folkhälsoarbetet. Gemensamma 
prioriteringar utifrån hälsoläge och vårdialog är att fokusera på grupperna barn och unga, 
personer med funktionsnedsättning, personer födda utanför Sverige och äldre personer. 
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Fokusområden för verksamhetsplanen är jämlikhet i hälsa, ett starkare lokalt civilsamhälle 
och goda levnadsvanor.  
 
Enligt avtalet ska antagen verksamhetsplan översändas till Södra hälso- och 
sjukvårdsnämnd. 
 
Beslutsunderlag 

1 Verksamhetsplan för gemensamt folkhälsoarbete 2021 
 
Beslut lämnas till 
Kanslichef 
Författningshandboken 
Lars Paulsson, Koncernkontoret, Västra Götalandsregionen 
Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden, Västra Götalandsregionen   
 
 
 

Lena Brännmar Felix Lekare 
Kanslichef Folkhälsostrateg 
Kommunledningsstaben Strategi- och utvecklingsenheten 
 Kommunledningsstaben 
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1 Bakgrund 
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden (HSNS) har samverkansavtal med varje kommun inom 
sitt geografiska område. Det ena avtalet, Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete, är 
ett avtal som ska gälla det lokala folkhälsoarbetet. Det innebär lokala systematiska och 
målinriktade insatser för att förbättra befolkningens hälsa och att utjämna skillnader i hälsa. 
Det andra avtalet, Samverkansavtal avseende folkhälsotjänst, gäller tjänsten som driver det 
lokala folkhälsoarbetet. Avsikten med avtalen är att underlätta det tvärsektoriella samarbetet 
för att få ett bättre resursutnyttjande och större genomslagskraft.  
 
En verksamhetsplan för det lokala folkhälsoarbetet tas fram årligen enligt överenskommen 
mall. Verksamhetsplanen, med budget och planerade insatser, sammanställs av kommunens 
folkhälsostrateg i dialog med ansvarig kontaktpersonen på koncernkontoret, Västra 
Götalandsregionen. Folkhälsostrategen ansvarar för att planen skickas till 
lars.paulsson@vgregion.se senast den 31 oktober. Planen blir giltig när kommunens 
ansvariga styrelse/nämnd och södra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat om planen.  

2 Syfte 
Verksamhetsplanen beskriver hur det gemensamma folkhälsoarbetet 2020, mellan Södra 
hälso- och sjukvårdsnämnden och Ulricehamns kommun, ska bedrivas. 

3 Utgångspunkter för samverkansavtal 
och verksamhetsplan 

Internationella och nationella styrande dokument anger riktningen för folkhälsoarbetet 
medan regionala och lokala styrande dokument, tillsammans med dialoger mellan 
kommunen och HSNS, utgör grunden för prioriteringar och insatser inom 
samverkansavtalet. 
Internationella och nationella styrande dokument som anger riktningen 
för folkhälsoarbetet 

 Det övergripande nationella folkhälsomålet ”att skapa samhälleliga 
förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de 
påverkbara hälsoklyftorna inom en generation”.  

 FN:s Agenda 2030 med 17 Globala målen för en ekonomiskt, socialt och 
miljömässigt hållbar utveckling och agendans grundläggande princip om att alla 
ska inkluderas och ingen lämnas utanför.    
 

Exempel på regionala/lokala styrande dokument och uppdrag som ligger 
till grund för prioriteringar och insatser 

 Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030 
 Södra hälso- och sjukvårdsnämndens mål- och inriktningsdokument  
 Kraftsamling fullföljda studier  
 Översiktsplan för Ulricehamns kommun.  

mailto:lars.paulsson@vgregion.se
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 Ulricehamns kommuns verksamhetsplan. 
 Handlingsplan för ANDT förebyggande arbete.  
 Handlingsplan för jämställdhet. 
 Handlingsplan ökad måluppfyllelse för alla elever i sektor lärande 2020-2021 

4 Hälsoläget 
En ökad jämlikhet i hälsa är en förutsättning för att uppnå ett hållbart samhälle. FN:s Agenda 
2030 med 17 globala mål har en direkt koppling till en jämlik hälsa och en socialt, 
miljömässigt och ekonomiskt hållbar samhällsutveckling. Främjande och förebyggande 
insatser för en god och jämlik folkhälsa är integrerade i målens alla delar. Målen förenar även 
ett stort antal etablerade principer och perspektiv centrala för folkhälsoarbetet, så som 
mänskliga rättigheter, jämställdhet, specifika gruppers villkor eller rättigheter och enskilda 
sakfrågor.  

I det längre perspektivet har folkhälsoarbete som mål att sluta de påverkbara 
hälsoskillnaderna inom en generation. Det är i linje med Agenda 2030 och utgångspunkterna 
för att öka jämlikheten inom och mellan länder samt säkerställa att ingen lämnas utanför.  

4.1 Bestämningsfaktorer för hälsa 
För att uppnå en god och jämlik hälsa krävs att människor ges likvärdiga villkor och 
förutsättningar. Dessa villkor och förutsättningar benämns ofta som hälsans 
bestämningsfaktorer.  

Hälsans bestämningsfaktorer består av både livsvillkor och levnadsvanor. I modellen nedan 
markerar gul färg de samhälleliga förutsättningar som är avgörande för de individuella (grå) 
bestämningsfaktorerna för hälsa. Sambanden mellan hälsans bestämningsfaktorer och 
hälsan är komplexa. Politiska beslut påverkar invånarnas livsvillkor som i sin tur påverkar 
invånarnas möjlighet till hälsosamma levnadsvanor. Ojämlikhet i hälsa skapas när olika 
grupper systematiskt har olika livsvillkor och levnadsvanor, vilket resulterar i ojämlika 
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möjligheter till ett gott liv.  

 
Bild 2. ”Östgötamodellen för jämlik hälsa – ett samspel mellan individ, miljö och samhälle”. 
Framtagen av Jolanda van Vliet och Margareta Kristenson, 2014, baserad på hälsans 
bestämningsfaktorer av Dahlgren och Whitehead, 1991. 

4.2 Hälsoläget i Ulricehamns kommun 
Statistiken nedan är hämtad dels från folkbokföringen och dels från enkäter där 
respondenterna fått uppge svar på egen hand, för att påvisa skillnader i kön redovisas på 
olika sätt. I folkbokföringen endast finns uppgift om invånarnas juridiska kön medan i 
enkäterna har invånarna haft möjlighet att besvara enkäten så som de tolkar frågan om kön 
och därmed kan visa på hur de identifierar sig. Ulricehamns kommun har 24 664 invånare 
per 31 december 2019, varav 49,1 procent är juridiska kvinnor och medelåldern bland 
invånarna är 43,5 år. De allra flesta i kommunen är i arbetsför ålder medan barn och unga är 
den näst största åldersgruppen. I Ulricehamn är 9,3 procent av invånarna i åldern 0 – 19 år 
respektive 17,1 procent av de vuxna utrikesfödda, sett till den totala befolkningen är 13,5 
procent födda utanför Sverige (Jämföraren Om kommunen, Kolada). I kommunen är två 
procent av invånarna del av en nationell minoritet (Hälsoläget, Västra Götalandsregionen). 
En majoritet av kommunens invånare bor i tätorter medan 31 procent bor i glesbygd. 
Andelen kommuninvånare som är sammanboende är 52 procent medan de ensamstående 
hushållen står för 42,8 procent och resterande procent är övriga typer av hushåll 
(Jämföraren Om kommunen, Kolada). I Ulricehamns kommun bor de allra flesta i 
villa/radhus medan 22 procent bor i hyreshus och 9 procent i bostadsrätt (Hälsoläget, Västra 
Götalandsregionen).  

