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Årlig översyn av mål och uppdrag 2021 
Dnr 2021/201 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
De mål och uppdrag som finns i bilagan Årlig översyn av mål och uppdrag 2021 godkänns 
och avslutas enligt förslag.  
 
Sammanfattning 
Förvaltningen har under året arbetat med de handlings- och åtgärdsplaner som är politiskt 
beslutade. Som framgår av bilaga Årlig översyn av mål och uppdrag 2021 har arbetet 
inneburit sortering och översyn av vilka mål och uppdrag som är klara och vilka som inte har 
gått att genomföra.  

Sorteringen har genomförts i syfte att underlätta arbetet med prioritering och resurssättning 
i budgetutskottet och följa de antagna riktlinjerna för styr- och ledningssystem. Detta ger 
också förvaltningen bättre möjligheter att arbeta med de mål och uppdrag som kvarstår. 
Denna översyn innebär inte att de berörda handlings- och åtgärdsplanerna är att anse som 
avslutade. Detta fattas beslut om i särskilt ärende. 

De uppdrag som är kvar att arbeta med återfinns ej i denna bilaga utan återfinns i bilaga till 
årsredovisning 2020.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-03-16 från kommunchef  
2 Årlig översyn av mål och uppdrag 2021 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
De mål och uppdrag som finns i bilagan Årlig översyn av mål och uppdrag 2021 godkänns 
och avslutas enligt förslag.  
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2021-03-16 

Tjänsteskrivelse Årlig översyn av mål och uppdrag 
2021 
Diarienummer 2021/201, löpnummer 950/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
De mål och uppdrag som finns i bilagan Årlig översyn av mål och uppdrag 2021 godkänns 
och avslutas enligt förslag.  
 
Sammanfattning 
Förvaltningen har under året arbetat med de handlings- och åtgärdsplaner som är politiskt 
beslutade. Som framgår av bilaga Årlig översyn av mål och uppdrag 2021 har arbetet 
inneburit sortering och översyn av vilka mål och uppdrag som är klara och vilka som inte har 
gått att genomföra.  

Sorteringen har genomförts i syfte att underlätta arbetet med prioritering och resurssättning 
i budgetutskottet och följa de antagna riktlinjerna för styr- och ledningssystem. Detta ger 
också förvaltningen bättre möjligheter att arbeta med de mål och uppdrag som kvarstår. 
Denna översyn innebär inte att de berörda handlings- och åtgärdsplanerna är att anse som 
avslutade. Detta fattas beslut om i särskilt ärende. 

De uppdrag som är kvar att arbeta med återfinns ej i denna bilaga utan återfinns i bilaga till 
årsredovisning 2020.  
 
 
Ärendet 
Förutom lagstiftning, övergripande nationella mål och riktlinjer, som styr kommunens 
verksamheter, finns också lokala politiskt beslutade planer innehållande mål och uppdrag.  
 
Förvaltningen har under året arbetat med de handlings- och åtgärdsplaner som är politiskt 
beslutade. Som framgår av bilagan Årlig översyn av mål och uppdrag 2021 har arbetet 
inneburit sortering av vilka mål och uppdrag som är klara (grön markering), vilka som inte 
har gått att genomföra (röd markering). Dessa mål och uppdrag föreslås avslutas. I år är dock 
inga mål rödmarkerade. 
 
Sorteringen har genomförts i syfte att underlätta arbetet med prioritering och resurssättning 
i budgetutskottet och följa de antagna riktlinjerna för styr- och ledningssystem. Detta ger 
också förvaltningen bättre möjligheter att arbeta med de mål och uppdrag som kvarstår. 
Denna översyn innebär inte att de berörda handlings- och åtgärdsplanerna är att anse som 
avslutade. Detta fattas beslut om i särskilt ärende. De uppdrag som är kvar att arbeta med 
(gul/grå markering) återfinns ej i bilagan utan finns med i bilaga till årsredovisning 2020.  
 
Beslutsunderlag 
1 Årlig översyn av mål och uppdrag 2021 

 
Beslut lämnas till 
Ekonomichef 
Kanslichef 
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Gustaf Olsson Peter Danestad 
Kommunchef Utvecklingsstrateg 
 Strategi- och utvecklingsenheten 
 Kommunledningsstaben 

 

Lena Brännmar 
Kanslichef  
Kommunledningsstaben  



Årlig översyn av mål och uppdrag 2021 
Uppföljning av: 

- Budgetuppdrag 2018 
- Budgetuppdrag 2019 
- Budgetuppdrag 2020 
- Åtgärdsplan - program för delaktighet för personer med 

funktionsnedsättning  
- Handlingsplan för hantering av extraordinära händelser i 

fredstid - mandatperioden 2019 – 2022 
- Biblioteksplan 
- Plan mot våld i nära relationer 
- Handlingsplan för jämställdhet 
- Jämställdhetsplan för Ulricehamns kommun  
- Handlingsplan för att motverka hemlöshet 
- Handlingsplan för barn i ekonomiskt utsatta hushåll 
- Plan mot våldsbejakande extremism 
- Handlingsplan landsbygdsutveckling 
- IKT-plan 2020 
- Ökad måluppfyllelse för alla elever i sektor lärande 2020-2021 
- Grundskolans handlingsplan för ökad måluppfyllelse i 

matematik 2020-2024 
- Handlingsplan kulturstrategi 
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Sammanfattning 
Förvaltningen har under 2020 arbetat med de handlings- och åtgärdsplaner som är politiskt 
beslutade. Som framgår av denna bilaga Årlig översyn av mål och uppdrag 2021 har arbetet 
inneburit sortering av vilka mål och uppdrag som är klara (grön markering), vilka som inte har 
gått att genomföra (röd markering). Dessa mål och uppdrag föreslås avslutas. I år är dock inga 
mål rödmarkerade. 

Sorteringen har genomförts i syfte att underlätta arbetet med prioritering och resurssättning i 
budgetutskottet och följa de antagna riktlinjerna för styr- och ledningssystem. Detta ger också 
förvaltningen bättre möjligheter att arbeta med de mål och uppdrag som kvarstår. Denna 
översyn innebär inte att de berörda handlings- och åtgärdsplanerna är att anse som avslutade. 
Detta fattas beslut om i särskilt ärende. 

De uppdrag som är kvar att arbeta med (gul/grå markering) återfinns ej i detta dokument utan 
finns med i bilaga till årsredovisning 2020.  

  



Uppföljning Tertial 3 5(20)

 

1.1 Budgetuppdrag 2018 
För ”Budgetuppdrag 2018” finns inga röd- eller grönmarkerade uppdrag under 2020. 

 

1.2 Budgetuppdrag 2019 
 Uppdraget om en gemensam högstadieskola breddas. 

1.2.1.1 Kommunledningsstab 

 Uppfyllt 

Analys 

Under året har en utredningsgrupp arbetat med uppdraget om framtida förvaltningslokaler och skollokaler. Det 
breddade uppdraget har omhändertagits inom ramen för utredningsgruppens arbete och rapporten har delgetts till 
kommunstyrelsens gemensamma arbetsgrupp. 
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1.3 Budgetuppdrag 2020 

1.3.1 Utredning av det ekonomiska biståndet. 

1.3.1.1 Sektor välfärd 

 Uppfyllt 

L skrev en motion under hösten 2020 om s.k. "jämställda utbetalningar" av försörjningsstöd, vilken har besvarats av 
förvaltningen, med förslag om avslag då syftet med ökad jämställdhet inte förväntas uppnås med förslaget.  KF 
fattade beslut om avslag av motionen 2021-01-28. 

1.3.2 Microplaster – Byte av konstgräs på Lassalyckan. 

1.3.2.1 Sektor service 

 Uppfyllt 

Analys 

Förvaltningen har utrett uppdraget om det är möjligt att reducera mängden microplaster vid byte av konstgräset på 
Lassalyckan. 

Frågan som ställts, är om det är möjligt att installera konstgräs utan granulat som ifyllnad, så kallat fjärde 
generationens gräs, i stället för traditionellt gummibaserat granulat. Svenska fotbollsförbundet har dock uppdaterat 
kraven för den typen av konstgräs, i princip helt utan granulat. Detta rekommenderas endast till spontanidrott, där 
underlaget ska fungera för många olika idrotter och aktiviteter. Konstgräs utan ifyllnad rekommenderas inte till 
organiserat fotbollsspel, oavsett nivå. För att ett konstgräs ska fungera för fotboll på bredd eller elitnivå måste det 
dessutom uppfylla internationella fotbollsförbundets regler för Quality eller Quality Pro. 

Andra åtgärder som är viktiga att tänka på och som fotbollsförbundet rekommenderar, är att installera granulatfällor 
i dagvattenbrunnar. Dessa samlar upp granulatet på ett effektivt sätt. Den typen av åtgärder är redan utförda på 
Lassalyckan. 

En annan investering som är möjlig att göra och som har en stor påverkan på att minska granulatet, är att tillskapa en 
planerad yta som är asfalterad, där man kan lägga snön som man plogar bort från planerna. Efter tining kan 
granulatet återföras till planerna igen. Kostnad för asfalteringen är beräknad till ca. 500 000 kr. Nu läggs snön som 
plogas bort på en grusad yta som blandas med grus och småsten, som är svårt att få bort och därmed återvinnas. 
Istället får det sugas upp och transporteras bort av slamsugare. 

Väljs ett konstgräs med en ifyllnad som til  98% består av specialsand och har högre vikt än återvunnet gummi, så 
resulterar detta i drastiskt minskad spridning av infillet, vilket är en stor fördel. 

Med dessa åtgärder så reduceras mängden mikroplaster avsevärt på Lassalyckan samt att man kan minska inköp av 
nytt gummigranulat till övriga planer, då man kan återanvända det gamla granulatet. 

  

Åtgärder/insatser för utveckling 

Uppdraget har redovisats för politiken på KS arbetsgrupp i oktober. Bifogat finns sammanställning av rapport. 

  Funktionshindersäkra Ulricehamns city. 
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1.3.3 Plan för detaljplaner för byggande utanför centralorten 

1.3.3.1 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 Uppfyllt 

Analys 

I Budget för 2020 fick förvaltningen i uppdrag att ta fram en plan för att skapa detaljplaner utanför centralorten. I ett 
förtydligande specificerades att förvaltningen ska identifiera lämpliga områden utifrån översiktsplanen, se om det är 
kommunalägd eller privat mark och uppskatta hur många bostäder de nya områdena skulle kunna inrymma. 
Förvaltningen fick även i uppdrag att redovisa exempel på kostnader och intäkter för utbyggnad av nya 
bostadsområden. Inkluderat i uppdraget var även att redovisa för arbetssätt och resurser. 

I rapporten beskrivs lämpliga platser för nya bostadsområden utanför centralorten. För att identifiera olika orter har 
särskilda kriterier använts. Bland annat har bedömning gjorts utefter efterfrågan, tillgång till kollektivtrafik och 
placering i förhållande till riksväg 40, väg 157 och väg 46. Utgångspunkten för bedömningen har varit att hitta 
alternativ som ger potentiellt störst effekt på befolkningsutvecklingen. 

Exempel för utbyggnad av två nya bostadsområden utanför centralorten finns med i rapporten, ett i Hökerum och ett 
i Marbäck. För båda orterna finns framtagna kalkyler och illustrationer. Alla kostnader i underlaget är 
uppskattningar, men kan ändå ses som en indikator till det ekonomiska utfallet projektet skulle kunna få. 

Idag prioriteras inte en detaljplan baserat på om den är lokaliserad till centralorten eller ej. Prioriteringen grundar sig 
på kommunens övergripande målsättningar kring tillväxt och utveckling. Finns det en vilja att påbörja ett nytt 
planarbete utanför centralorten skulle de i dagsläget kunna leda till att en eller flera pågående detaljplaner behöver 
prioriteras ner. Detta med hänvisning till de resurser som finns på enheten. 

Båda alternativen för utbyggnad visar på ett minusresultat, dels på grund av att planarbetet och utbyggnaden kostar 
lika mycket som i Ulricehamns tätort som i kranorterna. Då efterfrågan inte är lika stor i kransorterna som i 
Ulricehamns tätort kommer intäkterna därav vara lägre för båda de exemplen som visas. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Att göra utredningar för andra kransorter likt de som redovisas i denna rapport ses som ett bra verktyg för att kunna 
kommunicera ett projekt, både intern och externt. En sådan utredning borde göras innan ett planarbete startar för att 
klargöra förutsättningarna för området. 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Avslutad 

Identifiera de två mest attraktiva platserna utanför centralorten att 
planlägga och bygga bostäder på 

Presenterad på KSAG. Plan för att skapa detaljplaner utanför 
centralorten, se Ephorte 2020-596-1. 
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1.3.4 Effektiviseringskrav 0,5%. 

1.3.4.1 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

Analys 

Sektorn kommer att redovisa ett överskott som prognos. Det innebär att effektiviseringskravet på 0,5 % genomförs. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Anpassningar i verksamheten utifrån budgetramar som har tilldelats. 
Effektivisering genom digitala system tex. skolskjutsar 
Ökad attraktivitet till våra egna, tex. gymnasieprogram, och övriga verksamheter inom sektorn. 
Systematiskt arbetsmiljöarbete på enheterna. 
Bättre kontinuitet hos personal och rektorer. 
   

1.3.5 Handlingsplan för ökad måluppfyllelse. 

1.3.5.1 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

Analys 

En handlingsplan för ökad måluppfyllelse har tagits fram. Huvudprocesserna är digitalisering, inkludering och 
övergångar. Under dessa processer finns planering och genomförande för de kommande åren. Ett årshjul för det 
systematiska kvalitetsarbetet är framtaget. From detta år kommer kvalitetsrapporter redovisas för KS i september 
utifrån läsåret som har gått. Sektorn arbetar med VGR (Västra Götalands regionen), SPSM (Specialpedagogiska 
skolmyndigheten), SKR (Sveriges kommuner och regioner) samt Skolverket som samarbetspartners. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Implementera handlingsplanen. 

 

 

1.4 Åtgärdsplan - program för delaktighet för personer med 
funktionsnedsättning 

För ”Åtgärdsplan – program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning” finns inga röd- eller 
grönmarkerade uppdrag under 2020. 

 

 

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

Uppdragen i planen redovisas inte i årsredovisningsbilagan, med hänvisning till offentlighets och sekretesslagen 
kapitel 18 §13. Därför finns heller inga röd- eller grönmarkerade uppdrag med i detta dokument.  
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1.6 Biblioteksplan 
Uppdragen i biblioteksplanen är slutredovisning av kvarvarande uppdrag i den tidigare biblioteksplanen. En ny 
biblioteksplan har antagits av kommunstyrelsen som började gälla första januari 2021.   

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

1.6.1.1 Sektor service 

 Uppfyllt 

Analys 

Biblioteken är tillgängliga fysiskt för personer med olika funktionsvariationer. Medier för att läsa på annat sätt, till 
exempel talböcker, storstilsböcker, böcker på lättläst svenska, erbjuds. För de som har svårt att ta sig till biblioteket 
finns Boken Kommer-service och hemskickning av nedladdade daisytalböcker. Bibliotekarier registrerar låntagare 
som har behov att få böcker upplästa för sig i tjänsten Legimus där de själva kan ladda ned talböcker. De ger också 
stöd och vägledning kring bibliotekets digitala tjänster.  Hemsidan har setts över och tillgänglighetsanpassats enligt 
lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och tillgänglighetsredogörelse finns. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

I projekteringen av nya stadsbiblioteket läggs stor vikt vid tillgänglighetsaspekten. Ett nytt gemensamt 
biblioteksdatasystem ska upphandlas och implementeras i Sjuhärad och en viktig aspekt är användarvänlig katalog 
för den digitala biblioteksservicen. 

Indikator/mätetal Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

 Antal besökare på 
bibliotekets hemsida 

20 813 23 346 23 138 21 000 

 Antal utlån av 
talböcker 

1 129 1 570 2 747 1 570 

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Avslutad 

Hemsidans information ska vara aktuell, lätt att förstå och hitta samt 
vara mobilanpassad och möjlig att få uppläst med talsyntes. 

 

 Avslutad 

Biblioteket ska erbjuda medier anpassade för olika sätt att läsa t ex 
storstil, talböcker, lättläst. 
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1.6.2 Biblioteket ska bedriva uppsökande verksamhet till dessa grupper för 
att vidga deltagandet. 

1.6.2.1 Sektor service 

 Uppfyllt 

Analys 

Bibliotekets uppsökande verksamhet till de prioriterade grupperna(barn och ungdomar, personer med 
funktionsnedsättning, nationella minoriteter, personer med annat modersmål än svenska samt äldre i ordinärt 
boende) är stor i normala fall. Bibliotekarier besöker äldreboenden, Familjecentralen, skolor och andra mötesplatser 
för olika grupper. De deltar också i ett integrationsnätverk med representanter från studieförbund, kyrkan, Ungas 
fritid m fl för att nå grupper av nyanlända. Bibliotekets läshusvagn har varit flitigt använd för läsfrämjande 
verksamhet, främst till förskolor i kommunen. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Indikator/mätetal Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

 Antal aktiviteter 
185 206 173 200 

Utfallet har påverkats av Corona pandemin. 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Avslutad 

Bibliotekarier arbetar med uppsökande verksamhet t ex språkcaféer 
på Familjecentralen. 

 

 Avslutad 

Husvagn för uppsökande och läsfrämjande verksamhet 

 

1.6.3 Vi ska ligga över genomsnittet i riket vad gäller barnbokslån. 

1.6.3.1 Sektor service 

 Uppfyllt 

Analys 

Ulricehamns bibliotek har legat över riksgenomsnittet i antalet barnbokslån i många år. 2020 var coronapandemins 
år och biblioteksverksamheten i Ulricehamn och övriga riket har inte kunnat genomföras som tidigare. En 
jämförelsesiffra för riket finns inte förrän i april/maj då folkbiblioteksstatistiken är sammanställd och publicerad. 
Preliminär siffra för Ulricehamn har tagits fram från bibliotekssystem och kommuninvånarregister. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

 Indikator/mätetal Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

 Barnbokslån i 
kommunens folkbibliotek, 
antal lån/barn 0-17 år 
jämfört med riket 

18 19,6 15,1 12,2 

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Avslutad 

Bibliotekarier arbetar med läsfrämjande åtgärder enligt 
styrdokumentet Kulturtrappan. 

 

 Avslutad 

Minst 40 % av medieanslaget ska användas till inköp av barn- och 
ungdomsmedier. 
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1.6.4 Folk- och skolbiblioteken ska medverka till att öka 
medborgarnas/elevernas medie- och informationskompetens. 

1.6.4.1 Sektor service 

 Uppfyllt 

Analys 

Både i det dagliga arbetet och vid speciella stödtillfällen arbetar biblioteket med att öka användarnas kompetens på 
det digitala området. På stadsbiblioteket har funnits möjlighet att få teknisk support av IT-bibliotekarier en 
eftermiddag varannan vecka eller efter tidsbokning.  Många myndigheter hänvisar kunder till digitala tjänster på 
webben och bibliotekspersonalen får ofta hjälpa besökare med dessa ärenden. På grund av coronapandemin har inga 
öppna stödtillfällen erbjudits under 2020 men däremot mycket support per telefon och mail, främst kring bibliotekets 
egna e-tjänster. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Indikator/mätetal Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

 Antal frågor vid 
tekniksupport vid öppna 
stödtillfällen 

102 24 30 30 

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Avslutad 

Vi uppmärksammar temaveckor kring MIK och digital delaktighet. 

 

 Avslutad 

Bibliotekarier har öppna stödtillfällen för tekniksupport. 

 

1.6.5 Det nya stadsbiblioteket fungera som en demokratisk och kulturell 
mötesplats för alla. 

1.6.5.1 Sektor service 

 Uppfyllt 

Analys 

Projekteringen av det nya stadsbiblioteket har pågått under 2020 men byggstart är försenad på grund av frågor kring 
bygglov och detaljplan. Programgruppen arrangerar program kring aktuella teman och samarbetar med övriga 
aktörer i kommunen. Arbetssättet på nuvarande bibliotek utgår från de idéer som beskrivs i lokalprogrammet för det 
nya stadsbiblioteket. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fokusgrupper, dialog med besökare. 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Avslutad 

Inleda projekteringsfas av det nya stadsbiblioteket. 
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1.6.6 Stor vikt läggas vid det vidgade deltagandet och tillgänglighet. 

1.6.6.1 Sektor service 

 Uppfyllt 

Analys 

En stor del av bibliotekens aktiviteter och arrangemang har haft ett prosumentperspektiv, till exempel workshops, 
läscirklar, berättarcaféer. Under coronapandemin då arrangemang fick ställas in har biblioteket arbetat mer med att 
tillgängliggöra föreläsningar digitalt, stötta föreningar och enskilda aktörer med att hitta nya vägar att nå ut samt 
arbetat mer läsfrämjande via sociala medier. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fler digitala aktiviteter under loven planeras. 

Indikator/mätetal Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

 Antal aktiviteter för 
barn och unga under 
skolloven. 

23 25 2 15 

  



Uppföljning Tertial 3 13(20)

1.7 Plan mot våld i nära relationer 

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

1.7.1.1 Sektor välfärd 

 Uppfyllt 

Analys 

Under 2015 skedde arbetet med våld i nära relationer i projektform och omfattande utbildning gavs till 
medarbetarna. Under 2016 slutrapporterades projektet och övergick till vanlig drift och förvaltning. Under åren 2017-
2020 har kommunen fått ytterligare medel i form av riktade statsbidrag till våld i nära relationer som använts i 
arbetet, t ex har ytterligare utbildningsinsatser kunnat göras och arbetssätt har utvecklats.. 

Ansvaret kring arbetet mot våld i nära relationer åligger varje verksamhet, men IFO har ett utredningsansvar enligt 
socialtjänstlagen att den som är i behov av insatser erhåller dessa från socialtjänsten. De olika myndighetsutövande 
enheterna har utvecklat en väl fungerande samverkansmodell som tas i anspråk omedelbart när den enskilde behöver 
insatser från flera delar av organisationen. 

Efter projektet finns det i varje verksamhetsdel (inte enbart inom socialtjänsten utan även andra delar av den 
kommunala organisationen) gällande rutiner och varje verksamhetsdel ansvarar för att dessa rutiner följs och följs 
upp. 

BRÅ (brottsförebyggande rådet på lokal nivå) som är en samverkan mellan polisen och kommunens olika 
verksamheter arbetar brottsförebyggande med olika frågor. 

På kommunstyrelsens sammanträde i oktober fick arbetsgruppen Välfärd en gedigen information/utbildning av 
Utväg och kommunens egna verksamhet i ämnet och dess arbete med frågan. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Det kan konstateras att bland anställda har gjorts och görs ett bra arbete för att sprida kunskapen om våld i nära 
relationer. Även kommunstyrelsens politiker har fått kunskapspåfyllning i ämnet. 

 

 

1.8 Handlingsplan för jämställdhet 
För ”Handlingsplan för jämställdhet” finns inga röd- eller grönmarkerade uppdrag under 2020. 

 

 

1.9 Jämställdhetsplan för Ulricehamns kommun 
För ”Jämställdhetsplan för Ulricehamns kommun” finns inga röd- eller grönmarkerade uppdrag under 2020. 
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1.10 Handlingsplan för att motverka hemlöshet 

1.10.1 Framtagande av modell för att motverka hemlöshet i Ulricehamns 
kommun. 

1.10.1.1 Sektor välfärd 

 Uppfyllt 

Analys 

Strukturen är uppbyggd genom att ta fram program för bostadsförsörjningen. Handlingsplanen för 
bostadsförsörjning ska även tas fram med liknande internt samarbete. Uppdraget kommer att färdigbehandlas i 
denna plan. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Planeringsstrateg arbetar fortsatt kommunövergripande med kommunens frågor kring bostadsförsörjning och 
hemlöshet. Arbete pågår i önskvärd riktning och omfattning. 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Avslutad 

Arbeta fram struktur för internt samarbete kring riktlinjer och 
handlingsplaner för bostadsförsörjning. Samverkan mellan Sektorchef 
miljö-och samhällsbyggnad/ Socialchef. 

Strukturen är uppbyggd genom att ta fram program för 
bostadsförsörjningen. Handlingsplanen för bostadsförsörjning ska även 
tas fram med liknande internt samarbete. 

 Avslutad 

Föra dialog med och utreda möjlighet för långsiktigt samarbete med 
idéburna organisationer i fråga om akut hemlöshet. 

