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1 Bakgrund 
Befolkningsmängden i Ulricehamns kommun ökar och likt många andra kommuner i Västra 
Götaland har Ulricehamn ett underskott på bostäder i centralorten och kommunen i stort.1 

En ökad befolkning ställer högre krav på kommunens verksamheter, tillgången till bostäder 
och den byggda miljön. Den byggda miljön är en av flera faktorer som bidrar till en stads 
attraktionskraft.  

Ulricehamn har många kvaliteter som bidrar till stadens attraktivitet. Småstadsidyllen, 
kopplingen till Åsunden och närheten till naturen är några av stadens egenskaper. Dessa 
egenskaper ska tas tillvara i utvecklingen av Ulricehamn. I den byggda miljön är utformning 
och gestaltning av stadens rum viktiga pusselbitar. En medveten utformning av stadens olika 
rum bidrar till att skapa trevliga miljöer där människor känner sig trygga.  

För att uppnå detta står förtätning och skapandet av en blandstad i centrum för Ulricehamns 
stadsutveckling. Både förtätningen och blandstaden resulterar i många positiva effekter men 
bidrar även till utmaningar, där avvägningar mellan olika intressen måste ske. För att uppnå 
en god stadsförnyelse krävs vägledning och samsyn vid intresseavvägningar. Riktlinjer för 
stadsbyggnad är därför viktiga i skapandet av en trevlig, attraktiv och välfungerande stad. 

2 Syfte 
Syftet med riktlinjerna är att verka vägledande i frågor som berör arkitektur, gestaltning och 
utvecklingen av den byggda miljön. Riktlinjerna ska även spegla kommunens intentioner 
gällande stadsbyggnad. 

3 Tidigare ställningstaganden 
Lagar, regler och förordningar sätter ramar för hur kommunen kan styra utvecklingen av den 
byggda miljön. Utvecklingen påverkas också av att delar av Ulricehamns stad är utpekat som 
fast fornlämningsområde och riksintresse för kulturmiljövård. Utöver det finns flera tidigare 
kommunala ställningstaganden och styrdokument som ska följas, till exempel 
översiktsplanen och planprogram. 

3.1 Fast fornlämningsområde och Riksintresse  
Stora delar av Ulricehamns stadskärna är utpekat som fast fornlämningsområde av 
Riksantikvarieämbetet. Inom detta område förväntas ett kulturlager från medeltiden att 
påträffas vid utgrävningar.2 Ulricehamns stadskärna är också, tillsammans med Ätrans 
dalgång, utpekat som riksintresse för kulturmiljövård. Riksintresset yttrar sig i Ulricehamns 

 
1 Bostadsmarknadsanalys Västra Götalands län 2019, Länsstyrelsen   
2 Fornsök, RAÄ-nummer: Ulricehamn 65:1. Riksantikvarieämbetet.   
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stadskärna utifrån kvarvarande medeltida gatunät, byggnader och torgbildning. Byggnader 
som är av betydelse för riksintresset är den medeltida kyrkan, rådhuset och den småskaliga 
stadsbebyggelsen från 1700- och 1800-talet samt sekelskiftets utvidgningsområden med 
terränganpassade planmönster och villabebyggelse.3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

  

 
3 Riksintresse för kulturmiljövården – Västra Götalands län (O). Riksantikvarieämbetet.   

Figur 1. Fast fornlämningsområde (blå markering) samt riksintresse för kulturmiljövård (röd 
streckad).
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4 Övergripande riktlinjer 
Riktlinjerna som presenteras i detta avsnitt gäller för hela Ulricehamns kommun, men vikten 
ligger vid stadsrummets utformning och bebyggelse. Riktlinjerna delas in i tre områden: 
förtätning och blandstad, arkitektur och gestaltning och slutligen naturliga förutsättningar 
och naturvärden. 

4.1 Förtätning och blandstad 
Förtätning innebär nybyggnation inom redan befintlig bebyggelse, vilket leder till ett mer 
effektivt nyttjande av marken. Detta kan ske på många olika sätt, bland annat genom att 
bebygga överdimensionerade markparkeringar, industriområden eller sparsamt använd 
kvartersmark. Förtätning kan även ske genom vertikal förtätning samt genom att bygga på 
lucktomter och mellanrum. Det resulterar i en tätare stadsstruktur och minskade avstånd 
mellan byggnaderna. Förtätning kan vara ett verktyg för att uppnå en blandstad. En blandad 
stad innebär att flera olika funktioner som bostäder, kontor, affärer, caféer, restauranger, 
frisörer och andra verksamheter samsas inom samma område. Med fler målpunkter rör sig 
fler människorna i stadsrummet vilket i sin tur ofta upplevs som ett tryggare stadsliv.  

 En blandstad bör eftersträvas, vilket innebär att det finns en variation i byggnaders 
utformning som inkluderar olika höjdskalor.  

 Vid byggnation bör hänsyn tas till siktlinjer i området. 

 Vid förtätning bör lucktomter och mellanrum bebyggas. 

 Vid förtätning bör möjligheten att bygga vertikalt eftersträvas. 

 Sträva efter att komplettera bostadsområden med handel och service.  

 Parkering bör ske i underjordiska garage eller parkeringshus för att nyttja marken 
effektivt.   

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 2. Illustration Ulricehamn från söder.
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4.2 Kvarterstruktur  
De identifierade värdebärande egenskaperna för ett område ska vara vägledande vid ny 
bebyggelse. Värdebärande egenskaper för ett områdes kvarterstruktur kan vara skala och 
volym, placering, grönstruktur. 

Att ta i beaktning 

 Vid nybyggnation av områden med slutna kvarter: 

o De olika kvarteren bör ha en variation, vad gäller byggnadsvolym och utformning.  

o Innergårdarna bör bestå av en varierande grönska.  

o Bottenvåningar bör erbjuda möjligheter för etablering av service och 
verksamheter.  

 Vid nybyggnation av områden med öppna kvarter: 

o Lägenheter och bostadsgårdar bör utformas för att maximera ljusinsläpp.  

o Bostadsgårdar ska erbjuda mötesplatser där utformning av grönytor, möblemang 
och belysning samspelar för att skapa en trivsam miljö.  

o Den öppna delen i ett öppet kvarter bör inte ligga i direkt anslutning till 
gaturummet, utan en grön buffert ska finnas mellan byggnader och gaturummet. 

 

4.3 Arkitektur och gestaltning  
Riktlinjerna inom arkitektur och gestaltning gäller för såväl enskilda byggnader som större 
bebyggelseprojekt, det offentliga rummet och den byggda miljön i stort.  
 
 Staden ska utvecklas med ett helhetsperspektiv. Vid exploatering ska hänsyn tas till 

angränsande områden.  

 All bebyggelse ska gestaltas omsorgsfullt för att förstärka stadens attraktivitet. 
Landskaps- och byggnadsarkitektur ska hålla hög kvalitet.  

 Byggnader och/eller delar av byggnader samt byggnadsdetaljer med höga arkitektur- och 
kulturhistoriska värden ska bevaras.  

 Belysning, ljussättning och offentlig konst ska användas för att skapa trygga miljöer och 
mötesplatser. Platser som idag upplevs som otrygga bör belysas. 

 Identifierade värdebärande egenskaperna för ett befintligt område ska vara vägledande 
vid ny bebyggelse. Exempel på värdebärande egenskaper kan vara skala och volym, 
placering, materialval och färgsättning. 

 Utmärker sig en nybyggnation gentemot omgivningen, till exempel genom skala eller 
volym, ställs högre krav på arkitektur och gestaltning.  
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4.4 Naturliga förutsättningar och naturvärden  
Ulricehamn har ett unikt läge med sin lutning ner mot Åsunden. Utöver det finns 
naturvärden i själva staden som är värda att bevara.  

 Bebyggelse ska anpassas efter markens naturliga förutsättningar. Stadens lutning mot 
Åsunden används vid ny bebyggelse.  

 Vid all ny bebyggelse ska en värdering av naturvärden göras. Målet ska vara att 
naturvärden bevaras och i andra hand kompenseras.  

 Siktlinjer ner mot Åsunden ska beaktas vid all nybyggnation. 

 Balkonger och takterrasser för att nyttja vyer mot Åsunden eller staden kan med fördel 
uppföras. Takterrasser bör inte uppta hela takytan.  

 Vid en förtätning bör inte befintliga park- och naturområden tas i anspråk.  
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5 Riktlinjer för olika områden 

5.1 Riktlinjer för den äldre stadskärnan 
Ulricehamns historia som handels- och hantverksstad går tydligt att urskilja i den äldre 
stadskärnan4. Stadsrummets karaktärsdrag med historiska kopplingar i form av 
rumsbildningar, stråk, marktäckningsmaterial och olika gestaltningselement är viktiga 
medskapare av miljön. Dessa värden är viktiga att bevara och utveckla.  

 

 
4 Med den äldre stadskärnan åsyftas området som är klassat som fast fornlämningsområde enligt 
Riksantikvarieämbetet.  
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Övergripande 
 

 Nuvarande gatu- och kvartersstuktur ska bevaras. Gränderna ned mot Åsunden utgör 
särskilt viktiga särdrag för området och ska bevaras. 

 Innergårdar med gårdsbebyggelse utgör viktiga värdebärande egenskaper för området 
och ska värnas. 

 För ny bebyggelse ska den omgivande bebyggelsens karaktär som är värdebärande vara 
vägledande. 

 För att främja centrumhandeln och en levande stadskärna ska det finnas utrymme för 
både handel, service, kontor och bostäder.  

Utformning 

 Bebyggelsens olika tidlager ska fortsätta att vara synliga. Ny bebyggelse ska tillföra 
ytterligare ett tidlager. 

 Vid byte av entrédörrar, fönster och andra detaljer ska originalutförandet vara 
vägledande.  

 Byggnader ska utformas med tegel, trä och/eller putsfasader. Fasaderna ska följa den 
tidigare färgskalan. Tegelfasader ska vara i mörkrött eller gult tegel. Trä- och putsfasader 
ska vara gula, rosa, ljusgröna, gråa eller vita.  

 Taklutningar och takutsprång ska anpassas till omkringliggande bebyggelse. 
Takmaterialet bör antingen vara enkupigt rött lertegel eller olackerad plåt i titanzink. 

 Asfalt som markbeläggning bör undvikas.  

 

5.2 Riktlinjer för naturområden, gröna rum och 
parkområden  

Naturområden, gröna rum och parkområden har en stor betydelse för en stad. Förutom att 
erbjuda rekreation och ökad trivsel bidrar dessa områden till att skapa en mer hållbar stad. 
Växter, buskar och träd erbjuder funktioner som på flera sätt gynnar människan, så kallade 
ekosystemtjänster. Stadsnära grönska bidrar bland annat till att rena luft och dagvatten samt 
erbjuder habitat till fåglar, insekter och andra djur. Träd och växter avger syre och fukt som 
på varma sommardagar kan ha en avkylande effekt. Med en vision om en tätare stad är det 
viktigt att bevara befintliga grönområden, men även att anlägga nya. 

 
 Gröna områden bör bevaras och utvecklas.  

 I nya stadsdelar bör gröna områden eller parker anordnas.  

 Utveckla och inkludera öppna dagvattensystem i grönområden.  
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 I park- och naturområden ska barn och ungas behov tillgodoses. Skiftande terräng, goda 
sol- och skuggförhållanden och varierande grönska som uppmuntrar till lek är att 
föredra.  

 En plats med grönska bör finnas inom 50 meter från hemmet.  

 Offentliga grönområden, med möjlighet till bollspel och lek bör finnas inom 200 meter 
från hemmet. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3 Riktlinjer för bostadsområden 
Ulricehamn domineras av bostadsområden som inkluderar villor, kedjehus och radhus. 
Fristående villor är den vanligaste typen av småhusbebyggelse i Ulricehamn. Villor med 
arkitektur- och byggnadshistoriska värden finns runt om i Ulricehamn och har en stor 
variation vad gäller volym, gestaltning, material och form. Denna variation beror på att husen 
uppfördes under olika tidsepoker.  

 En blandbebyggelse bör eftersträvas vilket innebär att det bör finnas en variation 
mellan olika upplåtelseformer och hustyper. Det bör även finnas en variation mellan 
enfamiljshus, tvåfamiljshus och flerfamiljshus vid planering av nya bostadsområden.  

 Byggnader med höga kulturhistoriska värden ska bevaras. 

 De identifierade värdebärande egenskaperna för ett befintligt område ska vara 
vägledande vid ny bebyggelse. Exempel på värdebärande egenskaper kan vara skala 
och volym, placering, kvartersstruktur, grönstruktur, materialval och färgsättning. 

 Variationen inom småhusbebyggelsen ska ses som en tillgång. I nya områden med 
småhusbebyggelse är variation inom bebyggelsen önskvärd. 

 
 

Figur 3. Illustration blandstad i park
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5.4 Riktlinjer för verksamhetsområden 
Verksamhetsområde syftar till områden som domineras av olika typer av mer storskalig 
verksamhet. Detta innefattar bland annat industri- och lagerlokaler, skrotupplagor, 
stormarknader och större butiker för handel av sällanköpsvaror.  

 
 Verksamhetsområden ska i första hand lokaliseras till områden som inte är lämpliga för 

boendemiljöer.  

 Verksamhetsbyggnader bör inramas med gröna strukturer som till exempel gräsmattor, 
ängsmark, träd och buskage.  

 Byggnadsvolymer ska anpassas i skala efter området där verksamheten är belägen.  

 I nya verksamhetsområden ska gaturum och landskapsbild gestaltas omsorgsfullt. 

 

 

 
 

Figur 4. Illustration Terrasshus
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Figur 5. Illustration Verksamhet i grönska
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Sammanfattning  
Ulricehamn har många kvaliteter som bidrar till stadens 
attraktivitet. Småstadsidyllens koppling till Åsunden och närheten 
till naturen är några av stadens främsta egenskaper. För att dessa 
inte ska gå förlorade när staden utvecklas har riktlinjer för 
stadsbyggnad tagits fram för att belysa specifika värden som är 
viktiga att beakta och ta tillvara i utvecklingen av staden. 
Riktlinjerna är vägledande i frågor som berör arkitektur, gestaltning 
och utveckling av den byggda miljön. De ska användas i arbetet med 
planer, program och i bygglov. Externt förmedlar riktlinjerna 
kommunenens intentioner gällande stadsbyggnad till byggföretag, 
näringsidkare och enskilda.  

Riktlinjerna för stadsbyggnad tar särskilt fasta på värdet av att 
staden utvecklas utifrån ett helhetsperspektiv med hänsyn till 
angränsande områden och bebyggelse. All bebyggelse ska gestaltas 
omsorgsfullt och arkitektur- och kulturhistoriska värden ska 
bevaras. Volym, skala och utformning av bebyggelse är med fördel 
varierande och bidrar till en levande stadsbild samtidigt som 
helhetsintrycket beaktas. I den äldre stadskärnan ska anpassningar 
efter befintlig bebyggelse och utformning prägla stadsutvecklingen. 

Stadens naturliga förutsättningar, lutningen och kopplingen till 
Åsunden och Ätran ska användas och beaktas vid förtätning, 
omvandling och utveckling av staden. Naturvärden ska i första hand 
bevaras och i andra hand kompenseras. Gröna park- och 
naturområden ska utvecklas med särskild hänsyn till barn och 
ungas behov. Bild 1. Illustration av Ulricehamn.
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Bild 2. Illustration den goda staden. 

1 Bakgrund  
Befolkningsmängden i Västra Götaland och Ulricehamn ökar. År 
2016 ökade Ulricehamns befolkning med nästan 400 personer.1 
Ulricehamn har precis som många andra kommuner i Västra 
Götaland ett underskott på bostäder i centralorten och kommunen i 
stort.2 En ökad befolkning ställer högre krav på kommunens 
verksamheter, tillgången till bostäder och den byggda miljön.  
 
Den byggda miljön är en av flera faktorer som bidrar till en stads 
attraktionskraft. Arbetstillfällen, kommunikationer, bra skolor, 
handel och kulturutbud är exempel på andra faktorer som bidrar till 
att en stad upplevs som attraktiv.  

Ulricehamn har många kvaliteter som bidrar till stadens 
attraktivitet. Småstadsidyllens koppling till Åsunden och närheten 
till naturen är några av stadens främsta egenskaper. Dessa 
egenskaper ska tas tillvara i utvecklingen av Ulricehamn. I den 
byggda miljön är utformning och gestaltning av stadens rum två 
viktiga pusselbitar. En medveten utformning av stadens olika rum 
bidrar till att skapa trevliga miljöer där människor känner sig 
trygga. Utformningen av staden påverkar sättet vi lever på och kan 
skapa fler möjligheter för människor att göra miljömedvetna val i 
sin vardag. En viktig del i detta är att minska avståndet mellan 

 
1 SCB- Befolkningsstatistik för år 2016. 
2 Bostadsmarknadsanalys Västra Götalands län 2016, Länsstyrelsen, Rapport 
2016:39. 

bostäder, service, skolor, handel och olika verksamheter och att 
använda marken mer effektivt.  

För att uppnå detta står förtätning och skapandet av blandstaden i 
centrum för Ulricehamns stadsutveckling. Både förtätning och 
blandstaden resulterar i många positiva effekter men bidrar också 
till utmaningar där avvägningar mellan olika intressen måste ske. 
För att uppnå en god stadsförnyelse krävs vägledning och samsyn 
vid intresseavvägningar. Riktlinjer för stadsbyggnad är därför 
viktiga i skapandet av en trevlig, attraktiv och välfungerande stad. 
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Bild 3. Kartbild som visar avgränsningsområdet för riktlinjerna.

2 Syfte 
Syftet med riktlinjerna är att vara vägledande i frågor som berör 
arkitektur, gestaltning och utvecklingen av den byggda miljön. 

3  Hur fungerar riktlinjerna? 
Riktlinjerna ska vara ett verktyg som är vägledande i kommunens 
planeringsprocesser och vid bygglov. De ska både peka ut en 
önskvärd färdriktning och ge stöd i frågor kring gestaltning och 
utformning av stadsmiljön. Riktlinjerna ska också förmedla 
kommunens intentioner gällande stadsbyggnad till externa parter 
som bland annat byggföretag, näringsidkare och enskilda.  

4 Avgränsning  
I regel uppstår fler intressekonflikter i städer än på landsbygden. 
Därför är riktlinjerna geografiskt avgränsade till Ulricehamns stad, 
se bild 3. Avgränsningen har utgått från tidigare avgränsningar som 
gjorts i den fördjupade översiktsplanen Växtplats Ulricehamn.   
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Bild 4. Fast fornlämnings område. Det rödmarkerade området visar det fasta fornlämningsområdet 
som är utpekat av Riksantikvarieämbetet.

5 Tidigare ställningstagande 
Lagar, regler och förordningar sätter ramar för hur kommunen kan 
styra utvecklingen av den byggda miljön. Utvecklingen påverkas 
också av att delar av Ulricehamns stad är utpekat som fast 
fornlämningsområde och riksintresse för kulturmiljövård. Utöver 
det finns flera tidigare kommunala ställningstaganden gällande den 
byggda miljön. Riktlinjerna för stadsbyggnad utvecklar och bygger 
vidare på flera av dessa ställningstaganden.

5.1 Fast fornlämningsområde och 
Riksintresse  

Stora delar av Ulricehamns stadskärna är utpekat som fast 
fornlämningsområde av Riksantikvarieämbetet (se bild 4). Inom 
detta område förväntas ett kulturlager från medeltiden att påträffas 
vid utgrävningar.3 Ulricehamns stadskärna är också, tillsammans 
med Ätrans dalgång, utpekat som riksintresse för kulturmiljövård. 
Riksintresset yttrar sig i Ulricehamns stadskärna utifrån 
kvarvarande medeltida gatunät, byggnader och torgbildning. 
Byggnader som är av betydelse för riksintresset är den medeltida 
kyrkan, rådhuset och den småskaliga stadsbebyggelsen från 1700- 
och 1800-talet och sekelskiftets utvidgningsområden med 
terränganpassade planmönster och villabebyggelse.4 

Inom Ulricehamns stadskärna måste exploatering ske med en 
varsamhet för att inte påtagligt skada fornlämningar eller 
riksintresset.

 
3 Fornsök, RAÄ-nummer: Ulricehamn 65:1. Riksantikvarieämbetet. 
4 Riksintresse för kulturmiljövården – Västra Götalands län (O). 
Riksantikvarieämbetet. 
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Bild 5. Illustration Strandgatan.

 

5.2 Översiktsplan för Ulricehamns 
kommun 

Översiktsplanen ska ge vägledning för hur mark och vattenområden 
ska användas och hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras.5 
Nedan följer flera ställningstaganden som har gjorts i 
översiktsplanen som är av betydelse för riktlinjerna:   

 Bebyggelse ska lokaliseras i attraktiva lägen där befintlig 
infrastruktur och service kan användas.  

 Undvika exploatering av naturområden som har betydelse för 
biologisk mångfald samt sociala skogar.  

 Eftersträva god tillgänglighet mellan bostäder och grönområden. 

 Undvik exploatering som kan skada kulturmiljövärden. 

 Eftersträva förändringar som kan utveckla kulturmiljövärden.  

 För att bidra till möjligheten för människor att leva hållbart bör 
kollektivtrafik, cykel-och gångstråk utvecklas.   

 
 

5 Översiktsplan för Ulricehamns kommun 2015 – 2030, antagen 2015-10-29. 
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Bild 6 Illustration Stadens lunga 

5.3 Växtplats Ulricehamn 
Växtplats Ulricehamn är en fördjupning av översiktsplanen och är 
avgränsad till Ulricehamns stad. Fördjupningar av översiktsplaner 
görs i områden som kräver en mer detaljerade beskrivning av hur 
mark-och vattenområden ska användas och utvecklas. Nedan följer 
flera ställningstaganden som har gjorts i Växtplats Ulricehamn som 
är av betydelse för riktlinjerna:   

 Staden bör förtätas. Bygg mer stad- mer Ulricehamn.  

 Förtydliga gränsen mellan stad och landsbygd. 

 Exploatering ska ske i en skala och form som de olika 
stadsdelarna tål. 

 Särdragen i centrumkärnans stadsstruktur och utformningen av 
byggnader ska bevaras.  

 Höj kvalitén i parkmiljöerna.  

 Utveckla staden utifrån barn och ungas behov.  

 Tillför konstnärliga värden i stadsmiljön.  

 

 

5.4 Grönplan Ulricehamn stad 
Grönplan Ulricehamn stad identifierar grönstrukturen i Ulricehamn 
stad och användas vid avvägningar i exploateringsprocessen. Nedan 
följer flera ställningstaganden som har gjorts i Grönplan 
Ulricehamns stad som är av betydelse för riktlinjerna:   

 Grönplanen pekar ut gröna stråk som ska bevaras och 
förstärkas.  

 Grönstrukturen ska vävas samman och kopplas ihop med 
omkringliggande naturområden utanför staden.  

 Bogesundsgatans grönstruktur bör förstärkas.  
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Bild 7. Illustration Ulricehamn från söder.