Andelen invånare med högre utbildning är 18,5 procent där mer än dubbelt så många 
kvinnor har högre utbildning än män, 25,9 procent respektive 11, 6 procent. Det är vanligast 
med gymnasial utbildning i kommunen. Medelinkomsten i kommunen är lägre än 
genomsnittet i landet och 19 procent av invånarna i åldern 18 – 64 år har en låg inkomst (Fri 
sökning, Kolada). Ulricehamns kommun har haft en historiskt låg arbetslöshet fram till 
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pandemins effekter på arbetsmarknaden och har sedan ökat (Arbetsförmedlingens 
månadsstatistik).  

I jämförelse med närområdet är det ganska få som uppger att de lever trångbott. Nästan alla, 
97 procent, känner sig trygga i sitt bostadsområde. Däremot är den upplevda generella 
otryggheten i Ulricehamn, 26 procent, bland de högsta i närområdet. Sett till regionen är det 
framförallt de yngsta och de äldsta kvinnorna som upplever otrygghet. Samtidigt är det få 
invånare som varit utsatta för hot om våld eller fysiskt våld samt att det är störande 
trafikbuller (Hälsoläget, Västra Götalandsregionen). Ojämställdheten i kommunen är 
fortfarande utbredd där juridiska män tjänar mer än juridiska kvinnor samtidigt som 
kvinnorna är de som i högre grad har föräldrapenning. Juridiska kvinnor har också fler 
ohälsodagar än juridiska män samt vid anmälda misshandelsbrott är det vanligare att 
juridiska kvinnor är bekanta med förövaren (Metodstöd för ett jämställt Västra Götaland, 
Länsstyrelsen Västra Götaland). Ulricehamns kommun har tidigare haft en minskad andel 
elever i årskurs nio som är behöriga till yrkesprogram men den trenden har genom gedigna 
insatser inom arenan skolan lyckats vändas, dock arbetas det fortfarande med att fler 
gymnasieelever ska gå ut med examen eller studiebevis inom fyra år (Öppna jämförelser 
Folkhälsa, Kolada).  

65 procent av invånarna i Ulricehamns kommun rapporterar att de är fysiskt aktiva och 40 
procent motionerar minst en timme i veckan, samtidigt är 15 procent stillasittande mer än 10 
timmar per dag. Invånarna i kommunen har bland de sämre matvanorna i Södra Älvsborgs 
nämndområde. (Hälsoläget, Västra Götalandsregionen). Antalet deltagartillfällen i 
idrottsföreningar per invånare 7 – 20 år har minskat de senaste åren men är medel för landet 
(Jämförelser Kultur/fritid, Kolada). Fallskadorna bland invånare 65 år och äldre har ökat de 
senaste åren (Öppna jämförelser Folkhälsa, Kolada). 

Ungdomarna i Ulricehamns kommun brukar allt mindre alkohol samtidigt som andelen 
intensivkonsumenter ökar. Liknande trender finns för ungdomarna gällande 
narkotikabruket. Det är också färre föräldrar som bjuder ungdomar på alkohol än tidigare. 
Åtta procent av invånarna 16 – 84 år samt skolungdomar har narkotikaerfarenhet. Bland 
skolungdomarna är det framförallt ungdomar i gymnasieåldern som har denna erfarenhet 
även om första gången att prova narkotika är i åldern 13 – 15 år. Allt färre skolungdomar 
brukar tobak även om fler, framförallt tjejer, använder snus än tidigare, andelen rökare är 17 
procent och snusare 15 procent. (Hälsoläget, Västra Götalandsregionen).  

Nästan alla, 91 procent 16 – 84 år uppger att de är lyckliga och nöjda med det liv de lever. 
Trots det är nivån bland de lägsta i Södra Älvsborgs nämndområde, särskilt andelen som är 
lyckliga. Sämst mår kvinnorna i åldern 16 – 64 år medan i åldergruppen 65 – 84 år är det 
männen som mår sämst. Ungdomarna i Ulricehamns kommun är de i jämförelse med 
närområdet som bedömer sin hälsa som bäst. Samtidigt rapporterar 12 procent av 
ungdomarna i kommunen att de är missnöjda med sig själva, motsvarande siffra bland 16 – 
84 åringarna är 14 procent (Hälsoläget, Västra Götalandsregionen). 8 procent av invånarna i 
kommunen har uppgett att de lever i relativ social isolering, alltså att de inte deltar i någon 
aktivitet såsom privata fester, släktsammankomster, sport- och andra offentliga 
tillställningar, religiösa sammankomster, kulturaktiviteter, sociala aktiviteter på internet och 
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så vidare. Vilket är något färre än i jämförelse med i hela Västra Götalandsregionen 
(Hälsoläget, Västra Götalandsregionen). Seniorer i Ulricehamn har en högre upplevd 
ensamhet i jämförelse med andra kommuner (Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2019, 
Socialstyrelsen). 

4.3 Gemensamma prioriteringar utifrån hälsoläge och 
vårdialog 

Grupper: Barn och unga, personer med funktionsnedsättning, personer födda utanför  
Sverige samt äldre personer  

Områden: Jämlikhet i hälsa, ett starkare lokalt civilsamhälle samt goda levnadsvanor 

5 Styrning och ledning 
Ulricehamns kommun är organiserad i en nämnd och en förvaltning. I Ulricehamns kommun 
har kommunstyrelsen allt verksamhetsansvar och är en övergripande ledningsfunktion för 
förvaltningen. Förvaltningen leds av kommunchefen. Kommunstyrelsen har utsett politiker 
med olika ansvar där fyra politiker är mer insatta i folkhälsopolitiken och -arbetet genom mer 
kontakt med folkhälsostrategen. Det är även dessa politiker som är i dialog med södra hälso- 
och sjukvårdsnämnden.  

Folkhälsostrategstjänsten är centralt placerad i kommunledningsstaben under 
kanslifunktionen. Där ingår tjänstepersoner som arbetar med den politiska processen, 
utredare, kommunjurist och överförmyndare men även tjänster som är av liknande karaktär 
som folkhälsostrategstjänsten. Dessa tjänster innefattar till exempel 
krisberedskapssamordnare och säkerhetssamordnare samt en enhet för strategi- och 
utvecklingsfrågor där strategerna i Ulricehamns kommun är placerade. Enheten består av 
enhetschef och miljöstrateg, IT-strateg, planeringsstrateg, utvecklingsstrateg samt 
folkhälsostrateg i syfte att skapa positiva synergieffekter mellan dessa. Placeringen möjliggör 
arbete med hela kommunen och närhet till förvaltningsledning samt politiska forum. 

De politiska forum som behandlar folkhälsofrågorna är kommunstyrelsen framförallt genom 
de politiker som arbetar mer med folkhälsopolitik, men även genom kommunfullmäktige. 
Folkhälsostrategen har också tillgång till förvaltningsledning och respektive sektors 
ledningsgrupp när det är relevant. I arbetet med Ulricehamns kommuns flera temaveckor, 
där ett flertal syftar till att stärka folkhälsan, har en styrgrupp tillsats bestående av samtliga 
sektorschefer och leds av kommunikationschef där bland annat folkhälsostrategen är 
föredragshållare. Vidare deltar också folkhälsostrateg i lokal närvårdssamverkan, i det lokala 
brottsförebyggande rådet och ett flertal andra lokala arbetsgrupper. 

Målen och insatserna i verksamhetsplanen läggs in i Ulricehamns kommuns system för 
verksamhetsplanering och uppföljning, Stratsys. Där fördelas ansvaret till respektive sektor, 
verksamhet och enhet där dessa sedan rapporterar och analyserar hur de arbetat med de mål 
och insatser de ansvarat för. Genom detta arbete kommer målen och insatserna in i 
respektive ansvarig chefs verksamhetsplan som sedan förankrar och arbetar med insatserna 
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tillsammans med sina medarbetare. Verksamhetsplanerna är tänkta att användas vid 
medarbetarsamtalen där varje medarbetare fördelas uppgifter att särskilt arbeta med. Alla 
medarbetare i kommunen kan via intranätet se sin enhets verksamhetsplan i Stratsys, där de 
relevanta insatserna och målen från verksamhetsplanen återfinns.  