Planeringsstrateg fortsätter att utreda möjligheten för samverkan 
med idéburna organisationer genom att delta i kanslifunktionens 
uppdrag att skapa struktur för samverkan ned föreningar och idéburna 
organisationer 

 

 

1.11 Handlingsplan för barn i ekonomiskt utsatta hushåll. 
För ”Handlingsplan för barn i ekonomiskt utsatta hushåll” finns inga röd- eller grönmarkerade uppdrag under 2020. 
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1.12 Plan mot våldsbejakande extremism 

1.12.1 Bygga upp samverkansstrukturer och nätverk utifrån behov 

1.12.1.1 Kommunledningsstab 

 Uppfyllt 

Analys 

I dagsläget finns inget identifierat behov. 

  

  

1.13 Handlingsplan Landsbygdsutveckling 

1.13.1 Vid arbete med ny översiktsplan 2020 skall landsbygdsperspektiv och 
landsbygdsområden beaktas och finnas med. 

1.13.1.1 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 Uppfyllt 

Analys 

I arbetet med ny översiktsplan 2040 har det funnits ett landsbygdsperspektiv och kransorter har utretts och nya 
områden pekats ut inom respektive ort. 

. 

  

1.14 IKT-plan 2020 
För ”IKT-plan 2020” finns inga röd- eller grönmarkerade uppdrag under 2020. 
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1.15 Ökad måluppfyllelse för alla elever i sektor lärande 2020-
2021 

 

1.15.1  Inrättande av flexenheter 

1.15.1.1 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

Analys 

Sektor lärande har haft ett särskilt politiskt uppdrag att skapa en ny struktur för att kunna utöka möjligheten att möta 
de elever som har extraordinära behov av särskilt stöd. Detta har genomförts enligt plan och Ulricehamns kommun 
kan nu erbjuda tillgängliga lärmiljöer som ger de förutsättningar som krävs för att alla barn/elever ska kunna vara 
delaktiga i utbildningsverksamheten utifrån sina egna förutsättningar för ökad måluppfyllelse. 

På den korta tid som gått sedan flexgrupperna inrättades, går det inte att göra en analys om vad insatsen inneburit för 
eleverna. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Inrättandet av flexgrupperna och vad det har inneburit för elevers möjlighet att nå målen kommer att följas upp, 
utvärderas och analyseras kommande läsår, 2021-2022. 

1.15.2  Saknad och efterfrågad 

1.15.2.1 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

Analys 

Uppdraget har varit att ta fram ett kommunövergripande program för att främja närvaro och förebygga frånvaro 
likaså åtgärda frånvaro och arbeta med att få tillbaka elever med långvarig problematisk frånvaro till skolan. Följande 
åtgärder är vidtagna: 

 Införa arbetssätt och rutiner för närvaroarbetet samt skapa en systematik i arbetet för att fånga upp elever 
som hamnat i långvarig problematisk frånvaro, få tillbaka dem och behålla dem i skolan. 

 Ge verksamheterna stöd i deras arbete med elevgruppen. 
 Säkerställa likvärdigheten i utförandet av närvaroarbetet inom skolenheterna. 
 Stödja skolans arbete i att nå och möta alla elever i Ulricehamns kommun samt att få eleverna att känna sig 

sedda och uppleva tillhörighet till skolan. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Det kommunövergripande programmet saknad och efterfrågad och vad detta har inneburit för elevers möjlighet att 
nå målen kommer att följas upp, utvärderas och analyseras kommande läsår, 2021-2022. 
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1.15.3  Samverkan för ungas hälsa 

1.15.3.1 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

Analys 

Den elevhälsobaserade modellen för tidiga insatser bygger på att flera huvudmän i regionen och verksamheter ska 
arbeta tillsammans. Handlingsplanen – Ulricehamnsmodellen - syftar till att insatser ska samordnas och sättas in så 
tidigt som möjligt. Tidiga insatser stödjer barn/ungdomar i sin utveckling och ökar förutsättningarna för att elever 
ska klara sin skolgång. Efter en längre process har arbetet övergått från att vara ett  projekt till att bli en del i 
ordinarie verksamhet och befintlig organisation. För Ulricehamn innebär det ett ökat samarbete mellan primärvård, 
Bup, sektor välfärd och sektor lärande. 

 

När det gäller PALS, vilken är en del av Ulricehamnsmodellen, är även detta arbete igång enligt plan. Vid den 
utvärdering som gjordes juni 2020 uttrycker både pedagoger och skolledare i positiva ordalag arbetet kring samsyn 
och pedagogiska frågor. VGR (Västra Götalandsregionen) lyfter även de Ulricehamns arbete med PALS som ett gott 
exempel vilket kommer att gynna eleverna på lång sikt. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Inom Ulricehamnsmodellen görs korta insatser med utvärderingar och uppföljningar. Det vill säga att enskilda 
insatser utvärderas i samband med avslut. 

Nästa utvärdering av PALS kommer att göras juni 2021 samt maj 2022 och det är först då som vi kommer att kunna 
se skillnader. Det går således inte att göra en djupare analys i nuläget. 
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1.16 Grundskolans handlingsplan för ökad måluppfyllelse i 
matematik 2020-2024 

För ”Grundskolans handlingsplan för ökad måluppfyllelse i matematik 2020-2024” finns inga röd- eller 
grönmarkerade uppdrag under 2020. 

 

1.17 Handlingsplan kulturstrategi 

1.17.1 Ungas fritid erbjuder ett varierat utbud av kulturaktiviteter 

1.17.1.1 Sektor service 

 Uppfyllt 

Analys 

Under 2020, som varit ett speciellt år för Ungas fritid har ändå vissa saker gjorts. 
- Studio 21 på ovanvåningen har rustats upp och står klart att kunna användas för filmskapande, musikskapande, 
streaming klippning, repning. 
- Gamingrummet på ovanvåningen har rustats upp och står klart att kunna användas för bl.a. streaming. 
- VR-glasögon; filmer och spel kopplade till det finns och står klart att kunna användas. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

- Andra planerade kultursatsningar som eventuellt skulle göras under året har pga. Corona skjutits upp och kommer 
att jobbas med under 2021. 
- Studio 21 och gamingrummet kan idag ej användas pga. att det finns ett förbud att bedriva verksamhet på 
ovanvåningen. 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Avslutad 

Utöka användningen av musikstudion 

 

 Avslutad 

Utveckla möjlighet för streaming och andra videobaserade bloggar 
(vloggar) 

 

 Avslutad 

Utveckla möjlighet för VR-kulturupplevelser 

 

1.17.2 Mötesplatser för interkulturell dialog främjas i samarbete med 
föreningsliv och studieförbund 

1.17.2.1 Sektor service 

 Uppfyllt 

Analys 

Under 2020, som varit ett speciellt år för Ungas fritid har ändå vissa saker gjorts. 
- Integrationsnätverket har träffats som vanligt men på Teams och där är alla överens om att det inte är smart att 
fortsätta med familjelördagar som vi har gjort föregående år. 
- Prideveckan och folkhälsoveckan är de enda som kunnat genomföras med vissa anpassningar. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

- Diskussion pågår kring anpassningar som kan göras inför våra temaveckor 2021 så att fler människor kan nås utan 
att behöva träffas fysiskt. 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Avslutad med avvikelse 

Familjelördagar 
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1.17.3 Upprätthålla samarbete mellan kommunen, Västra Götalandsregionen 
och Kommunalförbund 

1.17.3.1 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

Analys 

VO-collearbetet fortgår och där samverkar berörda parter. 
2020 omcertifierades vårt lokala VO-college. 

Åtgärder/insatser för utveckling 
Fortsätta samarbetet som flyter på bra. 
 
Kommentarer från sektor service 

Analys 
Under året så har Kultur- och fritidschef, Kulturchef och Kulturstrateg deltagit i möten med delregionen och 
regionen. Det finns flera närverk som regelbundet träffas. 
Arbetet pågår kontinuerligt och utgår från den delregionala och regionala kulturplanen 
Möte mellan regionen och kommun där både tjänstemän och politik deltagit har genomförts. 
Dialogmöten 2020 om hur kulturplaner för barn och unga formuleras med utgångspunkt från FN:s Barnkonvention i 
samarbete med Förvaltningen för Kulturutveckling. 
  
Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsatt samarbete kommer ske och verksamheten kommer delta i de möten och samarbeten som bjuds in till. 
Möten om tillämpning av barnkonventionen fortsätter under 2021. 

 Åtgärd/Insats Kommentar 

 Pågående 

Delta i kulturchefsnätverket inom Boråsregionen. 

 

 Pågående 

Delta i årligt återkommande möten för kulturchefer, kulturverksamhet 
på regional nivå. 

 

 

Kommentarer från sektor service 

Analys 

Nätverk för kulturchefer, bibliotekschefer och kultursamordnare inom Boråsregionen sammanträder flera gånger per 
år för erfarenhetsutbyte, utveckling och samordning av kultur- och biblioteksverksamheterna i kommunerna. Bland 
annat har genomförts dialogmöten 2020 i samarbete med Förvaltningen för Kulturutveckling om hur kulturplaner 
för barn och unga formuleras med utgångspunkt från FN:s Barnkonvention. Arbetet med tillämpning av 
barnkonventionen pågår. De regionala och delregionala nätverken har varit till stor hjälp för stöd och 
erfarenhetsutbyte under 2020 då coronapandemin medförde stora förändringar och inskränkningar i 
verksamheterna. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Samarbetsprojekt kring metoder och verktyg för tillämpning av barnkonventionen har startat. Sjuhäradsbiblioteken 
arbetar med en gemensam bibliotekskatalog och upphandling av bibliotekssystem under 2021. 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Pågående 

Vi deltar i regionala och delregionala samarbeten och nätverksträffar. 

 

  



Uppföljning Tertial 3 20(20)

  

1.17.4 Delta i arbetet med ny översiktsplan, vindkraftsplan och 
kulturmiljöärenden i samhällsplaneringen 

1.17.4.1 Sektor service 

 Uppfyllt 

Analys 

Verksamheten kultur och fritid har under året deltagit i arbetet att ta fram en ny Översiktsplan. Fokus för arbetet har 
varit friluftsliv, motion och rekreation, kultur- och naturarv, offentlig gestaltning,kulturmiljö och besöksnäring. 

Verksamheten har deltagit i möten med MSB, skrivit fram underlag och så vidare 

 Åtgärder/insatser för utveckling 

I planering framåt av verksamheten ta fasta på områden som lyfts i Översiktsplanen. 
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Partistöd 2021 
Dnr 2021/152 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Partistöd 2021 betalas ut enligt följande: 
 
Grundstöd    Mandatstöd (antal mandat) 
S 47 600 kr   (10) 142 800 kr 
NU 47 600 kr   (9) 128 520 kr 
C 47 600 kr   (8) 114 240 kr 
M 47 600 kr   (8) 114 240 kr  
SD 47 600 kr   (6) 85 680 kr 
MP 47 600 kr   (2) 28 560 kr 
V 47 600 kr   (2) 28 560 kr 
L 47 600 kr   (2) 28 560 kr 
KD 47 600 kr   (2) 28 560 kr 
 
Summa grundstöd: 428 400 kr  Summa mandatstöd: 699 720 kr 
 
Totalt: 1 128 120    
 
Sammanfattning 
I kommunallagen (KL) 4 kap. §§ 29-32 regleras det kommunala partistödet. Syftet med 
partistödet är att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-04-01 från kanslichef  
2 S - Redovisning och granskningsintyg 
3 NU - Redovisning och granskningsintyg 
4 C - Redovisning och granskningsintyg 
5 M - Redovisning och granskningsintyg 
6 SD - Redovisning och granskningsintyg 
7 MP - Redovisning och granskningsintyg 
8 V - Redovisning och granskningsintyg 
9 L - Redovisning och granskningsintyg 
10 KD - Redovisning och granskningsintyg 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Partistöd 2021 betalas ut enligt följande: 
 
Grundstöd    Mandatstöd (antal mandat) 
S 47 600 kr   (10) 142 800 kr 
NU 47 600 kr   (9) 128 520 kr 
C 47 600 kr   (8) 114 240 kr 
M 47 600 kr   (8) 114 240 kr  
SD 47 600 kr   (6) 85 680 kr 



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2021-04-27 

 Sida 2 av 2 

MP 47 600 kr   (2) 28 560 kr 
V 47 600 kr   (2) 28 560 kr 
L 47 600 kr   (2) 28 560 kr 
KD 47 600 kr   (2) 28 560 kr 
 
Summa grundstöd: 428 400 kr  Summa mandatstöd: 699 720 kr 
 
Totalt: 1 128 120    
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2021-04-01 

Tjänsteskrivelse Partistöd 2021 
Diarienummer 2021/152, löpnummer 901/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Partistöd 2021 betalas ut enligt följande: 
 
Grundstöd    Mandatstöd (antal mandat) 
S 47 600 kr   (10) 142 800 kr 
NU 47 600 kr   (9) 128 520 kr 
C 47 600 kr   (8) 114 240 kr 
M 47 600 kr   (8) 114 240 kr  
SD 47 600 kr   (6) 85 680 kr 
MP 47 600 kr   (2) 28 560 kr 
V 47 600 kr   (2) 28 560 kr 
L 47 600 kr   (2) 28 560 kr 
KD 47 600 kr   (2) 28 560 kr 
 
Summa grundstöd: 428 400 kr  Summa mandatstöd: 699 720 kr 
 
Totalt: 1 128 120    
 
Sammanfattning 
I kommunallagen (KL) 4 kap. §§ 29-32 regleras det kommunala partistödet. Syftet med 
partistödet är att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin.  
 
 
Ärendet 
I kommunallagen (KL) 4 kap. §§ 29-32 regleras det kommunala partistödet. Dessa regler 
innebär bland annat ett krav på att partierna årligen redovisar att partistödet har använts för 
att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin. Kommunfullmäktige har 
möjlighet att bestämma att partistöd inte betalas ut till så kallade tomma stolar.  
 
I Ulricehamns kommuns Regler för partistöd framkommer under avsnitt 3.3 att 
 
Vid fördelning av partistöd beaktas endast mandat för vilket en vald ledamot är fastställd 
enligt 14 kap vallagen (2005:837). 
 
Partistöd utgår under det kalenderår då utbetalningen gjorts även om representationen 
upphört. 
 
Sverigedemokraterna (SD) har sedan 2021-02-25 en tom stol i kommunfullmäktige. 
Förvaltningen tolkar ovanstående skrivelse som att mandatstöd för denna tomma stol ska 
betalas ut för innevarande år, 2021, men inte för nästkommande år, 2022.  
 
Partistödet utgörs av 
- Ett grundstöd som uppgår till ett prisbasbelopp för det aktuella året per parti och år (för 
2021 = 47 600 kr). 
- Ett mandatstöd som uppgår till 30 % av prisbasbeloppet för det aktuella året per mandat 
och år (för 2021 = 14 280 kr x antalet mandat). 
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Partistöd utbetalas årligen efter beslut i kommunfullmäktige. Redovisning och 
granskningsrapport enligt 4 kap. 31 § 2 st. KL ska lämnas in senast 1 april året efter det år 
partistöd utbetalas för. Har sådan redovisning och granskningsrapport inte lämnats in inom 
föreskriven tid utbetalas inget partistöd för innevarande år.  
 
För 2021 har redovisning och granskningsrapport avseende partistöd lämnats in från 
samtliga partistödsberättigade partier till utsatt datum, 1 april.  
 
Partistödet utbetalas för 2021 med totalt 1 128 120 kr. Utbetalningen verkställs under juni 
2021.     
  
Beslutsunderlag 
1 S - Redovisning och granskningsintyg 
2 NU - Redovisning och granskningsintyg 
3 C - Redovisning och granskningsintyg 
4 M - Redovisning och granskningsintyg 
5 SD - Redovisning och granskningsintyg 
6 MP - Redovisning och granskningsintyg 
7 V - Redovisning och granskningsintyg 
8 L - Redovisning och granskningsintyg 
9 KD - Redovisning och granskningsintyg 

 
Beslut lämnas till 
Ekonomichef 
Kommunchef  
 
 
 

Lena Brännmar Maria Winsten 
Kanslichef Kommunsekreterare 
Kommunledningsstaben   
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Redovisning av erhållet kommunalt partistöd inklusive granskningsrapport

Registrerad lokal partiförening (juridisk person) Organisationsnummer

Ulricehamns arbetarekommun 865500-5349
E-post

ulricehamns.ak@outIook.c0m
Adress

Järnvägstorget 1, 52330 Ulricehamn

Telefon Bankkonto eller BG/PG

0321-17510 5553-3616

Erhållet partistöd W

189200 2020

Firmatecknare

Leif Dahl och Emma Claesson

Beskriv hur partistödet använts

Partistödet för 2020 har i vanlig ordning använts till vår verksamhet i Ulricehamns
kommun. Stödet använder vi till att finansiera vår utåtriktade verksamhet, framför allt
till att producera material för utdelning under sådana aktiviteter. Vi ser även till att
utbilda våra förtroendevalda för att de ska känna sig trygga i sina uppdrag och roller i
den kommunala verksamheten. I förekommande fall används medlen även till att
producera eget lokalt valmaterial.

Den pågående coronapandemin har givetvis påverkat partiets verksamhet under året.
De utåtriktade verksamheterna har av dessa skäl varit färre än vanligt. Vi har istället
gjort investeringar för att kunna hålla digitala möten.
Utöver detta hyr vi en lokal centralti Ulricehamn och har telefon- och
internetabonnemang.
Socialdemokraterna i Ulricehamn använder partistödet endast lokalt i kommunen. Vi
gör inga överföringar av partistödet till andra derlar av partiorganisationen.

Bifoga följande:
o  Granskningsintyg av utsedd granskare, se nästa sida
o  Protokollsutdrag som visar:

-  Föreningens firmatecknare

-Föreningens Konto/Bg/Pg- nummer

Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till kommunstyrelsen i tid betalas inget partistöd ut.
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Granskningsintyg

Härmed intygas att redovisningen ger en rättvisande bild av partiets användning av partistödet.

intygas riv K/ Namnförtydligande

646mm Jan Brobjer
Da\um h Ort

;Z l o 3 /é Ulricehamn

Utsedd granskare för följande parti:

Socialdemokraterna

Q/Att utbetalt partistöd använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 §, första stycket KL,
"för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin".

/[J5(Att redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren använt partistödet.

Skickas till:

Ulricehamns kommun

Kanslifunktionen

Bogesundsgatan 22

523 86 Ulricehamn

Eller via e-post till k0mmun@ulricehamn.se (underskrivet och inscannat)

Enligt kommunallagen (KL) (2017:725) 4 kap. 29 §, första stycket, får kommuner och

landsting ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras

ställning i den kommunala demokratin (partistöd).

Beslut om partistöd ska innehålla ett krav på att mottagaren av partistödet årligen ska
lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för att stärka partiets

ställning i den kommunala demokratin (4 kap. 29  §  första stycket). En av mottagaren

utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur

mottagaren använt partistödet. Granskarens intyg över granskningen ska bifogas

redovisningen

(4 kap. 31 §).

l och med att du undertecknar och skickar in denna blankett registreras dina uppgifter hos Ulricehamns kommun.

Uppgifterna kommer att användas för Ulricehamns kommuns hantering av detta ärende och behandlas i enlighet med

Dataskyddsförordningen 2016/679.

På ulricehamn.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur Ulricehamns kommun hanterar personuppgifter.









Redovisning av erhållet kommunalt partistöd inklusive granskningsrapport 

Organisationsnummer

Telefon Bankkonto eller BG/PG

Erhållet partistöd r

Beskriv hur partistödet använts



Intygas av Namnförtydligande

Datum Ort

Granskning

Härmed intygas att redovisningen ger en rättvisande bild av partiets användning av partistödet.

Skickas till:
Ulricehamns kommun

523 86 Ulricehamn
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Redovisning av erhållet kommunalt partistöd inklusive granskningsrapport

 Registrerad lokal partiförening (juridisk person) Organisationsnummer_ á_

Vänsterpartiet Ulricehamn 868401-2704
E-post

ing-britt.jonss0n@hotmail.com
Adress

Folkets Hus Nyg 24, 523 30 Ulricehamn

Telefon Bankkonto eller BG/PG

0739-71  8052 8380-8,4 127  726-0

Erhâllet partistöd År

75 680:- 2020

Firmatecknare

Jan-Olof Sundh, Ing-Britt Jonsson

Beskriv hur partistödet använts

Partistödet har använts för att främja Vänsterpartiets verksamhet  i  Ulricehamns kommun så att
Vänsterpartiet på detta sätt kan ges möjlighet att aktivt medverka i opotionsbildningen i kommunen.

Kostnader:
Stöd centralt 13  535:-
lokalhyra 30  504:-
Förbruknings inv 10 340:-
Kontorsmaterial och tidskrifter  3  119:-
Porto 1  468:-
Årsmöte etc 8 876:-
Banktjänster 500:-
Övriga kostnader 1  812:-

Summa Kostnader: 70  154:-

Bifoga följande:
o  Granskningsintyg av utsedd granskare, se nästa sida
o  Protokollsutdrag som visar:

-Föreningens firmatecknare
-  Föreningens Konto/ Bg/ Pg- nummer

.Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till kommunstyrelsen i tid betalas inget partistöd ut.



ULRICEHAMNS
KOMMUN 

Granskningsintyg

Härmed intygas att redovisningen ger en rättvisande bild av partiets  användning av partistödet.

lntygasaiçf' _ j i,- Namnförtydligande

' ?fc/cat k arv-Wo Erika Grenás
Datum v_ _ N ort I, /  y,  J

92 92/) " ’  /l é L/I‘ /7

Utsedd granskare för följande parti:

Vänsterpartiet Ulricehamn
.  .  .  .  . . . . .  .  . .  .  .  .  .  . . . .  . .  .  .  .  .  .  .  .  . . .  .  . .  .  .  . . . . . .  .  .  .  .  .  . .  . .  . -  .  - -  . .  .  .  .  .  .  . .  -  . .  .  .  .  - ..  . ..  .  -  .  .  .  . .  . .. ..  . . . ..  .  .  .  .  . .. .  .  . .  .  .  .  . .  .  . .  . . .  .  .  . -  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . .  .  .  . . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  ..

El Att utbetalt partistöd använts för det ändamål som anges i  4  kap. 29 §, första stycket KL,
"för att stärka partiets ställning i  den kommunala demokratin".

E] Att redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren använt partistödet.

Skickas till:
Ulricehamns kommun

Kanslifunktionen

Bogesundsgatan 22

523 86 Ulricehamn

Eller  via  e-post till kommun@ulricehamn.se  (underskrivet  och inscannat)

Enligt kommunallagen (KL) (2017:725) 4 kap. 29 §, första stycket, får kommuner och
landsting ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras
ställning i  den kommunala demokratin (partistöd).

Beslut om partistöd ska innehålla ett krav på att mottagaren av partistödet årligen ska
lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för att stärka partiets
ställning i  den kommunala demokratin (4 kap.  29 §  första stycket). En av mottagaren
utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur
mottagaren använt partistödet. Granskarens intyg över granskningen ska bifogas
redovisningen

(4 kap.  31  S).

l och med att du undertecknar och skickar in denna blankett registreras dina uppgifter hos Ulricehamns kommun.

Uppgifterna kommer att användas för Ulricehamns kommuns hantering av detta ärende och behandlas i enlighet med
Dataskyddsförordningen 2016/679.

På ulricehamn.sel personuppgifter kan du läsa mer om hur Ulricehamns kommun hanterar personuppgifter.
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Redovisning av erhållet kommunalt partistöd inklusive granskningsrapport

Registrerad lokal partiförening (juridisk person) Organisationsnummer

Liberalerna Ulricehamn 802495-15798
E-post

sten.selin@ajelke.se
Adress

Brunnsnäs Allé 9, 523 45 Ulricehamn

Telefon Bankkonto eller BG/ PG

070-6490601 8380-8,4143877-1

Erhållet partistöd Är

75.680 kr 2020

Firmatecknare

ordf. Sten Selin och kassör Iréen Wolter

Beskriv hur partistödet använts

Pandemiåret  2020  innebar att vi haft möten, utbildningar och konferenser digitalt. Vi har därför inte haft kostnader för

konferensavgifter, resor eller uppehälle.