6 Generella Riktlinjer  
I detta avsnitt presenteras riktlinjer som är generella för hela 
Ulricehamns stad och är vägledande i all typ av stadsutveckling. De 
generella riktlinjerna delas in i tre kategorier: förtätning och 
blandstad, arkitektur och gestaltning och slutligen naturliga 
förutsättningar och naturvärden.  

6.1 Förtätning och Blandstad 
Förtätning innebär nybyggnation inom redan befintlig bebyggelse. 
Detta kan ske på många olika sätt genom att bland annat bebygga 
överdimensionerade markparkeringar, industriområden eller 
sparsamt använd kvartersmark. Det resulterar i en tätare 
stadsstruktur och minskade avstånd mellan byggnaderna. 
Förtätning kan vara ett verktyg för att uppnå en blandstad. En 
blandad stad innebär att flera olika funktioner som bostäder, 
kontor, affärer, caféer, restauranger, frisörer och andra 
verksamheter samsas inom samma område. Med fler målpunkter 
rör sig fler människorna i stadsrummet vilket i sin tur ofta upplevs 
som ett trevligt, tryggt och positivt stadsliv. En blandad stad innebär 
att det finns en variation i byggnaders utformning som inkluderar 
olika höjdskalor. Blandstaden karaktäriseras också av att det finns 
en variation mellan olika boendeformer och boendestorlekar.  

Riktlinjer för förtätning och blandstad 
 Vid en förtätning bör inte befintliga park- och naturområden tas 

i anspråk. 

 Lucktomter och mellanrum bör bebyggas. 

 Sträva efter att komplettera bostadsområden med handel och 
service. 

 Parkering bör ske i underjordiska garage eller parkeringshus för 
att nyttja marken effektivt. 

 



 
 
 
 

11

Bild 8. Illustration Lutning mot Åsunden.

6.2 Arkitektur och gestaltning 
Riktlinjerna som presenteras nedan är övergripande riktlinjer som 
berör arkitektur och gestaltning. Riktlinjerna inom arkitektur och 
gestaltning gäller för såväl enskilda byggnader som större 
bebyggelseprojekt, det offentliga rummet och den byggda miljön i 
stort.  

 Staden ska utvecklas med ett helhetsperspektiv. Vid 
exploatering ska hänsyn tas till angränsande områden.   

 All bebyggelse ska gestaltas omsorgsfullt för att förstärka 
stadens attraktivitet. Landskaps- och byggnadsarkitektur ska 
hålla hög kvalitet.  

 All nya byggnader ska vara energisnåla och vara utförda i 
miljöanpassade material för att minimera klimatpåverkan. 

 Byggnader med arkitektur- och kulturhistoriska värden ska 
bevaras. 

 Belysning, ljussättning och offentlig konst ska användas för att 
skapa attraktiva och trygga miljöer och mötesplatser. Platser 
som upplevs otrygga bör belysas med både funktionellt och 
estetisk tilltalande ljus. 

6.3 Naturliga förutsättningar och 
naturvärden 

Ulricehamn har ett unikt läge med sin lutning ner mot Åsunden. 
Utöver det finns naturvärden i själva staden som är värda att bevara.  

 Bebyggelse bör anpassas efter markens naturliga 
förutsättningar. Stadens lutning mot Åsunden bör användas vid 
ny bebyggelse genom terrassering.  

 Vid all ny bebyggelse ska en värdering av naturvärden göras. 
Målet ska vara att naturvärden bevaras och i andra hand 
kompenseras. 

 Sikten ner mot Åsunden ska beaktas vid all nybyggnation.  
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Bild 9 Illustration Åsundens pärla.

7 Riktlinjer för 
stadsutveckling  

I detta avsnitt beskrivs särskilda riktlinjer för stadsutveckling av 
olika områdestyper och bebyggelsekaraktärer. De beskriver värden 
som ska ligga till grund för hur Ulricehamn ska utvecklas. 

7.1 Den äldre stadskärnan 
Ulricehamns historia som handels- och hantverksstad går tydligt att 
urskilja i den äldre stadskärnan6 genom den kvarvarande 
gatustrukturen och de långsmala tomterna som gränsar till 
Storgatan. I stadskärnan är stora delar av den äldre bebyggelsen 
bevarad vilket bidrar till upplevelsen av Ulricehamn som en 
pittoresk småstad. Dessa värden bidrar till att göra Ulricehamn 
attraktivt och är således viktiga att bevara och utveckla. Nya 
byggnader bör därför uppföras så att de knyter an till den 
småskaliga bebyggelsen och de karaktäristiska dragen i den 
existerande bebyggelsen.7  

 
6 Med den äldre stadskärnan åsyftas området som är klassat som fast 
fornlämningsområde enligt Riksantikvarieämbetet. Området sträcker sig från 
Grodparken i norr till Ulricehamns kyrka i söder. Se bild 4. 
7 För närmare beskrivning av vad som karaktäriserar bebyggelsen se 
Kulturmiljövårdsprogram. 
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Riktlinjer för den äldre stadskärnan 
 Nuvarande bebyggelse och gatustruktur ska bevaras för att bidra 

till att varje tidsepok blir läsbar. 

 Ny- och ombyggnationer eller andra förändring ska göras med 
respekt för helheten. Vid byte av entrédörrar, fönster och andra 
detaljer ska originalutförandet vara vägledande.  

 Asfalt som markbeläggning bör undvikas. 

 Byggnader ska utformas med tegel, trä och/eller putsfasader. 
Fasaderna ska följa den tidigare färgskalan. Tegelfasader ska 
vara i mörkrött eller gult tegel. Trä- och putsfasader ska vara 
gula, rosa, ljusgröna, gråa eller vita. 

 

 Volymen på nya byggnader ska anpassas till omkringliggande 
hus. Detta gäller även taklutningar och takutsprång. 
Takmaterialet ska antingen vara enkupigt rött lertegel eller 
olackerade plåt i titanzink. 

 Skyltning ska anpassas till Storgatans volymer. Vinkelrät 
stödarm från fasaden ska användas och ljuslådor ska undvikas.8  

 Gatupratare bör utföras i smidesmaterial och ska vara 
anpassade till gatans övriga utrustning.9 

 
8 Kulturmiljövårdsprogram, del II, 2002. Ulricehamns kommun. 
9 Kulturmiljövårdsprogram, del II, 2002. Ulricehamns kommun. 

 För att främja centrumhandeln och en levande stadskärna ska 
det finnas utrymme för både handel, kontor och bostäder.  

 Uteserveringar bör anordnas direkt på marken och utförandet 
ska anpassas till byggnadens fasad.  
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Bild 10. Illustration Skylt av smide. Bild 11. Illustration Storgatan
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Bild 12. Illustration Gångstråk längs Ätran.Bild 13 Illustration Blandstad i park

7.2 Naturområden, gröna rum och 
parkområden  

Naturområden, gröna rum och parkområden har en stor betydelse 
för en stad. Förutom att erbjuda rekreation och ökad trivsel bidrar 
dessa områden till att skapa en mer hållbar stad genom att växter, 
buskar och träd erbjuder funktioner som på flera olika sätt gynnar 
människan, så kallade ekosystemtjänster. Stadsnära grönska bidrar 
bland annat till att rena både luft, dagvatten och erbjuder habitat till 
fåglar, insekter och andra djur. Träd och växter avger syre och fukt 
som på varma sommardagar kan ha en avkylande effekt. Med en 
vision om en tätare stad är det viktigt att bevara befintliga 
grönområden, men också att anlägga nya.  

Riktlinjer för gröna rum och parkområden 
 Gröna områden bör bevaras och utvecklas.  

 I nya stadsdelar bör gröna områden eller parker anordnas.  

 Utveckla och inkludera öppna dagvattensystem i grönområden.  

 I park- och naturområden ska barn och ungas behov tillgodoses. 
Skiftande terräng, goda sol- och skuggförhållande och 
varierande grönska som uppmuntrar till lek är att föredra. 
Lekredskap bör utformas tillsamman med det gröna på ett 
naturligt sätt.  

 En plats med grönska bör finnas inom 50 meter från hemmet.  

 Offentliga grönområden, med möjlighet till bollspel och lek bör 
finnas inom 200 meter från hemmet. 

 

  



 
 
 
 

16

Bild 14. Illustration Slutet kvarter.

7.3 Slutna kvarter  
Slutna kvarter har byggnadskroppar i ett rutnätsmönster som 
skapar naturliga innergårdar. Slutna kvarter har under åren varit 
det framträdande sättet att bygga på. Byggnadsvolymerna runt 
innergårdarna tenderar att vara likartade med en viss variation. 
Exempel på sådan bebyggelse i Ulricehamn är kvarteren Norra 
Amerika och Krämaren 4 invid Grodparken.  

Riktlinjer för slutna kvarter 
 Slutna kvarter ska fortsätta att vara slutna för att bibehålla sitt 

historiska värde.  

 Vid nybyggnation av områden med slutna kvarter bör de olika 
kvarteren ha en variation, vad gäller byggnadsvolym och 
utformning.  

 Innergårdarna ska ha en lummig och varierande grönska.  

 Bottenvåningar bör erbjuda möjligheter för etablering av service 
och verksamheter.  

 Byggnaders fasad bör ligga i kant med gaturummet.  
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Bild 15. Illustration Öppet kvarter. Bild 16 Illustration Punkthus.

7.4 Öppna kvarter 
Öppna kvarter finner vi bland annat vid Stjärnhusen, på 
Hemrydsgatan och Karlslätt. Husen kom till som en reaktion mot de 
slutna kvarter som under en lång period varit normgivande. Man 
ville öppna upp kvartersstrukturen för att maximera solinsläpp, 
skapa en luftighet och få in mer grönska bland husen.  

Riktlinjer för öppna kvarter 
 Vid nybyggnation av ett bostadshus i ett öppet kvarter bör 

lägenheterna och bostadsgårdar utformas för att maximera 
ljusinsläpp.  

 Kvarteren ska fortsätta vara öppna och luftiga.  

 Bostadsgårdar bör karaktäriseras av en lummig och 
varierande grönska.   

 Bostadsgårdar ska erbjuda mötesplatser där utformning av 
grönytor, möblemang och belysning samspelar för att skapa 
en trivsam miljö.  

 Byggnader i öppna kvarter ska inte ligga i direkt anslutning 
till gaturummet utan en grön buffert ska finnas mellan 
byggnader och gaturummet.  
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Bild 16 Illustration Småhusbebyggelse. Bild 17 Illustration Terasshus

7.5 Områden med småhusbebyggelse  
Ulricehamn domineras av småhusbebyggelse som inkluderar villor, 
kedjehus och radhus. Fristående villor är den vanligaste typen av 
småhusbebyggelse i Ulricehamn. Villor med arkitektur- och 
byggnadshistoriska värden finns runt om i Ulricehamn och har en 
stor variation vad gäller volym, gestaltning, material och form. 
Denna variation beror på att husen uppfördes under olika 
tidsepoker. Variationen inom småhusbebyggelsen ska ses som en 
tillgång. I nya områden med småhusbebyggelse är variation inom 
bebyggelsen önskvärd. 

Riktlinjer för områden med småhusbebyggelse 

 Villor med arkitekturhistoriska värden ska bevaras.  

 Befintliga villaområden ska behållas småskaliga och dess 
karaktär bevaras. Det vill säga att ny bebyggelse anpassas 
efter höjder och volymer som finns i området.  
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Bild 17 Illustration Verksamhet i grönska.

7.6 Verksamhetsområden   
Med verksamhetsområde menas områden som domineras av olika 
typer av mer storskalig verksamhet. Detta innefattar bland annat 
industri-och lagerlokaler, skrotupplagor, stormarknader och större 
butiker för handel av sällanköpsvaror. Exempel på sådana områden 
i Ulricehamn är Karlsnäs och Ubbarp.  

Riktlinjer för verksamhetsområden  

 Verksamhetsområden bör i första hand lokaliseras i 
områden som inte är attraktiva för boendemiljöer  

 Verksamhetsområden bör etableras i närhet till 
kommunikationsleder.  

 Verksamhetsbyggnader bör inramas med gröna strukturer 
som till exempel gräsmattor, träd och buskage. 

 Byggnadsvolymer ska anpassas i skala efter området där 
verksamheten är belägen. 
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Dnr 2020/543 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Regler för skolskjuts antas och ersätter tidigare regler för skolskjuts. 
 
Sammanfattning 
I de reviderade reglerna för skolskjuts har tre nya avsnitt tillkommit. Det första berör skjuts 
från fritidsverksamhet till hemmet. Vilket ger eleven möjlighet att resa hem med en senare 
buss för att vara kvar på fritids under förutsättning att det finns lediga platser i befintliga 
bussar. Ansöker ett flertal elever om att resa med en senare buss, tilldelas platserna i den 
ordning meddelandena inkommit.  
 
Det andra nya avsnittet berör modersmålsundervisning, som ibland kan anordnas utanför 
den garanterade undervisningstiden. Vid sådana situationer har elever som har 
modersmålsundervisning rätt till skolskjuts om förutsättningarna är sådana att skolskjuts 
behövs.  
 
Det sista nya avsnittet i reglerna beskriver när en elev kan bli avstängd från skolskjuts. Det 
kan gälla för situationer där en elev äventyrar säkerheten, hotar förare och andra passagerare 
eller förstör fordonet.  Eleven kommer först att bli varnad och om det trots varning inte sker 
någon förbättring, ska rektor i samråd med skolskjutshandläggare och entreprenör, stänga av 
berörd elev och rätten till skolskjuts blir tillfälligt indragen. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Regler för skolskjuts antas och ersätter tidigare regler för skolskjuts. 
 
Sammanfattning 
I de reviderade reglerna för skolskjuts har tre nya avsnitt tillkommit. Det första berör skjuts 
från fritidsverksamhet till hemmet. Vilket ger eleven möjlighet att resa hem med en senare 
buss för att vara kvar på fritids under förutsättning att det finns lediga platser i befintliga 
bussar. Ansöker ett flertal elever om att resa med en senare buss, tilldelas platserna i den 
ordning meddelandena inkommit.  
 
Det andra nya avsnittet berör modersmålsundervisning, som ibland kan anordnas utanför 
den garanterade undervisningstiden. Vid sådana situationer har elever som har 
modersmålsundervisning rätt till skolskjuts om förutsättningarna är sådana att skolskjuts 
behövs.  
 
Det sista nya avsnittet i reglerna beskriver när en elev kan bli avstängd från skolskjuts. Det 
kan gälla för situationer där en elev äventyrar säkerheten, hotar förare och andra passagerare 
eller förstör fordonet.  Eleven kommer först att bli varnad och om det trots varning inte sker 
någon förbättring, ska rektor i samråd med skolskjutshandläggare och entreprenör, stänga av 
berörd elev och rätten till skolskjuts blir tillfälligt indragen. 
 
 
Ärendet 
Syftet med regler för skolskjuts är att tydliggöra de bestämmelser som finns i Skollagen och 
med vilka bedömningsgrunder Ulricehamns kommun berättigar elever skolskjuts. 
 
I de revidera reglerna för skolskjuts har tre nya avsnitt tillkommit. Det första berör skjuts 
från fritidsverksamhet till hemmet. Vilket ger eleven möjlighet att resa hem med en senare 
buss för att vara kvar på fritids under förutsättning att det finns lediga platser på befintliga 
bussar. Ansöker ett flertal elever om att resa med en senare buss, tilldelas platserna i den 
ordning meddelandena inkommit. Behöver en plats tas i anspråk av en skolskjutsberättigad 
elev, återkallas beviljade resor i mån av plats i omvänd ordning. 
 
Det andra nya avsnittet berör modersmålsundervisning, som ibland kan anordnas utanför 
den garanterade undervisningstiden. Vid sådana situationer har elever som har 
modersmålsundervisning rätt till skolskjuts om förutsättningarna är sådana att skolskjuts 
behövs.  
 
Det sista nya avsnittet i reglerna beskriver när en elev kan bli avstängd från skolskjuts. I 
situationer där en elev äventyrar säkerheten på något vis, genom att bete sig illa eller inte 
lyssna till tillsägelse, hota förare och andra passagerare och/eller vandalisera och förstöra 
fordonet, kommer eleven först att bli varnad. Om det trots varning inte sker någon 
förbättring, ska rektor i samråd med skolskjutshandläggare och entreprenör, stänga av 
berörd elev och rätten till skolskjuts blir tillfälligt indragen. Utöver dessa tillägg har endast 
mindre redaktionella ändringar gjorts. 
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1 Bakgrund 
I enlighet med Skollagen (2010:800) har elever i grundskola, grundsärskola och 
gymnasiesärskola med offentlig huvudman rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i 
anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka. 

2 Syfte 
Syftet med regler för skolskjuts är att tydliggöra de bestämmelser som finns i Skollagen 
(2010:800) och med vilka bedömningsgrunder Ulricehamns kommun berättigar elever 
skolskjuts. 

3 Allmänna bestämmelser 
Begreppet skolskjuts omfattar elevers resor till och från förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola och gymnasiesärskola. Skolskjuts omfattar inte resor till och från 
fritidsverksamhet. Eleven ska vara folkbokförd i Ulricehamns kommun.  

I Skollagen (2010:800) 10 kap 32 §, 11 kap 31 § och 18 kap 30 § står;  

”Elever i grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola med offentlig huvudman har rätt 
till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där 
utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, 
trafikförhållanden, funktionsnedsättning hos en elev eller någon annan särskild 
omständighet”. 

Rätt till skolskjuts gäller inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där 
Ulricehamns kommun annars skulle ha placerat dem, eller som går i en annan kommuns 
grundskola med stöd av Skollagen 10 och 11 kap 32 § andra stycket. I de fall då det kan ske 
utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i 
dessa fall.  

Skollagen preciserar inte vad som menas med färdvägens längd, trafikförhållanden, 
funktionshinder hos en elev eller någon annan särskild omständighet. Förutom den 
vägledning som kan erhållas via rättsfall och domstolsutslag, är det kommunen som sätter 
dessa riktlinjer. Sveriges kommuner och regioners (SKR) skolskjutshandbok ger ytterligare 
vägledning. 

Av Skollagens 28 kap. 5 §, punkt 5 framgår att beslut om skolskjuts till placeringsskolan kan 
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol, det vill säga förvaltningsrätt, kammarrätt, 
Högsta förvaltningsdomstolen.  

Beslut om skolskjuts till självvald skola eller fristående skola kan överklagas genom 
laglighetsprövning enligt Kommunallagen (1991:900). 
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4 Vem har rätt till skolskjuts 

4.1 Rätt till skolskjuts på grund av färdvägens längd 
Med elevens hem avses den adress där eleven är folkbokförd och med skolan avses den skola 
där Ulricehamns kommun har valt att placera eleven.  

Samtliga avstånd avser närmaste gång-, cykel- eller bilväg som är godkända ur 
trafiksäkerhetssynpunkt. Elev i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och 
gymnasiesärskolan är berättigad till skolskjuts i anslutning till skolans starttid och sluttid 
enligt nedanstående kriterier. 

Skolskjuts anordnas för 
-elev i förskoleklass – årskurs 3 med en skolväg som överstiger 2 km 
-elev i årskurs 4–6 med en skolväg som överstiger 3 km 
-elev i årskurs 7–9 med en skolväg som överstiger 4 km 
 
Undantag från ovanstående avstånd kan göras om trafiksäkerhetsskäl föreligger. 
 
Avstånd till hållplats 
-för elev i förskoleklass – årskurs 3 1,5 km 
-för elev i årskurs 4-6 2,5 km 
-för elev i årskurs 7-9 3 km 
 

Elev är skyldig att uppsöka anvisad skolskjutshållplats. Ulricehamns kommun beslutar om 
vad som avses med lämplig skolskjutshållplats för på- och avstigning. Avstånd från hemmet 
till skolskjutshållplats ska normalt inte överstiga ovanstående gränser.  

Vägen mellan hem och skola mäts individuellt i kommunens kartsystem för skolskjuts som 
basers på information från Trafikverkets Nationella Vägdatabas. Där visas närmsta 
trafiksäkra väg för elev i respektive årskurs.  

4.2 Rätt till skolskjuts på grund av växelvis boende 
Vid önskemål om skolskjuts till olika adresser, exempelvis då föräldrarna har separerat och 
har gemensam vårdnad och där barnet bor lika mycket hos båda föräldrarna (så kallat 
växelvis boende), ska behovet av skolskjuts prövas från båda adresserna. Detta gäller oavsett 
om föräldrarna bor inom samma skolupptagningsområde, eller inom olika 
upptagningsområden inom Ulricehamns kommun.  

För skolskjuts vid växelvis boende ska vårdnadshavarna ansöka om det. Till ansökan ska 
vistelseschema hos respektive vårdnadshavare skickas med. För att vara berättigad till 
skolskjuts vid växelvis boende ska det växelvisa boendet vara ett fast arrangemang.  

Det växelvisa boendet ska vara förordnat i dom eller genom undertecknad överenskommelse 
mellan vårdnadshavare. 
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4.3 Rätten till skolskjuts enligt elevens 
funktionsnedsättning 

Elev med funktionsnedsättning kan ha rätt till kostnadsfri skolskjuts oavsett avståndet 
mellan hem och anvisad skola. Vid funktionsnedsättning ska en bedömning göras om 
funktionsnedsättningen påverkar elevens möjlighet att ta sig till och från skolan på egen 
hand. Det är elevens och dess vårdnadshavares ansvar att presentera ett relevant underlag för 
bedömning.  

Behov av skolskjuts vid funktionsnedsättning ska styrkas med läkarintyg och bifogas vid 
ansökan. För elever inom grundsärskolan och gymnasiesärskolan krävs inte intyg. 

4.4 Kortvarig funktionsnedsättning - 
försäkringsärenden 

Kortvarig funktionsnedsättning på grund av olycka, t.ex. benbrott, hanteras inte av 
skolskjutsorganisationen. Vårdnadshavaren hänvisas till att kontakta kommunens och sitt 
eget försäkringsbolag för hantering av eventuella resor till och från skolan under aktuell 
period.  

4.5 Rätten till skolskjuts enligt annan särskild 
omständighet 

Ibland förekommer det andra särskilda omständigheter utöver de ovannämnda som efter 
individuell prövning berättigar eleven till skolskjuts. En särskild omständighet kan antingen 
vara en enskild faktor eller en kombination av orsaker som var för sig inte är tillräckligt skäl 
för skolskjuts men som tillsammans bildar en särskild omständighet som berättigar till 
skolskjuts. Det är elevens och dess vårdnadshavares ansvar att presentera ett relevant 
underlag för bedömning.  

4.6 Kompisåkning i mån av plats 
Kompisåkning i mån av plats är tillåtet under förutsättning att ledig plats finns i berörd 
skolbuss. Ulricehamns kommun lämnar inga garantier för att kompisåkning kan ske. 
Kompisåkning ska ansökas på Ulricehamns kommuns hemsida senast dagen innan 
kompisåkningen ska ske. Ulricehamns kommun vill vara försäkrad om vilka elever som 
befinner sig på de fordon som används i skolskjutstrafiken. 