De prioriterade grupperna kommer ges möjlighet till inflytande och delaktighet genom att 
utformningen av insatserna görs i samverkan med representanter från grupperna, samt 
evidensbaserade metoder och aktiviteter. Detta genomförs regelbundet i dialog med 
deltagare, kommunala råd och civilsamhälle. 

6 Folkhälsoinsatser 
Insats/målgrupp Genomförande 
Erbjuda föräldrastöd 
till alla föräldrar md 
barn upp till 18 år 
Målgrupp: Föräldrar 
med barn upp till 18 
år. 

Strategiskt arbete för samverkan kring föräldrastöd. Det kräver 
75 % tjänst föräldrastödsutvecklare som samordnar och 
utvecklar föräldrastödet som är placerad på Ulricehamns 
familjecentral. Kommunen finansierar sedan årsskiftet 
2019/2020 ytterligare 25 % tjänst föräldrastödsutvecklare för 
att möjliggöra stärkt arbete och rätten till heltid som är i linje 
med kommunens arbete Heltid som norm. Tjänsten som 
föräldrastödsutvecklare är del av kommunens motfinansiering.  

Föräldrastödet ska arbeta för att tidigt möta föräldrars behov av 
stöd kring föräldraskapets utmaningar genom att erbjuda 
mötesplatser och lättillgängligt stöd för föräldrar, samt stärka 
det sociala nätverket runt barn och föräldrar. Utifrån Västra 
Götalandsregionens fokus på tidiga insatser och kraftsamling 
Fullföljda studier utveckla strukturer och stärka arbetet med 
tidiga insatser tillsammans med familjecentral, förskola, 
grundskola, gymnasium, integrationscenter, IFO barn och unga, 
kultur och fritid och Västra Götalandsregionen. Detta förväntas 
leda till en ökad trygghet i föräldraskapet och en god uppväxt för 
barnen i Ulricehamns kommun. 

Ökad skolnärvaro 
Målgrupp: Barn och 
unga, deras viktiga 
vuxna samt all 
personal som arbetar 
runt barn och unga. 

Öka kunskapen om goda levnadsvanor samt betydelsen av 
vuxnas roll i barn och ungas lärande. Syftet är att främja goda 
förutsättningar för barn, unga och deras viktiga vuxna för att 
fler elever ska fullfölja grundskola och gymnasium.  

Insatsen är en del i utvecklingsarbetet med att öka andelen 
behöriga till yrkesprogram och att fler gymnasieelever tar 
examen. Den är också en del i Västra Götalandsregionens 
kraftsamling Fullföljda studier och fokus på tidiga insatser. 
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Främja den psykiska 
hälsan 
Målgrupp: Unga, 
deras viktiga vuxna 
samt all personal som 
arbetar runt unga. 

Ge verktyg, metoder och ökad förståelse för ungas 
förutsättningar till viktiga vuxna kring barn och unga samt till 
personal som arbetar med unga (eller barn och unga). 

Syfte är att främja den psykiska hälsan bland unga samt att 
skapa en bättre skolmiljö med fler elever som går ut gymnasiet 
med examen eller studiebevis. Särskilt fokus är gymnasieelever 
och är i linje med Västra Götalandsregionens kraftsamling 
Fullföljda studier. 

Trygghetsskapande 
arbete 
Målgrupp: 
kommunövergripande. 

Utifrån kommunens arbete med metoden Effektiv samordning 
för trygghet (EST) som påbörjas årsskiftet 2020/2021 arbeta 
trygghetsskapande.  

Syftet är att stärka tilliten och den upplevda tryggheten i 
kommunen.  

Arbetet görs tillsammans med polismyndigheten, lokalt 
näringsliv och Västra Götalandsregionen. 

Skapa jämlika 
förutsättningar och 
livsvillkor 
Målgrupp: 
kommunövergripande, 
hbtqi-personer och 
personer födda 
utanför Sverige. 

Delta i Ulricehamns Pride eller uppmärksamma hbtqi-frågor på 
annat sätt, antirasism och arbete med jämställdhetsintegrering. 

Syftet är att stärka det kommunala arbetet för jämställdhet, 
hbtqi-personer och personer födda utanför Sverige.  

Genomförs i samarbete med bland annat civilsamhället och 
länsstyrelsen. 

Hållbar social 
utveckling i förskolan 
Målgrupp: barn och 
personal i Gällstads 
förskoleområde 

Förstärka arbetet med social hållbar utveckling i Gällstads 
förskoleområde genom utbildning, litteratur och pedagogiska 
dilemmadiskussioner.  

Syftet är att stärka det sociala samspelet, självtilliten, solidaritet, 
öppenhet och respekt samt social utveckling som en del av 
hållbar utveckling. Förskolan upplever att barn har svårare att 
ingå i ett socialt sammanhang och ser behov av att stärka 
barnen i detta.  

Insatsen kommer involvera all personal och är del av 
förskoleområdets prioriterade mål i Systematiskt kvalitetsarbete 
samt går i linje med Västra Götalandsregionens fokus på tidiga 
insatser och kraftsamling Fullföljda studier. 

 
Insats/målgrupp Genomförande 
Stöd till 
folkhälsoinsatser i 

Minimum är två beviljade ansökningar.  
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det lokala 
civilsamhället 
Målgrupp: 
civilsamhället. 

Syftet är att uppmuntra till ett lokalt civilsamhälle som genomför 
förebyggande och hälsofrämjande aktiviteter som inte ingår i deras 
ordinarie aktiviteter samt möjliggöra hälsofrämjande 
verksamhetsutveckling. Genom ekonomiskt stöd uppmuntra 
civilsamhället till fler folkhälsoinsatser, eftersom antalet 
deltagartillfällen i idrottsföreningar minskar och upplevd ensamhet 
bland äldre ökar. 

 
Insats/målgrupp Genomförande 
Minska bruket av 
alkohol, narkotika, 
dopning, tobak och 
spel om pengar 
Målgrupp: unga och 
deras viktiga vuxna 
samt personal som 
arbetar runt unga. 

Utifrån den reviderade kommunala handlingsplanen för ANDTS-
förebyggande arbeta med de givna aktiviteterna. Exempelvis 
föreläsning och stöd till föräldrar genom 
antilangningskampanjer och samtal vid föräldramöten i 
grundskola och gymnasium samt föreläsningar och information 
gentemot unga.  

Syftet är att fortsätta trenden i att färre ungdomar i Ulricehamns 
kommun brukar ANDTS och verka för att fler minskar bruket av 
ANDTS särskilt bland elever på gymnasiet och högstadiet.   

Insatsen görs i samverkan med länsstyrelsen, civilsamhället, 
polismyndigheten, kommunala verksamheterna Tingsholm och 
IFO. 

Senior Sport School 
Målgrupp: personer 
över 60 år. 

Genomföra två Senior Sport School för personer 60+ år. Senior 
Sport School pågår i tolv veckor med två träffar per vecka. 
Tematräffar med fokus på hälsa varvas med att prova på olika 
aktiviteter för att bryta isolering, ensamhet samt träffa nya 
vänner och få inspiration till hälsosammare vanor.  

Syftet är att verka för ökat deltagande i samhället, bryta 
ensamhet och uppmuntra till goda levnadsvanor bland äldre 
personer.  

Sker i samarbete med Riksidrottsförbundet och SISU 
Idrottsutbildarna i Västra Götaland på mötesplatsen Oasen. 

Parasport school 
Målgrupp: Personer 
med 
funktionsnedsättning. 

Genomföra två omgångar under 2021, antalet träffar per omgång 
och teman inom hälsoområdet kommer utformas utifrån 
behoven hos personer funktionsnedsättning och erfarenheterna 
från Senior Sport School-konceptet. 

I syfte att minska utanförskap, öka inkludering, fysisk aktivitet 
samt deltagande i föreningslivet.  