787 kr

Medlemsinformation som skickats brevledes

2.206 kr
Administrationskostnader, bokföringsprogram och bank-kostnad.

15.136 kr
Avgift till länsförbundet avseende service och information.

125.581 kr
Sparat kapital (inkluderat medlemsavgifter)

Bifoga följande:
o Granskningsintyg av utsedd granskare, se nästa sida

o Protokollsutdrag som visar:

-Föreningens firmatecknare
-  Föreningens Konto/Bg/Pg- nummer

(Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till kommunstyrelsen i tid betalas inget partistöd ut.

Cl



ULRICEHAMNS
KOMMUN 

Granskningsintyg

Härmed intygas att redovisningen ger en rättvisande bild av partiets användning av partistödet.

lnty/søv g_ Namnförtydligande

Å ML  L /66/W‘/2 5/C?/74
Datum Ort

2&2/‘ Ia; -- /é á//nza 44mm

Utsedd granskare för följande parti:

.éz ..... ..M../../:.7.‘é¢...//.4:.e.2.4.¢:1 ............................................................................ ..

*4/‘Att utbetalt partistöd använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 5, första stycket KL,

för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin".

Km redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren använt partistödet.

Skickas till:

Ulricehamns kommun

Kanslifunktionen

Bogesundsgatan 22

523 86 Ulricehamn

Eller via e-post till kommun@ulricehamn.se (underskrivet och inscannat)

Enligt kommunallagen (KL) (2017:725) 4  kap. 29 §, första stycket, får kommuner och

landsting ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras

ställning i den kommunala demokratin (partistöd).

Beslut om partistöd ska innehålla ett krav på att mottagaren av partistödet årligen ska

lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för att stärka partiets

ställning i den kommunala demokratin (4 kap. 29 § första stycket). En av mottagaren

utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur

mottagaren använt partistödet. Granskarens intyg över granskningen ska bifogas

redovisningen

(4 kap. 31 S).

I och med att du undertecknar och skickar in denna blankett registreras dina uppgifter hos Ulricehamns kommun.
Uppgifterna kommer att användas för Ulricehamns kommuns hantering av detta ärende och behandlas i enlighet med
Dataskyddsförordningen 201 6/ 679.

På ulricehamn.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur Ulricehamns kommun hanterar personuppgifter.
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Riktlinje Struktur för samverkan med civilsamhället 
Dnr 2021/23 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Riktlinje Struktur för samverkan med civilsamhället antas. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen har utifrån ett budgetuppdrag tagit fram förslag för struktur för samverkan 
mellan kommunen och civilsamhället i Ulricehamns kommun.  Riktlinjen Struktur för 
samverkan med civilsamhället är resultatet av en dialogprocess där representanter från 
civilsamhället, kommunens verksamheter och politiker tillsammans har diskuterat sig fram 
till formuleringarna. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelsen 2021-04-06 från kanslichef  
2 Riktlinje Struktur för samverkan med civilsamhället 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Riktlinje Struktur för samverkan med civilsamhället antas. 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2021-04-06 

Tjänsteskrivelse Riktlinje Struktur för samverkan 
med civilsamhället 
Diarienummer 2021/23, löpnummer 1012/2021  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Riktlinje Struktur för samverkan med civilsamhället antas. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen har utifrån ett budgetuppdrag tagit fram förslag för struktur för samverkan 
mellan kommunen och civilsamhället i Ulricehamns kommun.  Riktlinjen Struktur för 
samverkan med civilsamhället är resultatet av en dialogprocess där representanter från 
civilsamhället, kommunens verksamheter och politiker tillsammans har diskuterat sig fram 
till formuleringarna. 
 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 23 november 2017 om 2018 års budget. Budgeten 
kompletterades med flertalet uppdrag utifrån dåvarande majoritetens förslag ”Framtid för 
Ulricehamn 2018”. Ett av uppdragen var att ”Förvaltningen får i uppdrag att starta arbetet 
med att teckna en överenskommelse mellan kommunen och föreningslivet i Ulricehamns 
kommun för att vi ska ta oss an framtida utmaningar tillsammans.” I budgetuppdraget 
beskrivs kommunens uppdrag som mångfacetterat och komplext. ”Behoven ser annorlunda 
ut över tid. För att klara alla utmaningar framöver behöver vi ett starkt näringsliv, 
föreningsliv och nära kontakt med civilsamhället. Kommunen behöver skapa förutsättningar 
för att arenor skapas där vi tillsammans tar oss an kommande utmaningar, med våra olika 
kompetenser och ansvarsområden.” 
 
Uppdraget har i dialog med civilsamhället formats till en struktur för samverkan i stället för 
en överenskommelse. Riktlinjen Struktur för samverkan med civilsamhället är resultatet av 
en dialogprocess där representanter från civilsamhället, kommunens verksamheter och 
politiker tillsammans har diskuterat sig fram till formuleringarna. Dialogprocessen har 
pågått under drygt ett år på fyra stormöten där hela civilsamhället varit inbjudet. 
Organisationerna i kommunens föreningsregister har fått inbjudningar till mötena, 
information om processen finns på kommunens hemsida och Ulricehamns tidning har skrivit 
om dialogerna. Det har gjort att 56 olika föreningar har varit representerade på mötena. 
Totalt har 104 olika personer deltagit i dialogprocessen varav 25 har representerat 
kommunen. 
 
Under hösten 2020 bildades ett samråd med representanter från kommunen och 
civilsamhället som har ansvar för att utveckla och fördjupa samverkan. Samrådet har varit en 
aktiv del i att ta fram formuleringarna gällande strukturen för samverkan. 
 
Dialogerna har utgått ifrån regeringens proposition ”En politik för det civila samhället” från 
2009 och de grundprinciper och åtaganden som arbetats fram i den nationella 
dialogprocessen mellan civilsamhället och regeringen.      
 
Dokumentet har varit utskickat på remiss till samtliga organisationer i kommunens 
föreningsregister samt till kommunens verksamheter och reviderats utifrån inkomna 
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synpunkter. På ett stormöte den 30 mars 2021 har civilsamhällets representanter ställt sig 
positiva till dokumentet.  
 
Beslutsunderlag 
1 Riktlinje Struktur för samverkan med civilsamhället 

 
Beslut lämnas till 
Kanslichef 
Författningshandboken 
Civilsamhällets organisationer 
 
 
 

Lena Brännmar Petra Grönhaug 
Kanslichef Utredare 
Kommunledningsstaben Strategi- och utvecklingsenheten 
 Kommunledningsstaben 



Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler 
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Plan – Uppdrag, tidsram och ansvar 
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1 Bakgrund 
Denna nedtecknade struktur för samverkan mellan Ulricehamns kommun och civilsamhället 
har arbetats fram genom dialog med representanter från civilsamhället samt politiker och 
representanter från kommunens olika verksamheter. 
 
Den nedtecknade strukturen för samverkan är en övergripande avsiktsförklaring med 
gemensamma spelregler och synsätt som ska utgöra en grund för bättre förståelse och 
samarbete. Den samverkan som sker mellan civilsamhället och kommunens olika 
verksamheter ska genomsyras av den nedtecknade samsyn med åtaganden som beskrivs i 
dokumentet nedan. 
 

1.1 Syfte 
Syftet är att tillsammans ta oss an framtida utmaningar genom att kontinuerligt utveckla vår 
samverkan. 
 

1.2 Definition på civilsamhället  
Civilsamhället är en arena skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, där 
människor, grupper och organisationer agerar tillsammans för gemensamma intressen. 
Civilsamhället har ett ideellt syfte och inkluderar folkrörelser och andra ideella 
organisationer, nätverk, oorganiserat frivilligarbete och upprop.  
 

2 Samsyn för samverkan 
Samverkan mellan kommunen och civilsamhället förutsätter en tydlighet samt ömsesidig 
respekt för kommunens ansvar och skyldigheter och för civilsamhällets villkor. 
 
Civilsamhället bidrar till samhörighet mellan människor, ökar den enskilda individens 
möjlighet till personlig utveckling samt utgör ett forum för deltagande i demokratiska 
processer. Samverkan mellan kommunen och civilsamhället är nödvändig för att utveckla 
samhället. Ett samhälle där människors ideella och idéburna engagemang tillvaratas är 
grunden för en stark demokrati.  
 
Samverkan utgår från sex principer som tillsammans bildar vår samsyn och leder till 
åtaganden.  
 
Självständighet  
Civilsamhället agerar självständigt utifrån sina uppdrag och ideologier, är röstbärare för 
kommunens invånare och kan ha en kritiskt granskande roll utan att äventyra samverkan 
eller stöd från kommunen. 
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Dialog 
Dialoger förs om gemensamma utmaningar med en bredd av civilsamhällets aktörer. 
Dialogen ska vara enkel, öppen, tillgänglig, ömsesidig och återkommande.  
För en god dialog krävs kunskap och förståelse för varandras uppgifter och förutsättningar.  
 
Kvalitet 
Kvaliteten i samverkan är viktig både för civilsamhället och kommunen. Parterna avgör vad 
som krävs för kvalitet i verksamheterna. 
Samverkan mellan civilsamhället och kommunen kan höja kvaliteten då vi kan dra nytta av 
varandras kompetenser. I avtalad samverkan ska uppföljning och utvärdering ingå.  
 
Långsiktighet 
Kommunens samverkan med civilsamhället utgår ifrån en bred förankring från båda parter 
där principer och inriktning är kända. 
Det förutsätter en samverkansorganisation med långsiktiga relationer. 
För att båda parter ska känna trygghet i överenskommen samverkan kan det behövas tecknas 
avtal, partnerskap eller liknande. 
 
Öppenhet och insyn 
Samverkan mellan kommunen och civilsamhället bygger på tillit, respekt och vilja till 
öppenhet mot varandra om sina respektive verksamheter. 
 
Mångfald 
Kommunen ska underlätta för en mångfald av aktörer, organisationsformer och 
samverkansformer. Bredden i civilsamhället är viktig då den ger olika ingångar. 
 

2.1 Åtaganden 
Åtagande för samverkan - principen om självständighet 
Civilsamhällets aktörer representerar sina verksamheter i samarbetet med kommunen. 
 
Civilsamhället ansvarar själva för sin organisering och gör det på det sätt de finner det 
lämpligt. 
 
Kommunen visar respekt för civilsamhällets självständighet. 
 
Åtagande för samverkan - principen om dialog 
Det finns en tydlighet kring kontaktpersoner och kontaktytor så att kommunen och 
civilsamhället lätt kan kontakta varandra. Både civilsamhället och kommunen ska veta vem 
de kontaktar beroende på vad frågan gäller. Enkla kontaktvägar förenklar och underlättar 
kontakten parterna emellan. 
 
Parterna åtar sig att aktivt delta i dialoger och att visa intresse för utvecklingsarbete. 
 
Parterna delger varandra information och återkopplar. 
 
Parterna ökar kunskapen om varandras verksamheter och särart. 
 
Kommunen informerar om vilka former av stöd och samverkan som finns. 
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Åtagande för samverkan - principen om kvalitet  
Tillsammans ska parterna identifiera gemensamma utvecklingsområden.  
 
Tillsammans ska parterna inspirera till samverkan, mobilisera kring gemensamma intressen 
och utveckla samarbetsformer. 
 
Parterna bjuder in varandra till relevant utbildning.  
 
Parterna i avtalad samverkan har ett gemensamt ansvar för uppföljning och utvärdering. 
 
Åtagande för samverkan - principen om långsiktighet 
Kommunen åtar sig att finansiera genomförande av stormöten och den utveckling av 
samverkan som sker genom samrådet. 
 
Kommunen ansvarar för att i samverkan med civilsamhället kalla till samrådsmöten och 
stormöten för kunskapsutbyte, dialog och utveckling av konkret samverkan. 
 
Samrådet ansvarar för att sammanställa en årlig agenda och en uppföljning av samverkan 
som sprids till parterna. 
 
Samverkan utvärderas var fjärde år och en revidering av den nedtecknade strukturerade 
samverkan genomförs. 
 
Åtagande för samverkan - principen om öppenhet och insyn 
Kommunen och civilsamhället ska så tidigt som möjligt bjuda in varandra till diskussion i 
samverkansfrågor. 
 
Civilsamhället verkar för ett brett engagemang och en stor delaktighet bland sina 
medlemmar i dialogen med kommunen genom att vara öppna och tydliga i värderingar och 
kommunikation. 
 
Åtagande för samverkan - principen om mångfald 
Tillsammans ska parterna stimulera till att nya organisationer och nätverk kommer med i 
samverkan.   
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Justering av avgift för lovplats 
Dnr 2021/209 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Avgiften för lovplats höjs från 75 kronor till 100 kronor. Förändringen träder i kraft den 1 juli 
2021. 
 
Sammanfattning 
Den 2 november 2020 antog kommunstyrelsen tillämpningsregler för fritidshem, förskola 
och pedagogisk omsorg. 
 
En del i tillämpningsreglerna gäller lovplats som erbjuds barn från förskoleklass till och med 
det år eleven fyller tretton år. Lovplats erbjuds under lov, studiedagar och dagar då 
personalen har kompetensutveckling. En avgift på 100 kronor uttages per beställd dag. 
 
Skrivningen i tillämpningsreglerna stämmer dock inte överens med den avgift om 75 kronor 
för lovplats som kommunfullmäktige beslutade om i samband med sitt beslut om taxor och 
avgifter för 2021. 
 
Förvaltningen föreslår således att kommunfullmäktige fattar beslut om att justera avgiften 
för lovplats till 100 kronor och att förändringen träder i kraft den 1 juli 2021.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-04-08 från barn- och utbildningschef   

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Avgiften för lovplats höjs från 75 kronor till 100 kronor. Förändringen träder i kraft den 1 juli 
2021. 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2021-04-08 

Tjänsteskrivelse Justering av avgift för lovplats 
Diarienummer 2021/209, löpnummer 1051/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Avgiften för lovplats höjs från 75 kronor till 100 kronor. Förändringen träder i kraft den 1 juli 
2021. 
 
Sammanfattning 
Den 2 november 2020 antog kommunstyrelsen tillämpningsregler för fritidshem, förskola 
och pedagogisk omsorg. 
 
En del i tillämpningsreglerna gäller lovplats som erbjuds barn från förskoleklass till och med 
det år eleven fyller tretton år. Lovplats erbjuds under lov, studiedagar och dagar då 
personalen har kompetensutveckling. En avgift på 100 kronor uttages per beställd dag. 
 
Skrivningen i tillämpningsreglerna stämmer dock inte överens med den avgift om 75 kronor 
för lovplats som kommunfullmäktige beslutade om i samband med sitt beslut om taxor och 
avgifter för 2021. 
 
Förvaltningen föreslår således att kommunfullmäktige fattar beslut om att justera avgiften 
för lovplats till 100 kronor och att förändringen träder i kraft den 1 juli 2021.  
 
 
Ärendet 
Den 2 november 2020 antog kommunstyrelsen tillämpningsregler för fritidshem, förskola 
och pedagogisk omsorg. 
 
En del i tillämpningsreglerna gäller lovplats som erbjuds barn från förskoleklass till och med 
det år eleven fyller tretton år. Lovplats erbjuds under lov, studiedagar och dagar då 
personalen har kompetensutveckling. En avgift på 100 kronor uttages per beställd dag. 
 
Skrivningen i tillämpningsreglerna stämmer dock inte överens med den avgift om 75 kronor 
för lovplats som kommunfullmäktige beslutade om i samband med sitt beslut om taxor och 
avgifter för 2021. 
 
Förvaltningen föreslår således att kommunfullmäktige fattar beslut om att justera avgiften 
för lovplats till 100 kronor och att förändringen träder i kraft den 1 juli 2021.  
 
Beslutsunderlag 
 
Beslut lämnas till 
Ekonomifunktionen 
Barn- och utbildningschefen 
Verksamhetschef förskola 
 
 

Gülsen Özdenkos Gunnar Scorénius 
Barn- och utbildningschef Utredare 
Sektor lärande Sektor lärande 
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Svar på motion om ny modell för ett nytt arbetssätt 
inom äldreomsorgen 
Dnr 2019/548 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionens förslag att en arbetsgrupp bildas avslås med hänvisning till att förvaltningen 
arbetar med dessa frågor strategiskt och anser inte att en arbetsgrupp behövs. 
 
Motionens förslag om att ett vård- och omsorgsboende med vidhängande hemtjänst och 
hemsjukvård erbjuds att ingå i en tidsbegränsad försöksverksamhet för att pröva en ny 
arbetsmodell avslås med hänvisning till beskrivet arbetssätt och de fördelar verksamheten 
ser av att sprida ut försöksverksamhet på olika enheter. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Birgit Andersson (L), Adela Brkic Carlsson (L), 
Inga-Kersti Skarland (S) och Klas Redin (S) att en arbetsgrupp bildas för att ta fram en 
modell för ett nytt arbetssätt. Och att ett vård-och omsorgsboende med vidhängande 
hemtjänst och hemsjukvård erbjuds att gå in i en tidsbegränsad försöksverksamhet för att 
pröva en ny arbetsmodell. 
 
Förvaltningen föreslår att motionens förslag att bilda en arbetsgrupp avslås med hänvisning 
till att förvaltningen arbetar med dessa frågor strategiskt och att en sådan arbetsgrupp därför 
inte behövs. Förvaltningen föreslår vidare att motionens förslag om att ett vård- och 
omsorgsboende med vidhängande hemtjänst och hemsjukvård erbjuds att ingå i en 
tidsbegränsad försöksverksamhet för att pröva en ny arbetsmodell avslås med hänvisning till 
beskrivet arbetssätt och de fördelar verksamheten ser av att sprida ut försöksverksamhet på 
olika enheter. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-04-09 från socialchef 
2 Motion om ny modell för ett nytt arbetssätt inom äldreomsorgen 
3 Styrgrupp för välfärdsteknik 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionens förslag att en arbetsgrupp bildas avslås med hänvisning till att förvaltningen 
arbetar med dessa frågor strategiskt och anser inte att en arbetsgrupp behövs. 
 
Motionens förslag om att ett vård- och omsorgsboende med vidhängande hemtjänst och 
hemsjukvård erbjuds att ingå i en tidsbegränsad försöksverksamhet för att pröva en ny 
arbetsmodell avslås med hänvisning till beskrivet arbetssätt och de fördelar verksamheten 
ser av att sprida ut försöksverksamhet på olika enheter. 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2021-04-09 

 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om ny modell för ett 
nytt arbetssätt inom äldreomsorgen 
Diarienummer 2019/548, löpnummer 1092/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionens förslag att en arbetsgrupp bildas avslås med hänvisning till att förvaltningen 
arbetar med dessa frågor strategiskt och anser inte att en arbetsgrupp behövs. 
 
Motionens förslag om att ett vård- och omsorgsboende med vidhängande hemtjänst och 
hemsjukvård erbjuds att ingå i en tidsbegränsad försöksverksamhet för att pröva en ny 
arbetsmodell avslås med hänvisning till beskrivet arbetssätt och de fördelar verksamheten 
ser av att sprida ut försöksverksamhet på olika enheter. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Birgit Andersson (L), Adela Brkic Carlsson (L), 
Inga-Kersti Skarland (S) och Klas Redin (S) att en arbetsgrupp bildas för att ta fram en 
modell för ett nytt arbetssätt. Och att ett vård-och omsorgsboende med vidhängande 
hemtjänst och hemsjukvård erbjuds att gå in i en tidsbegränsad försöksverksamhet för att 
pröva en ny arbetsmodell. 
 
Förvaltningen föreslår att motionens förslag att bilda en arbetsgrupp avslås med hänvisning 
till att förvaltningen arbetar med dessa frågor strategiskt och att en sådan arbetsgrupp därför 
inte behövs. Förvaltningen föreslår vidare att motionens förslag om att ett vård- och 
omsorgsboende med vidhängande hemtjänst och hemsjukvård erbjuds att ingå i en 
tidsbegränsad försöksverksamhet för att pröva en ny arbetsmodell avslås med hänvisning till 
beskrivet arbetssätt och de fördelar verksamheten ser av att sprida ut försöksverksamhet på 
olika enheter.  
  
Ärendet 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Birgit Andersson (L), Adela Brkic Carlsson (L), 
Inga-Kersti Skarland (S) och Klas Redin (S) att en arbetsgrupp bildas för att ta fram en 
modell för ett nytt arbetssätt. Och att ett vård-och omsorgsboende med vidhängande 
hemtjänst och hemsjukvård erbjuds att gå in i en tidsbegränsad försöksverksamhet för att 
pröva en ny arbetsmodell. 
 
Förvaltningen arbetar strategisk med frågor som motionärerna föreslår i motionen. Vidare 
ser förvaltningen att dessa frågor ska behandlas med ett brett perspektiv inom samtliga 
enheter och inte på en enskild enhet som testgrupp. 
 
Verksamhetscheferna inom vård och omsorg har påbörjat ett arbete med att komplettera och 
förnya äldreomsorgsplanen så man kan få en inblick i verksamheterna. Där man kan läsa sig 
till vad verksamheterna arbetar med och vad verksamheterna har för planering om framtida 
arbeten. Förvaltningen öppnar gärna upp frågan för politikerna, där politikerna kan få 
konkret insyn hur verksamheterna arbetar samt får komma med konkreta förslag på hur 
verksamheterna kan förändra, förbättra och utveckla sitt arbete.   
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Omorganisation 
Från januari 2021 har det skett en omorganisation inom förvaltningen med syftet att 
tillgodose brukarens behov utan att den behöver sätta sig in i hur organisationen ser ut. Det 
förvaltningen har förändrat är att beställning och kvalitet försvann och verksamhetsdelar 
som låg där fördelades ut på andra verksamhetsområden. Verksamheterna fördelar sig nu på 
fyra verksamhetsområden. Vård-och omsorgsboende inom äldreomsorgen, Hemtjänst och 
hemsjukvård, funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg.  
 
Äldreomsorgslyftet 
Äldreomsorgslyftet har implementerats i kommunen år 2020. Syftet är att stärka 
kompetensen inom kommunalt finansierad vård och omsorg genom att ge ny och befintlig 
personal möjlighet att utbilda sig på arbetstid för att stärka kompetensen hos dem. I korthet 
innebär satsningen att arbetsgivarna ges möjlighet att anställa personal på 
tillsvidareanställning inom äldreomsorgen, med statlig ersättning för lönekostnaden för den 
delen av arbetstiden som utgörs av studier. Arbete ska bedrivas på 50 procent så personerna 
kan studera på 50 procent. Utbildningen ska ske inom ramen för heltidsanställningen, på 
betald arbetstid och i enlighet med de nationella yrkespaketen till vårdbiträde och 
undersköterska.  
 
Välfärdsteknik 
I Ulricehamns kommun finns en styrgrupp för arbetet med välfärdsteknik som består av 
följande roller: 
 

- Verksamhetschef äldreomsorg 
- Verksamhetschef funktionsnedsättning 
- Verksamhetschef beställning och kvalitet 
- Kommunekonom 
- IT-tekniker 
- Systemförvaltare 

 
Styrgruppens uppgift är att prioritera vilka investeringar som ska göras inom välfärdsteknik. 
Prioriterade investeringar presenteras för politiken i form av ett investeringsärende. 
I beslutsfattandet tar styrgruppen hjälp av personalens önskemål genom att anordna årliga 
utbildningar i välfärdsteknik där personal i yrkesgrupperna undersköterska, sjuksköterska, 
arbetsterapeut och fysioterapeut har möjlighet att framföra vilken välfärdsteknik som de ser 
stor nytta av i sin verksamhet. Kommuninvånare har också möjlighet att lämna sina 
önskemål genom workshops på Oasen. 
 
I takt med att mer välfärdsteknik införs ökar behovet av en organisation som kan förvalta 
tekniken. Här ser vi att karriärtjänster för undersköterskor med inriktning teknik vore ett bra 
alternativ. De kan till exempel ta hand om viss support på tekniska system, konfigurationer 
och batteribyten på medicinskåp och dörrar med mera. 
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om ny modell för ett nytt arbetssätt inom äldreomsorgen 
2 Styrgrupp för välfärdsteknik 

 
 
Beslutet lämnas till 
Socialchef 
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Magnus Andersson Neumann Nina Landström 
Socialchef Verksamhetschef hemtjänst och hemsjukvård 
Sektor välfärd Sektor välfärd 
  
  
Anna-Karin Asp Berg Nathalie Johansson 
Verksamhetschef vård- och omsorgsboende Utredare 
Sektor välfärd Sektor välfärd 
 

 

 



       

Utmaningar och möjligheter för framtidens äldreomsorg i Ulricehamns kommun.  Motion 5 

Äldreomsorgen i Ulricehamns kommun får höga betyg då enkäter görs bland dem som är berörda av 
hemtjänst och hemsjukvård eller bor i ett av våra vård- och omsorgsboenden. 