4.7 Skolskjuts i mån av plats 
I Ulricehamns kommun tillåts inte skjuts i mån av plats i övrigt. Skolskjuts är en resa mellan 
hemmet och skolan och anordnas för de elever som är skolskjutsberättigade. Ulricehamns 
kommun vill vara försäkrad om och ha kontroll över vilka elever som befinner sig på de 
fordon som används i skolskjutstrafiken. 
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4.8 Skjuts från fritidsverksamhet till skola 
I Ulricehamns kommun anordnas en utökad service i form av lokalskjuts mellan ett antal 
skolor och den fritidsverksamhet som bedrivs på annan plats än skolan, där avstånd eller 
andra omständigheter kräver det. I de fallen har eleven möjlighet att resa till sin anvisade 
skola från fritidshemmet innan skoldagens början. 

4.9 Skjuts från fritidsverksamhet till hemmet 
I Ulricehamns kommun anordnas en utökad service i form av lokalskjuts mellan 
fritidsverksamhet och hemmet. Servicen innebär att det ges möjlighet till att åka med en 
senare buss och vara kvar på fritids istället för att åka med en tidigare buss. Detta är endast 
möjligt under förutsättningar att 

 Det finns lediga platser i befintliga bussar. 

 Eleven har en beviljad fritidshemsplats. 

Vårdnadshavarna ska i dessa fall skicka in ett önskemål om en senare buss för eleven. Ett 
meddelande om detta skickas in via skolskjutsportalen sju (7) dagar före läsårets början. 

Om flera elever ansöker om att resa med en senare buss, tilldelas platserna i den ordning 
meddelandena inkommit. Om plats behöver tas i anspråk av skolskjutsberättigad elev, 
återkallas beviljade resor i mån av plats i omvänd ordning (sist in först ut). 

4.10 Målsmannaskjuts 
I de fall hämtning av enskild elev inte kan ordnas till en rimlig kostnad för elev i förskoleklass 
eller grundskola finns möjligheter för målsman att, mot ersättning motsvarande den 
kommunala bilersättningen, åta sig att svara för skjuts. För att vara berättigad denna 
ersättning ska beslut fattas av Ulricehamns kommun. 

4.11 Modersmålsundervisning 
Modersmålsundervisning kan ibland anordnas utanför den garanterade undervisningstiden. 
Vid sådana situationer har elever med modersmålsundervisning rätt till skolskjuts om 
förutsättningarna är sådana att skolskjuts behövs. Förutsättningarna ska prövas individuellt i 
varje enskilt fall.  

Om förändring behöver göras av skolskjutstiderna på grund av modersmålsundervisning ska 
vårdnadshavarna skicka in en ett meddelande via skolskjutsportalen. 

5 Ansvar 
Kommunen, Trafikverket, polis, transportör/entreprenör, vårdnadshavare och elever har alla 
del i ansvaret under resan mellan hemmet och skolan. Eftersom många parter berörs i 
skolskjutsverksamheten kan det vara svårt att dra några exakta gränser för var och ens 
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ansvar. Allmänt gäller att vårdnadshavare förutsätts svara för att barnet/eleven förbereds och 
tränas på att klara sin skolväg på ett så säkert sätt som möjligt. Det kan innebära att barnet 
måste följas till skola eller skolskjutshållplats under så lång tid som behövs för att barnet ska 
klara att gå till skolan/skolskjutshållplatsen själv. 

 
Vårdnadshavare ansvarar för 

 elevens säkerhet mellan hemmet och skolskjutshållplatsen samt under den tid 
eleven uppehåller sig där 

 att eleven kommer till skolskjutshållplatsen i god tid 

 att elev som missat skolskjutsen transporteras till skolan 

 att eleven går anvisad väg 

 att eleven följer gällande ordningsregler 

 eleven till dess att eleven kommer på bussen 
 
 

Entreprenören ansvarar för 

 elevens påstigning 

 att hållplatstider efterföljs 

 att släppa av eleven på tilldelad hållplats, andra platser är inte tillåtet. 

 att gällande ordningsregler och trafikbestämmelser följs 

 eleven under transporten 

 elevens avstigning 

 att problem som uppstår under bussfärd hanteras och att berörda parter kontaktas 
 

Kommunen ansvarar för 

 när eleven kommer till skolan. 

 när eleven väntar på fordonet hem 

 att eleven kommer med fordonet hem och till skolan 

 att problem som uppstår under bussfärd hanteras och att berörda parter kontaktas 
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6 Generella krav och regler 

6.1 Ansökan 
Alla elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskolan i Ulricehamns 
kommun ska ansöka om skolskjuts inför varje läsår. Ansökan görs primärt via e-tjänst på 
kommunens hemsida. Information kring tider med mera angående ansökan kommuniceras 
via kommunens hemsida och övriga informationskanaler. Om ansökan inte inkommit under 
anvisad tid kan inte beslut om skolskjuts garanteras före skolstart. 

6.2 Vänte- och resetider 
Skolskjuts anordnas i anslutning till skoldagens början och slut. För varje årskurs och skola 
upprättas start och sluttider och utifrån detta bestäms tiderna för skolskjuts. Väntetid är den 
tid som räknas från skolskjutsens ankomst till skolan till lektionens början samt från 
lektionernas slut till avfärd från skolan. Väntetiderna avser skolans start- och sluttid och inte 
varje enskild elevs start- och sluttid. Ulricehamns kommun eftersträvar att minimera 
väntetiderna. Restiden är tiden från att bussen avgår från hållplatsen till att bussen 
ankommer till skolan. Det finns inte några riktvärden för restider. Ulricehamns kommun 
eftersträvar att elevens restid inte ska överstiga 60 minuter per tillfälle. Undantag kan tillåtas 
vid exempel skolskjuts från sekundäradress. 

6.3 Färdsätt 
Ulricehamns kommun har följande prioritering gällande färdsätt 

Förskoleklass-åk 3: I första hand sker skolskjuts med skolbuss och i andra hand sker 
skolskjuts med ett mindre fordon.  

Åk 4-6: I första hand sker skolskjuts med skolbuss, i andra hand med linjetrafik och i tredje 
hand med ett mindre fordon.  

Åk 7-9: I första hand sker skolskjuts med linjetrafik, i andra hand med skolbuss och i tredje 
hand med ett mindre fordon. 

6.4 Skolkort 
Skolkort delas ut till elev som är berättigad till skolskjuts och som är hänvisad till att använda 
linjetrafiken. 

Genom att kommunen delat ut skolkort till eleverna så anses kommunen ha fullgjort sina 
skyldigheter, att enligt lag anordna kostnadsfri skolskjuts. Om elev blir av med sitt kort kan 
ett nytt skolkort lösas ut mot en fastställd subventionerad avgift. Avgiften är den samma 
oavsett var i kommunen eleven bor. Subventionerad avgift för nytt skolkort utgår vid 
maximalt ett tillfälle per läsår, elev får därefter själv betala full avgift för ett nytt skolkort. 
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Elev som inte längre är berättigad till skolskjuts på grund av byte av adress, studieavbrott 
eller dylikt, ska senast inom 14 dagar återlämna färdbeviset. Om detta inte sker kan 
vårdnadshavaren debiteras den kostnad som kommunen har för den tid då färdbeviset kan 
användas. 

6.5 Val av annan skola inom kommunen 
Rätt till skolskjuts gäller inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där 
Ulricehamns kommun annars skulle ha placerat dem, eller som går i en annan kommuns 
grundskola med stöd av Skollagen 10 och 11 kap 32 § andra stycket. I de fall då det kan ske 
utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts  

Om Ulricehamns kommun beslutar att en elev ska gå i en annan skola än i det 
upptagningsområde som eleven tillhör, får eleven rätt till skolskjuts. 

6.6 Byte av adress inom kommunen 
Elev som flyttar till annan folkbokföringsadress har rätt att gå kvar läsåret ut på den skola 
där eleven gått. Om eleven väljer att gå kvar innebär detta ingen rätt till skolskjuts. 

Elev som byter folkbokföringsadress och upptagningsområde under pågående läsår har rätt 
att gå kvar i den skola där eleven är placerad men har inte rätt till kostnadsfri skolskjuts från 
den nya adressen. Eleven har möjlighet att ansöka om skolskjuts till vald skola, som då 
prövas mot ekonomiska och organisatoriska svårigheter. 

6.7 Trafiksäkerhet och färdväg 
Om skolskjutsen inte kan genomföras på ett trafiksäkert sätt på grund av väderlek, vägens 
skick med mera ställs skolskjutsen in. Ersättningsskjuts anordnas inte. 

Skolskjuts körs endast på enskild väg om den är godtagbar ur trafiksäkerhetssynpunkt, 
exempelvis plogad och sandad. Vägen ska vara av godtagbar kvalitet så att risk för skador inte 
uppkommer. Om vägunderhållet är väsentligen eftersatt ställs skolskjutsen in och ansvaret 
för skoltransporten övergår till vårdnadshavaren. 

Vid omlastningsplatser ska största möjliga trafiksäkerhet eftersträvas. 

Vårdnadshavare kan inte ändra färdväg, tider eller platser för på- och avstigning. Sådana 
ändringar avgörs och bestäms av Ulricehamns kommun. 

7 Avstängning från skolskjuts  
Om en elev äventyrar säkerheten på något vis, genom att bete sig illa eller inte lyssna till 
tillsägelse, hota förare och andra passagerare och/eller vandalisera och förstöra fordonet, 
kommer eleven att bli varnad. Om det trots varning inte sker någon förbättring, ska rektor i 
samråd med skolskjutshandläggare och entreprenör, stänga av berörd elev och rätten till 
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skolskjuts blir tillfälligt indragen. Skyldigheten att ta sig till och från skolan blir då 
vårdnadshavarens ansvar. Vårdnadshavaren är alltid ekonomiskt ersättningsskyldig för 
utförd skadegörelse. 
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1 Bakgrund 
I enlighet med Skollagen (2010:800) har elever i grundskola, grundsärskola och 
gymnasiesärskola med offentlig huvudman rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i 
anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka. 

 
 

2 Syfte 
Syftet med regler för skolskjuts är dels att tydliggöra de bestämmelser som finns i Skollagen 
(2010:800) och dels med vilka bedömningsgrunder Ulricehamns kommun berättigar elever 
skolskjuts. 

 
 

3 Allmänna bestämmelser 
Begreppet skolskjuts omfattar elevers resor till och från förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola och gymnasiesärskola. Skolskjuts omfattar inte resor till och från 
fritidsverksamhet. Eleven ska vara folkbokförd i Ulricehamns kommun. 

I Skollagen (2010:800) 10 kap 32 §, 11 kap 31 § och 18 kap 30 § står; 

”Elever i grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola med offentlig huvudman har rätt 
till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där 
utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, 
trafikförhållanden, funktionsnedsättning hos en elev eller någon annan särskild 
omständighet”. 

Elever inom gymnasieskolan har inte rätt till skolskjuts utan endast till bidrag till elevresor. I 
Ulricehamns kommun ges bidraget i form av skolkort som kan användas på Västtrafiks linjer. 
Vad som gäller för gymnasieelevers resor regleras i Lag (1991:1110) om kommunernas 
skyldighet att svara för vissa elevresor och i Förordning (1991:1120) om kommunernas 
skyldighet att svara för vissa elevresor. 

Rätt till skolskjuts gäller inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där 
Ulricehamns kommun annars skulle ha placerat dem, eller som går i en annan kommuns 
grundskola med stöd av Skollagen 10 och 11 kap 32 § andra stycket. I de fall då det kan ske utan 
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa 
fall. 

Skollagen preciserar inte vad som menas med färdvägens längd, trafikförhållanden, 
funktionshinder hos en elev eller någon annan särskild omständighet. Förutom den vägledning 
som kan erhållas via rättsfall och domstolsutslag, är det kommunen som sätter dessa riktlinjer. 
Sveriges kommuner och regioners (SKR) skolskjutshandbok ger ytterligare vägledning. 
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Av Skollagens 28 kap. 5 §, punkt 5 framgår att beslut om skolskjuts till placeringsskolan 
kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol, det vill säga förvaltningsdomstol, 
kammarrätt, Högsta förvaltningsdomstolen. 

Beslut om skolskjuts till självvald skola eller fristående skola kan överklagas genom 
laglighetsprövning enligt Kommunallagen (1991:900). 

 
 

4 Vem har rätt till skolskjuts 

 
4.1 Rätt till skolskjuts p.g.a. färdvägens längd 
Med elevens hem avses den adress där eleven är folkbokförd och med skolan avses den skola 
där Ulricehamns kommun har valt att placera eleven. I de fall hemmet och skolan befinner sig 
inom gränsen för Ulricehamns stads tätort är eleven inte berättigad till skolskjuts. 
Stadsgränsen bestäms utifrån Statistiska centralbyråns tätortsgränser för Ulricehamns stad. 

Samtliga avstånd avser närmaste gång-, cykel- eller bilväg som är godkända ur 
trafiksäkerhetssynpunkt. Ulricehamns kommuns målsättning är att ingen elev i förskoleklass 
till årskurs 6 ska behöva korsa, gå utmed eller vänta vid väg 157, 46 och 1704 med undantag 
inom tätorter. 

Elev i förskoleklass och grundskola är berättigad till skolskjuts i anslutning till skolans 
ramtider om avståndet mellan hemmet och skolan överstiger 

 
Skolskjuts anordnas för 
-elev i förskoleklass med en skolväg som överstiger 2 km 
-elev i årskurs 1-3 med en skolväg som överstiger 2 km 
-elev i årskurs 4-6 med en skolväg som överstiger 3 km 
-elev i årskurs 7-9 med en skolväg som överstiger 4 km 

 
Undantag från ovanstående avstånd kan göras om trafiksäkerhetsskäl föreligger. 

 
Avstånd till hållplats 
-för elev i förskoleklass 1,5 km 
-för elev i årskurs 1-3 1,5 km 
-för elev i årskurs 4-6 2,5 km 
-för elev i årskurs 7-9 3 km 

 
Elev är skyldig att uppsöka anvisad skolskjutshållplats. Ulricehamns kommun beslutar om vad 
som avses med lämplig skolskjutshållplats för på- och avstigning. Avstånd från hemmet till 
skolskjutshållplats ska normalt inte överstiga ovanstående gränser. Ulricehamns kommun 
förbehåller sig rätten att bedöma avstånd från hem, skola och skolskjutshållplats. 

Undantag från ovanstående avstånd kan göras för förskole- och grundskoleelever om 
trafiksäkerhetsskäl föreligger, bedömning görs i varje enskilt fall. 
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4.2 Rätt till skolskjuts p.g.a. växelvis boende 
Vid önskemål om skolskjuts till olika adresser, exempelvis då föräldrarna har separerat och 
har gemensam vårdnad och där barnet bor lika mycket hos båda föräldrarna (så kallat växelvis 
boende), ska behovet av skolskjuts prövas från båda adresserna. Detta gäller oavsett om 
föräldrarna bor inom samma skolupptagningsområde, eller inom olika upptagningsområden 
inom Ulricehamns kommun. 

För skolskjuts vid växelvis boende ska vårdnadshavarna ansöka om det. Till ansökan ska 
vistelseschema hos respektive vårdnadshavare skickas med. För att vara berättigad till 
skolskjuts vid växelvis boende ska det växelvisa boendet vara ett fast arrangemang. 

Det växelvisa boendet ska vara förordnat i dom eller genom undertecknad överenskommelse 
mellan vårdnadshavare. 

 
4.3 Rätt till skolskjuts vid 

funktionsnedsättning/skada 
Behov av skolskjuts vid funktionsnedsättning ska styrkas med läkarintyg. För elever inom 
grundsärskolan och gymnasiesärskolan krävs inte läkarintyg. 

Elev som behöver tillfällig taxi med anledning av skada som uppstått i eller utanför skolan och 
inte kan åka skolskjuts eller ta sig till skolan på annat sätt, ersätts direkt av det försäkringsbolag 
där samtliga elever är försäkrade av Ulricehamns kommun. 

Tillfällig taxi som ersätts av ett försäkringsbolag inräknas inte i Ulricehamns kommuns 
skolskjutsverksamhet och det ligger på föräldrarna, att i samråd med försäkringsbolaget 
beställa och organisera taxiresorna. 

 
4.4 Rätt till skolskjuts p.g.a. annan särskild 

omständighet 
En elev kan ha behov av skolskjuts på grund av någon annan särskild omständighet än vad som 
angetts ovan. Även om avståndet mellan bostaden och skolan, trafikförhållandena, elevens 
ålder eller funktionsnedsättning inte berättigar till skolskjuts kan således någon annan 
omständighet finnas som motiverar att skolskjuts ordnas. Ulricehamns kommun förbehåller 
sig rätten att ta beslut om skolskjuts vid särskild omständighet. 

 
4.5 Kompisåkning i mån av plats 
Kompisåkning i mån av plats är tillåtet under förutsättning att ledig plats finns i berörd 
skolbuss. Ulricehamns kommun lämnar inga garantier för att kompisåkning kan ske. 
Kompisåkning ska ansökas på Ulricehamns kommuns hemsida senast dagen innan 
kompisåkningen ska ske. 

Ulricehamns kommun vill vara försäkrade och ha kontroll över vilka elever som befinner sig 
på de fordon som används i skolskjutstrafiken. 
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4.6 Skolskjuts i mån av plats 
I Ulricehamns kommun tillåts inte skjuts i mån av plats i övrigt. Skolskjuts är en resa mellan 
hemmet och skolan och anordnas för de elever som är skolskjutsberättigade. 

Ulricehamns kommun vill vara försäkrade och ha kontroll över vilka elever som befinner sig 
på de fordon som används i skolskjutstrafiken. 

 
4.7 Målsmannaskjuts 
I de fall hämtning av enskild elev inte kan ordnas till en rimlig kostnad för elev i förskoleklass 
eller grundskola finns möjligheter för målsman att, mot ersättning motsvarande den 
kommunala bilersättningen, åta sig att svara för skjuts. För att vara berättigad denna 
ersättning ska beslut fattas av Ulricehamns kommun. 

 
 
 

5 Ansvar 
Kommunen, Trafikverket, polis, transportör/entreprenör, vårdnadshavare och elever har alla 
del i ansvaret under resan mellan hemmet och skolan. Eftersom många parter berörs i 
skolskjutsverksamheten kan det vara svårt att dra några exakta gränser för var och ens ansvar. 
Allmänt gäller att vårdnadshavare förutsätts svara för att barnet/eleven förbereds och tränas 
på att klara sin skolväg på ett så säkert sätt som möjligt. Det kan innebära att barnet måste 
följas till skola eller skolskjutshållplats under så lång tid som behövs för att barnet ska klara 
att gå till skolan/skolskjutshållplatsen själv. 

Vårdnadshavare ansvarar för 

 elevens säkerhet mellan hemmet och skolskjutshållplatsen samt under den tid eleven 
uppehåller sig där 

 att eleven kommer till skolskjutshållplatsen i god tid 

 att elev som missat skolskjutsen transporteras till skolan 

 att eleven går anvisad väg 

 att eleven följer gällande ordningsregler 

 eleven till dess att eleven kommer på bussen 

Entreprenören ansvarar för 

 elevens påstigning 

 att angivna hållplatstider efterföljs 

 att gällande ordningsregler och trafikbestämmelser följs 

 eleven under transporten 
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 elevens avstigning 

 att förare för arbetsgivare uppvisat godkänt utdrag ur belastningsregister 
(förskola/skola) 

 att problem som uppstår under bussfärd hanteras och att berörda parter kontaktas 

Kommunen ansvarar för 

 eleven när hon/han kommer till skolan 

 eleven när hon/han väntar på fordonet hem 

 att eleven kommer med fordonet hem 

 att problem som uppstår under bussfärd hanteras och att berörda parter kontaktas 
 
 
 

6 Generella krav och regler 

6.1 Ansökan 
Alla elever i förskoleklass och grundskola i Ulricehamns kommun ska ansöka om skolskjuts 
inför varje läsår. Ansökan görs primärt via e-tjänst på kommunens hemsida. Information kring 
tider med mera angående ansökan kommuniceras via kommunens hemsida och övriga 
informationskanaler. 

Om ansökan inte inkommit under anvisad tid kan inte beslut om skolskjuts garanteras före 
skolstart. 

 
6.2 Vänte- och restider 
Skolskjuts anordnas i anslutning till skoldagens början och slut. För varje årskurs och skola 
upprättas ett ramschema och utifrån detta bestäms tiderna för skolskjuts. 

Väntetid är den tid som räknas från skolskjutsens ankomst till skolan till lektionens början 
samt från lektionernas slut till avfärd från skolan. Väntetiderna avser skolans start- och sluttid 
och inte varje enskild elevs start- och sluttid. Ulricehamns kommun eftersträvar att minimera 
väntetiderna. 

Restiden är tiden från att bussen avgår från hållplatsen till att bussen ankommer till skolan. 
Det finns inte några riktvärden för restider. Ulricehamns kommun eftersträvar att elevens 
restid i taxi/buss inte ska överstiga en timme per tillfälle. 

 
6.3 Färdsätt 
Ulricehamns kommun har följande prioritering gällande färdsätt: 
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Förskoleklass-åk 3: I första hand sker skolskjuts med skolbuss och i andra hand sker 
skolskjuts med taxi. 

Åk 4-6: I första hand sker skolskjuts med skolbuss, i andra hand med linjetrafik och i tredje 
hand med taxi. 

Åk 7-9: I första hand sker skolskjuts med linjetrafik, i andra hand med skolbuss och i tredje 
hand med taxi. 

 
6.4 Skolkort 
Skolkort delas ut till elev som är berättigad till skolskjuts och som är hänvisad till att använda 
linjetrafiken. 

Skolkorten är personliga och eleven har ansvar för det. Skolkortet betraktas som 
värdehandling och ska därför hanteras på ett sådant sätt att det inte förkommer. Om elev blir 
av med sitt kort kan ett nytt skolkort lösas ut mot en fastställd subventionerad avgift. Avgiften 
är den samma oavsett var i kommunen eleven bor. Subventionerad avgift för nytt skolkort 
utgår vid maximalt ett tillfälle per läsår, elev får därefter själv betala full avgift för ett nytt 
skolkort. 

Elev som inte längre är berättigad till skolskjuts på grund av byte av adress, studieavbrott eller 
dylikt, ska senast inom 14 dagar återlämna färdbeviset. Om detta inte sker kan 
vårdnadshavaren debiteras den kostnad som kommunen har för den tid då färdbeviset kan 
användas. 

 
6.5 Val av annan skola inom kommunen 
Rätt till skolskjuts gäller inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där 
Ulricehamns kommun annars skulle ha placerat dem, eller som går i en annan kommuns 
grundskola med stöd av Skollagen 10 och 11 kap 32 § andra stycket. I de fall då det kan ske utan 
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa 
fall. 

Om Ulricehamns kommun beslutar att en elev ska gå i en annan skola än i det 
upptagningsområde som eleven tillhör, får eleven rätt till skolskjuts. 

 
6.6 Byte av adress inom kommunen 
Elev som flyttar till annan folkbokföringsadress har rätt att gå kvar läsåret ut på den skola där 
eleven gått. Om eleven väljer att gå kvar innebär detta ingen rätt till skolskjuts. 