Insatsen genomförs med de kommunala verksamheterna 
funktionsnedsättning och fritid, personer med 
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funktionsnedsättning samt Riksidrottsförbundet och SISU 
Idrottsutbildarna i Västra Götaland. 

Främja goda 
levnadsvanor 
Målgrupp: alla som 
bor, verkar och vistas 
i Ulricehamns 
kommun.  

För att främja goda levnadsvanor och ökad delaktighet 
genomföra årlig folkhälsovecka tillsammans med lokalt 
civilsamhälle, näringsliv, Västra Götalandsregionen och 
kommunala verksamheter. Främja goda levnadsvanor genom 
bland annat kostnadsfria föreläsningar, seminarier och prova-på 
aktiviteter.  

 
Övrigt 

 

7 Gemensam folkhälsobudget för 
verksamhetsåret 2021 

Folkhälsoinsatserna är 50/50-finansierade och respektive part avsätter 14 kronor/invånare. 
Folkhälsotjänsten finansieras enligt separat avtal. Den gemensamma folkhälsobudgeten görs 
i en Excelmall och skickas in tillsammans med verksamhetsplanen.  
 
Det är i första hand de insatser som genomförs inom avtalet, med gemensamma medel, som 
ska finnas med i verksamhetsplan och budget. Insatser som helt finansieras av kommunen, 
eller via medel från annan part, kan skrivas in i matrisen. Dessa insatser särskiljs genom att 
texten ”Insatsen görs utanför avtalet och finansieras av kommunens egna medel” (eller annan 
part).  skrivs längst ner i rutan ”Genomförande”. I budget skrivs dessa medel in i kolumnen 
”Övrigt”. 
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Budget med planerade insatser enligt 50/50 principen 

*Under förutsättning att Södra hälso- och sjukvårdsnämnden beviljar ansökan om att överflytta 
medel. Ska användas för gemensamma insatser mellan föräldrastöd och grundskola som inte kunnat 
genomföras på grund av rådande pandemi. 

År: 2021   Budget    
HSNS Kommun Övrigt 

Överflyttade medel från föregående år 65 000*     
Folkhälsotjänst (lön inkl. lönebikostnader) 390 000 302 000   
Folkhälsoinsatser 14 kr/inv 345 352 433 352  257 648 
Summa totala folkhälsomedel 800 352 735 352 257 648     

Folkhälsoinsatser HSNS Kommun Övrigt 
Jämlikhet i hälsa       
Erbjuda föräldrastöd till alla föräldrar med barn upp till 18 år 30 000 318 352  257 648 

Öka skolnärvaron 60 000     
Stärka den psykisk hälsan 40 000     
Trygghetsskapande arbete 60 000     
Skapa jämlika förutsättningar och livsvillkor   80 000   
Hållbar social utveckling i förskolan 30 000     
        
Ett starkare lokalt civilsamhälle       
Stöd till folkhälsoinsatser i det lokala civilsamhället 5 352 20 000   
        
Goda levnadsvanor       
Minska bruket av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel 
om pengar 

30 000 15 000   

Senior Sport School 20 000     
Parasport School 20 000     
Främja goda levnadsvanor 50 000     
        
Summa kostnader folkhälsoinsatser 345 352 433 352 257 648 
Kvarvarande medel folkhälsoinsatser 0 0 0 
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Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete och 
folkhälsostrateg i Ulricehamns kommun 
Dnr 2020/443 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete i Ulricehamns kommun 2021-2024 och 
samverkansavtal avseende folkhälsostrateg i Ulricehamns kommun från 1 januari 2021 och 
tills vidare godkänns. 
 
Sammanfattning 
Avtalen mellan Södra hälso- och sjukvårdsnämnden och kommunerna i Sjuhärad gäller fram 
till 2020 för folkhälsoinsatser och tillsvidare för folkhälsotjänst. Under 2020 har två nya 
folkhälsoavtal arbetats fram i dialog mellan kommunerna och Södra hälso- och 
sjukvårdsnämnden i Västra Götalands landsting, samverkansavtal avseende lokalt 
folkhälsoarbete i Ulricehamns kommun 2021-2024 och samverkansavtal avseende 
folkhälsostrateg i Ulricehamns kommun från den 1 januari 2021 och tills vidare.  

Insatserna som anges i avtal och årlig upprättad verksamhetsplan bedrivs genom 
samfinansiering 50/50. Södra hälso-och sjukvårdsnämnden avsätter årligen 390 000 kr för 
samfinansiering av en folkhälsostrategtjänst och kommunen avsätter resterande medel för 
tjänsten. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse 2020-08-31 från kanslichef  
2. Samverkansavtal folkhälsotjänst 2021 och tills vidare Ulricehamns kommun 
3. Samverkansavtal lokalt folkhälsoarbete 2021-2024 Ulricehamns kommun 

 
   
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-08-31 

Tjänsteskrivelse Samverkansavtal avseende lokalt 
folkhälsoarbete och folkhälsostrateg i Ulricehamns 
kommun 
Diarienummer 2020/443, löpnummer 2558/2020 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete i Ulricehamns kommun 2021-2024 och 
samverkansavtal avseende folkhälsostrateg i Ulricehamns kommun från 1 januari 2021 och 
tills vidare godkänns. 
 
Sammanfattning 
Avtalen mellan Södra hälso- och sjukvårdsnämnden och kommunerna i Sjuhärad gäller fram 
till 2020 för folkhälsoinsatser och tillsvidare för folkhälsotjänst. Under 2020 har två nya 
folkhälsoavtal arbetats fram i dialog mellan kommunerna och Södra hälso- och 
sjukvårdsnämnden i Västra Götalandsregionen, samverkansavtal avseende lokalt 
folkhälsoarbete i Ulricehamns kommun 2021-2024 och samverkansavtal avseende 
folkhälsostrateg i Ulricehamns kommun från den 1 januari 2021 och tills vidare.  

Insatserna som anges i avtal och årlig upprättad verksamhetsplan bedrivs genom 
samfinansiering 50/50. Södra hälso-och sjukvårdsnämnden avsätter årligen 390 000 kr för 
samfinansiering av en folkhälsostrategtjänst och kommunen avsätter resterande medel för 
tjänsten. 

 
Ärendet 
Sedan Västra Götalandsregionen bildades har hälso- och sjukvårdsnämnderna varit 
involverade och engagerade i det lokala folkhälsoarbetet via avtal med samtliga kommuner. I 
och med att avtalen mellan Södra hälso-och sjukvårdsnämnden och kommunerna i Sjuhärad 
gäller fram till 2020 har processen med att ta fram nya avtal för perioden 2021-2024 pågått 
sedan november 2019.  

För att kunna utveckla och förbättra de nya folkhälsoavtalen har sjuhäradskommunernas 
erfarenheter från avtalet 2017-2020 kartlagts. Södra hälso-och sjukvårdsnämnden och 
politiska företrädare från Ulricehamns kommun har i april 2020 haft dialog om de aktuella 
avtalen, samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete i Ulricehamns kommun 2021-2024 
och samverkansavtal avseende folkhälsostrateg i Ulricehamns kommun från 1 januari 2021 
och tills vidare. 

Samverkansavtalet avseende lokalt folkhälsoarbete i Ulricehamns kommun 2021-2024 är ett 
ramavtal och reglerar åtaganden, organisation, inriktning för samarbetet och samverkan 
samt ekonomisk fördelning mellan Södra hälso-och sjukvårdsnämnden och Ulricehamns 
kommun.  

Samverkansavtalet avseende folkhälsostrateg i Ulricehamns kommun reglerar den tjänst 
kommunen åtar sig i enlighet med samverkansavtalet avseende lokalt folkhälsoarbete. 
Samverkansavtalet avseende folkhälsostrateg gäller från 1 januari och tills vidare. 
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Folkhälsoarbetet ska ha en politisk styrning och bedrivas strategiskt. Politiker i hälso- och 
sjukvårdsnämnden och i kommunen ska i april varje år ha en enskild dialog för att följa upp 
och planera det gemensamma folkhälsoarbetet. 