Vi blir emellertid ofta påminda om vilket behov av personal som äldreomsorgen kräver. Detta 
kommer inte att minska då både antalet äldre-äldre blir större och pensionsavgångarna bland dem 
som nu är i tjänst ökar. Utvecklingen av välfärdsteknik går snabbt men behovet av utbildad 
sjukvårdspersonal kommer inte att minska. 

Antalet ungdomar som söker till vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet motsvarar inte alls det 
kommande behovet av utbildad personal. Vårdvux, Vuxenutbildningens vårdutbildning, ger 
möjligheter för vuxna att studera till ett vårdyrke, men inte heller detta kan tillfredsställa det 
växande behovet. 

Det krävs nya vägar för ett professionellt omhändertagande om våra äldre som samtidigt gör arbetet 
inom äldreomsorgen mer attraktivt och får personal att lockas till vår kommun och stanna inom 
verksamheten. 

Därför lägger vi inom Liberalerna och Socialdemokraterna i Ulricehamn nu fem motioner som 
tillsammans kan leda till ett gott omhändertagande av våra äldre och samtidigt göra arbetet inom 
äldreomsorgen mer attraktivt. 

Motion 5: 

- En arbetsgrupp bildas med uppdraget att ta fram en modell för ett nytt arbetssätt. Både den 
senaste utvecklingen av välfärdsteknik och de senaste forskningsresultaten inom 
äldreomsorg tas tillvara liksom personalens möjligheter till kompetensutveckling och 
karriärtjänster samt behovet av vårdassistenter/vårdbiträden mm ses över för att möta 
personalbehovet inom äldreomsorgen. 

- Ett vård- och omsorgsboende med vidhängande hemtjänst och hemsjukvård erbjuds att gå in 
i en tidsbegränsad försöksverksamhet för att pröva den av arbetsgruppen utarbetade 
modellen med bl. a. flera yrkeskategorier, det senaste inom välfärdsteknik, 
kompetensutveckling på olika nivåer, nya ansvarsområden och god löneutveckling.   

Vi föreslår 

Att en arbetsgrupp bildas för att ta fram en modell för ett nytt arbetssätt 

Att ett vård- och omsorgsboende med vidhängande hemtjänst och hemsjukvård erbjuds att gå in i 
en tidsbegränsad försöksverksamhet för att pröva en ny arbetsmodell 

 

Ulricehamn 9 september 2019 

Birgit Andersson Liberalerna   Adela Brkic Carlsson Liberalerna 

Inga-Kersti Skarland Socialdemokraterna  Klas Redin Socialdemokraterna
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Svar på motion angående Wi-fi till alla boende på 
äldreboenden 
Dnr 2020/500 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionens förslag anses vara i behov av omfattande utredning med hänvisning till att man 
behöver identifiera möjligheter och svårigheter med att införa trådlöst internet i alla 
lägenheter på kommunens äldreboenden. 
 
Förvaltningen får i uppdrag att utreda ärendet vidare och återkomma till kommunstyrelsen 
med en handlingsplan med lösningar på ekonomi, supporttjänster med mera. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Jan-Olof Sundh (V) att Wi-fi installeras i alla 
brukares lägenheter i kommunens äldreboenden. 
 
Förvaltningen föreslår att man får i uppdrag att undersöka möjligheten till att installera 
trådlöst internet i alla lägenheter på kommunens äldreboenden. Arbete pågår för att 
identifiera möjligheter och svårigheter med ett sådant införande. Det finns flera aspekter som 
vi behöver överväga och hitta lösningar på såsom ekonomi, supporttjänster med mera. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelsen 2021-03-09 från socialchef  
2 Motion angående Wi-fi till alla boende på äldreboenden 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionens förslag anses vara i behov av omfattande utredning med hänvisning till att man 
behöver identifiera möjligheter och svårigheter med att införa trådlöst internet i alla 
lägenheter på kommunens äldreboenden. 
 
Förvaltningen får i uppdrag att utreda ärendet vidare och återkomma till kommunstyrelsen 
med en handlingsplan med lösningar på ekonomi, supporttjänster med mera. 
 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2021-03-09 

 

Tjänsteskrivelse Svar på motion angående Wi-fi till 
alla boende på äldreboenden 
Diarienummer 2020/500, löpnummer 638/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionens förslag anses vara i behov av omfattande utredning med hänvisning till att man 
behöver identifiera möjligheter och svårigheter med att införa trådlöst internet i alla 
lägenheter på kommunens äldreboenden. 
 
Förvaltningen får i uppdrag att utreda ärendet vidare och återkomma till kommunstyrelsen 
med en handlingsplan med lösningar på ekonomi, supporttjänster med mera. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Jan-Olof Sundh (V) att Wi-fi installeras i alla 
brukares lägenheter i kommunens äldreboenden. 
 
Förvaltningen föreslår att man får i uppdrag att undersöka möjligheten till att installera 
trådlöst internet i alla lägenheter på kommunens äldreboenden. Arbete pågår för att 
identifiera möjligheter och svårigheter med ett sådant införande. Det finns flera aspekter som 
vi behöver överväga och hitta lösningar på såsom ekonomi, supporttjänster med mera. 
 
 
Ärendet 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Jan-Olof Sundh (V) att Wi-fi installeras i alla 
brukares lägenheter i kommunens äldreboenden. I motionen beskriver han att idag använder 
de flesta invånare i kommunen internet för att utföra olika tjänster som t. ex. betalningar, 
mail och olika abonnemang. Idag har inte alla äldreboende installerat det i brukarnas egna 
lägenheter vilket upplevs som ett stort handikapp. Eftersom många äldre idag har kunskap 
om internet och har vana att använda det så vill Vänsterpartiet att det ska installeras i alla 
lägenheter på kommunens äldreboenden. 
 
Motionären har vid kontakt gjort ett förtydligande om syftet med motionen. Han syftar på att 
det ska finnas en tillgänglighet för trådlöst internet i alla lägenheter i kommunens 
äldreboende. Sedan får brukaren själv ta ställning till om den vill använda sig utav det och i 
så fall får brukaren finansiera kostnaderna själv.  
 
Behovet av trådlöst internet i brukarnas lägenheter i kommunens äldreboenden är 
identifierat av förvaltningen. Allt fler brukare och anhöriga frågar efter internet vid 
inflyttning. I och med utbyggnaden av välfärdsteknik finns detta behov även ur ett 
personalhänseende i våra verksamheter. Idag finns inte möjligheten till trådlöst internet på 
alla våra boenden. I och med införandet av digitala signeringslistor i verksamheten behöver 
trådlöst internet finnas tillgängligt inne i brukarnas lägenheter för att det ska kunna fungera. 
I och med detta undersöker vi nu även kapaciteten på det trådlösa internet som finns och 
även möjligheter till att utvidga med gästnätverk. Arbete pågår för att identifiera möjligheter 
och svårigheter med ett sådant införande. Det finns flera aspekter som vi behöver överväga 
och hitta lösningar på såsom ekonomi, supporttjänster med mera. Det är dessutom så att alla 



 
 
 
 
  2020/500, 638/2021 2(2) 

enheter inte har förutsättningar för trådlösa internetlösningar och där behöver vi invänta 
nybyggnation för att få möjlighet till wi-fi. 
 
Beslutsunderlag 
1 Motion angående Wi-fi till alla boende på äldreboenden 
 
Beslutet lämnas till 
Socialchef 
 
 
 

Magnus Andersson Neumann Anna-Karin Asp Berg 
Socialchef Verksamhetschef 
Sektor välfärd Vård- och omsorgsboenden 
 Sektor välfärd 

 

Nathalie Johansson 
Utredare 
Sektor välfärd 
 
 

 

 



    ULRICEHAMN


Motion angående Wi-Fi till alla boende på 
äldreboenden 

I dag använder de flesta invånare i kommunen internet för 
att utföra olika tjänster som tex betalningar, mail, olika

abonnemang. En förutsättning för detta är att man har Wi-Fi 
installerat. I dag har inte alla äldreboenden installerat det i 
brukarnas egna lägenheter vilket upplevs som ett stort 
handikapp. Det upplevs också orättvist av brukarna.

På Parkgården i Dalum som har Riksbyggen som 
fastighetsägare har man trådlöst nät för alla brukare, vilket 
man tex inte har på Solrosen där man endast har ett 
gästinternet i gemensam lokal. Eftersom många äldre idag 
har kunskap om hur internet fungerar och har vana att 
använda det så vill Vänsterpartiet att det installeras i alla 
lägenheter på kommunens äldreboenden.


VÄNSTERPARTIET yrkar att Wi-Fi installeras i alla brukares 
lägenheter i kommunens äldreboenden


Jan-Olof Sundh Vänsterpartiet 20200924
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Svar på motion om att utöka småbåtshamnen 
Dnr 2020/480 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionens första förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till den planering som finns 
gällande utökad tillgänglighet för iläggning, utökning med permanenta betongpontoner samt 
utredning av möjlighet till framtida båtplatser vid Brunnsnäsområdet.  
 
Motionens andra förslag avslås med hänvisning till att det inte har framkommit något 
intresse från någon privat aktör att starta upp en småbåtshamn samt att det är svårt att se 
någon lönsamhet i att bedriva småbåtshamn som privat aktör. 
 
Motionens tredje förslag avslås med hänvisning till att det inte finns någon efterfrågan samt 
att det innebär en påverkan på miljö och djurliv. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Wiktor Öberg (M) att utöka småbåtshamnen. 

 
-Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram och redovisa en plan för hur småbåtshamnen 
skall utökas och utvecklas framåt. 
 
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att undersöka om det finns intresse ifrån en privat aktör att      
bygga en småbåtshamn samt att 
 
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag på möjliga placeringar för en ”Sjömack”. 
 
Förvaltningen anser att det redan finns en plan för hur småbåtshamnen ska utökas och 
utvecklas framåt utifrån de åtgärder som redan är genomförda och som planeras. Vad gäller 
övriga yrkanden så ser inte förvaltningen att det ska undersökas ytterligare då det i dagsläget 
inte finns förfrågan att driva en privat småbåtshamn, det finns även tveksamhet kring 
ekonomisk bärighet. Att försöka etablera en Sjömack skulle innebära stora risker för miljön 
och djurliv, en eventuell vinst med en sådan etablering står inte i proportion till de risker som 
det innebär med en sådan etablering. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelsen 2020-12 10 från tf servicechef  
2 Motion om att utöka småbåtshamnen 
3 Underlag för motion om att utöka småbåtshamnen 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionens första förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till den planering som finns 
gällande utökad tillgänglighet för iläggning, utökning med permanenta betongpontoner samt 
utredning av möjlighet till framtida båtplatser vid Brunnsnäsområdet.  
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Motionens andra förslag avslås med hänvisning till att det inte har framkommit något 
intresse från någon privat aktör att starta upp en småbåtshamn samt att det är svårt att se 
någon lönsamhet i att bedriva småbåtshamn som privat aktör. 
 
Motionens tredje förslag avslås med hänvisning till att det inte finns någon efterfrågan samt 
att det innebär en påverkan på miljö och djurliv. 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2020-12-10 

 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om att utöka 
småbåtshamnen 
Diarienummer 2020/480, löpnummer 3281/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionens första förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till den planering som finns 
gällande utökad tillgänglighet för iläggning, utökning med permanenta betongpontoner samt 
utredning av möjlighet till framtida båtplatser vid Brunnsnäsområdet.  
 
Motionens andra förslag avslås med hänvisning till att det inte har framkommit något 
intresse från någon privat aktör att starta upp en småbåtshamn samt att det är svårt att se 
någon lönsamhet i att bedriva småbåtshamn som privat aktör. 
 
Motionens tredje förslag avslås med hänvisning till att det inte finns någon efterfrågan samt 
att det innebär en påverkan på miljö och djurliv. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Wiktor Öberg (M) att utöka småbåtshamnen. 

 
-Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram och redovisa en plan för hur småbåtshamnen 
skall utökas och utvecklas framåt. 
 
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att undersöka om det finns intresse ifrån en privat aktör att      
bygga en småbåtshamn samt att 
 
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag på möjliga placeringar för en ”Sjömack”. 
 
Förvaltningen anser att det redan finns en plan för hur småbåtshamnen ska utökas och 
utvecklas framåt utifrån de åtgärder som redan är genomförda och som planeras. Vad gäller 
övriga yrkanden så ser inte förvaltningen att det ska undersökas ytterligare då det i dagsläget 
inte finns förfrågan att driva en privat småbåtshamn, det finns även tveksamhet kring 
ekonomisk bärighet. Att försöka etablera en Sjömack skulle innebära stora risker för miljön 
och djurliv, en eventuell vinst med en sådan etablering står inte i proportion till de risker som 
det innebär med en sådan etablering. 
 
 
Ärendet 
I en motion till kommunfullmäktige 2020-09-24 § 98 motionerade Wiktor Öberg (M) om en 
utökning av småbåtshamnen. I motionen yrkade han på att: 
 
-Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram och redovisa en plan för hur småbåtshamnen 
skall utökas och utvecklas framåt. 
 
 - Kommunstyrelsen får i uppdrag att undersöka om det finns intresse ifrån en privat aktör 
att bygga en småbåtshamn. 
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 - Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag på möjliga placeringar för en ”Sjömack”. 
 
Förvaltningen har under arbetet med svaret för motionen kunnat se följande: 
 

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram och redovisa en plan för hur 
småbåtshamnen skall utökas och utvecklas framåt. 

 
Yrkandet kan redan sägas vara tillgodosett utifrån de åtgärder som genomförts under de 
senaste åren och som planeras under 2021, det finns även planer på att utöka befintlig 
småbåtshamn med ytterligare brygga och att gå över till permanent lösning med 
betongpontoner alternativ betong/trä. I Brunnsnäsområdet finns tankar på att även anlägga 
ytterligare en småbåtshamn. Dessa framtida satsningar behöver undersökas ytterligare och 
genomföras i dialog med Miljöenheten för att minska påverkan av natur och djurliv.  
 

2.  Kommunstyrelsen får i uppdrag att undersöka om det finns intresse 
ifrån en privat aktör att bygga en småbåtshamn. 

 
Det har inte varit någon förfrågan av privat aktör att driva småbåtshamn i kommunen. Den 
uthyrning av båtplatser som verksamheten för kultur och fritid bedriver så är det en 
kostnadsneutral verksamhet, och det är svårt att se någon lönsamhet i att bedriva 
småbåtshamn som privat aktör. 
Yrkandet avslås. 
 

3.  Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag på möjliga 
placeringar för en ”Sjömack”. 

 
Utifrån var det idag finns sjömackar kan man anta att det är efterfrågan som styr utbudet. 
Utmed kusterna och i det större sjöarna finns det sjömackar, men inte i mindre sjöar så som 
Åsunden. Det finns även stora tveksamheter kring en sjömack och påverkan av miljö, natur 
och djurliv. 
Yrkandet avslås.  
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om att utöka småbåtshamnen 
2 Underlag för motion om att utöka småbåtshamnen 

 
Beslutet lämnas till 
Servicechef 
Kultur- och fritidschef 
Fritidschef 
 
 
 
 

Anna-Lena Johansson Lena Moritz 
Tf Servicechef Verksamhetschef kultur och fritid 
Sektor service Sektor service 
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Motion om att Utöka småbåtshamnen 

 
 
 
Ulricehamn har fått ett allt mer aktivt båtliv och efterfrågan för att ha en 
båtplats har aldrig varit högre. Då det i dagsläget är cirka två års väntetid för 
att få en plats, så upplever många av de som står i kö en uppgivenhet då de 
gärna skulle vilja spendera mer tid på hemmaplan i vår vackra kommun och 
sjö.  
 
Nu är det dags att kommunstyrelsen tar fram en plan för att lösa dessa 
förhållandevis enkla problem. Oavsett om kommunen har tid eller pengar för 
att dra i gång detta projektet, vi vill att man ser över möjligheten att få in en 
privat aktör som antingen vill ta över befintlig hamn och vidare utveckla den 
eller bygga en helt ny och konkurrensutsätta vår verksamhet.  
 
Vi vill dessutom att det skapas möjligheter för en ”sjömack”, då vi anser att 
det inte längre är rimligt att en kommun som jobbar hårt för att bli mer 
miljövänlig tillåter att allt drivmedelspill ifrån dunkar får fortgå. Det är inte 
en långsiktigt hållbar lösning för miljön. Det är dags att ta in Åsunden i 2020-
talet och minska delar av de påverkningsbara föroreningarna i sjön genom att 
möjliggöra för en etablering av en miljövänlig ”sjömack”. 
  
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
Vi yrkar därför att: 
 

- Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram och redovisa en plan för 
hur småbåtshamnen skall utökas och utvecklas framåt. 
 

- Kommunstyrelsen får i uppdrag att undersöka om det finns intresse 
ifrån en privat aktör att bygga en småbåtshamn. 

 
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag på möjliga 

placeringar för en ”Sjömack”. 
 
 
Wiktor Öberg (M)  
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1 Motionen 
Wiktor Öberg (M) lade fram en motion på KF 2020-09-24 ½98/2020 angående det allt mer 
aktiva båtlivet på Åsunden. I sin motion pekar han på att det är väntetid för att få en båtplats, 
och att det bör tas fram en plan för att lösa detta, i kommunal regi eller privat. I sin motion 
yrkar han på: 

- Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram och redovisa en plan för hur småbåtshamnen 
skall utökas och utvecklas framåt. 

 - Kommunstyrelsen får i uppdrag att undersöka om det finns intresse ifrån en privat aktör 
att bygga en småbåtshamn. 

 - Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag på möjliga placeringar för en ”Sjömack”. 

2  Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta 
fram och redovisa en plan för hur 
småbåtshamnen skall utökas och 
utvecklas framåt 

Verksamheten för kultur och fritid är den verksamhet inom kommunen som hyr ut och 
administrerar båtplatser till allmänheten. Under pandemiåret 2020 var kön till båtplats 60 
personer, som inte kunde erbjudas en båtplats i den kommunala småbåtshamnen. Tidigare 
år har det ofta funnits en kö, men där merparten erbjudits en plats under sommaren. 2019 
var första året som verksamheten inte kunde lösa båtplatser efter förfrågan, troligen en effekt 
av den varma sommaren 2018.  

I och med Corona pandemin stannade betydligt fler människor hemma istället för att bege 
sig ut på resor och många skaffade sig en båt. Detta har ytterligare ökat trycket på kön, just 
nu pågår administrationen av båtplatser till årets säsong, varför det exakta antalet köande är 
oklart.  Likande situation har uppstått i andra kommuner som har småbåtshamnar. Hur det 
kommer att se ut när pandemin och restriktioner lättar är svårt att sia om i nuläget.  

Under de senaste åren har ett flertal åtgärder genomförts för att öka tillgängligheten och för 
att utveckla möjligheterna för båtliv i sjön. 2020 genomfördes förbättringsarbete vid de två 
iläggningsramper som kommunen ansvarar för, vid Åmynningen och vid själva småbåts-
hamnen. I och med att man underlättat att ha sin båt på trailer och lägga i båten vid de 
tillfällen som man vill ut på sjön, har tillgängligheten ökat. Inför årets båtsäsong kommer 
även parkeringsmöjligheterna för trailers att förbättras vid UEAB:s gasstation. 

På KS arbetsgrupp för samhällsutveckling i januari 2021 lyfte verksamheten tankarna på att 
ersätta befintliga båtbryggor med permanenta betongpontoner alternativt betong/trä. En 
sådan lösning skulle innebära att arbetet med att lägga i och ta upp bryggorna varje säsong 
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upphör. Även svårigheten med att förvara bryggorna vintertid skulle lösas. Den lösning som 
verksamheten tittar på beräknas ha en livslängd på 50–60 år. En sådan satsning är en fråga 
för framtida budgetarbete. Verksamheten ser även på möjligheten att utöka med ytterligare 
en brygga för att på så sätt tillskapa ytterligare båtplatser.  

Inom förvaltningen finns tankar på att utreda möjlighet för båtplatser vid Brunnsnäs-
området, och det skulle vara en möjlighet till utökning och utveckling av 
båtplatser/småbåtshamn. Det krävs utredningarbete för att utröna behov och 
utvecklingsmöjligheter av flera delar av förvaltningen.  

Det innebär även påverkan av miljö och djurliv att utöka småbåtshamnen, det är även en 
fråga om tillgänglighet för allmänheten. Yttrande från Miljöenheten inom sektor miljö och 
samhällsbyggnad återfinns nedan i underlaget.  

 

3  Kommunstyrelsen får i uppdrag att 
undersöka om det finns intresse ifrån 
en privat aktör att bygga en 
småbåtshamn 

 

Det har inte inkommit någon intresseanmälan eller förfrågan till förvaltningen eller till 
Näringsliv Ulricehamn från privat aktör att starta upp en småbåtshamn. Förutom 
kommunens småbåtshamn har även Åsundens båtsällskap båtplatser för sina medlemmar, 
det finns även privata markägare och andra föreningar som upplåter båtplats vid brygga eller 
på land.  

Det bokförda värdet för nuvarande anläggning är lågt, drygt 510 tkr, då den senaste 
utbyggnaden skedde för ca 10 år sedan. Till årets säsong kommer två av bryggorna att bytas 
ut i sin helhet, exklusive bomsystem. Övriga delar har uppnått sin tekniska livslängd samt att 
man ersätter flytelementen i frigolit mot ett miljövänligare alternativ med inkapslade 
flytkroppar. Hanteringen med i och urtagning av bryggorna under säsongen, förkortar 
livslängden väsentligt. Det reella ekonomiska värdet på anläggningen i sin helhet, kräver en 
grundlig värdering. Flytkroppar och delvis trävirket kan för övrigt återvändas till badbryggor 
vid en successiv övergång till något av betongalternativen för småbåtshamnen. 

Upplåtelsen av småbåtsplatserna är i ekonomiskt hänseende, i huvudsak kostnadsneutral. 
Intäkterna uppgår till ca 350 tkr årligen med motsvarande kostnader för drift och underhåll 
(iläggning, upptagning, reparationer), materialkompletteringar, övriga kostnader samt 
administrations-och kapitalkostnader. Att hyra en båtplats kostar enligt 2021 års taxor 756 kr 
exkl moms till 1848 kr exkl moms beroende på plats och storlek. 
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4 Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta 
fram förslag på möjliga placeringar för 
en ”Sjömack” 

 

Sjömackar finns på ett stort antal platser i Sverige, främst utmed kusterna, och vid de stora 
sjöarna som Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren, samt utmed exempelvis Göta kanal 
och Göta älv. Enligt uppgift från Svenska gästhamnars webbsida (svenskagasthamnar.se) 

Mackarna drivs av olika aktörer, ibland knutet till gästhamnen, av båtsällskap, av privata 
företagare och så vidare. Framför allt är det efterfrågan som styr var sjömackar finns, vilket 
tydligt framgår enligt den karta som finns på Svenska gästhamnars hemsida. 

Det innebär även påverkan av miljö och djurliv att en ”sjömack” etableras, det är även en 
fråga om att använda sig av fossila bränslen. Yttrande från Miljöenheten inom sektor miljö 
och samhällsbyggnad återfinns nedan i utredningen. 

 

5 Yttrande från Miljöenheten 
Utökning av småbåtshamn 

 En utökning vad gäller antalet båtplatser innebär att fler eller längre bryggor behöver 
anläggas. Nya bryggor kräver allmän tillgång, de får av den anledningen inte spärras av med 
grindar eller liknande för att på så sätt minska tillgängligheten. Bryggor har generellt en 
negativ inverkan på vattenmiljön. Bland annat genom att de bidrar till en ökad skuggning av 
sjöbotten, något som är negativt för många arter. Strandnära områden där land och vatten 
möts är särskilt viktiga för den biologiska mångfalden, det är centralt att det inte sker en 
överdriven exploatering av strandnära vatten. Miljöenhetens bedömning är att en utökning 
av småbåtshamnen kan innebära en försämring av vattenmiljön. Av den anledningen bör nya 
bryggors påverkan på miljön utredas och därefter ställas i relation till vinsterna i form av 
ökade möjligheter till ett aktivt friluftsliv. 