 
6.7 Fritidshem/annan pedagogisk verksamhet 
Skolskjuts anordnas mellan en plats i anslutning till hemmet och skolan. Detta gäller i 
anknytning till skoldagens början och slut för respektive årskurs. Det innebär att skolskjuts 
inte anordnas till eller från fritidshem. I Ulricehamns kommun anordnas dock lokalskjuts 
mellan ett antal skolor och fritidshem där avstånd eller andra omständigheter kräver det. I de 
fallen har eleven möjlighet att resa till sin anvisade skola från fritidshemmet innan 
skoldagens början. 
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6.8 Trafiksäkerhet och färdväg 
Om skolskjutsen inte kan genomföras på ett trafiksäkert sätt på grund av väderlek, 
vägens skick med mera ställs skolskjutsen in. Ersättningsskjuts anordnas inte. 

Skolskjuts körs endast på enskild väg om den är godtagbar ur trafiksäkerhetssynpunkt, 
exempelvis plogad och sandad. Vägen ska vara av godtagbar kvalitet så att risk för skador inte 
uppkommer. Om vägunderhållet är väsentligen eftersatt ställs skolskjutsen in och ansvaret 
för skoltransporten övergår till vårdnadshavaren. 

Vid omlastningsplatser ska största möjliga trafiksäkerhet eftersträvas. 

Vårdnadshavare kan inte ändra färdväg, tider eller platser för på- och avstigning. Sådana 
ändringar avgörs och bestäms av Ulricehamns kommun.



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2020-12-16 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§  
 

Riktlinjer mot våldsbejakande extremism 
Dnr 2020/580 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Riktlinjer mot våldsbejakande extremism antas av kommunstyrelsen. 
Riktlinjerna ersätter plan mot våldsbejakande extremism, 2018-06-04. 
 
Sammanfattning 
Ulricehamns kommun antog 2018 plan mot våldsbejakande extremism. Denna plan har 
reviderats till riktlinjer mot våldsbejakande extremism. 
 
Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som 
inte accepterar en demokratisk samhällsordning. Det finns i Sverige idag tre våldsbejakande 
extremistmiljöer, den vänsterextrema miljön, den högerextrema miljön samt den 
våldsbejakande islamistiska miljön. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-11-09 från kanslichef  
2 Riktlinjer mot våldsbejakande extremism 
3 Utgående plan mot våldsbejakande extremism 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Riktlinjer mot våldsbejakande extremism antas av kommunstyrelsen. 
Riktlinjerna ersätter plan mot våldsbejakande extremism, 2018-06-04. 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-11-09 

Tjänsteskrivelse Riktlinjer mot våldsbejakande 
extremism 
Diarienummer 2020/580, löpnummer 3391/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Riktlinjer mot våldsbejakande extremism antas av kommunstyrelsen. 
Riktlinjerna ersätter plan mot våldsbejakande extremism, 2018-06-04. 
 
Sammanfattning 
Ulricehamns kommun antog 2018 plan mot våldsbejakande extremism. Denna plan har 
reviderats till riktlinjer mot våldsbejakande extremism. 
 
Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som 
inte accepterar en demokratisk samhällsordning. Det finns i Sverige idag tre våldsbejakande 
extremistmiljöer, den vänsterextrema miljön, den högerextrema miljön samt den 
våldsbejakande islamistiska miljön. 
 
 
Ärendet 
Riktlinjen innehåller en beskrivning av de tre våldsbejakande extremismmiljöer som finns i 
Sverige idag. Den tydliggör ansvarsfördelningen inom området samt lyfter vikten av ett 
förebyggande arbete och agerande i ett tidigt skede för enskilda individer och deras familjer. 
Riktlinjen kommer att kopplas till lokala Brå och kommunens brottsbyggande arbete som 
kommer att ske inom ramen för Effektiv samordning för trygghet (EST) i samverkan med 
polisen. 
 
I den tidigare planen mot våldsbejakande extremism fanns ett antal uppsatta mål. I arbete 
med våldsbejakande extremism ska mål finnas men dessa mål kan aldrig slutföras så länge 
denna typ av miljöer existerar. Därav har planen reviderats till en riktlinje. Det krävs ett 
medvetet och aktivt arbete i form av omvärldsbevakning och lyhördhet för att stärka och 
utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. 
 
Kommunens uppdrag är att värna demokratin. I en demokrati har alla rätt att uttrycka sin 
åsikt, men vi kan aldrig acceptera handlingar som står i strid med de demokratiska 
grundläggande principerna och gällande lagar. Därför är det viktigt att Ulricehamns kommun 
arbetar med att värna demokratin mot all form av våldsbejakande extremism. 
 
Beslutsunderlag 
1 Riktlinjer mot våldsbejakande extremism 
2 Utgående plan mot våldsbejakande extremism 

 
Beslut lämnas till 
Kanslichef 
 

Lena Brännmar Cecilia Knypegård 
Kanslichef Säkerhetssamordnare 
Kommunledningsstaben Kanslifunktionen 
 Kommunledningsstaben 
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1 Bakgrund 
I juni 2014 tillsattes en Nationell Samordnare med uppdraget att samordna arbetet med att 
värna demokratin mot våldsbejakande extremism på nationell och lokal nivå. Den 12 januari 
2018 löpte samordnarens uppdrag ut och Brottsförebyggande rådet (BRÅ) inrättade ett 
permanent Center mot våldsbejakande extremism. 

Regeringens nationella samordnare mot våldsbejakande extremism gick ut med 
rekommendationer om att varje kommun bör ta fram en plan för arbetet kring 
våldsbejakande extremism. I Ulricehamns kommun definieras denna plan som riktlinjer mot 
våldsbejakande extremism. 

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som 
inte accepterar en demokratisk samhällsordning. Med våldsbejakande menas handlingar 
såsom att stödja, uppmana eller delta i ideologiskt motiverade våldshandlingar för att främja 
en sak. Att vara våldsbejakande ska inte förväxlas med att vara våldsbenägen då ett 
våldsbejakande beteende kan innebära ett långvarigt stöd till våldshandlingar som andra 
begår, trots att personen själv aldrig utövar våld. 

Ordet extremism används för att beskriva företeelsen där individer använder extrema 
metoder för att förändra samhället i önskad riktning.  Säkerhetspolisen använder ordet 
extremism för att beskriva rörelser, ideologier eller individer som inte accepterar den 
demokratiska samhällsordningen. Våldsbejakande extremism förekommer både inom den 
religiösa och politiska sfären. 

Det finns i Sverige idag tre olika våldsbejakande extremistiska miljöer, den vänsterextrema 
miljön (tidigare kallad autonoma miljön), högerextrema miljön (tidigare kallad vit makt-
miljön) och den våldsbejakande islamistiska miljön. Det finns även individer som inte 
formellt tillhör en extremistisk miljö men som på egen hand kan agera utifrån en 
extremistmiljös ideologi, så kallade ensamagerande våldsverkare.  

Extremism oavsett politisk färg utgör ett hot mot demokratin. 

2 Syfte 
Riktlinjen ska öka kunskapen om begreppet våldsbejakande extremism. Den ska tydliggöra 
ansvarsfördelningen inom området samt påvisa vikten av ett förebyggande arbete och 
agerande i tidigt skede för enskilda individer och deras familjer. 
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3 Ideologierna bakom våldsbejakande 
extremism 

3.1 Vänsterextrema miljön 
Den vänsterextrema miljön strävar efter ett klasslöst samhälle utan styre från någon 
auktoritet. Dagens demokrati är inte tillfredsställande. Den enda styrelseformen som kan 
accepteras är ett självstyre från folket. De anser att kapitalistiska drivkrafter har greppet om 
dagens samhälle. Detta utgör ett hinder för att uppnå idealsamhället - ett samhälle som är 
jämställt och klasslöst och där människor med olika ursprung och sexuell läggning ska kunna 
leva på lika villkor1. 

Kampen mot kapitalismen är av stor betydelse inom den vänsterextrema miljön. Den riktas 
bland annat mot stora företag och banker. Brott mot egendom är enligt den vänsterextrema 
miljön inget brott då det inte finns något berättigande ägande. Ägandet däremot är ett brott 
då det betraktas som en stöld. Därav är det inte omoraliskt att förstöra egendom. Kapitalister 
ska bli av med sin egendom för att ojämlikheten ska utjämnas. 

Grundsynen inom den vänsterextrema miljön är socialistisk. Ofta används uttrycket 
frihetliga socialister. Ideologisk inspiration hämtas främst från anarkismen och 
syndikalismen. För den vänsterextrema miljön är det viktigt att visa att alla politiska 
handlingar även de som innefattar lagbrott har en legitimitet. 

Förutom kampen mot kapitalismen för de även en kamp mot rasism, sexism och plågsamma 
djurförsök. De driver en feministisk kamp samt en kamp mot en bättre miljö. De som angrips 
är dem som uppfattas som rasister, högerextrema med diverse politiska tillhörigheter, 
pälsdjursindustrin och kommersialismen. 

Fler av de mål som de vänsterextrema satt upp är sådana som många i den svenska 
befolkningen skulle kunna tänka sig ställa sig bakom men det är metoderna som de flesta tar 
avstånd ifrån. 

Säkerhetspolisen påtalar också att det över tid skett ett skifte i stödet för de vänsterextrema 
grupperingarna. 

”För svensk del kan man tala om den autonoma miljön före och efter EU-toppmötet i 
Göteborg 2001. Före kravallerna vid toppmötet hade den autonoma miljöns aktiviteter ett 
relativt starkt stöd inom en bred politisk vänster. I takt med nya avslöjande om våld och 
kriminalitet har stödet minskat och grupperna blivit mer isolerade, även om det fortfarande 
höjs röster som försvarar verksamheten utifrån dess goda syften och utifrån att andra 
insatser visat sig verkningslösa för att motverka exempelvis vad som uppfattas som den 
framväxande nazismen.”2 

Inom den vänsterextrema miljön anses alla former av hierarkier utgöra en form av förtryck. 
Därav är de inte uppbyggda enligt en hierarkisk struktur utan ofta istället som en 

 
1 DS 2014:4 Våldsbejakande extremism i Sverige – nuläge och tendenser  
2 Brå & Säkerhetspolisen (2009) s.37 
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nätverksstruktur som skapas och upphör över tid. I rapporten från 2009 som Brå och 
Säkerhetspolisen skrivit kan man läsa att den vänsterextrema ideologin inte kan ses som en 
sammanhållen ideologi utan det rör sig om flera olika inriktningar kopplat till olika 
sakfrågor, men under ett och samma ideologiska tak.  

3.2 Högerextrema miljön 
Under namnet högerextrema miljön finns ett myller av olika ideologiska inriktningar. Här 
finns nationalsocialister, fascister, rasockulta grupper och kristna antisemitiska 
grupperingar.3 

Den högerextrema miljön vill ha ett etniskt homogent samhälle där det inte förekommer 
inslag av andra kulturer. De påstår att människosläktet kan delas in i raser och ser negativt 
på invandring av människor som inte räknas till den vita rasen. 

Centralt inom miljön är föreställningen om en judisk konspiration och ett judiskt inflytande 
som anses hota den vita rasen. Man tror att det finns en sionistisk ockupationsmakt (ZOG). 
Det är mot denna ”judiska sammansvärjning” som kampen står mot. Begreppet ZOG 
innefattar inte endast judar utan även ”andliga judar” som medier, polis, rättsväsende, 
byråkrati, de intellektuella som av aktivisterna uppfattas som ”ZOG-lakejer” eller 
rasförrädare som sålt sin själ till judarna.  ZOG är enligt den högerextrema miljön det 
existerande samhället och dess maktfunktioner. Det har medvetet förgiftat ”den vita rasen” 
genom immigration av rasligt underlägsna element så som homosexualitet, kommunism, 
liberalism och moralupplösningar. Dessa måste bekämpas med alla till buds stående medel4 

Inom rörelsen uppfattar man sig ofta som ett slags soldater i ett pågående raskrig där man 
måste strida för den vita rasens överlevnad. Om de i denna kamp döms till fängelsestraff så 
behöver inte det innebära något negativt. De ser sig då som krigsfångar och martyrer som 
tvärtom kan stärka deras position i gruppen. 

Det finns delar inom den högerextrema miljön som kan tänka sig att människor med olika 
ursprung kan leva sida vid sida av varandra men att de ska hållas åtskilda. Denna uppfattning 
kallas etnopluralistisk.  

Retoriskt sett har det skett en förskjutning från att tala om ras till att tala om kultur. Man 
talar mycket om att bekämpa den mångkulturella samhällsordningen. De kallar sig ogärna 
även nazister eller fascister utan använder nya termer så som identiärer, patrioter eller ”den 
nationella rörelsen”5 

3.3 Våldsbejakande islamistiska miljön 
Det finns i huvudsak två ideologiska influenser inom den våldsbejakande islamistiska miljön. 
Det är al-Qaida och al-Shabaab. Skillnaderna i deras budskap vävs samman med olika 
nationella och lokala politiska intressen i de länder som de har en stark etablering. Enligt 
Säkerhetspolisen är den svenska våldsbejakande islamistiska miljön huvudsakligen 

 
3 Heléne Lööw, Nazismen i Sverige 2000-2014 (2015) 
4 Heléne Lööw, Nazismen i Sverige 2000-2014 (2015) 
5 Brå & Säkerhetspolisen (2009) s.35 
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inspirerad av al-Qaida-ideologin.6  Den ideologiska inriktningen domineras av salafijihadism. 
Denna ideologi stödjer även islamiska staten/daesh. Salafijihadistiska rörelsens ideologiska 
målsättningar är primärt transnationella eller globala. Det innebär att man agerar 
huvudsakligen mot civilbefolkningar istället för mot nationella intressen. Syftet är att 
förstöra det internationella systemets grundläggande normer, värderingar, institutioner och 
regler7 

Målet är att genom våld införa ett islamistiskt styre och återinföra den muslimska 
storhetstiden. Västvärldens materialism är inom den våldsbejakande islamistiska miljön 
förhatlig. Kapitalism och sekularisering ses som tecken på att det råder okunskap och barbari 
i världen. 

De jobbar aktivt med att sprida ett våldsbejakande budskap, rekrytera fler aktiva anhängare, 
ge ekonomiskt och praktiskt stöd etc. 

I P1-morgon den 2 februari 2018 kunde man höra Mikael Krona, forskare på terrorgrupper, 
tala om hur bland annat IS (Islamiska staten) är väldigt duktiga på att jobba på två fronter 
vid rekrytering. Det görs dels digitalt men även genom fysisk kontakt. I intervjun tar han upp 
att de är väldigt duktiga på att få dem som vill ansluta sig till IS att känna sig delaktiga och 
inkluderande. Detta oavsett var i världen de befinner sig. Enligt Mikael Krona är detta en 
viktig kunskap att ha med sig i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande islamistisk 
extremism.8 

4 Ansvar 
Att arbeta förebyggande för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism förutsätts 
det att det finns samordning och ett samarbete inom kommunen samt med berörda externa 
aktörer. Säkerhetssamordnaren bör vara den utsedda funktion som ansvarar för arbetet mot 
våldsbejakande extremism. Säkerhetssamordnaren ska ha ett tydligt mandat att 
sammankalla samverkansgrupper och vara en kontaktpunkt och kanal för åtgärder vid 
behov. Uppdraget är att på strategisk nivå leda och samordna arbetet mot våldsbejakande 
extremism på intern nivå och ge stöd till berörda verksamheter. Det krävs en tydlig och 
uttalad ansvarsfördelning så att information kan föras vidare till rätt funktion.  

Det är viktigt att det finns ett förebyggande arbete för att man kan förhindra individer att 
lockas in till de olika våldsbejakande extremistiska miljöerna.  

För att detta arbete ska bli verkningsfullt krävs samordning, samarbete och kontinuerlig 
uppföljning. 

Flertalet verksamhetsområden inom Ulricehamns kommun ska samverka i det förebyggande 
arbetet mot våldsbejakande extremism. Det omfattar: 

- Sektor Lärande 

 
6 DS 2014:4 Våldsbejakande extremism i Sverige – nuläge och tendenser 
7 Center mot våldsbejakande extremism, CVE Den våldsbejakande islamistiska miljön, 2020 
8 P1-morgon 2 februari 2018 (1.19.00-1.25.00 in i programmet) 
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- Sektor Välfärd 

- Sektor Service (kultur och fritid) 

Säkerhetssamordnaren ska använda befintliga förebyggande forum så långt det går. I den 
samordnande rollen ingår att: 

 Hålla kontakt med polisen för en aktuell lägesbild inom ramen för Effektiv samverkan 
för trygghet (EST) 

 Vara informationskanalen och direktkontakt in och ut från kommunen gentemot 
polisen 

 Omvärldsbevaka genom att delta i relevanta nätverk 

 Säkerställa informationsdelning till berörda verksamheter inom kommunen samt 
politiken 

 Stödja de verksamheter som berörs av frågan i sitt arbete 

 Vid behov tillse att medarbetare, chefer och förtroendevalda får relevant utbildning 

 Följa upp arbetet 

 

5 Förebyggande åtgärder 
En uppdaterad lokal lägesbild ger goda förutsättningar för ett framgångsrikt arbete. Detta 
arbete sker inom ramen för Effektiv samverkan för trygghet (EST) Lägesbilderna ska 
innehålla information om den vänsterextrema miljön, högerextrema miljön och den 
våldsbejakande islamistiska miljön, deras närvaro och aktiviteter. 

För att skapa bra lägesbilder krävs det att olika aktörer samverkar. Riktlinjer mot 
våldsbejakande extremism kommer att kopplas till lokala Brå och EST-arbetet. Samverkan är 
nyckel till framgång. Att förebygga att en ung människa dras in i våldsbejakande extremism 
är ingen ”quick fix”. Det är ett långsiktigt arbete. Därför är förebyggande arbete mot 
våldsbejakande extremism ett av flera perspektiv inom brottsförebyggande arbetet. Man kan 
använda mycket av den kunskap som finns inom det brottsförebyggande arbetet generellt. 

I det förebyggande arbetet är det viktigt att kontinuerligt föra en dialog med det civila 
samhället om våldsbejakande extremism. Det kan till exempel röra sig om idrottsföreningar, 
trossamfund eller andra ideella organisationer. När aktörer inom det civila samhället tar 
initiativ är det viktigt att kommunen stödjer detta. 

Det förebyggande arbetet kan bedrivas på flera preventionsnivåer.9 

Nivå 1: Generella förebyggande insatser 

 
9 http://samtalskompassen.samordnarenmotextremism.se/metod/forebyggande-arbete/ 
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I arbetet med alla unga, inte bara specifika riskgrupper, kommer några ur riskgrupperna att 
identifieras. Det finns ett brett spektrum inom kommunen som bedriver ett generellt 
brottförebyggande arbete. Till exempel skolan, fritids- och ungdomsverksamheten, förskolan 
och socialtjänsten. 

Nivå 2: Specifika förebyggande åtgärder 

Här jobbar man mer med målriktade insatser mot specifika problem eller unga i riskgrupper. 
Insatsen är resursorienterad och siktar på att erbjuda attraktiva alternativ. 

Nivå 3: Individinriktade förebyggande insatser 

En insats som riktar sig mot enskilda individer som har ett riskbeteende. Insatsen kan handla 
om att utreda, anpassa erbjudanden och åtgärder så som mentorer, stödpersoner, 
undervisningsstöd, praktikplatser eller arbete. 

 

5.1 Samverkansaktörer 
Samverkan ska ske på alla preventionsnivåer och det ska inkludera skola, socialtjänst, 
fritidsverksamhet, kommunens säkerhetssamordnare och polis. Det bör även inkludera 
samfund, föreningsliv och närliggande kommuner. Kontinuerlig dialog med Länsstyrelsen i 
Västra Götalands län bör också eftersträvas. 

6 Utbildning och stöd till medarbetare 
Avgörande för ett framgångsrikt arbete är att kunskapsnivån inom området höjs. Genom 
ökad kunskap och utbildning kan fler individer fångas upp. 

Vid behov är det i första hand personal i första linjen som behöver utbildning, t ex 
förskollärare, lärare, fritidspersonal och personal inom socialtjänsten. 

Vid behov av utbildning behöver berörd verksamhet identifiera vilket behov av utbildning 
som behövs. Säkerhetsamordnaren finns som stöd i utbildningsfrågor och samverkar med 
kommunpolis. 

7 Stöd till anhöriga 
Anhöriga eller närstående till personer som är på väg in i eller har anslutit sig till 
våldsbejakande extremistmiljöer kan spela en central roll i att hindra och motverka 
radikalisering. De kan behöva stöd och det stödet kan komma från kommunen, hälso- och 
sjukvården och ideella verksamheter.  

Oroliga anhöriga eller närstående kan via kommunens socialtjänst få hjälp och stöd. Känner 
man oro för ett barn eller ungdom kan man göra en orosanmälan till Individ- och 
familjeomsorgen. 
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Tydlig information om var de kan vända sig ska finnas på kommunens hemsida. 

 

8 Uppföljning 
För att öka effektiviteten i det förebyggande arbetet krävs det att man kontinuerligt följer upp 
det arbete som bedrivs. Uppföljningen kan med fördel inkludera omvärldsbevakning och 
aktuell forskning. 

Riktlinjer mot våldsbejakande extremism ska revideras senast efter fyra år eller vid behov, 
exempelvis när samverkansöverenskommelsen mellan Ulricehamns kommun och 
lokalpolisområde Borås ska revideras. 
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1 Bakgrund 
I juni 2014 tillsattes en Nationell Samordnare med uppdraget att samordna arbetet med att 
värna demokratin mot våldsbejakande extremism på nationell och lokal nivå. Den 12 januari 
2018 löpte samordnarens uppdrag ut och Brottsförebyggande rådet (BRÅ) inrättade ett 
permanent Center mot våldsbejakande extremism. 

Regeringens nationella samordnare mot våldsbejakande extremism gick ut med 
rekommendationer om att varje kommun bör ta fram en plan för arbetet kring 
våldsbejakande extremism. Det är den rekommendationen som är grunden till denna 
handlingsplan. 

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som 
inte accepterar en demokratisk samhällsordning. Med våldsbejakande menas handlingar 
såsom att stödja, uppmana eller delta i ideologiskt motiverade våldshandlingar för att främja 
en sak. Att vara våldbejakande ska inte förväxlas med att vara våldsbenägen då ett 
våldsbejakande beteende kan innebära ett långvarigt stöd till våldshandlingar som andra 
begår, trots att personen själv aldrig utövar våld. 

Ordet extremism används för att beskriva företeelsen där individer använder extrema 
metoder för att förändra samhället i önskad riktning.  Säkerhetspolisen använder ordet 
extremism för att beskriva rörelser, ideologier eller individer som inte accepterar den 
demokratiska samhällsordningen. Våldsbejakande extremism förekommer både inom den 
religiösa och politiska sfären. 

Det finns i Sverige idag tre olika våldsbejakande extremistiska miljöer, den autonoma miljön, 
vit makt-miljön och den islamistisk extremistiska miljön. Det finns även individer som inte 
formellt tillhör en extremistisk miljö men som på egen hand kan agera utifrån en 
extremistmiljös ideologi, så kallade ensamagerande våldsverkare.  

Extremism oavsett politisk färg utgör ett hot mot demokratin. 