Folkhälsoarbetet ska innehålla systematiska och målinriktade insatser för att förbättra 
befolkningens hälsa och utjämna skillnader i hälsa. Det ska bedrivas med utgångspunkt i 
hälsans bestämningsfaktorer. 

Kommunen ansvarar för att ta fram en långsiktig plan för det lokala folkhälsoarbetet med 
framtagna behovsbilder och prioriteringar. Planen kan med fördel integreras i, eller kopplas 
till, kommunens egna styrande dokument. 

En verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet med budget och planerade insatser 
tas fram årligen. Parterna ska varje år följa upp folkhälsoarbetet enligt den mall som finns i 
gällande samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete. 

Avtalet reglerar även hur den gemensamma finansieringen ska hanteras. Den bygger på 
samfinansiering enligt 50/50 modell. För Ulricehamn och de övriga kommunerna med lika 
avtal innebär det att den kommunspecifika insatsen om 14 kr per invånare finansieras genom 
tjänst riktad mot insats inom folkhälsoområdet. Södra hälso-och sjukvårdsnämndens 
ersättning för tjänst är som tidigare 390 000 kr och kommunen skjuter till resterande medel 
för tjänst.  

Beslutsunderlag 
1. Samverkansavtal folkhälsotjänst 2021 och tills vidare Ulricehamns kommun 
2. Samverkansavtal lokalt folkhälsoarbete 2021-2024 Ulricehamns kommun 
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Samverkansavtal avseende folkhälsotjänst 
Bakgrund 
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden har för avsikt att teckna två folkhälsoavtal med 
respektive kommun inom sitt geografiska område. Det ena avtalet, Samverkansavtal 
avseende lokalt folkhälsoarbete (diarienummer HSNS 2020-00110), är ett avtal som ska 
gälla det lokala folkhälsoarbetet. Det innebär lokala systematiska och målinriktade insatser 
för att förbättra befolkningens hälsa och att utjämna skillnader i hälsa. Det andra avtalet, 
Samverkansavtal avseende folkhälsotjänst, gäller tjänsten som driver det lokala 
folkhälsoarbetet. Båda avtalen hänger samman och är beroende av varandra.   
 
Detta avtal reglerar tjänsten som driver det lokala folkhälsoarbetet. Avsikten med avtalen 
är att underlätta det tvärsektoriella samarbetet för att få ett bättre resursutnyttjande och 
större genomslagskraft. 
 

1. Avtalsparter 
Detta avtal är slutet mellan Ulricehamns kommun, nedan kallad kommunen, och Västra 
Götalandsregionen genom södra hälso- och sjukvårdsnämnden, nedan kallad HSNS. 
Avtalet avser samverkan och samfinansiering av en heltidsanställd folkhälsostrateg i 
Ulricehamns kommun.   
 

2. Avtalstid 
Detta avtal ersätter ”Samverkansavtal avseende folkhälsotjänst i Ulricehamns kommun, 
diarienummer HSNS 2016-00055”, och gäller från och med den 1 januari 2021 och tills 
vidare. I samband med att detta avtalet träder i kraft upphör det tidigare avtalet att gälla.  

3. Folkhälsotjänst 
En heltidstjänst ska finnas för folkhälsoarbetet och ska innehas av en strateg med 
folkhälsovetenskaplig, eller likvärdig, akademisk utbildning. Tjänsten samfinansieras av 
parterna där kommunen står som huvudman och med arbetsgivaransvar. Tjänsten ska ha en 
central och strategisk placering i kommunens organisation. Folkhälsostrategen ska ha 
tillgång till, och regelbundet föra dialog med kommunledningen och relevanta politiska 
nämnder eller forum. 
 
I uppdraget ingår att: 

 ansvara för att arbetet bedrivs utifrån regionala och kommunala styrande 
dokument 

 ansvara för att arbetet bedrivs utifrån beslutad inriktning och prioritering 
 verka för att det lokala folkhälsoarbetet bedrivs på en strategisk och 

operativ nivå och i samverkan mellan olika nivåer, aktörer och 
verksamheter 

 ansvara för verksamhetsplan, budget, uppföljning och ekonomisk 
redovisning  

 analysera och tillgängliggöra aktuell statistik över hälsoläget i kommunen 
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Folkhälsostrategen ska ges möjlighet att medverka i regionala och delregionala 
kraftsamlingar, processer eller nätverk. 
 
Vid förändring kopplat till tjänsten, exempelvis nyanställningar och omplaceringar, eller 
tjänstledighet/vikariat längre än 12 månader, ska kommunen föra dialog med ansvarig 
kontaktperson på koncernkontoret för att säkerställa att den person som tillsätts uppfyller 
avtalets krav på utbildning. Vid omorganiseringar som påverkar tjänstens placering i 
kommunen ska kommunen föra dialog med ansvarig kontaktperson så att kravet på central 
och strategisk placering av tjänsten uppfylls. 

4. Uppföljning 
Parterna ska varje år följa upp folkhälsoarbetet. Hur detta ska gå till står i 
samverkansavtalet avseende lokalt folkhälsoarbete.  
 
Folkhälsostrategen ansvarar att följa upp och rapportera eventuella avvikelser gällande 
planerade folkhälsoinsatser eller budget till kommunledning och till ansvarig 
kontaktperson på koncernkontoret. 
 

5. Ekonomi 

5.1 Finansiering 
Parterna svarar gemensamt för finansieringen av lön och omkostnader för en heltid 
folkhälsostrateg.  
 

5.2 Ersättning 
HSNS avsätter årligen 390 000 kronor för samfinansiering av en folkhälsostrategtjänst, 
motsvarande en årsarbetare. Om det blir en förändring avseende tjänstegrad ska en dialog 
föras med ansvarig kontaktperson på koncernkontoret, för eventuell justering av 
samfinansiering. Beloppet räknas årligen upp enligt Västra Götalandsregionens 
nettoindexuppräkning under avtalsperioden och med 2021 som basår. Kommunen avsätter 
resterande medel för tjänsten.   

5.3 Utbetalning 
Utbetalning av ersättning från HSNS till kommunen görs två gånger per år, i mars och 
september, med lika delar för första respektive andra halvåret. Den årliga planen med 
budget fungerar som grund för utbetalning.  
 

6. Omförhandling, tvist eller hävning av avtal 
Vid eventuell tvist om tolkning och tillämpning av detta avtal löses frågan i första hand 
genom förhandlingar mellan berörda tjänstepersoner, i andra hand mellan berörda 
presidier.  
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Väsentligt ändrade förutsättningar som påverkar avtalet ska skriftligen meddelas andra 
parten. Parterna har då, eller om villkoren i detta avtal inte uppfylls, rätt att kräva 
omförhandling av avtalet. Ändringar och tillägg till detta avtal ska skriftligen godkännas av 
båda parterna för att vara gällande.  

Begäran om omförhandling ska meddelas den andra parten skriftligen senast juni månad, 
inför nästkommande år. 

Vardera parten har rätt att häva avtalet om parterna inte kan komma överens, om den andra 
parten åsidosätter villkor som är av väsentlig betydelse för motparten, eller om den andra 
parten inte utför sina åtaganden. Om rättelse inte sker inom 30 dagar efter skriftlig erinran 
kan avtalet hävas. Eventuell hävning sker skriftligt och gäller, från månadsskiftet, 6 
månader efter det att skrivelsen inkommit. 

7. Avtalsunderskrifter 
 
 
 
Borås den………………..  Ulricehamn den………………. 
  