Sjömack  

Inledningsvis framförs frågetecken kring huruvida behovet av en ”sjömack” är förankrat i 
någon form av undersökning och om behovet har ställts i relation till påverkan från de 
åtgärder som planeras. Miljöenheten ställer sig tveksam till huruvida de eventuella 
miljöfördelarna uppväger de nackdelar som är kopplade till den här åtgärden. Det föreslås en 
utredning för att på så sätt analysera om den miljöpåverkan som väntas är godtagbar i 
relation till fördelarna. En ”sjömack” kommer att ta ett visst mått av land och vatten i 
anspråk, som tidigare nämnts bör en restriktiv inställning råda när det gäller exploatering av 
strandnära områden. Det går heller inte att bortse från den risk för olyckor en ”sjömack” 
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medför. Ett större läckage riskerar att leda till allvarliga konsekvenser för Åsundens vatten 
och de arter som är beroende av det.  

Åsunden är en sjö med en konstaterat hög biologisk funktion, åtgärder som riskerar att leda 
till en försämring på den punkten bör inte utföras. Det anses även förlegat med en satsning 
på infrastruktur med syfte att främja användningen av fossila bränslen. För att öka 
möjligheterna att vara en kommun i framkant vad gäller miljöarbetet, bör satsningar riktas 
mot mer miljövänliga alternativ, exempelvis el. Utifrån ovanstående resonemang ställer sig 
miljöenheten tveksam till att vinsterna med de föreslagna åtgärderna är tillräckligt stora för 
att rättfärdiga att de genomförs. 

 Övriga upplysningar  

Notera även att de åtgärder som omfattas av det här yttrandet av allt att döma kräver 
tillstånd gällande vattenverksamhet, det söks hos Länsstyrelsen. Inför en eventuell ansökan 
behöver den biologiska påverkan vara undersökt. Om det blir aktuellt med åtgärder inom 
områden som omfattas av strandskydd krävs en beviljad strandskyddsdispens, den 
handläggningen utförs av kommunen 

Fördelar och nackdelar med året-runt bryggor med betongpontoner 

Den främsta fördelen med den tilltänkta bryggtypen handlar om att den störning det innebär 
för vattenmiljön att ta upp och lägga i bryggor försvinner. Det ger vinster i form av minskad 
grumling.  

Flytbryggor anses dock generellt vara sämre ur miljösynpunkt än pålade varianter. 
Anledningen är att de oftast blockerar en större andel av solljuset samt att de inverkar mer på 
vattenflödet. En annan tydlig nackdel är att vattenmiljön där bryggorna placeras kommer att 
lida av de negativa effekterna det medför året runt, inte bara under sommaren. Framförallt 
våren är särskilt viktig för många av Åsundens fiskarters reproduktion, det gäller exempelvis 
för gädda och abborre. Av den anledningen är det önskvärt att så få främmande element som 
möjligt återfinns i vattnet under den här perioden. Även vattnets växtliv kan komma att 
påverkas negativt. En flytbrygga som ligger i hela året kan mycket väl radera ut hela 
växtskiktet i den delen som befinner sig under bryggan. När det uppstår luckor i växttäcket 
ökar även risken att det omkringliggande växtlivet påverkas negativt, till exempel genom 
ökad erosion.  

Med bakgrund av ovanstående resonemang är den nuvarande bedömningen att nackdelarna 
med den här typen av bryggor väger tyngre än fördelarna.  

Minska påverkan  

Mängden negativa konsekvenser är dock beroende på hur bryggorna utformas och var de 
placeras. Bryggornas miljöpåverkan kan reduceras om de utformas på ett sätt som 
maximerar ljusinsläppet, det kan till exempel göras genom att använda nätgaller. När det 
gäller placeringen bör det strävas efter att undvika långgrunda områden. Grunda vatten med 
rikliga mängder vegetation fungerar som barnkammare för många arter.  
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Bryggornas påverkan minskar på djupare vatten, där botten redan erhåller begränsat 
ljusinsläpp. Det är även optimalt att om möjligt anlägga bryggor i nord- och sydlig riktning, 
det ökar chanserna att solljus kan tränga in vid sidorna av bryggan under morgon och kväll. 

6 Konsekvensanalys och slutsats 
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram och redovisa en plan för hur 

småbåtshamnen skall utökas och utvecklas framåt 

Det pågår redan planering och tankar på hur småbåtshamnens kapacitet ska kunna 
ökas och utvecklas. Dels genom att verksamheten för kultur och fritid har tankar på 
en mer permanent lösning med betongpontoner alternativ trä/betongkonstruktion, 
dels genom att verksamheten för kultur och fritid redan idag tittar på möjlighet att 
utöka bryggbeståndet.  Utifrån det yttrande som kommit från Miljöenheten bör det 
dock göras utifrån noga planering och utredning för så liten påverkan som möjligt av 
djur och naturliv. Det krävs även vissa satsningar i budgetarbetet framåt att ersätta 
befintliga bryggor, men effekten blir då att man sparar in på arbetstimmar som det tar 
att lägga i och ta upp bryggorna, driftkostnaderna blir i längden lägre än nuvarande 
lösning. Lösningen har också en betydande livslängd vilket på sikt innebär minskade 
investeringskostnader.  I och med att iläggningsramperna setts över och att 
trailerparkering vid småbåtshamnen ska förbättras så ökar det också tillgängligheten. 
Tankarna på utveckling av Brunnsnäsområdet med en småbåtshamn som finns inom 
förvaltningen skulle också innebära en utveckling som gagnar båtlivet på sjön.  

Utifrån detta resonemang kan man säga att motionärens yrkande redan är uppfyllt. 

 

- Kommunstyrelsen får i uppdrag att undersöka om det finns intresse ifrån en privat 
aktör att bygga en småbåtshamn 

Det har inte varit någon förfrågan av privat aktör att driva småbåtshamn i 
kommunen. Den uthyrning av båtplatser som verksamheten för kultur och fritid 
bedriver så är det en kostnadsneutral verksamhet, och det är svårt att se någon 
lönsamhet i att bedriva småbåtshamn som privat aktör. Troligen krävs en betydligt 
större sjö än Åsunden för att ett sådan verksamhet skulle vara lönsam. Det finns även 
båtplatser som privata markägare tillhandahåller och i föreningsdriven regi vilket 
täcker behovet till viss del.  

Förvaltningen ser inte fördelen att undersöka vidare så som motionären yrkar. 

- Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag på möjliga placeringar för en 
”Sjömack” 

Utifrån var det idag finns sjömackar kan man anta att det är efterfrågan som styr 
utbudet. Utmed kusterna och i det större sjöarna finns det sjömackar, men inte i 
mindre sjöar så som Åsunden. Det finns även stora tveksamheter kring en sjömack 
och påverkan av miljö, natur och djurliv. 
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Förvaltningen ser inte fördelen att undersöka vidare så som motionären yrkar. 

7 Förslag till beslut 
 
Motionens förslag anses vara tillgodosedd vad gäller yrkandet att ta fram och redovisa 
en plan för hur småbåtshamnen ska utökas och utvecklas framåt, vad gäller yrkande 
om att undersöka om det finns intresse ifrån en privat aktör att bygga en 
småbåtshamn och yrkandet att ta fram förslag på möjliga placeringar för en 
”Sjömack” avslås i sin helhet.  
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Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2021-05-06 
Dnr 2021/82 
  
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Delegering enligt kommunallagen innebär att kommunstyrelsen överför självständig 
beslutanderätt till någon annan. Detta innebär att kommunstyrelsen ger delegaten i uppdrag 
att på kommunstyrelsens vägnar fatta beslut i vissa ärenden. Dessa beslut ska anmälas till 
kommunstyrelsen för information, kontroll och registrering. Anmälan av delegationsbeslut 
ingår som en del i kommunstyrelsens internkontroll. 
 
Beslutsunderlag 

 Delegationsbeslut 2020 

5.21 

Nr 935/2020 
2020/424 
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats samt beslut om tilldelning 
av torgplats 
Exploateringsingenjör 2020-08-10 

8.20 

Nr 930–931/2020, 932/2020, 933–934/2020 
Tecknande och uppsägelse av kollektivavtal 
Hr-chef 2020-12-04, 2020-12-18, 2020-12-14 

22.2 

Nr 936/2020 
Interkommunal ersättning avseende placering i annan kommuns förskola 
Verksamhetschef 2020-08-13 

  
 Delegationsbeslut 2021 
1 Juridiska ärenden 

1.19 

Nr 148/2021 
2021/181 
Beslut om polisanmälan mot den egna verksamheten 
Verksamhetschef 2021-03-18 

2  Allmänna ärenden 
2.2 Nr 138/2021, 154/2021, 156–157/2021, 168/2021 

2021/171, 2021/88, 2021/171 
Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till föreningar, organisationer eller 
motsvarande 
Enhetschef 2020-03-17, 2021-03-31 
Verksamhetschef 2021-03-30 
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2.17 Nr 169/2021 
2020/635 
Beslut på kommunstyrelsens vägnar i ärenden som är så brådskande att 
kommunstyrelsens avgörande inte kan avvaktas 
2021-03-29 

3 Ekonomiärenden 

3.6 

Nr 135/2021, 139/2021 
Utse beslutsattestanter 
Ekonomichef 2020-03-16, 2021-03-17 

4 Upphandlingsärenden 
5 Mark- och fastighetsärenden 

5.4 

Nr 129–130/2021 
Föra kommunens talan vid lantmäteriförrättning 
Mark- och exploateringsingenjör 2021-03-16 

5.6 

Nr 170/2021 
Rätt att utreda och teckna fastighetsdeklarationer samt administrera 
dessa 
Mark- och exploateringsingenjör 2021-04-06 

5.7 

Nr 140–142/2021, 143/2021, 158/2021, 171–172/2021 
Sälja mark inom planlagt område för service, industri eller bostäder i 
enlighet med kommunfullmäktiges fastställda markpriser. Försäljning kan 
även ske till högstbjudande (över de i enlighet med kommunfullmäktiges 
fastställda markpris) eller till marknadspris efter värdering 
Exploateringsingenjör 2021-02-11, 2021-03-05 
Mark- och exploateringsingenjör 2021-04-06 

5.10 

Nr 127–128/2021, 150/2021, 165/2021 
Fatta beslut om samt godkänna/säga upp avtal om arrende, servitut, 
jakträtt, väg/vägrätt, tomträtt, ledningsrätt, parkering eller annan 
nyttjanderätt 
Mark- och exploateringsingenjör 2021-03-16, 2021-03-24, 2021-03-26 

5.14 

Nr 147/2021 
Avge yttrande på kommunens vägnar i dess egenskap av fastighetsägare 
och granne i samband med bygglov eller motsvarande 
Mark- och exploateringsingenjör 2021-03-22 

5.15 

Nr 183/2021 
Teckna hyresavtal för bostad/lokal och överenskommelser liksom säga 
upp och teckna nya avtal avseende kommunens ägda byggnader inom 
kommunens fastigheter 
Verksamhetschef 2021-03-04 

5.21 

Nr 146/2021, 159/2021, 166/2021, 181/2021, 182/2021, 284/2021, 
185/2021 
2021/184, 2021/161, 2021/196, 2021/211, 2021/218, 2021/204, 2021/205 
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats samt beslut om tilldelning 
av torgplats 
Handläggare exploatering 2021-03-19, 2021-03-26, 2021-04-06, 2021-04-
07,  
2021-03-31 

6 Fritidsärenden 
7 Kulturärenden 



Sammanträdesprotokoll 
 
 

 Sida 3 av 4 

8 Personalärenden 

8.1 

Nr 126/2021, 149/2021, 167/2021, 173–174/2021, 176/2021 
Beslut om tillsättande, återbesättande och avslut av tjänst, 
tillsvidareanställning och vidareanställning (inom budget) 
Enhetschef 2021-03-12, 2021-03-15, 2021-02-09, 2021-03-24, 2021-03-17 

8.4 

Nr 136/2021 
Fastställa lön, lönetillägg och andra anställningsvillkor i 
nyanställningsärenden och tillfälliga anställningar 
HR-chef 2021-03-12  

8.8 

Nr 134/2021, 163/2021, 177/2021, 178/2021, 179/2021, 180/2021 
Beslut o tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal, dock längst tolv 
månader 
Enhetschef 2021-03-16, 2021-03-16, 2021-03-31, 2021-03-26, 2021-03-29 

8.19 b 

Nr 145/2021 
Uppsägning på grund av personliga skäl 
Sektorchef 2021-03-10 

8.20 

Nr 131/2021, 132/2021, 133/2021, 137/2020 
Tecknande och uppsägelse av kollektivavtal 
HR-chef 2021-03-11, 2021-03-12, 2021-01-18, 2021-01-18 

9 Planärenden 

9.3 

Nr 175/2021 
2020/539 
Beslut om planbesked 
Sektorchef 2021-04-06 

9.4 

Nr 164/2021 
Beslut om överenskommelse med sökande att planbesked lämnas senare 
än fyra månader 
Planchef 2021-03-26 

10 Naturvårdsärenden 
11 Trafikfrågor 

12 
Yttranden, anmälningar m.m. inom verksamheterna individ- och 
familjeomsorg, funktionsnedsättning och äldreomsorg 

12.11 

Nr 144/2021 
2021/83 
Yttrande till rekryteringsmyndigheten 
Enhetschef 2021-03-15 

12.14 

Nr 160/2021, 161/2021,162/2021 
2021/11, 2021/10, 2021/154 
Anmälan om missförhållanden inom omsorgen för äldre, 
funktionshindrade och individ- och familjeomsorgen (Lex Sarah) 
Verksamhetschef 2021-01-21, 2021-03-10 

13 Anmälan till överförmyndare 
14 Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten 
15 Förskoleklass 
16 Grundskolan 
17 Gymnasieskolan 
18 Grundsärskolan 
19 Gymnasiesärskolan 
20 Kommunal vuxenutbildning (Komvux) 
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21 Särskild utbildning för vuxna 
22 Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna 

22.1 

Nr 151/2021, 152–153/2021, 155/2021 
Interkommunal ersättning avseende mottagande av elev från andra 
kommuner 
Tf verksamhetschef 2021-02-23, 2021-02-23 
Verksamhetschef 2021-02-08 

  
  

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna. 
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Tjänsteskrivelse Delegationsbeslut till 
kommunstyrelsen 2021-05-06 
2021/82, löpnummer 1102/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Delegering enligt kommunallagen innebär att kommunstyrelsen överför självständig 
beslutanderätt till någon annan. Detta innebär att kommunstyrelsen ger delegaten i uppdrag 
att på kommunstyrelsens vägnar fatta beslut i vissa ärenden. Dessa beslut ska anmälas till 
kommunstyrelsen för information, kontroll och registrering. Anmälan av delegationsbeslut 
ingår som en del i kommunstyrelsens internkontroll. 
 
 
 
Beslutsunderlag 

 Delegationsbeslut 2020 

5.21 

Nr 935/2020 
2020/424 
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats samt beslut om tilldelning 
av torgplats 
Exploateringsingenjör 2020-08-10 

8.20 

Nr 930–931/2020, 932/2020, 933–934/2020 
Tecknande och uppsägelse av kollektivavtal 
Hr-chef 2020-12-04, 2020-12-18, 2020-12-14 

22.2 

Nr 936/2020 
Interkommunal ersättning avseende placering i annan kommuns förskola 
Verksamhetschef 2020-08-13 

  
 Delegationsbeslut 2021 
1 Juridiska ärenden 

1.19 

Nr 148/2021 
2021/181 
Beslut om polisanmälan mot den egna verksamheten 
Verksamhetschef 2021-03-18 

2  Allmänna ärenden 
2.2 Nr 138/2021, 154/2021, 156–157/2021, 168/2021 

2021/171, 2021/88, 2021/171 
Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till föreningar, organisationer eller 
motsvarande 
Enhetschef 2020-03-17, 2021-03-31 
Verksamhetschef 2021-03-30 
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2.17 Nr 169/2021 
2020/635 
Beslut på kommunstyrelsens vägnar i ärenden som är så brådskande att 
kommunstyrelsens avgörande inte kan avvaktas 
2021-03-29 

3 Ekonomiärenden 

3.6 

Nr 135/2021, 139/2021 
Utse beslutsattestanter 
Ekonomichef 2020-03-16, 2021-03-17 

4 Upphandlingsärenden 
5 Mark- och fastighetsärenden 

5.4 

Nr 129–130/2021 
Föra kommunens talan vid lantmäteriförrättning 
Mark- och exploateringsingenjör 2021-03-16 

5.6 

Nr 170/2021 
Rätt att utreda och teckna fastighetsdeklarationer samt administrera 
dessa 
Mark- och exploateringsingenjör 2021-04-06 

5.7 

Nr 140–142/2021, 143/2021, 158/2021, 171–172/2021 
Sälja mark inom planlagt område för service, industri eller bostäder i 
enlighet med kommunfullmäktiges fastställda markpriser. Försäljning kan 
även ske till högstbjudande (över de i enlighet med kommunfullmäktiges 
fastställda markpris) eller till marknadspris efter värdering 
Exploateringsingenjör 2021-02-11, 2021-03-05 
Mark- och exploateringsingenjör 2021-04-06 

5.10 

Nr 127–128/2021, 150/2021, 165/2021 
Fatta beslut om samt godkänna/säga upp avtal om arrende, servitut, 
jakträtt, väg/vägrätt, tomträtt, ledningsrätt, parkering eller annan 
nyttjanderätt 
Mark- och exploateringsingenjör 2021-03-16, 2021-03-24, 2021-03-26 

5.14 

Nr 147/2021 
Avge yttrande på kommunens vägnar i dess egenskap av fastighetsägare 
och granne i samband med bygglov eller motsvarande 
Mark- och exploateringsingenjör 2021-03-22 

5.15 

Nr 183/2021 
Teckna hyresavtal för bostad/lokal och överenskommelser liksom säga 
upp och teckna nya avtal avseende kommunens ägda byggnader inom 
kommunens fastigheter 
Verksamhetschef 2021-03-04 

5.21 

Nr 146/2021, 159/2021, 166/2021, 181/2021, 182/2021, 284/2021, 
185/2021 
2021/184, 2021/161, 2021/196, 2021/211, 2021/218, 2021/204, 2021/205 
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats samt beslut om tilldelning 
av torgplats 
Handläggare exploatering 2021-03-19, 2021-03-26, 2021-04-06, 2021-04-
07,  
2021-03-31 

6 Fritidsärenden 
7 Kulturärenden 
8 Personalärenden 
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8.1 

Nr 126/2021, 149/2021, 167/2021, 173–174/2021, 176/2021 
Beslut om tillsättande, återbesättande och avslut av tjänst, 
tillsvidareanställning och vidareanställning (inom budget) 
Enhetschef 2021-03-12, 2021-03-15, 2021-02-09, 2021-03-24, 2021-03-17 

8.4 

Nr 136/2021 
Fastställa lön, lönetillägg och andra anställningsvillkor i 
nyanställningsärenden och tillfälliga anställningar 
HR-chef 2021-03-12  

8.8 

Nr 134/2021, 163/2021, 177/2021, 178/2021, 179/2021, 180/2021 
Beslut o tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal, dock längst tolv 
månader 
Enhetschef 2021-03-16, 2021-03-16, 2021-03-31, 2021-03-26, 2021-03-29 

8.19 b 

Nr 145/2021 
Uppsägning på grund av personliga skäl 
Sektorchef 2021-03-10 

8.20 

Nr 131/2021, 132/2021, 133/2021, 137/2020 
Tecknande och uppsägelse av kollektivavtal 
HR-chef 2021-03-11, 2021-03-12, 2021-01-18, 2021-01-18 

9 Planärenden 

9.3 

Nr 175/2021 
2020/539 
Beslut om planbesked 
Sektorchef 2021-04-06 

9.4 

Nr 164/2021 
Beslut om överenskommelse med sökande att planbesked lämnas senare 
än fyra månader 
Planchef 2021-03-26 

10 Naturvårdsärenden 
11 Trafikfrågor 

12 
Yttranden, anmälningar m.m. inom verksamheterna individ- och 
familjeomsorg, funktionsnedsättning och äldreomsorg 

12.11 

Nr 144/2021 
2021/83 
Yttrande till rekryteringsmyndigheten 
Enhetschef 2021-03-15 

12.14 

Nr 160/2021, 161/2021,162/2021 
2021/11, 2021/10, 2021/154 
Anmälan om missförhållanden inom omsorgen för äldre, 
funktionshindrade och individ- och familjeomsorgen (Lex Sarah) 
Verksamhetschef 2021-01-21, 2021-03-10 

13 Anmälan till överförmyndare 
14 Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten 
15 Förskoleklass 
16 Grundskolan 
17 Gymnasieskolan 
18 Grundsärskolan 
19 Gymnasiesärskolan 
20 Kommunal vuxenutbildning (Komvux) 
21 Särskild utbildning för vuxna 
22 Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna 
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22.1 

Nr 151/2021, 152–153/2021, 155/2021 
Interkommunal ersättning avseende mottagande av elev från andra 
kommuner 
Tf verksamhetschef 2021-02-23, 2021-02-23 
Verksamhetschef 2021-02-08 

  
  

 
 
 
 

Camilla Lindman 
Registrator 
Kanslifunktionen 
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§  
 

Förslag till yttrande Regional avfallsplan 
Dnr 2021/48 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Föreslaget yttrande översänds till Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.  
 
Sammanfattning 
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade 2020-12-11 att för 
egen del anta förslag till ny regional avfallsplan och att översända densamma på remiss till 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Föreslaget yttrande översänds till Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.  
 
Sammanfattning 
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade 2020-12-11 att för 
egen del anta förslag till ny regional avfallsplan och att översända densamma på remiss till 
medlemskommunerna.  
 
Ulricehamns kommun ställer sig positiv till den gemensamma avfallsplanen men saknar mål 
eller ställningstagande i avfallsplanen för hantering och omhändertagande av invasiva arter. 
 
 
Ärendet 
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade 2020-12-11 att för 
egen del anta förslag till ny regional avfallsplan och att översända densamma på remiss till 
medlemskommunerna.  
 
Ändrad av lagstiftning och förordningar har märkbart förändrat storleken och innehållet 
inom avfallsområdet. Förslaget till gemensam avfallsplan för Boråsregionen ”Mot en hållbar 
och cirkulär framtid” täcker väl in detta område.  
 
Förslaget till avfallsplan tar sin utgångspunkt i avfallstrappan. Det är samma utgångspunkt 
för avfallsområdet som i Ulricehamn kommuns ”Strategi för kommunens arbete med lokala 
miljöfrågor”. Vidare innefattar avfallsplanen de flesta av prioriteringarna i kommunens 
strategidokument. Det är god överenstämmelse mellan kommunens miljöstrategi och 
förslaget till regional avfallsplan. 
 
Ulricehamns kommun saknar mål eller ställningstagande i avfallsplanen för hantering och 
omhändertagande av invasiva arter. Invasiva arter torde vara ett typexempel på ett problem 
som bäst hanteras genom samverkan och kommunövergripande insatser. Avfallsplanen bör 
innefatta hur avfall som innehåller invasiva arter ska omhändertas och destrueras. 
 
En utveckling av avfallsplanen kan vara att göra en koppling till de nationella miljömålen för 
att tydliggöra vilka nationella miljömål som berörs av planen och hur dessa påverkas av 
planens genomförande  
 
De nationella miljömålens Generationsmål, ”att till nästa generation lämna över ett samhälle 
där de stora miljöproblemen är lösta” är ett ambitiöst och viktigt mål. I omvandlingen mot ett 
hållbart samhälle utgör avfallshanteringen en mycket viktig del. Det handlar inte bara om att 
ta hand om avfallet. Mängden avfall och hur vi tar hand om avfallet har, till exempel stor 
betydelse för våra växthusgasutsläpp och är en viktig del för att begränsa samhällets 
klimatpåverkan. Därför har avfallsplanen en stor betydelse för hållbarhetsarbetet och 
framtida generationer möjligheter. 
 
Ulricehamns kommun tillstyrker de målområden som återfinns i avfallsplanen.  
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En avfallsplan är en del av kommunens renhållningsordning och har därför ställts ut för 
granskning under fyra veckor. (Miljöbalken 15 kap 42 §). Inga synpunkter från allmänheten 
har inkommit.  
 