2 Syfte 
Planen ska öka kunskapen om begreppet våldsbejakande extremism. Den ska tydliggöra 
ansvarsfördelningen inom området samt påvisa vikten av ett förebyggande arbete och 
agerande i tidigt skede för enskilda individer och deras familjer. 
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3 Ideologierna bakom våldsbejakande 
extremism 

3.1 Autonoma miljön 
Den autonoma miljön strävar efter ett klasslöst samhälle utan styre från någon auktoritet. 
Dagens demokrati är inte tillfredsställande. Den enda styrelseformen som kan accepteras är 
ett självstyre från folket. De anser att kapitalistiska drivkrafter har greppet om dagens 
samhälle. Detta utgör ett hinder för att uppnå idealsamhället - ett samhälle som är jämställt 
och klasslöst och där människor med olika ursprung och sexuell läggning ska kunna leva på 
lika villkor1. 

Kampen mot kapitalismen är av stor betydelse inom den autonoma miljön. Den riktas bland 
annat mot stora företag och banker. Brott mot egendom är enligt den autonoma miljön inget 
brott då det inte finns något berättigande ägande. Ägandet däremot är ett brott då det 
betraktas som en stöld. Därav är det inte omoraliskt att förstöra egendom. Kapitalister ska bli 
av med sin egendom för att ojämlikheten ska utjämnas. 

Grundsynen inom den autonoma miljön är socialistisk. Ofta används uttrycket frihetliga 
socialister. Ideologisk inspiration hämtar de främst från anarkismen och syndikalismen. För 
den autonoma miljön är det viktigt att visa att alla politiska handlingar även de som 
innefattar lagbrott har en legitimitet. 

Förutom kampen mot kapitalismen för de även en kamp mot rasism, sexism och plågsamma 
djurförsök. De driver en feministisk kamp samt en kamp mot en bättre miljö. De som angrips 
är dem som uppfattas som rasister, högerextrema med diverse politiska tillhörigheter, 
pälsdjursindustrin och kommersialismen. 

Fler av de mål som de autonoma satt upp är sådana som många i den svenska befolkningen 
skulle kunna tänka sig ställa sig bakom men det är metoderna som de flesta tar avstånd ifrån. 

Säkerhetspolisen påtalar också att det över tid skett ett skifte i stödet för de autonoma 
grupperingarna. 

”För svensk del kan man tala om den autonoma miljön före och efter EU-toppmötet i 
Göteborg 2001. Före kravallerna vid toppmötet hade den autonoma miljöns aktiviteter ett 
relativt starkt stöd inom en bred politisk vänster. I takt med nya avslöjande om våld och 
kriminalitet har stödet minskat och grupperna blivit mer isolerade, även om det fortfarande 
höjs röster som försvarar verksamheten utifrån dess goda syften och utifrån att andra 
insatser visat sig verkningslösa för att motverka exempelvis vad som uppfattas som den 
framväxande nazismen.”2 

Inom den autonoma miljön anses alla former av hierarkier utgöra en form av förtryck. Därav 
är de inte uppbyggda enligt en hierarkisk struktur utan ofta istället som en nätverksstruktur 
som skapas och upphör över tid. I rapporten från 2009 som Brå och Säkerhetspolisen skrivit 

 
1 DS 2014:4 Våldsbejakande extremism i Sverige – nuläge och tendenser  
2 Brå & Säkerhetspolisen (2009) s.37 
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kan man läsa att den autonoma ideologin inte kan ses som en sammanhållen ideologi utan 
det rör sig om flera olika inriktningar kopplat till olika sakfrågor, men under ett och samma 
ideologiska tak.  

3.2 Vit makt-miljön 
Under namnet vit makt-miljö finns ett myller av olika ideologiska inriktningar. Här finns 
nationalsocialister, fascister, rasockulta grupper och kristna antisemitiska grupperingar.3 

Vit makt-miljön vill ha ett etniskt homogent samhälle där det inte förekommer inslag av 
andra kulturer. De påstår att människosläktet kan delas in i raser och ser negativt på 
invandring av människor som inte räknas till den vita rasen. 

Centralt inom miljön är föreställningen om en judisk konspiration och ett judiskt inflytande 
som anses hota den vita rasen. Man tror att det finns en sionistisk ockupationsmakt (ZOG). 
Det är mot denna ”judiska sammansvärjning” som kampen står mot. Begreppet ZOG 
innefattar inte endast judar utan även ”andliga judar” som medier, polis, rättsväsende, 
byråkrati, de intellektuella som av aktivisterna uppfattas som ”ZOG-lakejer” eller 
rasförrädare som sålt sin själ till judarna.  ZOG är enligt vit makt-miljön det existerande 
samhället och dess maktfunktioner. Det har medvetet förgiftat ”den vita rasen” genom 
immigration av rasligt underlägsna element så som homosexualitet, kommunism, liberalism 
och moralupplösningar. Dessa måste bekämpas med alla till buds stående medel4 

Inom rörelsen uppfattar man sig ofta som ett slags soldater i ett pågående raskrig där man 
måste strida för den vita rasens överlevnad. Om de i denna kamp döms till fängelsestraff så 
behöver inte det innebära något negativt. De ser sig då som krigsfångar och martyrer som 
tvärtom kan stärka deras position i gruppen. 

Det finns delar inom vit makt-miljön som kan tänka sig att människor med olika ursprung 
kan leva sida vid sida av varandra men att de ska hållas åtskilda. Denna uppfattning kallas 
etnopluralistisk.  

Retoriskt sett har det skett en förskjutning från att tala om ras till att tala om kultur. Man 
talar mycket om att bekämpa den mångkulturella samhällsordningen. De kallar sig ogärna 
även nazister eller fascister utan använder nya termer så som identiärer, patrioter eller ”den 
nationella rörelsen”5 

3.3 Islamistisk extremism 
Det finns i huvudsak två ideologiska influenser inom den våldsbejakande islamistiska 
extremistmiljön. Det är al-Qaida och al-Shabaab. Skillnaderna i deras budskap vävs samman 
med olika nationella och lokala politiska intressen i de länder som de har en stark etablering. 

 
3 Heléne Lööw, Nazismen i Sverige 2000-2014 (2015) 
4 Heléne Lööw, Nazismen i Sverige 2000-2014 (2015) 
5 Brå & Säkerhetspolisen (2009) s.35 
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Enligt Säkerhetspolisen är den svenska våldsbejakande extremismen huvudsakligen 
inspirerad av al-Qaida-ideologin.6 

Det finns idag enligt Säkerhetspolisen ett antal nätverk som verkar utifrån en våldsbejakande 
extremistisk ideologi. För de flesta handlar det om att agera och propagera dels mot 
utländska trupper i muslimska länder, dels mot regimer som anses, av nätverken, vara 
korrumperade och inte stå för den tolkning av islam som nätverken anses vara den enda 
sanna. Även västvärldens sekularisering och materialism görs till mål för angrepp från 
miljöns extremister. 

Målet är att genom våld införa ett islamistiskt styre och återinföra den muslimska 
storhetstiden. Västvärldens materialism är inom den våldsbejakande islamistiska 
extremismen förhatlig. Kapitalism och sekularisering ses som tecken på att det råder 
okunskap och barbari i världen. 

Dessa nätverk jobbar med att sprida ett våldsbejakande budskap, rekrytera fler aktiva 
anhängare, ge ekonomiskt och praktiskt stöd etc. 

I P1-morgon den 2 februari 2018 kunde man höra Mikael Krona, forskare på terrorgrupper, 
tala om hur bland annat IS (Islamiska staten) är väldigt duktiga på att jobba på två fronter 
vid rekrytering. Det görs dels digitalt men även genom fysisk kontakt. I intervjun tar han upp 
att de är väldigt duktiga på att få dem som vill ansluta sig till IS att känna sig delaktiga och 
inkluderande. Detta oavsett var i världen de befinner sig. Enligt Mikael Krona är detta en 
viktig kunskap att ha med sig i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande islamistisk 
extremism.7 

4 Förvaltningens ansvar 
Att arbeta förebyggande för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism förutsätts 
det att det finns samordning och ett samarbete inom kommunen samt med berörda externa 
aktörer. Säkerhetssamordnaren bör vara den utsedda funktion som ansvarar för arbetet mot 
våldsbejakande extremism. Säkerhetssamordnaren ska ha ett tydligt mandat att 
sammankalla samverkansgrupper och vara en kontaktpunkt och kanal för åtgärder vid 
behov. Det krävs en tydlig och uttalad ansvarsfördelning så att information kan föras vidare 
till rätt funktion.  

Det är viktigt att det finns ett förebyggande arbete för att man kan förhindra individer att 
lockas in till de olika våldsbejakande extremistiska miljöerna.  

För att detta arbete ska bli verkningsfullt krävs samordning, samarbete och kontinuerlig 
uppföljning. 

Flertalet verksamhetsområden inom Ulricehamns kommun ska samverka i det förebyggande 
arbetet mot våldsbejakande extremism. Det omfattar: 

 
6 DS 2014:4 Våldsbejakande extremism i Sverige – nuläge och tendenser 
7 P1-morgon 2 februari 2018 (1.19.00-1.25.00 in i programmet) 
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- Sektor Lärande 

- Sektor Välfärd 

- Sektor Service (kultur och fritid) 

Arbetsuppgifter för kommunens säkerhetssamordnare: 

- Ansvara för en uppdaterad lägesbild över situationen lokalt, nationellt och globalt i 
samarbete med kommunens verksamheter och externa aktörer så som polis och 
civilsamhället. 

- Upprätta en kontakt och samverkan med polis, civilsamhället, föreningar och 
religiösa samfund. 

- Ansvara för att utbildningar genomförs inom kommunen i syfte att värna demokratin 
mot den våldsbejakande extremismen och för utökad kunskap. Vissa av 
utbildningarna kan genomföras för att uppnå specifik spetskompetens inom 
förvaltningen. 

- Att kommunicera ut denna handlingsplan 

Åtgärder 

 Identifiera samverkansaktörer och få kontaktpersoner hos dessa 

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

 

5 Förebyggande åtgärder 
En uppdaterad lokal lägesbild ger goda förutsättningar för ett framgångsrikt arbete. 
Lägesbilderna ska innehålla information om den autonoma miljön, vit makt-miljön och den 
våldsbejakande islamistiska extremismmiljön, deras närvaro och aktiviteter. 

För att skapa bra lägesbilder krävs det att olika aktörer samverkar. Handlingsplanen mot 
våldsbejakande extremism kommer att kopplas till lokala Brå och arbetsgruppen organiserad 
brottslighet där man kommer att arbeta med att, utifrån en omvärldsanalys, ta fram lokala 
lägesbilder och orsaksanalyser i syfte att fördjupa kunskapsbilden av eventuella 
problemområden och vidta relevanta åtgärder. I arbetsgruppen som leds av kommunens 
säkerhetssamordnare kommer det att finnas representanter för sektor lärande, sektor, 
välfärd, sektor service (kultur och fritid) samt kommunens fastighetsbolag STUBO AB. Som 
extern aktör kommer polisen att bjudas in.  

Samverkan är nyckel till framgång. Att förebygga att en ung människa dras in i 
våldsbejakande extremism är ingen ”quick fix”. Det är ett långsiktigt arbete. Därför är 
förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism ett av flera perspektiv inom 
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brottsförebyggande arbetet. Man kan använda mycket av den kunskap som finns inom det 
brottsförebyggande arbetet generellt. 

I det förebyggande arbetet är det viktigt att kontinuerligt föra en dialog med det civila 
samhället om våldsbejakande extremism. Det kan till exempel röra sig om idrottsföreningar, 
trossamfund eller andra ideella organisationer. När aktörer inom det civila samhället tar 
initiativ är det viktigt att kommunen stödjer detta. 

Det förebyggande arbetet kan bedrivas på flera preventionsnivåer.8 

Nivå 1: Generella förebyggande insatser 

I arbetet med alla unga, inte bara specifika riskgrupper, kommer några ur riskgrupperna att 
identifieras. Det finns ett brett spektrum inom kommunen som bedriver ett generellt 
brottförebyggande arbete. Till exempel skolan, fritids- och ungdomsverksamheten, förskolan 
och socialtjänsten. 

Nivå 2: Specifika förebyggande åtgärder 

Här jobbar man mer med målriktade insatser mot specifika problem eller unga i riskgrupper. 
Insatsen är resursorienterad och siktar på att erbjuda attraktiva alternativ. 

Nivå 3: Individinriktade förebyggande insatser 

En insats som riktar sig mot enskilda individer som har ett riskbeteende. Insatsen kan handla 
om att utreda, anpassa erbjudanden och åtgärder så som mentorer, stödpersoner, 
undervisningsstöd, praktikplatser eller arbete. 

Åtgärder 

 Utse funktioner som ska sitta med i arbetsgruppen organiserad brottslighet 

 Bjud in externa aktörer så som polisen 

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

 Identifiera viktiga delar i civilsamhället 

5.1 Samverkansaktörer 
Samverkan ska ske på alla preventionsnivåer och det ska inkludera skola, socialtjänst, 
fritidsverksamhet, kommunens säkerhetssamordnare och polis. Det bör även inkludera 
samfund, föreningsliv och närliggande kommuner. Kontinuerlig dialog med Länsstyrelsen i 
Västra Götalands län bör också eftersträvas. 

Åtgärder 

 Bygga upp samverkansstrukturer och nätverk utifrån behov 

 
8 http://samtalskompassen.samordnarenmotextremism.se/metod/forebyggande-arbete/ 
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 Bygga samverkansstrukturer utifrån redan existerande nätverksgrupper 

6 Anhöriga som central aktör 
Anhöriga till personer som anslutit sig till våldsbejakande extremistmiljöer kan spela en 
central roll i att hindra och motverka radikalisering. De kan behöva stöd och det stödet kan 
komma från kommunen, hälso- och sjukvården och ideella verksamheter. 

Åtgärder 

 Se över vilka verksamheter som kan bli mottagare av frågor kring våldsbejakande 
extremism 

 Sprida information till kommunens invånare om vart de kan vända sig med frågor 
kring våldsbejakande extremism 

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

7 Uppföljning 
För att öka effektiviteten i det förebyggande arbetet krävs det att man kontinuerligt följer upp 
det arbete som bedrivs. Uppföljningen kan med fördel inkludera omvärldsbevakning och 
aktuell forskning. 

Åtgärder 

 Plan mot våldsbejakande extremism ska revideras senast efter fyra år eller vid behov, 
exempelvis när samverkansöverenskommelsen mellan Ulricehamns kommun och 
lokalpolisområde Borås ska revideras. 
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Bakgrund 
Kommunerna Tranemo och Ulricehamn har sedan 2010 en samverkan kring It-frågor. En 
gemensam samverkansnämnd för it har skapats med ledamöter från båda kommunerna. 
Nämndens uppdrag styrs i grund och botten av reglemente och samverkansavtal. Då It är ett 
förändligt område görs årligen en beställning från kommunstyrelsen i båda kommunerna till 
samverkansnämnden genom detta ramuppdrag. 
 

Syfte 
Ramuppdraget är beställningen från Tranemo och Ulricehamns kommuner till 
samverkansnämnd It utifrån It-samverkan. Ramuppdraget beskriver hur förhållningssättet 
mellan kommunerna och It ska fungera. 
 

Inledning 
It ansvarar för att tillsammans med verksamheterna och med upphandling sköta de 
avtalsområden som ligger inom ramuppdraget. Till dessa områden räknas i första hand det 
som It själva är systemägare för det vill säga teknisk It-infrastruktur (se nästa stycke) 
inklusive fast och mobil telefoni. It är tillsammans med verksamheterna ansvariga för att 
avropsbara avtal finns för produktförsörjning inom området för exempelvis skrivare, 
kopiatorer, datorarbetsplatser, skoldatorer, mobila enheter som smartphones och surfplattor. 
It:s kompetenser krävs även i de upphandlingar som verksamheterna genomför. Här ska It 
medverka vid behov. It-enhetens resurser skall stödja de utvecklingsuppdrag som prioriteras 
i It-styrgruppen. It-enheten ska vara ett stöd för verksamheterna i det vardagliga arbetet där 
It nyttjas som resurs för att nå verksamheternas mål. 

Till teknisk It-infrastruktur räknas nätverk (aktiv utrustning inklusive reservkraft (UPS), 
mjukvara och kommunikation till internet, plattform för fjärråtkomst/distansarbete, 
telefonväxel inklusive hänvisningssystem, e-postsystem, Microsoft 365, katalogtjänst (den 
användare loggar in och tilldelas behörighet i), struktur för lagring (av filer) samt system för 
säkerhetskopiering och serverrum med UPS. It räknas som systemägare och förvaltare av 
teknisk It-infrastruktur (TIS). I arbetet ingår att jobba proaktivt med informationssäkerhet. 

Ändringar i ramuppdrag och utvecklingsärenden 
Större ändringar i detta ramuppdrag sker en gång per år eller vid akuta behov (lagändring). 
Förslag på ändringar förs genom processen för beställar-It, det vill säga bereds av It-forum 
utveckling och lyfts vidare till It-styrgrupp, för att slutligen föras vidare för politisk 
behandling i respektive kommunstyrelse. Sedan förs uppdrag och tjänstekatalog upp för 
beslut i samverkansnämnd It. 
 
Utveckling av våra It-miljöer sker löpande och kontinuerligt av så väl It som av 
verksamheterna. Alla förändringar av It-miljön som inte ryms inom applikationsavtal eller 
detta ramuppdrag ska beredas som utvecklingsärenden. Mindre utvecklingsärenden hanteras 
inom ramen för It-strategens mandat medans större förändringar prioriteras av It-
styrgruppen. 
 
När nya/förändrade tjänster är införda och leverans från It sker, upprättas applikationsavtal. 
Saknas definition av ny tjänst tas beskrivning fram till ramuppdraget och 
tjänstefieringsgruppen prissätter tjänsten. Ramuppdraget och prislistan uppdateras med 
beskrivning av tjänsten till kommande år. 
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Utvärdering av ny teknik, så kallade pilotprojekt ska även de passera It-forum utveckling som 
ett utvecklingsärende. Detta gäller både för It och för övriga verksamheter. 
 
Utvärdering av ny smartphone eller exempelvis ny version av kontorsstöd ingår som en del av 
uppdraget att tillhandahålla en befintlig funktion/It-tjänst/produkt. Detta gäller så länge 
utvärderingen kan göras via avrop inom upphandlade avtal. 
 
Förändringar från tidigare ramuppdrag 
Redaktionella ändringar i form av språk och benämningar samt omflytt av styckenas ordning 
för att få en överskådligare och mer lättläst text. 

Under rubriken Inledning har följande mening lagts till: It-enheten ska vara ett stöd för 
verksamheterna i det vardagliga arbetet där It nyttjas som resurs för att nå verksamheternas 
mål. 

Under rubriken Avrop av enheter och inventarieregister har meningen ”All utrustning som 
kan lagra information ska utan undantag registerhållas av It.” tagits bort. 

Under rubriken Ändringar i ramuppdrag och utvecklingsärenden har två stycken lagts till. 
Stycken inleds med Utveckling av våra It-miljöer... respektive När nya/förändrade 
tjänster... Texterna förtydligar när ett ärendet bedöms som utvecklingsärende samt hur nya 
tjänster tillförs i ramuppdrag respektive prislista. 

Ny huvdrubrik, System, tjänster och arbetsätt har lagts till för att matcha inledning samt för 
att få med en inledande text som beskriver It kontra verksamhetens ansvar. Stycket är nytt 
men baserar sig på tidigare skrivningar i inledningen. 

Rubriken Arbetssätt med underliggande text har lagts till för att förtydliga hur It arbetar som 
ett aktivt stöd för att verksamheterna ska nå sina mål. 

Under It-support i bilaga 1 har målsättningen på lösta ärenden i first line support ökat från 
40% till 50%. Ändring har även gjorts att svar på kundenktäten följs av IT. 

Under rubriken Grundläggande tillgänglighetskrav till funktioner har målsättningen för 
oplanerade avbrott sänkts från 10 till 5. 

Tidigare fanns rubrikerna Mobiltelefon, Surfplatta och Mobil och Surfplatta. Dessa rubriker 
är nu sammanslagna till Mobiltelefon och Surfplatta. 

System, tjänster och arbetsätt  
It ansvarar för att tillsammans med verksamheterna och med upphandling sköta de 
avtalsområden som ligger inom ramuppdraget. På så sätt kan rätt system och tjänster 
tillhandahållas för It och verksamheterna för att nå sina mål. I huvudsak ansvarar It för att 
utforma arbetsätt och rutiner för de system och tjänster som ligger inom Its ansvarsområden 
medans verksamheterna själva ansvarar för att utforma arbetsätt och rutiner för de system 
och tjänster som ägs och förvaltas av verksamheterna. För gemensamma plattformar ska It 
och verksamheterna samarbeta i utformandet av arbetssätt och rutiner.  

Avrop av enheter och inventarieregister 
Kommunerna eftersträvar ett definierat utbud av datorer, smartphones och surfplattor. Detta 
utbud förvaltas av It utifrån arbetet i It-forum drift. Den ram som finns för detta arbete är de 
upphandlade avtal till vilka kommunerna är avropsberättigade. Alla inköp av denna typ av 
utrustning ska skötas av It eller ske med Its kännedom. Vid val av utrustning ska utrustning 
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med en längre livstid prioriteras framför utrustning med kortare kalkylerad livslängd 
(tillverkarens standardgaranti). Detta för att uppnå en balans mellan konsekvens för miljö 
och konsekvens för ekonomi. Vidare ska arbetet kring produktförsörjning vara i balans med 
krav på god ekonomisk hushållning. 

Datorarbetsplats (stationär/bärbar), skrivare/kopiatorer, skärmar ska väljas utifrån krav på 
en teknisk livslängd av minst fyra år. Denna typ av utrustning hyrs ut till verksamheterna. 
Hyran består av kostnaden för utrustningen och supporten av den. It meddelar i prislistan 
vad som gäller. Elevdatorer har en separat hantering avseende teknisk livslängd som 
överenskommes med lärandet inom respektive kommun. 

Beskrivning av applikationer (verksamhetssystem) 
Applikationsavtal tas fram av It tillsammans med respektive systemägare för alla 
applikationer som It driftar. För mindre applikationer, integrationer och molntjänster kan 
det räcka med en kostnadsbeskrivning. Avtalen stäms av och revideras vid möte en gång per 
år. It kallar verksamheten till dessa möten. 
 
Avtalet skall innehålla: 
 
En beskrivning av applikationen. 

Kostnader för drift av applikationen nedbruten på: 
Server 
Databas 
Integrationer 
Lagring 
Kommunikation 
Backup 
Support (personal) 
Supportverktyg 

Its ansvar (arbetsuppgifter utifrån teknisk systemförvaltning) 
 
Verksamhetens ansvar (arbetsuppgifter utifrån systemförvaltning) 

Systemskiss som beskriver applikationens olika komponenter i relation till varandra. 
Kostnaderna räknas fram utifrån en matematisk schablonmodell som tillsammans tagits 
fram av kommunernas ekonomer och It utifrån de kostnader som finns. I samband med 
införandet av den nya kostnadsmodellen 1 januari 2016 fördelades It:s ram ut till befintliga 
verksamheters applikationer. Prislistan revideras en gång per år i samband med årsskifte. 
 
Aktuella kostnader för applikationsdrift beskrivs i prislista på intranätet. 