 
 
 
…………………………….. …………………………….. 
Cecilia Andersson   Roland Karlsson 
Ordförande    Ordförande kommunstyrelsen 
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden  Ulricehamns kommun 
 
 
 
…………………………….. …………………………….. 
Tomas Andersson  Håkan Sandahl 
Koncernkontoret    Kommunchef 
Ansvarig tjänsteperson 
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Dokumentnamn: Samverkansavtal avseende folkhälsotjänst i Ulricehamns kommun för 2021 och tills vidare 

Diarienummer: HSNS 2020-0118 

Kontaktperson: Lars Paulsson, koncernkontoret, avdelning social hållbarhet 

E-post: lars.pausson@vgregion.se 

 

 



Södra hälso- och sjukvårdsnämnden 

Västra Götalandsregionen 

2020-07-02 

 
 
Samverkansavtal avseende lokalt 
folkhälsoarbete i Ulricehamns 
kommun för perioden 2021-2024  
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Samverkansavtal avseende lokalt 
folkhälsoarbete 
Bakgrund 
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden har för avsikt att teckna två folkhälsoavtal med 
respektive kommun inom sitt geografiska område. Det ena avtalet, Samverkansavtal 
avseende lokalt folkhälsoarbete, är ett avtal som gäller det lokala folkhälsoarbetet. Det 
innebär lokala systematiska och målinriktade insatser för att förbättra befolkningens hälsa 
och att utjämna skillnader i hälsa. Det andra avtalet, Samverkansavtal avseende 
folkhälsotjänst, gäller tjänsten som driver det lokala folkhälsoarbetet (diarienummer HSNS 
2020-00118). Båda avtalen hänger samman och är beroende av varandra.   
 
Detta avtal reglerar det lokala folkhälsoarbetet. Avsikten med avtalen är att underlätta det 
tvärsektoriella samarbetet för att få ett bättre resursutnyttjande och större genomslagskraft.  

1. Avtalsparter 
Detta avtal är slutet mellan Ulricehamns kommun, nedan kallad kommunen, och Västra 
Götalandsregionen genom södra hälso- och sjukvårdsnämnden, nedan kallad HSNS. 
Avtalet avser samverkan och samfinansiering av lokalt folkhälsoarbete i Ulricehamns 
kommun. 

2. Avtalsperiod 
Detta avtal gäller under perioden 1 januari 2021 till 31 december 2024.  

3. Utgångspunkter för samverkansavtalen 
En ökad jämlikhet i hälsa är en förutsättning för att uppnå ett långsiktigt socialt 
hållbart samhälle och ska särskilt beaktas i detta avtal. Ett socialt hållbart samhälle 
innebär att mänskliga rättigheter respekteras och att inga grupper missgynnas 
strukturellt. Barn och ungas behov och rättigheter ska säkerställas. 
 
Nedan internationella och nationella styrande dokument anger riktningen för 
folkhälsoarbetet medan regionala och lokala styrande dokument, tillsammans med 
dialoger mellan kommunen och HSNS, utgör grunden för prioriteringar och insatser 
inom samverkansavtalet. 
 
Det övergripande målet för Sveriges nationella folkhälsopolitik är  
”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela 
befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation”.  
Folkhälsopolitiken är tvärsektoriell och de åtta folkhälsopolitiska målområdena ger 
vägledning för den palett av åtgärder som behövs och som skär över flera olika 
samhällsområden.   
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FN:s Agenda 2030 är en agenda för förändring mot ett hållbart samhälle. Flera av de 
17 globala målen för hållbar utveckling har en direkt koppling till jämlik hälsa. De 
globala målen förenar ett stort antal etablerade principer och perspektiv som är 
centrala för folkhälsoarbetet. Det gäller till exempel mänskliga rättigheter och 
jämställdhet, liksom specifika gruppers villkor eller rättigheter, eller enskilda 
sakfrågor. Främjande och förebyggande insatser för en god och jämlik folkhälsa är 
en integrerad del i målens alla delar och en förutsättning för en socialt, miljömässigt 
och ekonomiskt hållbar samhällsutveckling.  
 
I det längre perspektivet syftar folkhälsoarbete till att sluta de påverkbara 
hälsoskillnaderna inom en generation, vilket är i linje med Agenda 2030 och 
utgångspunkterna för att öka jämlikheten inom och mellan länder och säkerställa att 
ingen lämnas utanför.  
 
Regionala och kommunala styrande dokument och uppdrag som ligger till grund för det 
lokala folkhälsoarbetet är:  

 Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030 
 Södra hälso- och sjukvårdsnämndens mål- och inriktningsdokument  
 Kraftsamling fullföljda studier 

 
 Översiktsplan för Ulricehamns kommun.  
 Ulricehamns kommuns verksamhetsplan. 
 Handlingsplan för ANDT förebyggande arbete.  
 Handlingsplan för jämställdhet. 
 Handlingsplan ökad måluppfyllelse för alla elever i sektor lärande 2020-2021 

Eftersom styrande dokument och uppdrag har olika giltighetstid, kan dessa komma att 
ersättas under avtalsperioden.  

4. Styrning och ledning 
Folkhälsoarbetet ska innehålla systematiska och målinriktade insatser för att förbättra 
befolkningens hälsa och utjämna skillnader i hälsa. Det ska bedrivas med utgångspunkt i 
hälsans bestämningsfaktorer, det vill säga befolkningens livsvillkor och levnadsvanor. 
Arbetet ska omfatta både hälsofrämjande och förebyggande insatser. Folkhälsoarbetet ska 
vara långsiktigt, utgå från identifierade behov hos befolkningen samt bedrivas i samverkan 
med olika samhällsaktörer. 

4.1 Gemensam styrning och ledning 
Politiker i kommunen och HSNS ska varje vår ha en dialog för att följa upp föregående års 
folkhälsoarbete och identifiera gemensamma prioriteringar för kommande års 
folkhälsoarbete. Även berörda tjänstepersoner inom folkhälsoarbetet deltar på dialogen. 
HSNS är inbjudande part. 
 
Varje höst samlas HSNS och kommunerna i syfte att öka kunskaper, sprida erfarenheter 
samt utveckla samarbetet inom folkhälsoområdet för att främja jämlik hälsa och livsvillkor. 
Samlingen, som kan vara i form av en folkhälsokonferens, planeras gemensamt av 
parternas tjänstepersoner. HSNS är inbjudande part. 
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4.2 Lokal styrning och ledning  
Det lokala folkhälsoarbetet ska ha en politisk styrning och bedrivas strategiskt. 
Folkhälsoarbetet förankras i den kommunala förvaltningen genom att folkhälsostrategen 
regelbundet för dialog med kommunledningen eller en motsvarande strategisk grupp. 
Folkhälsostrategen ska ha tillgång till, och föra dialog med, relevanta politiska nämnder 
och forum. 
 
Det är viktigt att fortsätta arbetet med att synkronisera folkhälsoarbetets planeringsprocess 
med den kommunala planerings- och budgetprocessen, att integrera folkhälsoperspektivet i 
de olika aktörernas ordinarie verksamhet och att styra mot att de insatser som görs främjar 
utvecklingen av en mer jämlik hälsa. Arbetet med att främja och utveckla prioriterade 
gruppers inflytande och delaktighet i de insatser som görs behöver därmed fortsätta.  
 
En verksamhetsplan för det lokala folkhälsoarbetet tas fram årligen enligt överenskommen 
mall. Verksamhetsplanen, med budget och planerade insatser, sammanställs av 
kommunens folkhälsostrateg i dialog med ansvarig kontaktpersonen på koncernkontoret, 
Västra Götalandsregionen. Folkhälsostrategen ansvarar för att planen är parterna tillhanda 
senast den 31 oktober. Planen beslutas av ansvarig styrelse/nämnd i kommunen och av 
HSNS. 

4.3 Folkhälsostrateg 
Till arbetet med folkhälsa ska en heltid folkhälsostrateg vara anställd med kommunen som 
huvudman och med arbetsgivaransvar. Detta regleras i ”Samverkansavtal avseende 
folkhälsotjänst från den 1 januari 2021 och tills vidare”, diarienummer HSNS 2020–00118. 
 