Ulricehamns kommun har i samband med remissförfarandet identifierat 
utvecklingsområden som omhändertas för att målen i avfallsplanen ska uppnås. Ulricehamns 
kommun ser positivt på samverkan genom Boråsregionen i de delar som är lämpliga.   
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Avfall i nytt fokus
Till avfall räknas alla föremål, material eller ämnen som innehavaren vill göra sig av 
med eller är skyldig att göra sig av med� Avfall är något som vi alla kan relatera till och 
som berör oss på olika sätt� Avfall uppkommer exempelvis hemma i köket, i garaget, 
i äldreomsorgen, i förskolan och skolan, på våra kontor, i matsalar, vid byggnationer, 
i våra parker och på våra gator� Vi ger alla upphov till avfall och behöver därmed 
alla ta ett ansvar tillsammans� De kommande åren behöver vi därför sätta avfall 
i ett nytt fokus� Avfall är inte något vi gör oss av med, avfall är en värdefull resurs 
vilket möjliggör ett hållbart kretslopp, en hållbar materialanvändning och en hållbar 
produktion och konsumtion�

Avfallstrappan och cirkularitet
Sedan flera decennier tillbaka arbetar 
avfallsbranschen enligt den så kallade 
avfallstrappan� Avfallstrappan bygger på 
EU:s avfallshierarki som är en del av EU:s 

avfallsdirektiv och är även införd i miljöbalken� 
Avfallstrappan är betydelsefull då den tydligt 
visar hur viktigt det är att tänka till redan i ett 
tidigt skede för att förebygga avfall� Den visar 
prioriteringen, det vill säga att det till exempel är 

Avfall är inte något vi gör oss av med, avfall är 
en värdefull resurs vilket möjliggör ett hållbart 
kretslopp, en hållbar materialanvändning och 
en hållbar produktion och konsumtion.
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viktigare att fokusera på förebyggande 
av avfall än på att materialåtervinna� 
Eller att det är bättre att 
materialåtervinna än att elda upp 
resurserna� Men hur gör vi då med det 
avfall som ändå uppstår? Vi behöver 
tänka mer cirkulärt och hållbart� 
Uttaget av jungfruligt material måste 
minska och vi måste istället bli bättre 
på att nyttja det material som redan 
finns i kretsloppet. Detta leder också 
till att minimera det avfall som uppstår 
eftersom produkter eller material kan 
användas på nytt� 

Förändrat synsätt
Avfall är inte bara ett miljöproblem 
utan även en ekonomisk förlust� En 
genomsnittlig svensk producerar 467 
kilo kommunalt avfall per år� En allt 
större del av detta återvinns och allt 
mindre avfall deponeras� Men hur 
kan vi ändra vårt sätt att producera 
och konsumera så att vi ger upphov 
till mindre mängd avfall? Vi som 
konsumenter har makt att ställa krav 
på producenterna� Det ska vara ett 
försäljningsargument att designa en 

Figur 1. Avfallstrappan inklusive nedskräpning som ett sista trappsteg. Avfallstrappan anger 
vad som ska prioiteras. Att minimera och förebygga uppkomsten av avfall är det viktigaste 
följt av att återanvända, materialåtervinna, energiåtervinna och deponera. 

Visste du att:

• Tillverkningen av en mobiltelefon genererar 86 kg 
avfall (Källa: IVL)�

• I Sverige genererar vi 95 kilo matavfall per person och 
år (Källa: Naturvårdsverket)�

• Det slängs runt 1 miljard fimpar på gator och torg i 
Sverige varje år (Källa: HSR)�

• En privatperson genererar nästan 470 kg avfall per år, 
detta är mer än en fördubbling sedan 70-talet (Källa: 
Avfall Sverige)�  

• Sverige rankas som nummer 14 av 28 länder i Europa 
i en undersökning av hur cirkulära våra ekonomier är, 
det vill säga hur väl vi återanvänder, återvinner och 
drar ner på avfallet� Vi i Sverige är bra på kommunal 
återvinning, men vi har en stor mängd avfall, och 
det drar ner oss i jämförelse med andra europeiska 
länder (Källa: POLITICO circular economy index)�    

• Världen är 9 % cirkulär� Det betyder att 9 % av de 
råvaror så som mineraler, metaller och biomassa 
som används inom världsekonomin återvinns varje år 
(Källa: Circularity Gap Report)�
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Figur 2. Cirkulärt system 
för hållbar material- och 
resursanvändning där material 
och produkter återanvänds och 
återvinns vilket minimerar uttaget 
av nytt material samt minimerar 
avfallet. Detta innefattar också en 
genomtänkt design och produktion 
som tillåter återanvändning och 
återvinning.

hållbar produkt� På sikt ska det bli 
så självklart att vi inte ens behöver 
fundera över det� Utmaningen är att 
vi inte börjar ursäkta våra nyinköp 
med att produkten i ett senare skede 
kan återvinnas� Det är fortfarande 
avfallstrappans prioriteringar som 
gäller – det viktigaste är att förebygga 
att avfall uppstår� Förebyggande 
av avfall behöver inte betyda att 
konsumtionen ska minska, men den 
behöver förändras och bli mer hållbar� 
Produkter ska få vara produkter så 
länge som möjligt där laga, byta, låna 
och hyra är förstahandsval istället för 
att göra sig av med och köpa nytt� 

Vår gemensamma avfallsplan och 
de sex målområden den består 
av, sätter avfall i ett nytt fokus och 
främjar cirkulära system� Det är din 
och min gemensamma avfallsplan – 
tillsammans tar vi ansvar! 

Långsiktiga effekter av avfallsplanen enligt 
hållbarhetens tre dimensioner: 

• Miljömässiga aspekter� 

 - minskade utsläpp�  

 - minskad miljöpåverkan�  

 - bättre hushållning med resurser� 

• Sociala aspekter�  

 - mindre nedskräpning bidrar till ett tryggare 
samhälle� 

 - en region som är hållbar och som invånarna 
kan vara stolta över�  

 - mer kunskap och ökat engagemang bland 
invånarna� 

• Ekonomiska aspekter� 

 - förändrad konsumtion som leder till besparingar�

 - mindre slit och släng�  

 - ökad återanvändning�  

 - minskat matsvinn och minskat slöseri på resurser� 
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En gemensam avfallsplan för en 
hållbar Boråsregion
Syftet med en regional avfallsplan är att tillsammans över kommungränserna verka 
för att förebygga att avfall uppstår, minska avfallets farlighet, minska negativ miljö- 
och klimatpåverkan och arbeta för en långsiktigt hållbar region�

Bakgrund
Boråsregionen består av de åtta kommunerna 
Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, 
Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda med ungefär 
226 000 invånare (år 2019)� Denna avfallsplan 
beskriver hur kommunerna planerar att 
arbeta med strategiska avfallsfrågor fram till 
2030 med ett fokus på en cirkulär och hållbar 
resursanvändning� 

Det finns en nuvarande regional avfallsplan för 
Boråsregionen som sträcker sig från 2012 fram 
till 2020� Det beslutades under 2019 att en ny 
gemensam regional avfallsplan skulle tas fram� 
Genom att ta fram en gemensam avfallsplan 
kan kommunerna dra nytta av varandras 
erfarenheter och kompetens och tillsammans 
ta nästa steg i den omställning som krävs för 
ett cirkulärt hållbart samhälle� Avfallsplanens 
mål har tagits fram med hjälp av sex olika 
fokusgrupper som har fokuserat på varsitt 
målområde� Fokusgrupperna bemannades 
med tjänstepersoner från våra åtta kommuner 
samt ett antal externa representanter� 
Representationen i fokusgrupperna var bred; 
bland annat deltog personer från följande 
enheter i kommunerna: avfall, miljö, kost, 
samhällsplanering, förskola, skola, äldreomsorg, 
fastighet, kommunala bostadsbolag, gata och 
park� Fokusgrupperna har belyst utmaningarna 
och behoven inom respektive målområde och 
har till slut landat i ett antal mål som utgör 
huvuddelen av Boråsregionens avfallsplan�  

Genom att ta fram en gemensam avfallsplan 
kan kommunerna dra nytta av varandras 
erfarenheter och kompetens. 

Figur 3. Karta över Boråsregionen.
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Styrning av avfallsplanen
Enligt Naturvårdsverket föreskrifter om kommunala 
avfallsplaner om förebyggande och hantering av 
avfall (NFS 2020:6) ska varje kommun ha en 
avfallsplan� Tillsammans med avfallsföreskrifter 
utgör detta kommunens renhållningsordning� En 
avfallsplan är ett strategiskt styrdokument och 
ett viktigt instrument för kommunen att driva på 
utvecklingen mot att minska avfallsmängderna, 
hushålla med resurser och minska negativ 
miljöpåverkan� I avfallsplanen fastställs mål 
och åtgärder för att förebygga och hantera 
avfall, förebygga och begränsa nedskräpning 
samt tydliggöra avfallets roll i fysisk planering� 
Avfallsplanen ska innehålla mål och åtgärder för 
det avfall som kommunen ansvarar för, det vill 
säga både det avfall som uppkommer i hushållen 
samt avfall som uppkommer i kommunens egna 
verksamheter� 

Tidigare har enheter inom kommunen som 
arbetar med avfall och återvinning huvudsakligen 
arbetat med att uppfylla mål i avfallsplanen och 
detta har framförallt finansierats via avfallstaxan. 
De nuvarande föreskrifterna (NFS 2020:6) 
ställer dock krav på en ökad samverkan inom 
och mellan kommunens olika förvaltningar och 
bolag vilket anses nödvändigt för att nå mål kring 
avfallsförebyggande, ökad återanvändning, ökad 
återvinning, minskad nedskräpning och att få in 
avfall som en naturlig del i samhällsplaneringen� 

Det innebär att de åtgärder som genomförs 
för att uppfylla mål i avfallsplanen kan behöva 
finansieras av skattemedel och externt 
finansierade projekt.

Regleringar inom avfallsområdet 
Avfallsområdet regleras både av nationell 
och EU-lagstiftning� Inom EU gäller 
avfallsdirektivet (2008/98/EG) som ställer krav 
på medlemsstaterna att minska mängden 
avfall samt främja återanvändning och 
materialåtervinning� EU-kommissionen har även 
tagit fram ett paket för cirkulär ekonomi som 
innehåller en plan för att sluta kretsloppet och 
hantera alla faser av en produkts livscykel: från 
konsumtion och produktion till avfallshantering 
och marknaden för returråvaror� Nationellt är det 
miljöbalken (1998:808)  samt avfallsförordningen 
(2020:614) som styr arbetet kring avfall�

Tidsram för Boråsregionens avfallsplan
För samtliga mål i Boråsregionens avfallsplan 
gäller att målen ska nås till år 2030� Däremot skiljer 
sig basåret mellan målen� I de fall där det redan 
idag finns ett uppföljningsmått eller en indikator 
som kommunerna använder sig av är basåret 
2021� I de fall där målen och det arbete som 
kommer krävas för att nå målen är relativt nya för 
kommunerna, behöver ett mätbart utgångsläge 
tas fram och därför är basåret för dessa mål 
istället 2022� 
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Implementering och genomförande
För att avfallsplanens mål ska nås krävs ett strukturerat, effektivt och uthålligt 
arbete. Målen är långsiktiga och för att nå resultat krävs därmed ett långsiktigt 
strategiskt arbetssätt.

Genomförande av avfallsplanen
För att nå målen i avfallsplanen kommer 
handlingsplaner eller motsvarande arbetas 
fram kommunvis. Kommunerna kommer 
behöva prioritera bland målen för att fram 
till 2030 arbeta med samtliga. Avfallsplanen 
innehåller inga tidsatta åtgärder vilket 
ytterligare gör det möjligt för kommunens 
olika verksamheter att välja vilka åtgärder 
man arbetar med under planens giltighetstid. 
Flera av målen är långsiktiga och det krävs 
en ödmjukhet inför takten åtgärderna kan 
genomföras i respektive kommun. Det handlar 
om en balansgång i resurser och tid, men ett 
fortsatt samarbete mellan kommunerna i 
Boråsregionen kommer vara av stor vikt för 
att realisera målen. En viktig faktor för att 
få ett lyckat genomförande av planen är en 
samordnande funktion som kan vara ett stöd 
ut mot alla kommuner. En annan viktig faktor är 
kontinuerlig uppföljning av avfallsplanens mål, 
där både kommunens förvaltningar, bolag och 
politiker tar ansvar för resultaten.

Regionalt avfallsnätverk
I Boråsregionen finns ett avfallsnätverk med 
representanter från alla åtta kommuner. Denna 
gruppering är en viktig del i avfallsplanens 
genomförande genom att de agerar som 
samordnare för avfallsplanen gentemot sin 

kommun. Det bör förtydligas att ansvaret för 
genomförande av avfallsplanen inte ligger 
på denna gruppering. Det är av stor vikt att 
övriga delar av kommunen som träffas av 
avfallsplanens mål och åtgärder tar ansvar och 
är delaktiga i uppfyllande av planen, se bilaga 2.

Fokusgrupper
Under framtagande av Boråsregionens 
avfallsplan bildades ett antal fokusgrupper 
med ansvar för varsitt målområde. Detta 
arbetssätt och dessa funktioner kommer 
fortsatt vara värdefull kompetens under 
genomförandet av avfallsplanen.

Övriga regionala nätverk
I Boråsregionen drivs ett antal nätverk som 
kan agera som viktiga forum för uppfyllande 
av avfallsplanens mål. Det miljöstrategiska 
nätverket är av stor vikt för arbetet med målen 
och åtgärderna i avfallsplanen. Ett flertal av 
målen har direkt koppling till det miljöstrategiska 
arbetet som bedrivs i kommunerna. Dessutom 
är nätverket för samhällsbyggnadschefer, 
kulturnätverket, nätverk för äldreomsorg, 
funktionshinder och skola samt Business 
Region Borås med näringslivschefer eller 
näringslivsansvariga viktiga.

Målen i avfallsplanen är långsiktiga och 
för att nå resultat krävs ett långsiktigt 
strategiskt arbetssätt.
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Kostnader under planens 
genomförande
En del av åtgärderna i avfallsplanen kan 
genomföras inom ramen för befintlig budget 
och personal� Andra åtgärder kan komma att 
kräva mer personalresurser eller en drifts- eller 
investeringskostnad� Flertalet av målen kan initialt 
innebära en kostnad, men en besparing och 
sjunkande kostnader på sikt eftersom de bidrar 
till minskade avfallsmängder, färre nyinköp, ökat 
återbruk, ökad materialåtervinning och minskad 
nedskräpning� Finansiering av åtgärderna 

kan ske via avfallstaxan eller via skattemedel� 
Externt finansierade projekt kan också bidra 
till att nå målen i Boråsregionens avfallsplan� 
Det sistnämnda är en viktig faktor för de mål 
i avfallsplanen som med fördel samordnas 
regionvis. Det finns flera exempel på detta, 
exempelvis mål 3�1 avseende ett ökat återbruk 
av möbler och textil i kommunens verksamheter 
samt mål 3�2 avseende ökat återbruk och 
återvinning av bygg- och rivningsmaterial�
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Målstruktur och läsanvisningar
Avfallsplanens målområden och mål berör flera olika delar av kommunens 
verksamheter, vårt näringsliv samt våra kommuninvånare. Nedan ges en översikt över 
målstrukturen samt läsanvisningar som pekar på vilka områden som berör just dig 
och din organisation lite extra. 

Målstruktur
Målområdena beskriver avgränsningen 
för målen som innefattas i området. 
Boråsregionens avfallsplan omfattas av sex 
målområden.

Målen är gemensamma för Boråsregionens 
kommuner och tillsammans når vi målen och 
utvärderar planen. En del av målen är siffersatta 
medan andra mål anger öka eller minska. Detta 
beror på att för vissa mål har kommunerna 
kommit en bit på vägen i arbetet, nuläget är känt 

eller det finns ett tydligt globalt eller nationellt 
mål som pekar på en siffra och därmed har ett 
siffersatt mål formulerats. För de mål där det 
krävs ett större arbete initialt för att komma 
igång eller där ett mätbart nuläge behöver tas 
fram har öka eller minska angivits istället för en 
siffra. För en del av målen har våra kommuner 
kommit olika långt i arbetet och konsensus kring 
ett siffersatt mål har nåtts alternativt så anges 
öka eller minska. Totalt har 17 mål formulerats i 
Boråsregionens avfallsplan.

Målen är gemensamma för Boråsregionens 
kommuner och tillsammans når vi målen och 
utvärderar planen. 

Figur 4. Avfallsplanens målstruktur innefattar sex olika målområden, totalt 17 mål samt en 
åtgärdsbank med aktiviteter för att uppnå målen.
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Tabell 1. Olika aktörer inom och utanför kommunen som berörs och träffas av målen.

Åtgärder presenteras i form av en åtgärdsbank 
där kommunerna kan genomföra de åtgärder 
som är lämpliga i respektive kommun. 
Åtgärderna är det konkreta arbete som 
kommunerna och de kommunala bolagen 
kommer arbeta med för att uppfylla målen. En 
del av åtgärderna kan genomföras i samarbete 
kommunerna emellan medan en del åtgärder 
med fördel genomförs kommunvis.

Indikatorer är framtagna för respektive mål som 
ett sätt att mäta måluppfyllnad.

Läsanvisningar
Avfallsplanens mål träffar många olika delar av 
kommunens verksamhet samt också vårt näringsliv 
och våra kommuninvånare. Alla mål är viktiga men 
Tabell 1 ger en vägledning kring vilka mål som är 
extra viktiga för just dig och din organisation.

Aktör Målområde Mål

Avfall och miljö (strategiskt arbete)

Byggnation, rivning och fastighet

Gata, park, vatten och avlopp

Kommunikation

Kommuninvånare
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Kost

Kultur, fritid och folkhälsa

Näringsliv

Samhällsplanering

Skola, vård och omsorg

Tillsyn

Upphandling
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Beräkningar tyder på att så mycket som var femte kasse med livsmedel vi köper 
slängs! Detta bland annat för att vi köper för mycket, inte tar tillvara på rester, 
inte förvarar maten rätt och stirrar oss blinda på datummärkningen� Matsvinnet 
beräknas stå för 8 % av världens växthusgasutsläpp och det är hushållen som 
står för 70 % av matsvinnet� 

Matsvinn är onödigt matavfall som hade 
kunnat ätas om det hanterats annorlunda� 
För varje minskad mängd matsvinn så 
har energianvändning, råvaruförbrukning 
och utsläpp vid produktion, transport och 
hantering av livsmedel minskat� Även om det 
är hushållen som står för den största delen 
av matsvinnet så är även kommunens egna 
verksamheter en viktig del i detta arbete� 
Matsvinn inom kommunens verksamheter 
uppkommer både i köket vid lagring och 
tillagning, vid servering samt ute i matsalen� 

Förutom att jobba med rutiner rörande 
själva köket så har även andra saker, som 
schemaläggning av lunchtider inom skola 
eller portionsstorlekar inom äldreomsorgen, 
stor betydelse för mängden matsvinn� 

Matavfall däremot, det vill säga oätliga delar 
av mat såsom skal och kärnor, ska vi samla 
in separat och nyttiggöra som en resurs 
till växtnäring och energiproduktion, till 
exempel biogas�

  

Målområde 1:  
Hushåll med maten
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Mål 1.1. Matsvinnet ska minska till 35 g/portion i kommunens verksamheter. 

INDIKATOR 

• Matsvinn1 g/portion�

Nuläge: Matsvinnet i våra kommuner 
varierar mellan 20–70 g/portion det vill 
säga spannet är mycket stort beroende på 
verksamhet. Nationell mätning från 2019 
visar att förskolor och skolor ligger i snitt på 
60–70 g/portion för det totala svinnet men 
även här är spannet stort. 

ÅTGÄRDSBANK

• Skapa rutiner för att mäta matsvinn kontinuerligt� 
• Optimera schemaläggning av luncher� 
• Genom riktade kommunikationsinsatser skapa medvetenhet 

kring matsvinnet� 
• Meny som är förankrad i vad gästerna äter�

Mål 1.2. Matsvinnet ska minska med 50 % per invånare jämfört med år 2021. 

INDIKATOR 

• Andel matsvinn i avfallspåsen� 
Genomförs via plockanalyser�

ÅTGÄRDSBANK 

• Genom riktade kommunikationsinsatser skapa medvetenhet 
kring matsvinnsproblematiken och beteendeförändringar� 

• Samverka med externa aktörer såsom bostadsbolag, 
bostadsrättsföreningar, restauranger, studieförbund och 
andra ideella föreningar�

Mål 1.3. Minst 60 % av uppkommet matavfall ska gå till näringsåtervinning och 
biogasproduktion eller annat miljömässigt motsvarande ändamål.

INDIKATOR 

• Kg insamlat matavfall/potentialen för 
matavfallsmängd2�

Nuläge: 2019 ligger siffran på 32 % 
(indikator i Avfall Web).

ÅTGÄRDSBANK 

• Kommunikation och kampanjer för insamling av matavfall 
gärna i samverkan mellan kommunerna i Boråsregionen, 
både mot hushållen men även kommunens egna 
verksamheter: förskola, skola, äldreomsorg� 

• Verka för en beteendeförändring för att få rätt utsortering 
och rätt handhavande med utrustning� 

• Sträva mot att minska matavfall i rejektet� 
• Se över val av insamlingspåse för matavfallsfraktionen�

1 Enligt livsmedelsverkets modell livsmedelsverket�se/matvanor-halsa--miljo/maltider-i-vard-skola-och-omsorg/matsvinn-i-
storkok/matsvinnmatning-i-storkok?AspxAutoDetectCookieSupport=1� 

2 Beräknas genom att dividera antal kg matavfall som sorteras ut och behandlas biologiskt genom rötning med totalt antal kg 
uppkommet matavfall från hushåll, restauranger, storkök och butiker� Rejekt är borträknat�  
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För att förebygga avfall måste en förändring ske långt innan avfallet är i närheten 
av att uppstå� Det handlar främst om ett förändrat konsumtionsmönster� Om vi 
hela tiden fortsätter att köpa nytt kommer avfallsmängderna att öka även om det 
går att materialåtervinna en hel del�   

En hållbar konsumtion innefattar de val som 
görs när det finns behov av att införskaffa 
sig en produkt� Det handlar inte bara om 
att införskaffandet av en produkt gör att en 
annan eventuellt måste avyttras, utan även 
att själva produktionen av varje produkt 
i sig leder till att nytt avfall uppstår, så 
kallat osynligt avfall� För att inte äventyra 
kommande generationers behov måste 
vi se över vårt konsumtionsmönster� Allra 
störst effekt har undvikande av nyinköp. Om 
nyinköp ändå måste göras ska man sträva 
efter att köpa något återbrukat eller något där 
materialet kommer från ett cirkulärt flöde. 
Livslängd och hållbarhet på det som ska 
köpas in måste vara en tungt vägande faktor� 

I kommunens verksamheter finns till exempel 
stor potential att se över behovet och minska 

konsumtionen av engångsartiklar� I de fall där 
det är möjligt kan engångsartiklar ersättas 
med flergångsartiklar.

Arbetskläder behövs i många av kommunens 
verksamheter� Genom att i första hand laga 
och reparera arbetskläder som fortfarande 
är i funktionsdugligt skick kan plaggets 
livslängd öka�  

Både textil och elektronik är utpekat i den 
nationella avfallsplanen som avfallsströmmar 
viktiga att minimera� Gentemot våra 
invånare kan vi verka för ett förändrat 
konsumtionsmönster och samverka med 
lokala aktörer och näringslivet för att 
stimulera nya affärsmodeller där hyra, byta, 
låna och uppdatera produkter är i fokus�

Målområde 2:  
Konsumera hållbart
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Mål 2.1. Konsumtionen av engångsartiklar i kommunens verksamheter ska minska 
jämfört med år 2022. 

INDIKATOR 

• Antal inköpta engångsartiklar1 per år i 
kommunens verksamheter�

ÅTGÄRDSBANK

• Anta rutiner för att säkerställa att engångsartiklar förebyggs i 
de egna verksamheterna� 

• Minimera engångsartiklar i kommunens serveringar� 
• Upprätta en plan för att äldreboenden, förskolor och skolor 

ska genomgå avfallsförebyggande projekt� 
• Certifiera eller klimatkompensera evenemang i kommunal regi. 
• Arbeta med gemensam metod för avfallsförebyggande vid 

inköp och upphandling i regionen� 

Mål 2.2. Livslängden på arbetskläder i kommunens verksamheter ska öka jämfört 
med år 2022. 