Molntjänster och Software as a service (SaaS) 
Vid övergång till molntjänst/SaaS är det viktigt att It och verksamheten samråder. Det är 
viktigt att både säkerhetsmässiga (knutna till kommunens förmåga), verksamhetsmässiga, It-
tekniska och de juridiska aspekterna ses över innan en förändring igångsätts. Detta görs 
genom informationsklassning i KLASSA och säkerhetsanalys. Ekonomisk kostnadsanalys 
skall genomföras då en applikation kan medföra kostnader internt då även applikationen är 
installerad externt hos leverantör. Om kostnader uppstår internt ska ett applikationsavtal 
upprättas. 
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System för ärenderegistrering It 
Det helpdesksystem som It använder ska kunna användas av övriga verksamheter om så 
önskas. Detta kräver givetvis överenskommelser med It utifrån resurs/kostnad. It är 
systemägare för detta system. 
 
Driftmeddelanden 
It ska använda kommunernas respektive Intranät (eller den plats som kommunerna anvisar) 
som plats för sin information gällande driftinformation, tjänster, avtal och priser. 
Incidentrapportering 
It ska självständigt rapportera It-incident på det sätt som kommunerna anvisar. De 
kommunala verksamheterna rapporterar incidenter för sin verksamhet. 

Arbetssätt 
It är uppdelade i tre team, användarstöd, verksamhetsstöd och infrastruktur.  

Användarstöd består av en first line support, en helpdesk med supportspecialister och it-
koordinator. First line support är den generella supporten med bred kunskap som hanterar 
all inkommande förfrågan om support från verksamheterna. Till användarstöd hör även en 
second line support med it-tekniker. Här hamnar ärenden som kräver mer support, t.ex. har 
behov av längre handläggningstid eller besök på plats. 

Verksamhetsstöd består av it-tekniker, e-samordnare och projektledare. Här finns en 3rd line 
support för ärenden som kräver mer specifik expertis när det gäller stöd till användare och 
felsökning av verksamhetssystem och gemensamma plattformar.  

Infrastruktur består av it-tekniker. Här finns en 3rd line support för ärenden som kräver mer 
specifik expertis när det gäller stöd till användare och felsökning av gemensamma 
plattformar. 

Verksamhetsstöd och Infrastruktur arbetar med underhåll och utveckling av 
verksamhetssystem, verktyg och gemensamma plattformar. Infrastruktur hanterar även 
frågor kring informationssäkerhet. 
 

Datakommunikation och fastigheter 
För att It-stöd ska fungera krävs att It har fast nätverksanslutning till varje 
verksamhetsadress. Fiber fram till verksamhetsadress och nät i byggnad (data + el) bekostas 
av respektive kommun i samband med etablering. Underhåll av fiber och nät i byggnad 
bekostas av respektive kommun.  

It och relation med fastighetsägare 
För att få en smidighet i arbetet krävs en god dialog mellan It och respektive fastighetsägare 
vid förändringar. It ska kallas till projektmöten av fastighetsägaren när så behövs. 

Installationer i fastighet 
It talar om vad för skåp, stativ eller liknande som önskas. It ska vare sig montera eller anvisa 
var fast installation ska ske i byggnad. Detta åvilar fastighetsägaren. It monterar sedan aktiv 
utrustning i dessa av fastighet monterade skåp/stativ. Beskrivningar och krav beskrivs i 
dokumentet It-teknisk plattform. 
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Reservkraft, kyla och brandskydd 
Det finns inga krav på lokal reservkraft utifrån It-stöd på någon verksamhetsadress. 
Undantagen är: kommunhuset i Tranemo och stadshuset i Ulricehamn som är 
ledningsplatser vid kommunernas krishantering. 
 
Knutpunkter i kommunnät och driftplatser måste prioriteras avseende reservkraft. Detta för 
att delar av kommunnät inte ska slås ut vid kortare lokalt strömavbrott i knutpunkt. Fyra 
timmars driftreserv är tillräckligt för knutpunkt. För driftplats krävs även reservkraft matad 
med diesel som ständigt är beredd att utan manuell betjäning gå in och ta över 
spänningsmatningen till driftplats. 
 
Kylanläggning tillhandahålls av fastighetsägaren. It har rätt att påverka utformningen av 
denna. 
 
Brandskydd tillhandahålls av fastighetsägaren. It har rätt att påverka utformningen av detta. 
 
Dessa installationer ska uppfylla de krav som för närvarande ställs av Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap eller motsvarande krav som blivit gängse praxis. 

Fakturering 
It fakturerar tillbehör/tjänster som exempelvis USB-minnen andra åtaganden (exempelvis 
persontid) löpande. It fakturerar It-stöd/fast telefoni/applikation varje tertial (jan-maj-sep) 
till Tranemo kommun och interndebiterar verksamheterna i Ulricehamns kommun 
månatligen. 

It fakturerar central kostnad en gång per år. 
 
De debiteringsunderlag som levereras med It-fakturor avseende funktion/utrustning ska 
upplysa om vad som förändras från tidigare faktura utifrån funktion/utrustning. 
Fakturering sker ned på enhetsnivå utifrån överenskommelse med respektive kommun. 
Kommunernas verksamheter är ansvariga för att uppdatera inventarieregistret 
(tillhandahållet av It) vid personalomsättning eller flytt. 
It är ansvariga för att se till att bara aktiv (levererad) utrustning debiteras (se till att inaktiv 
utrustning avförs utan dröjsmål). 
Utrangerad utrustning ägs av It och hämtas av It. Uttjänt smartphone/surfplatta returneras 
till It för miljöåtervinning. 
It har rätt att tillämpa uppsägningstid/bindningstid för tjänst när det ligger finansiering av 
produkt i avtalet. När kund önskar säga upp utrustning i förtid (hyra kvar) försöker It fördela 
om utrustning till annan kund, dock ligger kostnaden kvar på den nuvarande 
kostnadsbäraren (kund) till dess att omfördelning av utrustning skett. 
 
Vid stöld (eller annan försäkringsskada) av utrustning sköter den som har 
arbetsmiljöansvaret för respektive lokal polisanmälan av Its utrustning. Dialog sker sedan 
med It utifrån hur skadan kan regleras. 
 
En uppsagd applikation debiteras inte från och med kommande år. En ny applikation 
debiteras från och med kommande år.  
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Utköp av datorer och annan utrustning 
Anställd har möjlighet att köpa ut dator för privat bruk. Anställd erbjuds att i första hand 
köpa sin egen tjänstedator. Har den anställde ingen personlig dator erbjuds anställd att köpa 
annan återlämnad dator, förutsatt att det finns tillgängliga datorer. Försäljning genomförs 
under följande förutsättningar. 

- Endast datorer vars hyrestid är avslutad kommer vara tillgänglig för försäljning, i 
samband med utbyte av utrustning. 

- It kommer att fastställa priser utifrån marknadsmässig prissättning, därmed kommer 
inte någon förmånsbeskattning bli aktuell 

- Datorerna säljs i befintligt skick utan garantier och support från It/kommunen. 
- Datorerna kommer att debiteras i form av nettolöneavdrag 

Av informationssäkerhetsmässiga skäl kommer utrustningen innan överlåtelse till den 
anställde att raderas och ominstalleras. Datorn säljs med ursprungsoperativsystem och inga 
andra programvaror.  

Ingen annan utrustning är tillgänglig för utköp. 
 
All It-relaterad utrustning som använts vid kommunerna ska raderas av certifierad 
leverantör innan vidareförsäljning.   
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Bilaga 1 

Krav och funktionsbeskrivning för It-support och It-stöd 
 
It-support 
Öppettider helgfria dagar: 

måndag-torsdag  7.30–16.30  
fredag   7.30–16.00 

Supportärenden ska i första hand lösas av användarstödet. Om inte går ärendet vidare till 
verksamhetsstöd och infrastruktur. 

Målsättningen är att 50 % av ärendena ska lösas av användarstödet. Detta ska följas upp 
tertialsvis. 

Handläggningstider för felanmälan gällande ”intefunktion” ska om möjligt hålla sig inom en 
(1) arbetsdag. It skall sträva efter att lösa problem så fort som möjligt.  

Med ”intefunktion” menas att något enligt listan nedan inte fungerar: 

• Datorarbetsplats, enheten skall starta och du skall kunna logga in. 
• Behörighet till rätt information utifrån din roll som elev, anställd, förtroendevald, 

konsult eller liknande 
• Skriva ut, gäller nätverksskrivare 
• Spara information på anvisade lagringsplatser, personlig mapp eller gemensam 

utifrån tillhörighet i grupp (exempelvis P och G) 
• Kunna få återställt information från anvisade lagringsplatser, personlig mapp eller 

gemensam utifrån tillhörighet i grupp (exempelvis P och G) 
• Skydd av information genom uppdaterat klientskydd och spamskydd.  
• Uppdaterat filter för blockering av webbplatser med pornografiskt och annat 

olämpligt innehåll 
• Trådlöst nätverk 
• Fast telefon och hänvisningssystem 
• E-post med kalenderfunktion 
• Infocaption, att plattformen för guiderna fungerar 
• Office programmen skall gå att starta 
• Mobil åtkomst på distans  
• Distribution av programvaror, att plattformen för att installera program fungerar 

 

Vid pågående ärende kan kund kontakta tilldelad tekniker direkt. 

Åtgärdstiden ska maximalt uppgå till en (1) arbetsdag för ärenden gällande ”intefunktion” 
och följas upp tertialsvis. 

Slumpenkät ska skickas ut till 25 % av alla avslutade ärenden för att följa upp: 

 Anser du att It löste ditt ärende/problem tillfredsställande? 
 Hur upplevde du It-personalens bemötande i samband med ditt ärende? 

Svaren följs upp internt på It. 
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Supportnivåer 
Det finns tre olika supportnivåer. 
 

1. Hanterad datorarbetsplats  
För hanterad dator ansvarar It för supportkedjan. 
 

2. Hanterad datorarbetsplats utan support (lärardator) 
För hanterad dator utan support fördelas ansvaret för supportkedjan:  
 
Its åtagande: 

 Åtkomst till wifi, nätverk, intranät, internet 
 Användarens konto och e-post 
 Åtkomst till G och P 
 Programpaketering vid fler installationer än fem 
 Utskrift 

 
Verksamhetens åtagande: 

 Användarstöd 
 Påbörja felsökning, samt fortsätta med stöd från it 
 Ominstallation 
 Felanmälan av hårdvara 
 Programinstallationer 

 
3. 1:1 (elevdator) 

För 1:1 dator fördelas ansvaret för supportkedjan: 

Its åtagande: 

 Åtkomst till wifi, nätverk, internet 
 Användarens konto och e-post 

Verksamhetens åtagande: 
 Användarstöd 
 Påbörja felsökning, samt fortsätta med stöd från it 
 Ominstallation med Usb 
 Felanmälan av hårdvara 
 Programinstallationer 
 Utskrift 

 
Övriga funktioner/tjänster 
It-beredskap 
Tillgänglighet, övrig tid dygnet runt då inte it-supporten har öppet. Gäller problem som 
påverkar driften av verksamheten och inte kan vänta till IT-supportens ordinarie öppettider. 
Ärenden inkomna under beredskapstid faktureras verksamheten. Minsta debiterbara tid är 
en halvtimma.  

Beredskapsärenden ska följas upp tertialsvis. 

Grundläggande tillgänglighetskrav till funktioner 
Det ska eftersträvas en teknisk tillgänglighet till It-funktioner till 99,45% av tiden på ett år. 
Det skapar utrymme för ett servicefönster per månad á fyra timmar. Detta infaller tredje 
tisdagen varje månad kl 18.00–22.00. Tid för oplanerade strömavbrott räknas ej.  
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Avbrott/incidenter ska följas upp tertialsvis. Avbrott och incidenter ska inte överstiga fem (5) 
stycken per år. 

Användarkonto för ej anställd 
Användarkonto till personal/person som inte är anställd i kommunen beställs via formulär 
på intranätet. Får ansökas av chef eller annan utpekad person. 
 
Upplägg av funktionsadress 
Funktion inom en verksamhet/enhet, som ur ett medborgarperspektiv har behov av en direkt 
e-postadress. Funktionsadresser beställs via supporten. 
 
Tillgång till programvara utanför standardutbudet 
IT-supporten skall vara behjälplig med att installera arbetsrelaterade program som saknas i 
Software Center.  
 
Datorarbetsplats  
Debiteras via hyra. Förnyas automatiskt med ny hårdvara efter 48 månader. Modellutbud 
med priser ligger på intranätet. Nybeställning sker via supporten. 
 
Hanterad datorarbetsplats utan support 
Inom lärandet finns hanterad datorarbetsplats utan support. Debiteras via hyra. Hårdvara 
byts ut efter överenskommelse med lärandet. Modellutbud med priser ligger på intranätet. 
Beställs via supporten. 
 
Elevdator 
Debiteras via hyra. Modellutbud med priser ligger på intranätet. Beställs via supporten. 
 
Korttidshyra bärbar PC 
Ett antal bärbara datorer, att hyra på korttid, finns i respektive kommun på Its kontor. 
Minsta debitering är en vecka. Beställs via supporten. Prislista finns tillgänglig på intranätet. 
 
Fysisk flytt av datorutrustning på plats 
Görs i första hand i verksamheten. Beställs det av It via supporten debiteras verksamheten 
per timme. Prislista finns tillgänglig på intranätet. 
 
Mobiltelefon och surfplatta 
Vid leverans av nya mobiler och surfplattor kommer enheterna vara managerade 
(styrda/hanterade) via ett tekniskt verktyg (MDM). Detta gör det möjligt för It att sätta upp 
konfiguration för åtkomst av nätverk och e-post. Denna typ av support ingår i enhetens 
serviceavgift. Övrig support av applikationer och handhavande ansvarar respektive 
verksamhet för. Behövs ytterligare support beställs detta från It och debiteras per timma. 
 
Mobiltelefoner debiteras vid inköp och löpande med serviceavgift. Modellutbud med priser 
ligger på intranätet. Beställs via supporten. 
 
Surfplattor debiteras via hyra. Modellutbud med priser ligger på intranätet. Beställs via 
supporten. 
 
Skrivare  
Debiteras via hyra. Modellutbud med priser ligger på intranätet. Beställs via supporten. Till 
nätverksskrivare rekommenderas att koppla tjänsten ”follow me print” vilken möjliggör 
utskrift till alla skrivare med denna funktion i hela kommunen. 
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Accesspunkt – trådlöst nätverk 
Debiteras via hyra. Beställs via supporten. Debiteras beställande/nyttjande verksamhet. Den 
beställande verksamheten bekostar installation av accesspunkter. 
 
Tillbehör 
Debiteras som löpande inköp. Exempelvis väskor, fodral, skal, hörlurar mm. Beställs via 
supporten. 
 
Övervakningskameror 
Lösningar för övervakningskameror ska integreras i befintlig infrastruktur. Kameror ansluts 
till nätverket, information lagras hos It och åtkomst till lagrad information sker via den 
anställdes dator. Debitering sker enligt fastställd prislista som ligger på intranätet. Nya 
systemuppsättningar drivs som utvecklingsärenden, komplettering i befintliga lösningar kan 
beslutas av It-strateg. 
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Prislista IT-enheten 2021 
 

 
Nedan framgår priser för It-enhetens tjänster för It-stöd. Generellt tillkommer hyra 
för hårdvara. Dock finns två undantag där tjänst innehåller hårdvara. De krav som 
kommunerna ställer utifrån servicenivå framgår av ramuppdrag. 
 
 

Tjänst/service 2021 2020 

Service PC 2 820 2 868 

Service PC ohanterad 384 384 

Service PC utan support 876 924 

Service pekplatta admin*** 924 924 

Service pekplatta skola*** 480 480 

Service skrivare 2 436 2 484 

Service trådlös accesspunkt* 2 928 2 916 

Service tunn klient 2 820 2 868 

Anknytning i växeln** 1 238 1 209 

Officelicenser 1 966 1 966 

Smartphone adm*** 504          504 

Smartphone skola*** 240          252 

Övervakningskamera 504          564 
 
 
 
*Hårdvara ingår 
**Hårdvara (en stationär ip-telefon) och samtalskostnader ingår 

***I priset ingår kostnader för manageringsverktyg  
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Prislista applikationer Tranemo kommun 
 

Applikationer Pris 2021 Pris 2020 

Adato/Novi 33 503 0 

Agresso 230 097 255 230 

ARC GIS/GEOSECMA 209 262 210 702 

ARX 44 470                           0 

Bewator 44 470 47 034 

CitectSCADA 45 219 64 009 

EDP Future (WinSam, Mobile, Winhyr) 58 262 60 053 

FRI 55 101 55 264 

IA-systemet (KIA) 33 512 37 106 

ImageVault 45 219 47 549 

Infomentor 34 852 39 517 

Intranät Tranemo 44 470 47 034 

ITS Learning 33 503 41 805 

Lex 193 536 192 681 

Mikromarc 30 813 33 453 

Mobilus Pro 35 337 47 549 

Nilex 38 598 42 035 

PMO 51 967 49 375 

Siemens Desigo Insight 39 529 42 919 

Stratsys 33 503 0 

TES 57 347 73 785 

Tieto Education 215 879 212 490 

TimeCare/Pool 184 256 193 992 

Treserva 188 225 196 334 

VA-banken 36 086 39 319 

Webbplatsen (extern-WWW) 60 643 61 205 

WebVision 44 470 47 034 

WinLas 39 529 42 919 

Visitlog 45 219 0 

Visma Personec P 202 531 207 936 
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Prislista applikationer Ulricehamns kommun 
 

Applikationer Pris 2021 Pris 2020 

Accorda/BRA Flyktingadministration 60 050 60 533 

Actor Kassasystem 60 050 60 533 

ARC GIS/Geosecma 335 957 329 079 

ARX 72 745 73 149 

Axiell Book-IT 72 279 68 912 

Bildfabriken 58 788 59 907 

Budget och Prognos 74 007 73 775 

Comprima 74 007 73 775 

Demos/Demografen 65 766 66 528 

EDP Vision 298 668 284 976 

Ephorte 323 338 325 326 

FRI 74 007 73 775 

Galaxy 60 050 60 533 

IA-systemet (KIA) 65 938 64 316 

Infomentor 64 809 63 671 

Intranät Ulricehamn 98 059 163 129 

Itella 58 788 59 907 

Kabona Mybis 80 877 78 797 

Mitt bygge Esmeralda 72 745 73 149 

Mobilus Pro 74 007 73 775 

NetLoan 72 745 73 149 

Nilex 64 656 64 903 

PMO 80 494 77 776 

QlikView 287 853 295 089 

Raindance 346 499 353 589 

Siemens Desigo Insight 65 766 66 528 

Stratsys 61 566 63 671 

Tendsign 61 566 63 671 

TES 105 706 102 134 

Tidomat 65 918 65 528 

Tieto Education 325 336 317 607 

TimeCare/Pool 317 850 291 100 

Treserva 287 325 292 351 

Troman - Valman 72 745 73 149 

Webbplatsen (extern-WWW) 96 922 97 012 

WinLas 64 656 64 903 

Visma Personec P 295 313 299 353 

Visualarkiv 74 007 0 
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Ansökan om investeringsmedel för övriga projekt 
2021 
Dnr 2020/590 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för övriga projekt, totalt 0,6 mnkr, kan finansieras via avsatta medel i 
posterna ”utbyggnad av stadsmiljöavtalet”, 0,1 mnkr, och ”Entré Ulricehamn”, 0,5 mnkr, i 
investeringsbudgeten för 2021. 
 
Övriga driftskostnadskonsekvenser, 3 tkr per år, beaktas i budget 2022. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för projektering av Entré Ulricehamn, 0,5 
mnkr, samt utbyggnad av cykelgarage, 0,1 mnkr. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av Kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2021. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Övriga driftskostnadskonsekvenser, 3 tkr per år, beaktas i budget 2022. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2020-11-10 från samhällsbyggnadschef  
2 Investeringskalkyl Projektering entre Ulricehamn 
3 Investeringskalkyl för cykelgarage Stadsmiljöavtalet 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för övriga projekt, totalt 0,6 mnkr, kan finansieras via avsatta medel i 
posterna ”utbyggnad av stadsmiljöavtalet”, 0,1 mnkr, och ”Entré Ulricehamn”, 0,5 mnkr, i 
investeringsbudgeten för 2021. 
 
Övriga driftskostnadskonsekvenser, 3 tkr per år, beaktas i budget 2022. 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-11-10 

Tjänsteskrivelse Ansökan om investeringsmedel för 
övriga projekt 2021 
Diarienummer 2020/590, löpnummer 3466/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för övriga projekt, totalt 0,6 mnkr, kan finansieras via avsatta medel i 
posterna ”utbyggnad av stadsmiljöavtalet”, 0,1 mnkr, och ”Entré Ulricehamn”, 0,5 mnkr, i 
investeringsbudgeten för 2021. 
 
Övriga driftskostnadskonsekvenser, 3 tkr per år, beaktas i budget 2022. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för projektering av Entré Ulricehamn, 0,5 
mnkr, samt utbyggnad av cykelgarage, 0,1 mnkr. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av Kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2021. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Övriga driftskostnadskonsekvenser, 3 tkr per år, beaktas i budget 2022. 
 
 
Ärendet 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för övriga projekt, totalt 0,6 mnkr.  
 
Investeringen kan finansieras via avsatta medel i investeringsbudgeten för 2021, i posterna 
”utbyggnad av stadsmiljöavtalet” och ”Entré Ulricehamn”. Övriga 
driftskostnadskonsekvenser, 3 tkr per år, beaktas i budget 2022. 
 
En kortfattad beskrivning av planerade åtgärder följer nedan: 
 
Projektering av Entré Ulricehamn, 0,5 mnkr  
Projekteringsmedel för utformning av Entré Ulricehamn. Projekteringen ger en 
samordningsvinst i samband med förslag om utbyggnad av gång- och cykelväg utmed R46. 
 
Utbyggnad av cykelgarage, 0,1 mnkr 
Utbyggnad av cykelgarage vid busstationen, enligt beviljat stadsmiljöavtal om stöd för att 
främja hållbara stadsmiljöer. Trafikverket har beviljat stöd på 50% av den totala kostnaden 
som är 0,2 mnkr.  
 