4.4 Regiongemensam insamling av hälsodata 
Parterna är överens om att tillsammans stödja de undersökningar som är av gemensamt 
intresse för att få statistik på befolkningens hälsa och levnadsvanor.  

5. Uppföljning 
Parterna ska varje år följa upp hur folkhälsoarbetet utvecklats och hur avtalen följts. Detta 
sker skriftligt enligt överenskommen uppföljningsmall och via den årliga dialog som 
beskrivs under 4.1. Uppföljningsmallen kan komma att revideras under avtalstiden. 
 
Uppföljningen skickas till ansvarig kontaktperson på koncernkontoret senast den 25 
januari. Om den ekonomiska redovisningen inte är klar den 25 januari, skickar 
kommunen sin slutliga ekonomiska redovisning senast den 15 februari. Uppföljning 
med ekonomisk redovisning ska även skickas till kommunstyrelsen.    
 
Ansvarig kontaktpersonen på koncernkontoret tar på HSNS uppdrag initiativ till möte med 
kommunchefen, och/eller den chef som ansvarar för folkhälsoarbetet, under 
avtalsperioden. 
 
Folkhälsostrategen ansvarar för att följa upp folkhälsoarbetet och rapportera eventuella 
avvikelser, jämfört med planerade folkhälsoinsatser och/eller budget, till kommunledning 
och till ansvarig kontaktpersonen på koncernkontoret.  
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6. Ekonomi 

6.1 Finansiering 
Avtalsparterna svarar gemensamt för finansieringen av insatser utifrån beslutad 
verksamhetsplan. Fördelningsprincipen för finansieringen av folkhälsoinsatser är hälften 
vardera för HSNS och kommunen. Som finansiering kan räknas direkt avsatta medel eller 
tjänst för att utveckla eller driva folkhälsoinsatser inom beslutad verksamhetsplan. 
Tjänsten eller insatsen ska inte ingå i kommunens ordinarie åtagande, uppdrag eller 
uppgifter och kan räknas som godkänd först när verksamhetsplanen beslutats av HSNS och 
kommunen. 

6.2 Ersättning 
Hälso- och sjukvårdsnämnden ersätter kommunen med 14 kronor per invånare och år för 
folkhälsoinsatser. Kommunen bidrar med motsvarande 14 kronor per invånare och år för 
folkhälsoinsatser. För 2021 års budget används antalet invånare som enligt SCB:s statistik 
bor i kommunen den 31/12 2019. För 2022 används SCB:S statistik för 2020 och så vidare.  
 
Verksamhetsmedlen ska i första hand användas under samma år då ersättningen betalas ut. 
Om det finns oförbrukade verksamhetsmedel kan kommunen på eget initiativ föra över 
10%, dock maximalt 50 000 kronor, av de totala verksamhetsmedlen till nästkommande år. 
Detta kan enbart ske om verksamhetsmedel för en pågående eller planerad insats inte 
kommer att förbrukas under innevarande budgetår, men att insatsen även ska pågå under 
nästkommande år. Vid dessa fall ska insatsen skrivas in i kommande års verksamhetsplan 
och det ska tydligt framgå hur medlen ska användas. Överförda medel får inte föras över 
ytterligare ett år utan ska då betalas tillbaka till HSNS.  
 
Om överskottet överstiger 10%, eller 50 000 kronor, av de totala verksamhetsmedlen, kan 
kommunen skicka en skriftlig förfrågan till HSNS om att flytta medel till nästkommande 
år. Den skriftliga förfrågan ska innehålla en tydlig plan för hur medlen ska användas. 
Planen ska vara HSNS tillhanda senast den 31:e oktober. Nämnden fattar beslut med 
planen som grund. Om nämnden godkänner förfrågan ska uppföljningen ske inom ramen 
för ordinarie avtalsuppföljning och tydligt redovisas i budgeten. Överförda medel får inte 
föras över ytterligare ett år utan ska då betalas tillbaka till HSNS. 
 
Om medel flyttas till nästkommande år ska kommunen gå in med motsvarande resurser. 
Resurserna kan vara av annan karaktär än ekonomiska medel.  
 
Överblivna verksamhetsmedel som saknar plan för nästkommande år ska betalas tillbaka 
till respektive avtalspart inom ramen för innevarande budgetår.  
 
Om det vid avtalsperiodens slut finns överblivna verksamhetsmedel ska dessa återbetalas 
till respektive huvudman. 

6.3 Utbetalning 
HSNS betalar ut ersättning till kommunen två gånger per år, i mars och september, med 
lika delar för första respektive andra halvåret. Den årliga planen med budget fungerar som 
grund för utbetalning.  
 



Diarienummer: HSNS 2020-00110 6 

7. Omförhandling, tvist eller hävning av avtal 
Vid eventuell tvist om tolkning och tillämpning av detta avtal löses frågan i första hand 
genom förhandlingar mellan berörda tjänstepersoner, i andra hand mellan berörda 
presidier.  

Väsentligt ändrade förutsättningar som påverkar avtalet ska skriftligen meddelas andra 
parten. Parterna har då, eller om villkoren i detta avtal inte uppfylls, rätt att kräva 
omförhandling av avtalet. Ändringar och tillägg till detta avtal ska skriftligen godkännas av 
båda parterna för att vara gällande.  

Begäran om omförhandling ska meddelas den andra parten skriftligen senast juni månad, 
inför nästkommande år. 

Vardera parten har rätt att häva avtalet om parterna inte kan komma överens, om den andra 
parten åsidosätter villkor som är av väsentlig betydelse för motparten, eller om den andra 
parten inte utför sina åtaganden. Om rättelse inte sker inom 30 dagar efter skriftlig erinran 
kan avtalet hävas. Eventuell hävning sker skriftligt och gäller, från månadsskiftet, 6 
månader efter det att skrivelsen inkommit. 

 
 
 
 
Borås den………………..  Ulricehamn den……………….. 
  
 
 
 
…………………………….. …………………………….. 
Cecilia Andersson  Roland Karlsson  
Ordförande    Ordförande kommunstyrelsen 
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden  Ulricehamns kommun 
 
 
 
 
…………………………….. …………………………….. 
Tomas Andersson   Håkan Sandahl 
Koncernkontoret   Kommunchef 
Ansvarig tjänsteperson    
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Avsiktsförklaring utveckling av Ätradalsleden att bli 
en nationell cykelled 
Dnr 2020/427 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Avsiktsförklaringen antas och ordföranden får i uppdrag att underteckna densamma. 
 
Sammanfattning 
Arbetet med att upprätta en nationell cykelled som sträcker sig från Falköping i norr till 
Falkenberg i söder har pågått under en tid och har nu genom att berörda kommuner 
(Falköping, Ulricehamn, Tranemo, Svenljunga, Falkenberg) inlett ett samarbete med 
Västkuststiftelsen tagit ett rejält kliv framåt. En nationellt klassad led innebär för berörda 
kommuner en kvalitetsstämpel och en fin marknadsföringsmöjlighet. Berörda kommuner har 
tillsammans med Västkuststiftelsen tagit fram en avsiktsförklaring. Tanken med 
avsiktsförklaringen är tydliggöra mål, syfte och rollfördelning i samarbetet under 2020 samt 
visa på vad ett fortsatt samarbete kring Ätradalsleden kan innebära för respektive part. Varje 
kommun behöver, för att kunna gå vidare med samverkansprojektet, underteckna den 
framarbetade avsiktsförklaringen. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-10-01 från kommunchef/VD Ulricehamns Stadshus AB 

2 Avsiktsförklaring utveckling av Ätradalsleden att bli en nationell cykelled 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-10-01 

Tjänsteskrivelse Avsiktsförklaring utveckling av 
Ätradalsleden att bli en nationell cykelled 
Diarienummer 2020/427, löpnummer 2356/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Avsiktsförklaringen antas och ordföranden får i uppdrag att underteckna densamma. 
 
Sammanfattning 
Arbetet med att upprätta en nationell cykelled som sträcker sig från Falköping i norr till 
Falkenberg i söder har pågått under en tid och har nu genom att berörda kommuner 
(Falköping, Ulricehamn, Tranemo, Svenljunga, Falkenberg) inlett ett samarbete med 
Västkuststiftelsen tagit ett rejält kliv framåt. En nationellt klassad led innebär för berörda 
kommuner en kvalitetsstämpel och en fin marknadsföringsmöjlighet. Berörda kommuner har 
tillsammans med Västkuststiftelsen tagit fram en avsiktsförklaring. Tanken med 
avsiktsförklaringen är tydliggöra mål, syfte och rollfördelning i samarbetet under 2020 samt 
visa på vad ett fortsatt samarbete kring Ätradalsleden kan innebära för respektive part. Varje 
kommun behöver, för att kunna gå vidare med samverkansprojektet, underteckna den 
framarbetade avsiktsförklaringen. 
 
 
Ärendet 
Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB) har under en tid arbetat för att ingå samarbete med 
Falköping, Tranemo, Svenljunga och Falkenberg kring att upprätta en nationell cykelled. 
Leden har antagit namnet Ätradalsleden och är en cirka, 200 kilometer lång cykelled som går 
igenom de fem kommunerna Ulricehamn, Falköping, Tranemo, Svenljunga och Falkenberg. 
Leden erbjuder unika kultur- och naturupplevelser och knyter ihop inland och sjö med kust 
och hav.  
 
I Falkenberg ansluter Ätradalsleden till den nationella cykelleden Kattegattleden.  
En huvudman för leden kommer att kopplas till samarbetet som en samordnande funktion. 
Västkuststiftelsen har fått i uppdrag av Västra Götalandsregionen att vara huvudman för 
vissa utvalda och prioriterade leder när det gäller vandring. Frågan ställdes då om de även 
kunde vara ansvariga för Ätradalsleden och Västkuststiftelsen ställde sig positiva till att ta det 
ansvaret. Grundliga utredningar har gjorts gällande trafiksituationen på leden (ÅDT-
årsdygnstrafik), vilken dragning som är lämpligast utifrån detta och kontakt med berörda 
markägare är tagen.  
 
Trafikverket beslutar om leden samt skyltar upp den innan den tas i bruk. NUAB ordnar 
informationsskyltar och kommer arbeta med marknadsföring av leden i samarbete med 
övriga kommuner och huvudmannen. För den fortsatta skötseln av leden ska ett 
samverkansavtal slutas mellan huvudmannen och de ingående kommunerna så att en jämn 
kvalitet av leden kan upprätthållas. 
 
Drift, underhåll & finansiering 
NUAB har varit i kontakt med sektor miljö och samhällsbyggnad för att upprätta en 
organisation som sköter driften av Ätradalsleden. Funktionen gata och trafik ser att det 
arbete som ska göras, om leden blir nationellt klassad, kommer att rymmas inom den 
befintliga budget som idag finns för underhåll och drift av banvallen. För Ulricehamns del 
förenklas arbetet med leden genom att det är asfalterad banvall hela sträckan och som ägs av 
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kommunen. Inga delar går på grus eller på någon trafikerad vägsträcka/blandtrafik vilket 
innebär att några markägaravta inte behöver tecknas. En dialog med kart- och 
mätfunktionen, har ägt rum och den kommer att bistå NUAB med information i form av 
uppdaterade gpx-filer på leden. När de gäller kostnader för marknadsföring så kommer det 
att röra sig om cirka 20 000 kronor per kommun och år, vilka idag ryms i den befintliga 
budgeten för NUAB. 
 
Turismutvecklingsarbetet med att hitta nya vägar för att öka turismen i Ulricehamns 
kommun är en viktig del i kommunens framtida utveckling. Arbetet med cykelleder i 
synnerhet, är en viktig aspekt för bättre folkhälsa och ett långsiktigt hållbart samhälle ur 
miljösynpunkt där fler kan välja cykeln framför bilen. Genom fler cykelleder kan turismen 
kombineras med bättre möjligheter till cykelpendling som ett alternativ i vardagen. Detta 
ställer krav på att kommunen fortsätter utöka cykelvägnätet likväl som att underhålla det 
vilket också är en förutsättning om kommunen arbetar för ett ökat cyklande. 
 
Beslutsunderlag 
1 Avsiktsförklaring utveckling av Ätradalsleden att bli en nationell cykelled 

 
Beslut lämnas till 
Näringsliv Ulricehamn AB 
Kommunchef 
 
 

Håkan Sandahl Camilla Palm 
Kommunchef/VD Ulricehamns Stadshus 
AB 

VD NUAB  
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§  
 

Sammanträdestider 2021 för kommunstyrelsen 
Dnr 2020/503 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Följande sammanträdesdagar för 2021 för kommunstyrelsen fastställs:  
14 januari 
4 februari 
4 mars 
13 april (tisdag) 
6 maj 
3 juni 
19 augusti (reservtillfälle) 
2 september  
30 september 
28 oktober 
25 november  
 
Sammanfattning 
Förslag till sammanträdestider för 2021 för kommunstyrelsen har tagits fram. 
Sammanträden i kommunstyrelsen genomförs med start klockan 08.00 i sessionssalen i 
Stadshuset.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-09-29 från kanslichef.  
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-09-29 

Tjänsteskrivelse Sammanträdestider 2021 för 
kommunstyrelsen 
Diarienummer 2020/503, löpnummer 2855/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Följande sammanträdesdagar för 2021 för kommunstyrelsen fastställs:  
14 januari 
4 februari 
4 mars 
13 april (tisdag) 
6 maj 
3 juni 
19 augusti (reservtillfälle) 
2 september  
30 september 
28 oktober 
25 november  
 
Sammanfattning 
Förslag till sammanträdestider för 2021 för kommunstyrelsen har tagits fram. 
Sammanträden i kommunstyrelsen genomförs med start klockan 08.00 i sessionssalen i 
Stadshuset.  
 
 
Ärendet 
Förslag till sammanträdestider för 2021 för kommunstyrelsen har tagits fram. 
Sammanträden i kommunstyrelsen genomförs med start klockan 08.00 i sessionssalen i 
Stadshuset.  
 
Beslutsunderlag 
 
Beslut lämnas till 
Kanslichef 
 
 
 

Lena Brännmar Maria Winsten 
Kanslichef Kommunsekreterare 
Kommunledningsstaben Kanslifunktionen 
 Kommunledningsstaben 
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§  
 

Informationsärenden till kommunstyrelsen 2020-11-
02 
Dnr 2019/641 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 

1. Sammanträdesprotokoll Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2020-09-18 
Hållbara resor i Västra Götaland, trafikförsörjningsprogram 2021–2025 

2. Sammanträdesprotokoll Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2020-09-18 
Samverkansformer för kollektivtrafik i Västra Götaland 

3. Sammanträdesprotokoll Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2020-09-18 
Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021–2030 

4. Styrelseprotokoll och delårsrapport Sjuhärads samordningsförbund 2020-09-17 
5. Delårsrapport Tolkförmedling Väst 2020-09-25 

 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2020-10-12 

 

Tjänsteskrivelse Informationsärenden till 
kommunstyrelsen 2020-11-02 
2019/641, löpnummer 2943/2020 
 
Förslag till beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 

1. Sammanträdesprotokoll Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2020-09-18 
Hållbara resor i Västra Götaland, trafikförsörjningsprogram 2021–2025 

2. Sammanträdesprotokoll Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2020-09-18 
Samverkansformer för kollektivtrafik i Västra Götaland 

3. Sammanträdesprotokoll Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2020-09-18 
Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021–2030 

4. Styrelseprotokoll och delårsrapport Sjuhärads samordningsförbund 2020-09-17 
5. Delårsrapport Tolkförmedling Väst 2020-09-25 

 
 
Beslutsunderlag 
 
 

Maria Winsten  
Kommunsekreterare 
Kommunstyrelsens förvaltning 
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