Ekonomichefens yttrande 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2021. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Övriga driftskostnadskonsekvenser beaktas i budget 2022. 
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Beslutsunderlag 

1 Investeringskalkyl Projektering entre Ulricehamn 
2 Investeringskalkyl för cykelgarage Stadsmiljöavtalet 

 
Beslut lämnas till 
Sektorchef 
Ekonomichef  
 
 
 

Sebastian Olofsson Ulrica Fagerson 
Samhällsbyggnadschef Ekonomichef 
Sektor miljö och samhällsbyggnad Kommunledningsstaben 
  

 

Jan-Ove Vilhelmsson 
Gatuingenjör 
Exploateringsenheten 
Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 



Ansökan om investeringsmedel  Projektnr:

Uppgiftslämnare Verksamhet

Ove Wilhelmsson Miljö och samhällsbyggnad

Investeringen tas i bruk år: 2021
Beräknad avskrivningstid: 0 (Ange 3,  5, 10, 15,  20,  33 eller 50 år)

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

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

Projektering entre Ulricehamn 500 000
Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

500 000 500 000
./. Statsbidrag 0
Investeringsutgift, netto 500 000 0 0 0 0 0 500 000

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

7
Summa

Personalkostnader 0
Övriga kostnader 0
Avskrivningar

Internränta 8 500 0 0 0 0 0 8 500
Summa kapitalkostnader 8 500 0 0 0 0 0 8 500
Summa kostnader 8 500 0 0 0 0 0 8 500
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 8 500 0 0 0 0 0 8 500

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:

Ärendegången



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

Avslås T SEK / ÅR:

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

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



Ansökan om investeringsmedel  Projektnr:

Uppgiftslämnare Verksamhet

Ove Wilhelmsson Miljö och samhällsbyggnad

Investeringen tas i bruk år: 2021
Beräknad avskrivningstid: 25 (Ange 3,  5, 10, 15,  20,  33 eller 50 år)

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

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

Utbyggnad av cykelgarage enligt beviljat stadsmiljöavtalet 200 000
Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

200 000 200 000
./. Statsbidrag 100 000 -100 000
Investeringsutgift, netto 100 000 0 0 0 0 0 100 000

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

7
Summa

Personalkostnader 0
Övriga kostnader 0
Avskrivningar 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 24 000
Internränta 1 700 3 332 3 264 3 196 3 128 3 060 17 680
Summa kapitalkostnader 5 700 7 332 7 264 7 196 7 128 7 060 41 680
Summa kostnader 5 700 7 332 7 264 7 196 7 128 7 060 41 680
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 5 700 7 332 7 264 7 196 7 128 7 060 41 680

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:

Ärendegången

Ökade driftkostnader för skötsel 1 st a 2 750 kronor



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

Avslås T SEK / ÅR:

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

Beskrivning av objektet, prestation, kvalitetsmässiga förändringar etc samt övriga kommentarer. Beskriv
eventuella delinvesteringar till följd av investeringen:
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Ansökan om investeringsmedel för diverse 
investeringar inom verksamhet kost 2021 
Dnr 2020/583 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för diverse investeringar inom verksamhet kost 2021, 1,0 mnkr, kan 
finansieras via avsatta medel för Diverse investeringar inom köksverksamheten i 
investeringsbudgeten för 2021. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för verksamhet kost 1,0 mnkr. Investeringen 
möjliggör för verksamheten att uppnå en god och säker arbetsmiljö i kommunens kök.  
 
Investeringen kan finansieras via avsatta medel för Diverse investeringar inom 
köksverksamheten i investeringsbudgeten 2021.   
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2021. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Inga övriga driftkostnadskonsekvenser förväntas. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-11-06 från servicechef  
2 Investeringskalkyl kosten 2021 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för diverse investeringar inom verksamhet kost 2021, 1,0 mnkr, kan 
finansieras via avsatta medel för Diverse investeringar inom köksverksamheten i 
investeringsbudgeten för 2021. 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-11-06 

Tjänsteskrivelse Ansökan om investeringsmedel för 
diverse investeringar inom verksamhet kost 2021 
Diarienummer 2020/583, löpnummer 3409/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för diverse investeringar inom verksamhet kost 2021, 1,0 mnkr, kan 
finansieras via avsatta medel för Diverse investeringar inom köksverksamheten i 
investeringsbudgeten för 2021. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för verksamhet kost 1,0 mnkr. Investeringen 
möjliggör för verksamheten att uppnå en god och säker arbetsmiljö i kommunens kök.  
 
Investeringen kan finansieras via avsatta medel för Diverse investeringar inom 
köksverksamheten i investeringsbudgeten 2021.   
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2021. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Inga övriga driftkostnadskonsekvenser förväntas. 
 
 
Ärendet 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för verksamhet kost, 1,0 mnkr. Investeringen 
möjliggör för verksamheten att uppnå en god och säker arbetsmiljö i kommunens kök. 
 
Verksamheten omfattar 34 kök varav 29 är tillagningskök. De flesta kök har produktion 
större delen av året och det medför en hög belastning på den befintliga maskinparken. 
Dessutom har de moderna maskinerna endast en livslängd på 10–15 år. För att skapa en 
ergonomisk rätt och säker arbetsmiljö i köken krävs det en årlig översyn av maskinparken. 
Med en god och säker arbetsmiljö kan arbetsskador förhindras på ett bättre sätt samt att 
sjukskrivningarna på sikt kan minska.  
 
Investeringen kan finansieras via avsatta medel för Diverse investeringar inom 
köksverksamheten i investeringsbudgeten 2021.   
 
Ekonomichefens yttrande 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2021. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Inga övriga driftkostnadskonsekvenser förväntas. 
 
Beslutsunderlag 
1 Investeringskalkyl kosten 2021 
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Beslut lämnas till 
Sektorchef 
Ekonomichef  
 
 
 

Isabelle Wikström  Ulrica Fagerson 
Servicechef  Ekonomichef 
Sektor service Kommunledningsstaben 
  

 

Anna-Lena Johansson 
Verksamhetschef kost 
Sektor service 

 



Ansökan om investeringsmedel  Projektnr: 48 801

Uppgiftslämnare Verksamhet

Anna-Lena Johansson Kost

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

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

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

Investeringar köksverksamhet 1 000
Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

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

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

7
Summa

Personalkostnader 0
Övriga kostnader 0
Avskrivningar 100 100 100 100 100 100 600
Internränta 17 15 14 12 10 9 77
Summa kapitalkostnader 117 115 114 112 110 109 677
Summa kostnader 117 115 114 112 110 109 677
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 117 115 114 112 110 109 677

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:
Här anges vilka typer av övriga driftskostnader som uppkommer. Kostnaderna ska specifieras med belopp.
Exempel på övriga kostnader kan vara: Lokalvård, El/VA/sophämtning, dvs kostnader som är kopplade till fastigheten.

Länk till guiden: Tjänsteskrivelse för investeringsansökan

https://guider.ulricehamn.se/2662.guide
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Svar på medborgarförslag om att det bör sättas upp 
papperskorgar vid slalombacken 
Dnr 2019/681 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det är Ulricehamn skidcenter AB i Karlstad 
som äger marken.  
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslår Harald Wiman att kommunen ska sätta upp papperskorgar 
och hundbajsbehållare i slalombacken. 
 
Då det är Ulricehamn skidcenter AB i Karlstad som äger marken är de därmed ansvariga för 
att det finns möjligheter att slänga skräp i avsedda behållare. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-11-18 från kanslichef  
2 Medborgarförslag om att det bör sättas upp papperskorgar vid slalombacken 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det är Ulricehamn skidcenter AB i Karlstad 
som äger marken.  
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-11-18 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om att det 
bör sättas upp papperskorgar vid slalombacken 
Diarienummer 2019/681, löpnummer 3282/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det är Ulricehamn skidcenter AB i Karlstad 
som äger marken.  
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslår Harald Wiman att kommunen ska sätta upp papperskorgar 
och hundbajsbehållare i slalombacken. 
 
Då det är Ulricehamn skidcenter AB i Karlstad som äger marken är de därmed ansvariga för 
att det finns möjligheter att slänga skräp i avsedda behållare. 
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag föreslår Harald Wiman att kommunen ska sätta upp papperskorgar 
och hundbajsbehållare i slalombacken. 
 
Då det är Ulricehamn skidcenter AB i Karlstad som äger marken är de därmed ansvariga för 
att det finns möjligheter att slänga skräp i avsedda behållare. 
 
I kontakt med Ulricehamns skidcenter AB hänvisar till de papperskorgar som är uppsatta 
runt om i anläggningen samt till de containrar som finns vid parkeringsplatsen. Det finns 
också möjlighet att sortera tex glas och metall samt att lämna returflaskor till ”pantamera”. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om att det bör sättas upp papperskorgar vid slalombacken 

 
Beslut lämnas till 
Harald Wiman 
kanslichef 
 
 
 

Lena Brännmar Petra Grönhaug 
Kanslichef Utredare 
Kommunledningsstaben Kanslifunktionen 
 Kommunledningsstaben 

 



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 06.12.2019 10:12:08
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.
Ute vid slalombacken slängs det mycket skräp.

I dag har jag plockat två påsar med skräp i slalombacken. Där borde kommunen
för övrigt sätta upp hundbajs behållare.
Kan kommunen sätta upp papperskorgar så blir det kanske bättre.

Förnamn: Harald
Efternamn: Wiman
E-post: hw2238@gmail.com
Adress: Hyacintvägen 1
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Svar på Medborgarförslag om cykelväg mellan Vegby 
och Gällstad 
Dnr 2020/383 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att andra objekt på kommunens prioriterings-
lista för utbyggnad av gång och cykelvägar utmed det statliga vägnätet bedöms komma fler 
människor till nytta i form av säkrare väg till skolor och arbetsplatser och bör utföras innan 
sträckan mellan Vegby och Gällstad blir aktuell. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Emma Telleus att en cykelväg byggs 
mellan Vegby och Gällstad, i första hand delen Vegby – Kyrkås då det upplevs otryggt att 
cykla denna sträcka på väg 1700. 
 
Väg 1700 är en statlig väg med Trafikverket som ansvarig väghållare. 
 
Utbyggnad av gång- och cykelväg utmed väg 1700 mellan Vegby och Gällstad finns med på 
kommunens prioriteringslista över utbyggnad av gång- och cykelvägar utmed det statliga 
vägnätet, beslutad av kommunstyrelsen §18, 2017-01-04. Kommunen håller således med 
förslagsställaren att det finns ett behov av en gång- och cykelvägar på sträckan. Av de objekt 
som finns upptagna på prioriteringslistan bedöms dock andra sträckor komma fler 
människor till nytta i form av säkrare väg till skolor och arbetsplatser och bör utföras innan 
sträckan mellan Vegby och Gällstad blir aktuell. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2020-11-24 från samhällsbyggnadschef  
2 Medborgarförslag om cykelväg mellan Vegby och Gällstad 
3 Medborgarförslag om cykelväg mellan Vegby och Gällstad - Komplettering 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att andra objekt på kommunens prioriterings-
lista för utbyggnad av gång och cykelvägar utmed det statliga vägnätet bedöms komma fler 
människor till nytta i form av säkrare väg till skolor och arbetsplatser och bör utföras innan 
sträckan mellan Vegby och Gällstad blir aktuell. 
 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2020-11-24 

 

Tjänsteskrivelse Svar på Medborgarförslag om 
cykelväg mellan Vegby och Gällstad 
Diarienummer 2020/383, löpnummer 3617/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att andra objekt på kommunens prioriterings-
lista för utbyggnad av gång och cykelvägar utmed det statliga vägnätet bedöms komma fler 
människor till nytta i form av säkrare väg till skolor och arbetsplatser och bör utföras innan 
sträckan mellan Vegby och Gällstad blir aktuell. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Emma Telleus att en cykelväg byggs 
mellan Vegby och Gällstad, i första hand delen Vegby – Kyrkås då det upplevs otryggt att 
cykla denna sträcka på väg 1700. 
 
Väg 1700 är en statlig väg med Trafikverket som ansvarig väghållare. 
 
Utbyggnad av gång- och cykelväg utmed väg 1700 mellan Vegby och Gällstad finns med på 
kommunens prioriteringslista över utbyggnad av gång- och cykelvägar utmed det statliga 
vägnätet, beslutad av kommunstyrelsen §18, 2017-01-04. Kommunen håller således med 
förslagsställaren att det finns ett behov av en gång- och cykelvägar på sträckan. Av de objekt 
som finns upptagna på prioriteringslistan bedöms dock andra sträckor komma fler 
människor till nytta i form av säkrare väg till skolor och arbetsplatser och bör utföras innan 
sträckan mellan Vegby och Gällstad blir aktuell. 
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Emma Telleus att en cykelväg byggs 
mellan Vegby och Gällstad, i första hand delen Vegby – Kyrkås då det upplevs otryggt att 
cykla denna sträcka på väg 1700. 
 
Väg 1700 är en statlig väg med Trafikverket som ansvarig väghållare 
 
Utbyggnad av gång- och cykelväg utmed väg 1700 mellan Vegby och Gällstad finns med på 
kommunens prioriteringslista över utbyggnad av gång- och cykelvägar utmed det statliga 
vägnätet, beslutad av kommunstyrelsen §18, 2017-01-04. Kommunen håller således med 
förslagsställaren att det finns ett behov av en gång- och cykelvägar på sträckan. Av de objekt 
som finns upptagna på prioriteringslistan bedöms dock andra sträckor komma fler 
människor till nytta i form av säkrare väg till skolor och arbetsplatser och bör utföras innan 
sträckan mellan Vegby och Gällstad blir aktuell. 
 
Utbyggnad av gång- och cykelvägar utmed det statliga vägnätet ska i första hand finansieras 
inom den regionala infrastrukturplanen, där investeringsutrymmet för nya gång- och 
cykelvägar är begränsat. Sträckan finns inte med bland de objekt som är aktuella att bygga ut 
för åren 2022 – 2026. Beslut om vilka objekt som slutligen får utföras tas av Västra 
Götalandsregionen. För att bygga i direkt anslutning till väg 1700 krävs även beslut av 
Trafikverket. 
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Kommunen saknar idag rådighet över den mark som behövs för att bygga gång- och 
cykelvägen. 
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag om cykelväg mellan Vegby och Gällstad 
2 Medborgarförslag om cykelväg mellan Vegby och Gällstad - Komplettering 

 
Beslutet lämnas till 
Emma Telleus 
Samhällsbyggnadschef 
 
 
 

Sebastian Olofsson Johan Persson 
Samhällsbyggnadschef Infrastruktur- och trafikplanerare 
Sektor miljö och samhällsbyggnad Exploateringsenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 

 



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 17.06.2020 18:15:31
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!!
Jag bor i Vegby. Har önskemål om en cykelväg mellan Vegby och Gällstad. Finns
en grusväg vid götåkrakorset som man kan ta till Gällstad men att cykla längs
boråsvägen från vegby badplats till denna grusväg är förenad med livsfara. Det är
en 70 väg med en snäv kurva som man måste förbi och det känns väldigt otryggt
varför vi aldrig cyklar till Gällstad från Vegby.

Förnamn: Emma
Efternamn: Telleus
E-post: emmas_inbox@hotmail.com
Adress: Sävavägen 1, 523 62 Vegby



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 17.06.2020 22:29:41
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:

Vill komplettera mitt medborgarförslag med aspekten hälsa. En ökad folkhälsa är
ett övergripande mål i samhällsplaneringen. Finns flera som cyklar från Gällstad till
Ulricehamn längs med Åsunden. Eftersom lokaltrafiken går sällan kan det även
bidra till ökad känsla av frihet och slippa bilåkning för de som vill cykla på en säker
väg. Hoppas att ni kan se vilka fördelar detta skulle innebära för både vuxna och
barn i vårt område.

Förnamn: Emma Telleus
Efternamn: Telleus
E-post: emmas_inbox@hotmail.com
Adress: Sävavägen 1, 52362 Vegby



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2020-12-16 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§  
 

Svar på medborgarförslag om gång- och cykelbana 
mellan Gällstad och Vegby 
Dnr 2020/532 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att andra objekt på kommunens prioriterings-
lista för utbyggnad av gång och cykelvägar utmed det statliga vägnätet bedöms komma fler 
människor till nytta i form av säkrare väg till skolor och arbetsplatser och bör utföras innan 
sträckan mellan Vegby och Gällstad blir aktuell. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Ingrid Waldh en gång- och cykelbana 
mellan Gällstad och Vegby då vägen är kurvig och bilister inte håller angiven hastighet. 
Därför skulle en gång- och cykelbana på denna sträcka göra stor nytta, då många barn skulle 
kunna ta sig tryggt till skola och kompisar. Man skulle spara skolskjutskostnader och vägen 
skulle bli en naturlig motionsslinga som gör omgivningen attraktiv att motionera i. 
 
Vägen mellan Gällstad och Vegby, väg 1700, är en statlig väg med Trafikverket som ansvarig 
väghållare. 
 
Utbyggnad av gång- och cykelväg utmed väg 1700 mellan Vegby och Gällstad finns med på 
kommunens prioriteringslista över utbyggnad av gång- och cykelvägar utmed det statliga 
vägnätet, beslutad av kommunstyrelsen §18, 2017-01-04. Kommunen håller således med 
förslagsställaren att det finns ett behov av en gång- och cykelvägar på sträckan. Av de objekt 
som finns upptagna på prioriteringslistan bedöms dock andra sträckor komma fler 
människor till nytta i form av säkrare väg till skolor och arbetsplatser och bör utföras innan 
sträckan mellan Vegby och Gällstad blir aktuell. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2020-11-24 från samhällsbyggnadschef  
2 Medborgarförslag om gång- och cykelbana mellan Gällstad och Vegby 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att andra objekt på kommunens prioriterings-
lista för utbyggnad av gång och cykelvägar utmed det statliga vägnätet bedöms komma fler 
människor till nytta i form av säkrare väg till skolor och arbetsplatser och bör utföras innan 
sträckan mellan Vegby och Gällstad blir aktuell. 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2020-11-24 

 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om gång- 
och cykelbana mellan Gällstad och Vegby 
Diarienummer 2020/532, löpnummer 3663/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att andra objekt på kommunens prioriterings-
lista för utbyggnad av gång och cykelvägar utmed det statliga vägnätet bedöms komma fler 
människor till nytta i form av säkrare väg till skolor och arbetsplatser och bör utföras innan 
sträckan mellan Vegby och Gällstad blir aktuell. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Ingrid Waldh en gång- och cykelbana 
mellan Gällstad och Vegby då vägen är kurvig och bilister inte håller angiven hastighet. 
Därför skulle en gång- och cykelbana på denna sträcka göra stor nytta, då många barn skulle 
kunna ta sig tryggt till skola och kompisar. Man skulle spara skolskjutskostnader och vägen 
skulle bli en naturlig motionsslinga som gör omgivningen attraktiv att motionera i. 
 
Vägen mellan Gällstad och Vegby, väg 1700, är en statlig väg med Trafikverket som ansvarig 
väghållare. 
 
Utbyggnad av gång- och cykelväg utmed väg 1700 mellan Vegby och Gällstad finns med på 
kommunens prioriteringslista över utbyggnad av gång- och cykelvägar utmed det statliga 
vägnätet, beslutad av kommunstyrelsen §18, 2017-01-04. Kommunen håller således med 
förslagsställaren att det finns ett behov av en gång- och cykelvägar på sträckan. Av de objekt 
som finns upptagna på prioriteringslistan bedöms dock andra sträckor komma fler 
människor till nytta i form av säkrare väg till skolor och arbetsplatser och bör utföras innan 
sträckan mellan Vegby och Gällstad blir aktuell. 
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Ingrid Waldh en gång- och cykelbana 
mellan Gällstad och Vegby då vägen är kurvig och bilister inte håller angiven hastighet. 
Därför skulle en gång- och cykelbana på denna sträcka göra stor nytta, då många barn skulle 
kunna ta sig tryggt till skola och kompisar. Man skulle spara skolskjutskostnader och vägen 
skulle bli en naturlig motionsslinga som gör omgivningen attraktiv att motionera i. 
 
Vägen mellan Gällstad och Vegby, väg 1700, är en statlig väg med Trafikverket som ansvarig 
väghållare. 
 
Utbyggnad av gång- och cykelväg utmed väg 1700 mellan Vegby och Gällstad finns med på 
kommunens prioriteringslista över utbyggnad av gång- och cykelvägar utmed det statliga 
vägnätet, beslutad av kommunstyrelsen §18, 2017-01-04. Kommunen håller således med 
förslagsställaren att det finns ett behov av en gång- och cykelvägar på sträckan. Av de objekt 
som finns upptagna på prioriteringslistan bedöms dock andra sträckor komma fler 
människor till nytta i form av säkrare väg till skolor och arbetsplatser och bör utföras innan 
sträckan mellan Vegby och Gällstad blir aktuell. 
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Utbyggnad av gång- och cykelvägar utmed det statliga vägnätet ska i första hand finansieras 
inom den regionala infrastrukturplanen, där investeringsutrymmet för nya gång- och 
cykelvägar är begränsat. Sträckan finns inte med bland de objekt som är aktuella att bygga ut 
för åren 2022 – 2026. Beslut om vilka objekt som slutligen får utföras tas av Västra 
Götalandsregionen. För att bygga i direkt anslutning till väg 1700 krävs även beslut av 
Trafikverket. 
 
Kommunen saknar idag rådighet över den mark som behövs för att bygga gång- och 
cykelvägen. 
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag om gång- och cykelbana mellan Gällstad och Vegby 
 
Beslutet lämnas till 
Ingrid Waldh  
Samhällsbyggnadschef 
 
 
 

Sebastian Olofsson Johan Persson 
Samhällsbyggnadschef Infrastruktur- och trafikplanerare 
Sektor miljö och samhällsbyggnad Exploateringsenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 

 



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 10.10.2020 12:58:47
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:

Vägen mellan Gällstad och Vegby är farlig för gångtrafikanter och cyklister, då den
är väldigt kurvig och bilister inte håller angiven hastighet. Därför skulle en gång-
och cykelbana på denna sträcka göra stor nytta, då många barn skulle kunna ta sig
tryggt till skola och kompisar. Man skulle spara skolskjuts-kostnader och vägen
skulle bli en naturlig motionsslinga som gör omgivningen attraktiv att motionera i.

Förnamn: Ingrid
Efternamn: Waldh
E-post: ingridwaldh@gmail.com
Adress: Säm 113



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2020-12-16 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§  
 

Svar på medborgarförslag om en cykelväg Vegby - 
Gällstad 
Dnr 2020/386 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att andra objekt på kommunens prioriterings-
lista för utbyggnad av gång och cykelvägar utmed det statliga vägnätet bedöms komma fler 
människor till nytta i form av säkrare väg till skolor och arbetsplatser och bör utföras innan 
sträckan mellan Vegby och Gällstad blir aktuell. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Therese Hagwall en cykelväg mellan 
Vegby och Gällstad. 
 
Vägen mellan Vegby och Gällstad, väg 1700, är en statlig väg med Trafikverket som ansvarig 
väghållare. 
 
Utbyggnad av gång- och cykelväg utmed väg 1700 mellan Vegby och Gällstad finns med på 
kommunens prioriteringslista över utbyggnad av gång- och cykelvägar utmed det statliga 
vägnätet, beslutad av kommunstyrelsen §18, 2017-01-04. Kommunen håller således med 
förslagsställaren att det finns ett behov av en gång- och cykelvägar på sträckan. Av de objekt 
som finns upptagna på prioriteringslistan bedöms dock andra sträckor komma fler 
människor till nytta i form av säkrare väg till skolor och arbetsplatser och bör utföras innan 
sträckan mellan Vegby och Gällstad blir aktuell. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2020-11-24 från samhällsbyggnadschef  
2 Medborgarförslag om en cykelväg Vegby - Gällstad 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att andra objekt på kommunens prioriterings-
lista för utbyggnad av gång och cykelvägar utmed det statliga vägnätet bedöms komma fler 
människor till nytta i form av säkrare väg till skolor och arbetsplatser och bör utföras innan 
sträckan mellan Vegby och Gällstad blir aktuell. 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2020-11-24 

 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om en 
cykelväg Vegby - Gällstad 
Diarienummer 2020/386, löpnummer 3662/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att andra objekt på kommunens prioriterings-
lista för utbyggnad av gång och cykelvägar utmed det statliga vägnätet bedöms komma fler 
människor till nytta i form av säkrare väg till skolor och arbetsplatser och bör utföras innan 
sträckan mellan Vegby och Gällstad blir aktuell. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Therese Hagwall en cykelväg mellan 
Vegby och Gällstad. 
 
Vägen mellan Vegby och Gällstad, väg 1700, är en statlig väg med Trafikverket som ansvarig 
väghållare. 
 
Utbyggnad av gång- och cykelväg utmed väg 1700 mellan Vegby och Gällstad finns med på 
kommunens prioriteringslista över utbyggnad av gång- och cykelvägar utmed det statliga 
vägnätet, beslutad av kommunstyrelsen §18, 2017-01-04. Kommunen håller således med 
förslagsställaren att det finns ett behov av en gång- och cykelvägar på sträckan. Av de objekt 
som finns upptagna på prioriteringslistan bedöms dock andra sträckor komma fler 
människor till nytta i form av säkrare väg till skolor och arbetsplatser och bör utföras innan 
sträckan mellan Vegby och Gällstad blir aktuell. 
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Therese Hagwall en cykelväg mellan 
Vegby och Gällstad. 
 
Vägen mellan Vegby och Gällstad, väg 1700, är en statlig väg med Trafikverket som ansvarig 
väghållare. 
 
Utbyggnad av gång- och cykelväg utmed väg 1700 mellan Vegby och Gällstad finns med på 
kommunens prioriteringslista över utbyggnad av gång- och cykelvägar utmed det statliga 
vägnätet, beslutad av kommunstyrelsen §18, 2017-01-04. Kommunen håller således med 
förslagsställaren att det finns ett behov av en gång- och cykelvägar på sträckan. Av de objekt 
som finns upptagna på prioriteringslistan bedöms dock andra sträckor komma fler 
människor till nytta i form av säkrare väg till skolor och arbetsplatser och bör utföras innan 
sträckan mellan Vegby och Gällstad blir aktuell. 
 
Utbyggnad av gång- och cykelvägar utmed det statliga vägnätet ska i första hand finansieras 
inom den regionala infrastrukturplanen, där investeringsutrymmet för nya gång- och 
cykelvägar är begränsat. Sträckan finns inte med bland de objekt som är aktuella att bygga ut 
för åren 2022 – 2026. Beslut om vilka objekt som slutligen får utföras tas av Västra 
Götalandsregionen. För att bygga i direkt anslutning till väg 1700 krävs även beslut av 
Trafikverket. 



 
 
 
 
  2020/386, 3662/2020 2(2) 

 
Kommunen saknar idag rådighet över den mark som behövs för att bygga gång- och 
cykelvägen. 
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag om en cykelväg Vegby - Gällstad 
 
Beslutet lämnas till 
Therese Hagwall  
Samhällsbyggnadschef 
 
 
 

Sebastian Olofsson Johan Persson 
Samhällsbyggnadschef Infrastruktur- och trafikplanerare 
Sektor miljö och samhällsbyggnad Exploateringsenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 

 



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 17.06.2020 22:00:48
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: En cykelväg mellan Vegby och Gällstad.
Förnamn: Therese
Efternamn: Hagwall
E-post: theresejager@live.se
Adress: Häggvägen 3b



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2020-12-16 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§  
 

Svar på medborgarförslag om en cykelväg, sträckan 
Vegby - Gällstad 
Dnr 2020/385 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att andra objekt på kommunens prioriterings-
lista för utbyggnad av gång och cykelvägar utmed det statliga vägnätet bedöms komma fler 
människor till nytta i form av säkrare väg till skolor och arbetsplatser och bör utföras innan 
sträckan mellan Vegby och Gällstad blir aktuell. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Johanna Öhman Ekman en cykelväg 
mellan Gällstad och Vegby för våra barns skull. Så de kan cykla säkert till kompisar och 
fritidsaktiviteter. 
 
Vägen mellan Gällstad och Vegby, väg 1700, är en statlig väg med Trafikverket som ansvarig 
väghållare. 
 
Utbyggnad av gång- och cykelväg utmed väg 1700 mellan Vegby och Gällstad finns med på 
kommunens prioriteringslista över utbyggnad av gång- och cykelvägar utmed det statliga 
vägnätet, beslutad av kommunstyrelsen §18, 2017-01-04. Kommunen håller således med 
förslagsställaren att det finns ett behov av en gång- och cykelvägar på sträckan. Av de objekt 
som finns upptagna på prioriteringslistan bedöms dock andra sträckor komma fler 
människor till nytta i form av säkrare väg till skolor och arbetsplatser och bör utföras innan 
sträckan mellan Vegby och Gällstad blir aktuell. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2020-11-24 från samhällsbyggnadschef  
2 Medborgarförslag om en cykelväg, sträckan Vegby - Gällstad 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att andra objekt på kommunens prioriterings-
lista för utbyggnad av gång och cykelvägar utmed det statliga vägnätet bedöms komma fler 
människor till nytta i form av säkrare väg till skolor och arbetsplatser och bör utföras innan 
sträckan mellan Vegby och Gällstad blir aktuell. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2020-11-24 

 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om en 
cykelväg, sträckan Vegby - Gällstad 
Diarienummer 2020/385, löpnummer 3661/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att andra objekt på kommunens prioriterings-
lista för utbyggnad av gång och cykelvägar utmed det statliga vägnätet bedöms komma fler 
människor till nytta i form av säkrare väg till skolor och arbetsplatser och bör utföras innan 
sträckan mellan Vegby och Gällstad blir aktuell. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Johanna Öhman Ekman en cykelväg 
mellan Gällstad och Vegby för våra barns skull. Så de kan cykla säkert till kompisar och 
fritidsaktiviteter. 
 
Vägen mellan Gällstad och Vegby, väg 1700, är en statlig väg med Trafikverket som ansvarig 
väghållare. 
 
Utbyggnad av gång- och cykelväg utmed väg 1700 mellan Vegby och Gällstad finns med på 
kommunens prioriteringslista över utbyggnad av gång- och cykelvägar utmed det statliga 
vägnätet, beslutad av kommunstyrelsen §18, 2017-01-04. Kommunen håller således med 
förslagsställaren att det finns ett behov av en gång- och cykelvägar på sträckan. Av de objekt 
som finns upptagna på prioriteringslistan bedöms dock andra sträckor komma fler 
människor till nytta i form av säkrare väg till skolor och arbetsplatser och bör utföras innan 
sträckan mellan Vegby och Gällstad blir aktuell. 
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Johanna Öhman Ekman en cykelväg 
mellan Gällstad och Vegby för våra barns skull. Så de kan cykla säkert till kompisar och 
fritidsaktiviteter. 
 
Vägen mellan Gällstad och Vegby, väg 1700, är en statlig väg med Trafikverket som ansvarig 
väghållare. 
 
Utbyggnad av gång- och cykelväg utmed väg 1700 mellan Vegby och Gällstad finns med på 
kommunens prioriteringslista över utbyggnad av gång- och cykelvägar utmed det statliga 
vägnätet, beslutad av kommunstyrelsen §18, 2017-01-04. Kommunen håller således med 
förslagsställaren att det finns ett behov av en gång- och cykelvägar på sträckan. Av de objekt 
som finns upptagna på prioriteringslistan bedöms dock andra sträckor komma fler 
människor till nytta i form av säkrare väg till skolor och arbetsplatser och bör utföras innan 
sträckan mellan Vegby och Gällstad blir aktuell. 
 
Utbyggnad av gång- och cykelvägar utmed det statliga vägnätet ska i första hand finansieras 
inom den regionala infrastrukturplanen, där investeringsutrymmet för nya gång- och 
cykelvägar är begränsat. Sträckan finns inte med bland de objekt som är aktuella att bygga ut 
för åren 2022 – 2026. Beslut om vilka objekt som slutligen får utföras tas av Västra 
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Götalandsregionen. För att bygga i direkt anslutning till väg 1700 krävs även beslut av 
Trafikverket. 
 
Kommunen saknar idag rådighet över den mark som behövs för att bygga gång- och 
cykelvägen. 
  
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag om en cykelväg, sträckan Vegby - Gällstad 
 
Beslutet lämnas till 
Johanna Öhman Ekman  
Samhällsbyggnadschef 
 
 
 

Sebastian Olofsson Johan Persson 
Samhällsbyggnadschef Infrastruktur- och trafikplanerare 
Sektor miljö och samhällsbyggnad Exploateringsenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 

 



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 17.06.2020 22:10:19
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
En cykelväg mellan Gällstad och Vegby för våra barns skull. Så kan de cykla
säkert till kompisar och fritidsaktiviteter.

Förnamn: Johanna
Efternamn: Öhman Ekman
E-post: Johanna1975@live.se
Adress: Säm 104



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2020-12-16 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§  
 

Svar på medborgarförslag om en cykelväg mellan 
Vegby och Gällstad 
Dnr 2020/384 
 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att andra objekt på kommunens prioriterings-
lista för utbyggnad av gång och cykelvägar utmed det statliga vägnätet bedöms komma fler 
människor till nytta i form av säkrare väg till skolor och arbetsplatser och bör utföras innan 
sträckan mellan Vegby och Gällstad blir aktuell.  
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Ada Pettersson en cykelväg mellan 
Vegby och Gällstad. 
 
Vägen mellan Vegby och Gällstad, väg 1700, är en statlig väg med Trafikverket som ansvarig 
väghållare. 
 
Utbyggnad av gång- och cykelväg utmed väg 1700 mellan Vegby och Gällstad finns med på 
kommunens prioriteringslista över utbyggnad av gång- och cykelvägar utmed det statliga 
vägnätet, beslutad av kommunstyrelsen §18, 2017-01-04.  Kommunen håller således med 
förslagsställaren att det finns ett behov av en gång- och cykelvägar på sträckan. Av de objekt 
som finns upptagna på prioriteringslistan bedöms dock andra sträckor komma fler 
människor till nytta i form av säkrare väg till skolor och arbetsplatser och bör utföras innan 
sträckan mellan Vegby och Gällstad blir aktuell. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2020-11-24 från samhällsbyggnadschef  
2 Medborgarförslag om en cykelväg mellan Vegby och Gällstad 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att andra objekt på kommunens prioriterings-
lista för utbyggnad av gång och cykelvägar utmed det statliga vägnätet bedöms komma fler 
människor till nytta i form av säkrare väg till skolor och arbetsplatser och bör utföras innan 
sträckan mellan Vegby och Gällstad blir aktuell. 
 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2020-11-24 

 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om en 
cykelväg mellan Vegby och Gällstad 
Diarienummer 2020/384, löpnummer 3660/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att andra objekt på kommunens prioriterings-
lista för utbyggnad av gång och cykelvägar utmed det statliga vägnätet bedöms komma fler 
människor till nytta i form av säkrare väg till skolor och arbetsplatser och bör utföras innan 
sträckan mellan Vegby och Gällstad blir aktuell. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Ada Pettersson en cykelväg mellan 
Vegby och Gällstad. 
 
Vägen mellan Vegby och Gällstad, väg 1700, är en statlig väg med Trafikverket som ansvarig 
väghållare. 
 
Utbyggnad av gång- och cykelväg utmed väg 1700 mellan Vegby och Gällstad finns med på 
kommunens prioriteringslista över utbyggnad av gång- och cykelvägar utmed det statliga 
vägnätet, beslutad av kommunstyrelsen §18, 2017-01-04.  Kommunen håller således med 
förslagsställaren att det finns ett behov av en gång- och cykelvägar på sträckan. Av de objekt 
som finns upptagna på prioriteringslistan bedöms dock andra sträckor komma fler 
människor till nytta i form av säkrare väg till skolor och arbetsplatser och bör utföras innan 
sträckan mellan Vegby och Gällstad blir aktuell. 
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Ada Pettersson en cykelväg mellan 
Vegby och Gällstad. 
 
Vägen mellan Vegby och Gällstad, väg 1700, är en statlig väg med Trafikverket som ansvarig 
väghållare. 
 
Utbyggnad av gång- och cykelväg utmed väg 1700 mellan Vegby och Gällstad finns med på 
kommunens prioriteringslista över utbyggnad av gång- och cykelvägar utmed det statliga 
vägnätet, beslutad av kommunstyrelsen §18, 2017-01-04. Kommunen håller således med 
förslagsställaren att det finns ett behov av en gång- och cykelvägar på sträckan. Av de objekt 
som finns upptagna på prioriteringslistan bedöms dock andra sträckor komma fler 
människor till nytta i form av säkrare väg till skolor och arbetsplatser och bör utföras innan 
sträckan mellan Vegby och Gällstad blir aktuell. 
 
Utbyggnad av gång- och cykelvägar utmed det statliga vägnätet ska i första hand finansieras 
inom den regionala infrastrukturplanen, där investeringsutrymmet för nya gång- och 
cykelvägar är begränsat. Sträckan finns inte med bland de objekt som är aktuella att bygga ut 
för åren 2022 – 2026. Beslut om vilka objekt som slutligen får utföras tas av Västra 
Götalandsregionen. För att bygga i direkt anslutning till väg 1700 krävs även beslut av 
Trafikverket. 
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Kommunen saknar idag rådighet över den mark som behövs för att bygga gång- och 
cykelvägen. 
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag om en cykelväg mellan Vegby och Gällstad 
 
Beslutet lämnas till 
Ada Pettersson  
Samhällsbyggnadschef 
 
 
 

Sebastian Olofsson Johan Persson 
Samhällsbyggndschef Infrastruktur- och trafikplanerare 
Sektor miljö och samhällsbyggnad Exploateringsenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 

 



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 17.06.2020 22:23:53
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: Cykelväg mellan Vegby och Gällstad.
Förnamn: Ada
Efternamn: Pettersson
E-post: ada.pettersson@gmail.com
Adress: Nygatan 22 Vegby



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2020-12-16 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§  
 

Svar på medborgarförslag om åtgärder vid lekplatsen 
nere vid sjön 
Dnr 2020/460 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslagets del om att ersätta nuvarande vindskydd i trä med glas avslås med 
hänvisning till de kostnader som uppstår samt risken för skadegörelse.  
Medborgarförslagets del om att ersätta nuvarande grill anses vara tillgodosett då 
förvaltningen kommer att beställa nya delar till befintlig grill. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag 2020-09-06 föreslår Harald Wiman att träribborna i vindskyddet vid 
Ulricaparken bör ersättas med glas. Vidare informerar Harald om att befintlig grill är 
sönderbränd och rostig och föreslår att man skulle satsa på en rostfri grill med lock och 
nivålägen. 
 
Utbyte av vindskydd beräknas kosta cirka 50 000 tkr. Mot bakgrund av att platsen idag 
frekvent utsätts för mindre skadegörelser ser förvaltningen att ett utbyte av vindskydd skulle 
riskera att leda till ytterligare kostnader. 
 
Avseende grillen kommer förvaltningen att beställa nya delar till sommarsäsongen 2021. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-11-17 från servicechef  
2 Medborgarförslag om åtgärder vid lekplatsen nere vid sjön 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslagets del om att ersätta nuvarande vindskydd i trä med glas avslås med 
hänvisning till de kostnader som uppstår samt risken för skadegörelse.  
Medborgarförslagets del om att ersätta nuvarande grill anses vara tillgodosett då 
förvaltningen kommer att beställa nya delar till befintlig grill. 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2020-11-17 

 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om 
åtgärder vid lekplatsen nere vid sjön 
Diarienummer 2020/460, löpnummer 3587/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslagets del om att ersätta nuvarande vindskydd i trä med glas avslås med 
hänvisning till de kostnader som uppstår samt risken för skadegörelse.  
Medborgarförslagets del om att ersätta nuvarande grill anses vara tillgodosett då 
förvaltningen kommer att beställa nya delar till befintlig grill. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag 2020-09-06 föreslår Harald Wiman att träribborna i vindskyddet vid 
Ulricaparken bör ersättas med glas. Vidare informerar Harald om att befintlig grill är 
sönderbränd och rostig och föreslår att man skulle satsa på en rostfri grill med lock och 
nivålägen. 
 
Utbyte av vindskydd beräknas kosta cirka 50 000 tkr. Mot bakgrund av att platsen idag 
frekvent utsätts för mindre skadegörelser ser förvaltningen att ett utbyte av vindskydd skulle 
riskera att leda till ytterligare kostnader. 
 
Avseende grillen kommer förvaltningen att beställa nya delar till sommarsäsongen 2021. 
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag 2020-09-06 föreslår Harald Wiman att träribborna i vindskyddet vid 
Ulricaparken bör ersättas med glas. Vidare informerar Harald om att befintlig grill är 
sönderbränd och rostig och föreslår att man skulle satsa på en rostfri grill med lock och 
nivålägen. 
 
Kostnadsberäkning är genomförd avseende utbyte av vindskydd där det framgår att byte av 
material inklusive arbete beräknas kosta cirka 50 000 tkr. Mot bakgrund av att platsen idag 
frekvent utsätts för mindre skadegörelser ser förvaltningen att ett utbyte av vindskydd skulle 
riskera att leda till ytterligare kostnader. 
 
Avseende grillen kommer förvaltningen att beställa nya delar till sommarsäsongen 2021. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om åtgärder vid lekplatsen nere vid sjön 

 
Beslutet lämnas till 
Harald Wiman 
Servicechef 
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Isabelle Wikström Jonatan Halling 
Servicechef Utvecklingsledare 
Sektor service Sektor service 

 

 



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 06.09.2020 20:42:01
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.

Vi var i lekparken nere vid sjön i dag söndag den 6/9 det blåste och regnade om
vart annat. Vindskyddet gav lite lä men varför har man inte satt glas i väggarna
istället för träribbor.
Jag hade med egen grill för de stora grillarna är svåra att få upp värmen i.
Dessutom visade det sig att grillen var sönderbränd och rostig. Kanske skulle man
satsa på en rostfri grill med lock och nivålägen. Synd när så många husbilar hittar
hit och trivs i parken.

mvh
Harald Wiman

Förnamn: Harald
Efternamn: Wiman
E-post: harald.wiman@outlook.com
Adress: Hyacintvaegen 1



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2020-12-16 
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§  
 

Svar på medborgarförslag om hjälpmedel i ishallen 
för funktionsnedsatta 
Dnr 2020/266 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till att en så kallad Ice Wisp har 
köpts in. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Hanna Bengtsson att det, till ishallen, 
köps in ett hjälpmedel som ser ut som en trehjuling men med medar istället för hjul och utan 
trampor. Det är en vidareutveckling av ett hjälpmedel som heter race running och är till för 
is. 
 
Fritidsenheten har köpt in en så kallad Ice Wisp och medborgarförslaget kan därmed anses 
vara tillgodosett. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2020-11-24 från servicechef  
2 Medborgarförslag om hjälpmedel i ishallen för funktionsnedsatta 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till att en så kallad Ice Wisp har 
köpts in. 
 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2020-11-24 

 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om 
hjälpmedel i ishallen för funktionsnedsatta 
Diarienummer 2020/266, löpnummer 2827/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till att en så kallad Ice Wisp har 
köpts in. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Hanna Bengtsson att det, till ishallen, 
köps in ett hjälpmedel som ser ut som en trehjuling men med medar istället för hjul och utan 
trampor. Det är en vidareutveckling av ett hjälpmedel som heter race running och är till för 
is. 
 
Fritidsenheten har köpt in en så kallad Ice Wisp och medborgarförslaget kan därmed anses 
vara tillgodosett. 
 
 
Ärendet 
Hanna Bengtsson har inkommit med ett medborgarförslag där hon skriver att det i ishallen 
finns en del hjälpmedel för ovana åkare i form av pingviner och annat stöd. För att ytterligare 
möjliggöra för personer med funktionshinder att vara på isen så föreslår förslagsställaren att 
det köps in ett hjälpmedel som ser ut som en trehjuling men med 
medar istället för hjul och utan trampor. Det är en vidareutveckling av ett hjälpmedel 
som heter race running och är till för is. 
 
Sedan tidigare så finns det flera hjälpmedel i ishallen så som pingviner. I samarbete med 
folkhälsostrategen har fritidsenheten även köpt in en så kallad Ice wisp, vilket är ett 
hjälpmedel som gör att medborgarförslaget därmed kan anses vara tillgodosett. 
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag om hjälpmedel i ishallen för funktionsnedsatta 
 
Beslutet lämnas till 
Hanna Bengtsson 
Servicechef 
Verksamhetschef kultur och fritid 
 
 
 

Isabelle Wikström Lena Moritz 
Servicechef Verksamhetschef kultur och fritid 
Sektor service Sektor service 

 

 



 
 
 
 
  2020/266, 2827/2020 2(2) 

Tomas Dahl 
Fritidsintendent 
Verksamhet kultur och fritid 
Sektor service



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 19.04.2020 12:39:58
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,
Jag har en son med funktionshinder som älskar att vara uppe i ishallen.
För att även ovana åkare ska ha möjlighet att vara på is finns det idag ett par olika
hjälpmedel i ishallen i form av pingviner och ett annat stöd.

För att ytterligare möjliggöra för personer med ex funktionshinder att vara på isen
finns det ett hjälpmedel som är framtaget. Den ser ut som en trehjuling men med
mesar istället för hjul och utan trampor. Det är en vidareutveckling av ett hjälpmedel
som heter race running och är alltså till för is.

Mitt förslag är att kommunen köper in även denna typ av hjälpmedel som gynnar en
grupp medborgare som behöver extra stöd.

Mer info finns på https://racerunningsweden.com/folder/

Men där återfinns ingen bild med medar tyvärr.

Hör gärna av er om mer information önskas. Jag har kontakt med företaget som
säljer dem.

Mvh
Hanna

Förnamn: Hanna
Efternamn: Bengtsson
E-post: hanna.k.bengtsson@gmail.com
Adress: Stormhattsvägen 1, 523 40 Ulricehamn



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2020-12-17 

 

Tjänsteskrivelse Informationsärenden till 
kommunstyrelsen 2021-01-14 
2020/611, löpnummer 3592/2020 
 
Förslag till beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 

1. § 53 Guttasjöns om- och tillbyggnad, Protokollsutdrag Direktionen  
Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund 2020-10-23 

2. Västra Götalandsregionens svar på samrådsremiss om ny järnväg mellan Göteborg - 
Borås, samråd 2 Protokoll från regionstyrelsen 2020-11-10 

3. Protokoll styrelsemöte 2020-11-24 samt Verksamhetsplan 2021–2023 Sjuhärads 
samordningsförbund 

4. Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige Tranemo kommun 2020-11-23  
§ 142 Valärende – efter Tony Hansen (S) KS/2020:486 

5. Protokoll styrelsemöte Förbundsstyrelsen för Sjuhärads Samordningsförbund  
2020-12-11 

6. Direktionsprotokoll Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2020-12 11 
7. Årets verksamhetsplan 2021 Byggenheten 2020-12-03 
8. Årets verksamhetsplan 2021 Miljöenheten 2020-12-03 samt Tillsyn- och 

kontrollplaner 2021-2023 och Tillsynsplaner (MB) 2021-2023 
 
 
 
 
Beslutsunderlag 
 
 
 
 
 

Maria Winsten 
Kommunsekreterare 
Kommunstyrelsens förvaltning 
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