INDIKATORER 

• Rutiner för att ställa rätt krav vid 
upphandling finns. 

• Möjlighet till lagning av arbetskläder 
finns.

• Mängd inköpta arbetskläder (per 
förvaltning/enhet) kopplat till antal 
anställda� 

ÅTGÄRDSBANK 

• Standardisera sortiment� 
• Laga och reparera kläder� 
• Ställa rätt krav på kvalitet vid upphandling� 
• Verka för beteendeförändring och statushöjning när det 

kommer till återanvändning och lagning av funktionsdugliga 
arbetskläder� 

• Undersöka möjligheten att hyra arbetskläder�

Mål 2.3. Invånarnas förståelse om kopplingen mellan konsumtionsbeteende, 
avfallsmängder och miljöpåverkan ska öka.

INDIKATORER 

• Enkät som efterfrågar konsumtion av 
nyproducerade kläder, nyproducerad 
elektronik2, engångsartiklar3 samt 
second hand och kunskap om och 
möjlighet till att byta/laga/låna/
uppdatera produkter� 

• Mängd insamlat elavfall kg/invånare 
via El-kretsen från kommunernas 
återvinningscentraler�

• Insamlad mängd textil till 
återanvändning på kommunernas 
återvinningscentraler samt mängd textil 
i restavfallet via plockanalys�

ÅTGÄRDSBANK 

• Riktade kommunikationsinsatser avseende kläder, elektronik, 
engångsartiklar för att skapa medvetenhet kring dess 
påverkan på jordens resurser� 

• Samarbeta med organisationer som verkar för ett förändrat 
konsumtionsmönster� 

• Stimulera lokala aktörer som främjar förebyggande genom 
att laga, hyra, dela och uppdatera produkter� 

• Möjliggöra textilinsamling på ÅVC�

1 Produkter som är avsedda att användas vid ett tillfälle för att sedan kasseras, exempelvis engångshandskar, förkläden, 
pappershanddukar och engångsmuggar�

2 Exempelvis mobiltelefoner, surfplattor, bärbara datorer och tv-apparater.

3 Produkter som är avsedda att användas vid ett tillfälle för att sedan kasseras, exempelvis engångsmuggar, -bestick, -tallrikar 
och påsar�
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Varor och tjänster påverkar vår miljö under hela livscykeln, vid tillverkning, 
användning, underhåll, återbruk, återvinning, avfallshantering och transporter i 
alla led� Pressen är stor på våra gemensamma resurser då världens befolkning 
och konsumtion ständigt ökar� Därför behöver vi bli bättre på att använda de 
resurser vi redan har�

Det krävs tålig kvalitet, återvinningsbara 
material och produkter som kan under-
hållas och repareras och som inte är 
trendkänsliga – en hållbar design, utförliga 
innehållsbeskrivningar, smarta förpackningar 
samt att reservdelar finns tillgängligt. Vi 
behöver ändra vårt beteende� För det krävs 
ökad kunskap och möjligheter i samhället 
att återbruka� Förändring krävs även i till 
exempel planerings- och inköpsprocesser� 
Vi behöver bli bättre på att vårda och laga 
istället för ett slit och släng beteende� 

Genom att uppdatera och återanvända 
möbler och inventarier i kommunala 
verksamheter, som i annat fall samlas i 
förråd eller kasseras, uppnår man både 
en ekonomisk besparing och en minskad 

miljöpåverkan� Bygg- och rivnings-
verksamheter ger upphov till stora mängder 
avfall som kan minskas genom en ökad 
återanvändning och återvinning�

Det måste finnas tillgängliga lösningar och 
system för våra invånare för att det ska 
vara en låg tröskel och en självklarhet att 
återbruka� Framför oss ser vi verkstäder 
och marknader för återbruk och 
delningsekonomier, kreativa lösningar där 
gammalt möter nytt, tekniska innovationer 
där nya produkter enbart tillverkas av 
återanvänt och återvunnet material� 
Nollavfallsidén för ett hushåll finns inom 
räckhåll och etik och hållbarhet genomsyrar 
alla delar i vårt samhälle�

Målområde 3:  
Använd de resurser vi har
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Mål 3.1. Andel möbel- och textilinköp i kommunens verksamheter som är återbrukat 
ska öka jämfört med år 2022. 

INDIKATORER 

• System finns i kommunen för återbruk 
av möbler och textil�   

• Andel möbel- och textilinköp per år som 
är återbrukat�

ÅTGÄRDSBANK

• Alla kommuner ska ha fungerande rutiner, metoder och 
arbetssätt kring återbruk av möbler och textil� 

• Arbeta strategiskt med upphandling och inköp där återbruk 
är ett viktigt kriterium� Inköp och beställande enhet ställer 
krav på demonterbarhet och tillgång till reservdelar i avtal� 

• Utbildning och kompetenshöjning av berörd personal� 
Arbeta med att förändra synsätt och beteende kring 
återbrukade produkter� 

• Utreda hur ett byte av möbler inom och mellan kommunerna 
i Boråsregionen kan se ut� 

Mål 3.2. Återanvändning och återvinning av bygg- och rivningsmaterial inklusive 
massor från kommunala bygg-, mark- och anläggningsprojekt ska öka jämfört med 
år 2022. 

INDIKATORER 

• Avfallsfrågor inklusive återanvändning 
och återvinning finns med i checklistor 
vid ny- och ombyggnationer� 

• Det finns faktiska krav i 
entreprenadupphandling samt i 
konkreta projekt� 

ÅTGÄRDSBANK 

• Skapa rutiner och checklistor för att säkerställa att 
återvinning och återanvändning ingår i alla ny- och 
ombyggnationer samt rivningar i kommunala byggprojekt� 

• Öka samverkan mellan kommunens enheter och genomföra 
utbildningar för att säkerställa att man redan vid byggnation 
tar återanvändning och återvinning i beaktande� 

• Ställa krav i upphandlingsskedet på återvunnet material eller 
återbrukade produkter om möjligt� 

• Kartlägga flöden av massor inom regionen. 
• Undersöka möjlighet för regionalt samarbete för att 

samordna arbetet kring hantering av massor�

Mål 3.3. Livslängden på elektronik i kommunens verksamheter ska öka jämfört 
med år 2022.

INDIKATOR 

• Mätning av livslängd på datorer, 
mobiltelefoner och surfplattor�

FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER 

• Vid upphandling av elektronik ska krav ställas på ökad livslängd�
• Förändra i leasingavtal genom förlängning�
• Ställa krav på reparerbarhet�
• Uttjänt elektronik samlas in och återbrukas�
• Undersöka möjligheten att införa system där IT-utrustning 

inom kommunen kan spåras�

Mål 3.4. Invånarna ska ha möjlighet till enkel och tillgänglig återanvändning av produkter. 

INDIKATORER 

• Enkät till invånare som mäter beteende 
och kunskap kring återanvändning� 

• Möjlighet till återanvändning finns på 
återvinningscentral� 

• Mängd grovavfall per invånare som går till 
återanvändning (indikator i Avfall Web)�

ÅTGÄRDSBANK 

• På alla ÅVC:er ska det finnas möjligheter för invånare och 
företag att lämna produkter för återanvändning�

• Stimulera lokala aktörer som möjliggör för medborgarna att 
återanvända produkter samt låna, hyra, dela och uppdatera 
produkter istället för att köpa nya�

• Informationsinsatser riktat mot förskola, skola och invånare�
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Materialåtervinning ska vara en naturlig del av invånarnas vardag och 
kommunernas verksamheter� Med återvinning säkerställs ett cirkulärt 
materialflöde för avfall som inte kunnat förebyggas eller återbrukats, 
samtidigt som skadliga ämnen lyfts ur cirkeln� Centralt i återvinning, det 
cirkulära materialflödet, är att det sker genom effektiva insamlings- och 
återvinningsmetoder�  

Genom att återvinna produkter och göra 
nya råvaror av dem så ersätts jungfruliga 
råvaror� Det innebär minskade utsläpp av 
fossil koldioxid och minskar även behovet 
av gruvor eller andra anläggningar för att 
utvinna råvaror vilka ofta i sig har en negativ 
miljöpåverkan på sin omgivning�

Idag förbränns nästan 65 % av det uppkomna 
kommunala avfallet i Boråsregionen� Kraven 
i EU:s avfallsdirektiv är att 60 % av det 
kommunala avfallet ska materialåtervinnas 
2030� Det innebär att vi nästan behöver 
fördubbla materialåtervinning och 
återbruk under de kommande tio åren� Det 
kommer ställa krav på ökad tillgänglighet, 
att det ska vara lätt att göra rätt, att 
det är lättare att sortera än att lämna 
avfallet som restavfall� Det kommer även 

kräva att återvinningstekniker utvecklas 
vidare men vi måste även ställa krav på 
produkters utformning innan de kommer 
ut i handeln� När avfallet når kommunerna 
som avfallshanterare är det oftast redan 
försent för att påverka produkternas 
återvinningsbarhet� En produkt som är 
gjord av många olika material är svår att 
materialåtervinna med dagens teknik till en 
rimlig kostnad� Möjligheten kommunerna 
har är att som inköpare ställa krav på 
att produkten ska ha en viss livslängd, 
reparerbarhet och även gå att återvinna när 
produkten tjänat ut�

Vi kommer framöver att se tjänster som är 
alltmer digitala� Ruttoptimering, och smarta 
behållare kommer göra att miljöpåverkan från 
insamlingen och transporterna blir allt mindre�

Målområde 4:  
Sortera mera
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Mål 4.1. Alla kommunala verksamheter ska ha möjlighet att enkelt och nära sortera 
ut sitt avfall. 

INDIKATOR 

• Möjlighet till utsortering finns i 
kommunens verksamheter�

ÅTGÄRDSBANK

• Klarlägga ansvar och kostnader�
• Införskaffa sorteringslösningar för full utsortering i 

gemensamma utrymmen�
• Utbildning av personal�

Mål 4.2. Andelen felsorterat i restavfallet ska minska med 50 % jämfört med år 2021. 

INDIKATOR 

• Plockanalyser�

Nuläge: 38 % är rätt sorterat, i övrigt 
består restavfallet av matavfall 30 %, 
förpackningar 26 %, textil 4,3 % och farligt 
avfall <1 %  (genomsnitt för Boråsregionen, 
siffror från senaste plockanalysen 2017).

ÅTGÄRDSBANK 

• Kommunikationsinsatser med fokus på farligt avfall, 
förpackningar, textil och matavfall�

• Bättre sorteringsmöjligheter med mer tillgänglig sortering, 
det vill säga bostadsnära insamling av förpackningar och 
tidningar i samarbete med producentansvariga�

• Bevaka och samarbeta kring kommande producentansvar 
för textil�

Mål 4.3. Mängd avfall från ÅVC som behandlas med förbränning och deponering ska 
minska jämfört med år 2021.

INDIKATOR 

• Mängd avfall som går till förbränning 
respektive deponering i kg/invånare�

Nuläge: År 2019 behandlades 68 160 
ton avfall från återvinningscentralerna 
i Boråsregionen med förbränning eller 
deponering där merparten behandlades 
med förbränning.

ÅTGÄRDSBANK 

• Kommunikationsinsatser gentemot hushållen och 
uppmuntring av sortering vid källan där avfall uppstår�

• Bättre sorteringsmöjligheter med fler fraktioner och 
optimerad layout på ÅVC�

• Utbildning av personal på ÅVC�
• Undersök möjlighet till inpasseringssystem på ÅVC för ökad 

tillgänglighet i regionen�

Mål 4.4. Andel hållbara och effektiva avfallstransporter i kommunens regi ska öka 
jämfört med år 2021.

INDIKATOR 

• Indikatorer i Avfall Web (I52, I27-29, I40-
41, I48-50, Å14-15)�

ÅTGÄRDSBANK 

• Utreda förutsättningar för fossilfria alternativ vid 
upphandling�

• Krav på ruttoptimering vid upphandling�
• Satsning på smarta och effektiva lösningar med minskade 

onödiga tömningar�
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Nedskräpning innebär att föremål slängs eller lämnas på platser, såväl offentliga 
platser i centralorter som dumpningar i skog och mark� Nedskräpning skadar 
miljön, djur och människor, det kostar samhället mycket pengar helt i onödan och 
skapar otrygghet. De negativa effekterna av nedskräpning påverkar alltså alla 
aspekter av hållbarhet – miljömässig, social och ekonomisk�  

En tydlig ansvarsfördelning och budget 
för städning är en förutsättning för att 
minska nedskräpning så att våra bebyggda 
områden och naturområden är attraktiva 
miljöer utan skräp� Att arbeta förebyggande 
med nedskräpning är viktigt och kräver ett 
engagemang från alla som bor och verkar 
i regionen� Fokusområdet Fimpa skräpet 
har också tydliga kopplingar till våra andra 
fokusområden� Genom att minska vår 
förbrukning av engångsartiklar, återanvända 
allt som går att återanvända och återvinna 
resten kan vi också minska nedskräpningen� 

Det finns en skillnad mellan människors 
attityd – det är fel att skräpa ner, och faktiskt 

beteende – vi skräpar ner ändå� Detta beror 
på sociala normer, bekvämlighet och otydligt 
ansvar� För att minska nedskräpning är 
det därför viktigt att arbeta med lösningar 
som fokuserar på att stärka sociala normer, 
tydliggöra möjligheterna att göra sig av 
med skräp och betona det personliga 
ansvaret� Detta kan åstadkommas genom 
exempelvis information, engagera röster och 
kanaler riktade mot specifika målgrupper, 
fler och tydligare papperskorgar, fler 
återvinningsmöjligheter på offentliga platser 
så som torg, parker och badplatser, extra 
åtgärder vid kultur- och sportevenemang 
samt samverkan kommuner emellan� 

Målområde 5:  
Fimpa skräpet
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Mål 5.1. Nedskräpning ska minska med 50 % jämfört med år 2022. 

INDIKATOR 

• Skräpmätning (enligt Håll Sverige Rents 
metod eller annan likvärdig metod)�

ÅTGÄRDSBANK

• Tydliggöra ansvarsfördelning och budget för 
nedskräpningsfrågan�

• Säkerställa rutiner vid nedskräpning både inrapportering av 
nedskräpning och städning�

• Involvera förskolor, skolor och föreningar i skräpplockardagar�
• Arbeta med förebyggande insatser inklusive kommunikation�
• Ökad samverkan mellan förvaltningar och bolag inom 

kommunen och mellan kommunerna i regionen� 

Mål 5.2. Upplevd nedskräpning i offentlig miljö ska förbättras jämfört med år 2022. 

INDIKATOR 

• Medborgarenkät såsom Kritik på 
teknik, trygghetsmätningar, SCBs 
medborgarundersökning�

ÅTGÄRDSBANK 

• Arbeta med förebyggande insatser inklusive kommunikation�
• Involvera förskolor, skolor och föreningar i 

skräpplockardagar�
• Ökad samverkan mellan förvaltningar och bolag inom 

kommunen och mellan kommunerna i regionen�
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Samhällsplaneringen ska tillgodose en markanvändning som stödjer en 
långsiktigt hållbar avfallshantering� Detta avser alltifrån större anläggningar 
för exempelvis materialåtervinning till mindre kvartersnära utrymmen för 
återvinning, återbruk och delning�

I kommunernas översiktsplaner ska 
behovet av mark för infrastruktur kopplat 
till avfallsfrågor på lång sikt beaktas� Det 
behöver därför finnas en långsiktig planering 
om större avfallsanläggningar behövs på 
grund av ökad kapacitet eller nya krav inom 
avfallsområdet� 

Materialanvändningen kommer vara 
mer cirkulär framöver och vi får ändrade 
materialströmmar� Därför behöver vi i 
samhällsplaneringen reservera plats för 
avfallets infrastruktur från bostad till 
mottagningsanläggning� 

Det behöver finnas plats för återbruk av 
material och prylar, dels små utrymmen 
nära invånarna och dels större anläggningar 
på strategiska platser� Hushållen kommer 
även sortera i flera fraktioner nära hemmet 
och utrymmet för detta behöver öka� 
Bostadsnära insamling av flera fraktioner 
är en utmaning när avfallet ska hämtas, och 
det är därför viktigt att frågor om avfallets 
infrastruktur ingår i planarbetet från 
detaljplan till bygglov� 

Målområde 6:  
Planera in plats för avfallet
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Mål 6.1. Små och stora anordningar1 för återbruk, återvinnings- och avfallshantering 
ska lokaliseras i strategiska lägen så de är enkla att använda både ur brukar- och 
insamlingssynpunkt. 

INDIKATORER 

• Avfallsfrågor finns med i de checklistor 
och rutiner som plan och bygg arbetar 
efter� 

• Översiktsplaner stödjer en långsiktig 
hållbar avfallshantering�

• Kommunen har pekat ut strategiska 
lägen för anläggningar för att 
hantera återvinningsbara och 
återanvändningsbara resurser�

• En aktiv samverkan bedrivs mellan de 
som arbetar med avfallsfrågor och de 
som arbetar med de olika delarna i 
samhällsbyggnadsprocessen�

ÅTGÄRDSBANK

• Vid översikts- och detaljplanering beakta behovet av mark för 
infrastruktur kopplat till avfallsfrågor på lång sikt� 

• Införa rutiner för planering av gemensamma återvinnings- 
och avfallslösningar i bostadsområden� 

• Ta fram handledningar och införa rutiner för att säkerställa 
att avfallsfrågor beaktas i detaljplane- och bygglovsskedet 
både ur avfallsinsamlingssynpunkt och arbetsmiljösynpunkt 
och för att skapa utrymme för cirkulära flöden, exempelvis 
återanvändning� 

• Öka samverkan mellan berörda förvaltningar och bolag/
organisationer genom hela planeringsprocessen� 

1 Detta avser alltifrån större anläggningar för materialåtervinning till mindre utrymmen för återvinning, återbruk och delning.
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Styrmedel och verktyg för att 
nå målen
För att nå målen i avfallsplanen krävs olika typer av styrmedel och verktyg� Det kan 
vara ekonomiska styrmedel som avfallstaxan eller styrmedel av mer administrativ 
karaktär som upphandling, tillsyn och information� Även andra typer av verktyg för 
att åstadkomma en förändring är viktiga, teknikutveckling och digitalisering är två 
exempel� Av stor betydelse är också delaktighet, engagemang och samverkan mellan 
och inom olika delar av kommunens verksamheter�

Information, kommunikation, 
kunskap och rådgivning
För att nå merparten av avfallsplanens 
mål krävs kommunikativa insatser för att 
påverka invånare eller verksamhetsutövare 
att förebygga avfall och hantera avfall på ett 
miljöriktigt sätt� Kommunikationsinsatser kan 
hjälpa invånare, tjänstepersoner och politiker 
att arbeta för en hållbar utveckling� Det kan 
handla om enkla råd till invånarna för att 
minska sitt avfall eller att utbilda personal 
inom kommunens egna verksamheter i 
hur avfall kan förebyggas och produkter 
återanvändas. Kunskap finns både inom den 
egna organisationen och utanför och det är 
lätt att inhämta kunskap tack vare vårt allt mer 
digitala samhälle� 

Ett sätt att underlätta för kommuninvånarna 
och verksamhetsutövarna att göra rätt är 
att använda sig av samma begrepp och 
symboler i regionen� Till exempel så kan den 
nyligen framtagna Nordiska standarden för 
symboler för avfallsfraktioner användas på 
återvinningscentraler, i miljörum, på avfallskärl 
samt vid olika event i regionen�

Nudging
Nudging innebär en ”knuff i rätt riktning” och är 
ett sätt att åstadkomma beteendeförändring� 
Nudging handlar om att få människor att bete 
sig på ett önskat sätt genom att förändra deras 
valsituation, det vill säga det blir enklare att göra 
vissa val� Till exempel kan det handla om att 
använda mindre tallrikar för att minska matsvinn 
eller måla fotspår på en trottoar som visar vägen 
till en papperskorg för att minska nedskräpning�

Samverkan
Samverkan är en av grundpelarna för att nå 
målen i avfallsplanen� Flera olika delar av 
kommunens verksamheter och bolag behöver 
ha en öppenhet sinsemellan och sträva mot 
samma mål� Detta förutsätter en förståelse för 
målen och en vilja och möjlighet att samverka 
inom och mellan kommunerna� För att lyckas 
behöver kunskap delas mellan olika delar av 
kommunen� Nyckeln till att nå målen är arbete 
över gränserna och samverkan�

För att nå avfallsplanens målsättningar 
som helhet är det också av vikt med en 
samordnande funktion som agerar som en 
spindel i nätet för att samverkan mellan 
kommunerna ska fungera friktionsfritt�

Samverkan är en av grundpelarna för att nå målen 
i avfallsplanen. Flera olika delar av kommunens 
verksamheter och bolag behöver tillsammans arbeta 
för att åstadkomma de ambitiösa målsättningarna. 
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Avfallstaxa/Renhållningstaxa
I alla Sveriges kommuner är avfallshanteringen 
avgiftsfinansierad. Det är bara avfall som ingår 
i det kommunala ansvaret enligt 15 kap 20 § 
miljöbalken som ska finansieras via avfallstaxor 
(framgår av miljöbalken 27 kap 4 §)�  

Däremot ger en nyligen antagen lagändring 
möjlighet för kommunerna att använda 
avfallstaxan för åtgärder som vidtas för att 
förebygga avfall och som kan användas i arbetet 
med att uppnå en del av målen i avfallsplanen� 
Detta inkluderar dock inte förebyggande insatser 
gällande kommunens egna verksamhetsavfall�

Avfallsföreskrifter
Avfallsföreskrifterna innehåller lokala 
bestämmelser för hanteringen av avfall under 
kommunalt ansvar� I föreskrifterna beskrivs bland 
annat vilka skyldigheter fastighetsinnehavare har 
för det avfall de genererar samt hur avfall ska 
sorteras och lämnas�

Upphandling
Upphandling är ett kraftfullt verktyg där 
kommunerna har stor möjlighet att påverka� 
Genom att anta rutiner för avfallsförebyggande 
arbete i samband med upphandling och 
ställa miljökrav kan kommunerna bidra till 
avfallsminimering och en hållbar utveckling�

Tillsyn
De kommunala tillsynsmyndigheterna (miljö- 
och hälsoskyddskontor) utövar tillsyn över 
verksamheter och företag� Miljötillsyn kan ge 
råd, men även förelägga verksamhetsutövare att 
förbättra sin avfallshantering om det finns skäl 
för det� Under framtagandet av avfallsplanen 
har det uppkommit önskemål om att samverka 
och utbyta erfarenheter mellan kommunernas 
miljötillsynsavdelningar som ett led i att nå de 
mål som fastställs i avfallsplanen�

Teknikutveckling och digitala 
hjälpmedel
Digitalisering och ny teknik kommer få en stor 
betydelse för avfallshanteringen framöver� 
Möjlighet att utforma, optimera och utvärdera 
verksamheter och agerande på nya sätt 
baserat på tillgång till relevant data och nya 
mjukvaror kommer förändra många branscher, 
inkluderat avfallsbranschen� Flertalet av målen 
i avfallsplanen kommer uppfyllas delvis med 
hjälp av nya digitala och tekniska lösningar där 
appar, on-demand tjänster och sensorer på 
avfallsbehållare är några exempel�
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Ordlista
Agenda 2030
17 globala mål för hållbar utveckling syftar till 
att utrota fattigdom och hunger, förverkliga 
de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå 
jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och 
flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för 
planeten och dess naturresurser� Globala målen 
är integrerade och odelbara och balanserar de 
tre dimensionerna av hållbar utveckling: den 
ekonomiska, den sociala och den miljömässiga�

Avfall
Alla föremål eller ämnen som innehavaren vill göra 
sig av med eller är skyldig att göra sig av med�

Avfallsföreskrifter
Kommunala bestämmelser för avfalls-
hantering� Föreskrifterna fastställer bland 
annat vilka skyldigheter kommunen och 
fastighetsinnehavare/verksamhetsutövare har 
samt när, var och hur avfall ska hämtas�

Avfallstaxa
Renhållningstaxa eller återvinningstaxa kan 
används synonymt� Avgift som kommunen tar 
ut för att finansiera de tjänster som ingår i det 
kommunala avfallsansvaret�

Avfallstrappan/avfallshierarkin
Anger en hierarki för i vilken ordning olika metoder 
för att behandla avfall bör användas� Den grundar 
sig på EU-direktiv och principen är också införd i 
svensk lagstiftning� Det högst prioriterade steget 
är förebyggande av avfall följt av återanvändning, 
materialåtervinning, energiåtervinning och 
deponering� Ibland läggs nedskräpning till som det 
allra nedersta steget i trappan�

Avfall web
Avfall Sveriges webbaserade statistiksystem för 
hantering av avfallsstatistik�

Biogas och biogödsel
Biogas- och biogödselproduktion hänger 
ihop� I en biogasanläggning produceras 
dessa två produkter samtidigt genom att till 
exempel gödsel, matavfall, restprodukter från 
livsmedelsindustrin bryts ner under anaeroba 

(syrefria) förhållanden� Biogasen, som i huvudsak 
består av metan och koldioxid, kan användas 
till att tillverka el- och/eller värme eller som 
drivmedel� Biogödseln kan med fördel användas 
som ett näringsrikt gödselmedel�

Bostadsnära insamling/ 
Fastighetsnära insamling
Insamling av avfall i direkt anslutning till 
bostadsfastigheten�

Cirkulär ekonomi
I en cirkulär ekonomi behålls resurserna i 
samhällets kretslopp istället för att bli avfall� 
Genom att återanvända och återvinna produkter, 
material och resurser kan vi behålla deras 
ekonomiska värde� Samtidigt kan vi minska 
uttaget av ny råvara och uppkomsten av avfall 
och restprodukter� För att lyckas med det måste 
vi ha en smartare produktion och produktdesign 
och mer hållbara konsumtionsmönster� Vi måste 
gå från en linjär till en cirkulär ekonomi�

Deponi
Upplagsplats för avfall på eller i jorden� 
Deponering är att bortskaffa avfall genom 
slutförvaring� Lagring av avfall får aldrig 
ske längre än tre år innan det räknas som 
deponering�

Energiåtervinning
Tillvaratagande av el/värme som alstras i en 
anläggning för avfallsförbränning eller av 
gas från organiska ämnen, till exempel i en 
rötningsanläggning eller på en deponi�

Farligt avfall
Ett ämne eller ett föremål som är avfall 
och som är markerat med en * i bilaga 3 till 
avfallsförordningen� Det gäller exempelvis 
ämnen som kan vara hälsoskadliga, smittförande, 
miljöfarliga, brandfarliga eller explosiva�

Förberedelse för återanvändning
En avfallshantering som genom kontroll, 
rengöring eller reparation gör att produkter eller 
komponenter som blivit avfall kan återanvändas�
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Förebyggande av avfall
Åtgärder som vidtas för att förebygga att det 
över huvud taget uppkommer avfall exempelvis 
genom minskad konsumtion eller delat ägande�

Förpackningar
Förpackning eller emballage är en produkt 
tillverkad för att skydda, hantera, leverera 
och presentera en vara� Som privatperson 
ska du lämna dina förpackningar på en 
återvinningsstation� 

Grovavfall
Hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande 
eller har andra egenskaper som gör att det inte är 
lämpligt att samla in i säck eller kärl� Exempelvis 
trasiga möbler eller metallskrot såsom stekpannor�

Hushållsavfall
Från och med den 1 augusti 2020 ersattes 
begreppet hushållsavfall med termen kommunalt 
avfall� Se kommunalt avfall�  

Kommunalt avfall (och ansvar)
I begreppet kommunalt avfall innefattas avfall 
från hushåll och sådant avfall från andra källor 
som till sin art och sammansättning liknar avfall 
från hushåll� Alltså är det bara det som liknar 
avfallet från hushåll som räknas som kommunalt 
avfall och därmed ingår i ansvaret enligt 15 kap 
20 § miljöbalken� 

Det avfall som kommunen ansvarar för är 
förutom kommunalt avfall även avloppsfraktioner 
från enskilda avlopp, latrin samt bygg- och 
rivningsavfall som inte producerats i en 
yrkesmässig verksamhet� Det är bara avfall som 
ingår i det kommunala ansvaret enligt 15 kap 20 
§ miljöbalken som ska finansieras via avfallstaxor 
(framgår av miljöbalken 27 kap 4 §)� 

Definitionen kommunalt avfall har utformats 
för att vara i linje med den som används för 
statistiska ändamål av Eurostat och OECD� Den 
nya definitionen är genomförd i svensk rätt 
genom ändringen i 15 kap 3 § miljöbalken (prop� 
2019/20:156)� 

Kretsloppspark
Med kretsloppspark avses en anläggning där 
återanvändning, återvinning och avfallssortering 
samlas� Besökarna uppmuntras på anläggningen 
att skänka saker till återanvändning genom 
personlig mottagning� Anläggningarna 
samarbetar med en eller flera organisationer 
som bedriver sortering, försäljning av produkter 
för återanvändning och oftast reparation 
(förberedelse för återanvändning) på samma 
område� Anläggningen fungerar därutöver som 
en återvinningscentral�

Källsortering
Sortering eller separering av avfall på samma plats 
där avfallet uppkommit, till exempel i hushållet� 

Klimat 2030
Länsstyrelsen i Västra Götaland och Västra 
Götalandsregionens kraftsamling för 
västsvenska aktörer som arbetar för en 
attraktiv och hållbar framtid�  

Matavfall
Livsmedelsavfall från livsmedelskedjan 
(hushåll, restauranger, storkök, butiker och 
livsmedelsindustrin)� Omfattar såväl ätbar mat 
(se matsvinn) samt det som inte brukar ätas, 
exempelvis ben, kärnor och skal�

Materialåtervinning
Avfallshantering som innebär tillvaratagande av 
material från avfall�

Matsvinn
Onödigt matavfall, det vill säga sådan mat som 
hade kunnat ätas upp om den hanterats på rätt 
sätt och ätits upp i tid, även avskrap från tallrikar 
och rester i förpackningar�

Miljöhus
Också kallat återvinningshus eller kretsloppshus� 
Ett avfallsutrymme uppfört som ett fristående 
hus med kärl för olika avfallsfraktioner� 
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Plockanalys
Plockanalys innebär att en i förväg bestämd 
mängd avfall plockas ut och sorteras� Resultat 
redovisas och sammanställs i en rapport� Syftet 
med en plockanalys är att få en bild av vad och 
hur mycket aktuell verksamhet (exempelvis 
hushållen) slänger i sina avfallskärl�

Producent
Den som yrkesmässigt tillverkar, för in till 
Sverige eller säljer en vara eller en förpackning 
eller den som i sin yrkesmässiga verksamhet 
frambringar avfall som kräver särskilda åtgärder 
av renhållnings- eller miljöskäl�

Producentansvar
Skyldighet för producenter att se till att avfall 
samlas in, transporteras bort, återvinns, 
återanvänds eller bortskaffas på ett sätt som kan 
krävas för en miljö- och hälsomässigt godtagbar 
avfallshantering�

Rejekt
Det material som i förbehandlingen av 
matavfallet sorteras bort och ofta går till 
förbränning� Rejekt kan även uppkomma i 
andra återvinnings- och behandlingsprocesser� 
Exempelvis uppkommer rejekt i samband med att 
insamlade förpackningar skall förberedas inför 
att bli nytt material�

Renhållningsordning
Enligt miljöbalken ska alla kommuner ha en 
renhållningsordning� Renhållningsordningen 
består av avfallsplan och föreskrifter 
för avfallshantering (ibland kallade 
renhållningsföreskrifter)�

Restavfall
Restavfall är det avfall som blir kvar efter du har 
sorterat ut förpackningar, returpapper, matavfall, 
grovavfall, elavfall och farligt avfall� 

Återanvändning
En åtgärd som innebär att en produkt eller 
komponent som inte är avfall används igen för att 
fylla samma funktion som den ursprungligen var 
avsedd för�

Återvinning
En avfallshantering som innebär att avfallet 
kommer till nytta som ersättning för annat 
material, antingen genom energiåtervinning 
eller materialåtervinning� Materialåtervinning är 
hållbarhetsmässigt bättre än energiåtervinning� 
Begreppet innefattar även förberedelse för 
materialåtervinning eller förberedelse för 
återanvändning�

Återvinningscentral (ÅVC)
Större anläggning för insamling av till exempel 
grovavfall, trädgårdsavfall, elavfall, farligt avfall� 
Ibland även med verksamhet för återanvändning� 
Finansieras av avfallstaxan� 

Återvinningsstation (ÅVS)
Obemannad mindre anläggning för mottagning 
av förpackningar och returpapper� Drivs ej av 
kommunen utan på uppdrag av producenterna�
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Framtagandet av avfallsplanen har präglats av ett stort engagemang 
ute i kommunerna. Planen har arbetats fram med hjälp av 
tjänstepersoner från alla åtta kommuner med en projektgrupp som 
bas. Under framtagandet av avfallsplanen har kontinuerlig förankring 
genomförts både politiskt, på chefsnivå samt i olika konstellationer 
av tjänstepersoner.  

Projektorganisation
Under andra halvan av 2018 kom ett önskemål från Boråsregionens 
medlemskommuner om att samverka kring att ta fram en gemensam avfallsplan. 
En projektgrupp bestående av en till två representanter från varje kommun 
eller kommunalt energi- och avfallsbolag bildades initialt i projektet under 2019. 
Under hösten 2019 tillsattes en projektledare på Boråsregionen för att samordna 
arbetet med framtagandet av ny regional avfallsplan. Projektgruppen har träffats 
regelbundet under hela projektperioden. Projektgruppen bestod av tio personer 
med följande roller: projektledare, avfalls- eller renhållningschefer, avfallsingenjör, 
samhällsplanerare och verksamhetsansvarig avfall från hushåll. Ett antal personer 
från projektgruppen blev utsedda att vara delprojektledare för de fokusgrupper 
som sedan bildades i projektet. 

Fokusgrupper
Sex olika målområden identifierades som viktiga för Boråsregionen:

• Hushåll med maten.

• Konsumera hållbart.

• Använd de resurser vi har.

• Sortera mera.

• Fimpa skräpet.

• Planera in plats för avfallet.

Fokusgrupper bildades kring varje målområde och dessa bemannades med 
tjänstepersoner från våra åtta kommuner, totalt 60 tjänstepersoner var 
aktiva i arbetet. Det var en bred representation från kommunernas olika 
verksamheter som deltog, bland annat representanter från avfall, miljö, kost, 
förskola, skola, äldreomsorg, fastighet, bostadsbolag, gata, park, upphandling, 
lokalförsörjning, plan, bygg och fritid. Även ett antal externa organisationer 
deltog i fokusgrupperna, bland annat representanter från Science Park Borås, 
Högskolan i Borås, Medborgarskolan och Navet Science Center. Fokusgruppernas 
arbete inleddes med en gemensam workshop i januari 2020 och därefter följde 
ett antal ytterligare möten och workshops i respektive grupp under våren 2020. 
Ur fokusgruppen Sortera Mera lyftes behovet av ett separat möte med fokus 
på hantering av massor. Till detta möte bjöds ytterligare representanter in från 
kommunernas olika delar; servicekontor, entreprenad samt kommunbiolog. 
Fokusgruppernas övergripande roll var att ge inspel på mål, åtgärder och 
indikatorer. De målförslag som fokusgrupperna arbetade fram förädlades sedan 
av projektgruppen. 
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Förankring
Under 2020 har kontinuerlig förankring av arbetet med att ta fram avfallsplanen 
rapporterats och presenterats för de olika nätverk som drivs av Boråsregionen; 
kommunchefsnätverket, nätverket för miljöstrategisk samverkan, nätverket 
för samhällsbyggnadschefer samt nätverk för äldreomsorg, funktionshinder 
och individ- och familjeomsorg. Under hösten 2020 inleddes ett omfattande 
förankringsarbete i respektive kommun för att få ytterligare inspel på de förslag 
som tagits fram i fokusgrupperna. Presentationer och workshops hölls med 
tjänstepersoner, med kommunledningsgrupper samt på politiska sammanträden 
så som i kommunstyrelsen och i olika nämnder i respektive kommun. 

Remiss och utställning
Planen är ute för remiss samt ställs ut för allmänheten under första halvåret 2021. 
Denna del färdigställs efter remissperiodens slut. 

Politisk hantering
Projektet har kontinuerligt avrapporterats till Beredningen för Hållbar Utveckling, 
BH7, på Boråsregionen. BH7 är beredande för Direktionen på Boråsregionen. 
Presentation och dialog har också hållits med Direktionen. Därtill har projektet 
presenterats och dialog har förts ute i varje kommun i kommunstyrelser 
eller nämnder under framtagandet av planen. Direktionen beslutar om 
rekommendation av antagande av planen i Boråsregionen. Respektive kommun 
beslutar sedan om antagande i den egna kommunen.
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Avfallsplanen och dess mål har beröringspunkter med andra 
strategier, målområden och styrdokument som återfinns i 
kommunerna, detta beskrivs nedan. Tabell 2–7 visar strukturen för 
ansvarsfördelningen av de olika målen. Ansvarsfördelning tas slutligt 
fram under implementering 2021.

Avfallsplanens sammanhang i kommunen
Bollebygds kommun
Avfallsplanen ligger i linje med de miljömål som återfinns i Verksamhetsplan 
och budget 2020-2022 för kommunstyrelsen. Bland annat ska man arbeta för 
att vara en “Miljösmart kommun” och “Kommunen ska efterleva av kommunen 
uppsatta miljö- och hållbarhetsmål”. Nämnderna ska arbeta för att bryta ner 
de övergripande målen till ett eller flera nämndspecifika mål. Målen ska vara 
specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsbegränsade, så kallade smarta 
mål. Exempelvis har mål formulerats med syfte att ge barn och elever en god, 
näringsriktigt sammansatt kost av god kvalitet och som en åtgärd för att nå det 
målet har man infört en nationell modell för att mäta matsvinn och kan således 
påverka och minska mängden matsvinn som uppkommer i kommunen.

Borås stad
I Vision 2025 beskrivs Borås stad som kretsloppsstaden. Det ger en tydlig 
indikation på ambitionsnivån för arbetet med avfallsfrågor. Arbetet med att 
minimera avfallet berör flera andra styrdokument. I de nuvarande miljömålen 
finns liknande målsättningar. Avfallsplanen är därför ett viktigt underlag när 
nya miljömål ska tas fram. Minskade klimatutsläpp hänger ihop med minskad 
resursanvändning och ökade cirkulära flöden och ingår därför även som en 
strategi i Energi- och klimatstrategin.

Borås Stad är på väg mot en tillitsbaserad styrmodell, vilket innebär mindre 
detaljstyrning och större fokus på riktning och på arbetssätt som ska leda till 
handling. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för avfallsfrågor. Borås 
Energi och Miljö AB är utförare på avfallsområdet och har ansvar för insamling och 
hantering av avfall och återvinningsmaterial. Borås Energi och Miljö har ett flertal 
styrande och strategiska dokument och målsättningar som berör avfallsplanen, 
bland annat affärsplaner, budgeten och miljömålet: ”Lev hållbart, Lev mer”. 

Herrljunga och Vårgårda kommuner
Herrljunga och Vårgårda kommuner samverkar kring renhållnings- och 
avfallsfrågan och har en gemensam organisation för detta. 

Avfallsplanen med sina förslag till aktiviteter kommer underlätta för kommunerna 
i dess miljöarbete kring Agenda 2030 och Klimat 2030. Kommunerna kommer även 
ansluta sig till en del av Västra Götalandsregionens klimatlöften där avfallsplanen 
ger ett extra stöd i detta arbete.  

Avfallsplanen ligger i linje med det arbete som bedrivs inom båda kommunerna. 
De flesta målen som berör minskade avfallsmängder samt att sträva högre upp i 
avfallstrappan är ett arbete som kommunen redan bedriver om än i vissa fall har 
långt kvar. En del av målen är dock inte så tydligt uttalade inom kommunen. Dessa 
mål kan även vara svåra att mäta samt uppnå när det gäller exempelvis inköp av 
engångsartiklar samt arbetskläder. Även en del andra mål och åtgärder som berör 
flera enheter kan var svårare att följa upp.
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Marks kommun
Arbetet med de mål som berörs i avfallsplanen knyter an både till Marks kommuns 
arbete med Klimat 2030 och Agenda 2030. Arbetet inom Klimat 2030 bedrivs dels 
genom ett antal åtaganden, som sträcker sig till 2029 och dels genom ett antal mer 
kortsiktiga klimatlöften. Inom åtagandena, finns stor frihet att ändra och här kan 
många av avfallsplanens mål med fördel vävas in. När det gäller klimatlöftena så 
är dessa fasta och Marks kommun har valt vilka man ska jobba med varav en del 
berör avfallsplanen. En del andra åtaganden som också finns med i avfallsplanen 
har man i dagsläget valt att inte arbeta med. Detta är dock inte motstridigt mot 
avfallsplanens mål, då ställning enbart har tagits att inte jobba det kommande året 
med detta. 

I arbetet med Agenda 2030, vars miljödel återspeglar de nationella miljömålen, 
har Marks kommun startat upp två processer. En går ut på att ta fram en helt ny 
vision samt kommunövergripande mål. Den andra processen handlar om att ta 
fram kommunövergripande styrdokument för hur Marks kommun ska arbeta med 
Agenda 2030. Även här finns det stora samordningsvinster med att koppla på även 
avfallsplanens mål. Poängteras ska att de kommunövergripande styrdokumenten 
i dagsläget enbart vänder sig till kommunens egna verksamheter och inte till 
kommuninvånare.

Svenljunga kommun
I Svenljunga kommun finns sedan tidigare strategiska mål som tangerar 
avfallsplanens målsättningar. Målområde 4 i fullmäktigemålen är ett övergripande 
mål “att lämna över ett miljömässigt hållbart samhälle till nästa generation”. Ett 
mål som i princip samtliga mål i avfallsplanen kommer att bidra till. Vidare har 
Svenljunga kommun en energi- och klimatstrategi från 2010 där tre åtgärder berör 
avfallsplanen. Det handlar om drivmedel och ruttoptimering vid avfallstransporter, 
att använda kommunalt hushållsavfall till biogasproduktion och att utreda 
tankställen för biogas. Svenljunga kommun kommer att ansluta sig till Västra 
Götalandsregionens klimatlöften där avfallsplanen kommer att bidra till att 
uppfylla flera av klimatlöftena. 

Tranemo kommun
Avfallsplanen faller väl in under Tranemo kommuns nya vision och strategiska 
plan, med visionen ”Tranemo är en hållbar och attraktiv kommun som 
kännetecknas av kreativitet och framtidstro” och där ett av dom prioriterade 
målen är ett hållbart samhälle. 

Förslagsvis bör arbetet med den regionala avfallsplanen och dess mål och åtgärder 
bedrivas som ett kommunövergripande projekt. Där planering och uppföljning 
av vilka mål och aktiviteter som är prioriterade nästkommande period sker via 
dialog i enlighet med kommunens styrmodell. Därtill nyttjas vårt digitala stöd för 
projekthantering för samverkan och rapportering under pågående arbete.

Ett kommunövergripande projekt ger möjlighet att väva samman avfallsplanen 
med övriga aktuella styrdokument som rör området till exempel lokala miljömål 
och klimatlöften. Exempelvis skulle klimatlöfte 11, att minska matsvinnet 
i kommunens verksamheter till 45 gram/portion kunna vara ett delmål till 
avfallsplanens mål om 35 gram/portion.
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Ulricehamns kommun
Avfallsplanen är en del av Ulricehamns kommuns miljöstrategiska arbete. 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för avfallsfrågor. Ulricehamns 
Energi har verksamhetsansvaret inom avfallsområdet, till exempel ansvar 
för insamling och hantering av avfall och återvinningsmaterial samt att sköta 
kommunens avfallsanläggning. 

De flesta målen som handlar om att minska avfallsmängder och sträva högre upp 
i avfallstrappan är ett arbete som Ulricehamns Energi och Ulricehamns kommun 
har högt på sin agenda. I kommunens budget 2020 finns mål om hållbarhet och 
klimatanpassningsåtgärder till exempel att minska matsvinnet i skolorna och 
skapa mer hållbara menyer. En ny avfallsplan kommer göra det möjligt för alla 
samhällsaktörer att föra in mål och aktiviteter i sin budget och i sin verksamhet så att vi 
tillsammans minskar uttagen av ändliga resurser samt lever och arbetar mer hållbart.

Ansvarig för målen
För att nå målen i avfallsplanen krävs att det finns uttalade ansvariga. 
Ansvarsfördelning per kommun tas slutligt fram under implementeringen 2021. 
Viktigt att poängtera är att ansvaret för uppfyllande av målen inte enbart faller 
på avfallsenheterna. Avfallsplanen innehåller mål och åtgärder som berör många 
olika delar av kommunens verksamhet:

• För målområde 1 Hushåll med maten är följande delar av kommunen viktiga 
aktörer för att nå målen; kostverksamhet, förskola, skola och äldreomsorg, 
bostadsbolag samt avfalls- och miljöenheter.

• För målområde 2 Konsumera hållbart är följande delar av kommunen 
viktiga aktörer för att nå målen; upphandling och inköp, förskola, skola och 
äldreomsorg, näringslivsansvariga, kultur och fritid, kommunikation samt 
avfalls- och miljöenheter.

• För målområde 3 Använd de resurser vi har är följande delar av kommunen 
viktiga aktörer för att nå målen; upphandling och inköp, byggnation, 
rivning och fastighet, servicekontor, bostadsbolag, tillsyn samt avfalls- 
och miljöenheter. 

• För målområde 4 Sortera mera är följande delar av kommunen viktiga 
aktörer för att nå målen; avfallsenhet, kommunikation, upphandling, 
bostadsbolag och lokalförsörjning. 

• För målområde 5 Fimpa skräpet är följande delar av kommunen viktiga 
aktörer för att nå målen; gata- och parkenheter, fritid- och folkhälsa, 
kommunikation och tillsyn.

• För målområde 6 Planera in plats för avfallet är följande delar av kommunen 
viktiga aktörer för att nå målen; samhällsplanering och avfallsenheter.
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Det finns ett flertal lagar och mål både på internationell och nationell 
nivå som berör avfallsområdet. Alltifrån FN:s Globala hållbarhets mål 
Agenda 2030, EU:s avfallsdirektiv, EU:s paket om cirkulär ekonomi, 
svensk lagstiftning i form av Miljöbalken och Avfallsförordningen, 
de svenska miljömålen, den nationella avfallsplanen och regionala 
hållbarhets- och klimatmål inom Västra Götaland.

Målen som lyfts fram nedan har varit relevanta i arbetet med 
framtagandet av Boråsregionens avfallsplan. De har i vissa fall 
agerat som inspiration och satt ramarna för prioriteringar av mål i 
avfallsplanen med syfte att den ska samverka och gå i linje med mål 
och strukturer som finns på global och nationell nivå.

Globala mål – Agenda 2030
De globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030, antogs 2015 av FN:s medlemsländer. 
Agenda 2030 rymmer 17 mål som syftar till en hållbar utveckling i alla tre 
dimensioner av hållbarhet; miljömässig, social och ekonomisk. Flertalet av målen 
berör avfallsområdet och relaterar också till målen i avfallsplanen. 

Figur 5. De globala hållbarhetsmålen.
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Mål 3. God hälsa och välbefinnande syftar bland annat 
till att minska antalet sjukdoms- och dödsfall till följd 
av skadliga kemikalier samt föroreningar. Ett cirkulärt 
avfallssystem har som mål att avgifta kretsloppen och 
minska nedskräpningen. Hållbara och färre transporter 
i avfallskedjan kommer leda till att minska mängden 
luftföroreningar som släpps ut. Avfallsplanens målområde 
4 och 5 påverkar detta mål.

Mål 7. Hållbar energi för alla ska säkerställa tillgång till 
ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern 
energi för alla. Avfallsplanens målområde 1 och 4 berör 
detta mål genom energiproduktion från matavfall samt 
effektivare avfallstransporter.

Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 
handlar om att resurseffektiviteten i konsumtion och 
produktion behöver förbättras för att uppnå en varaktig, 
inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt. Genom att 
arbeta mot ett cirkulärt avfallssystem som minimerar 
mängden avfall bidrar vi till att bryta sambandet mellan 
ekonomisk tillväxt och miljöförstöring. Detta berör 
avfallsplanens målområde 2, 3 och 4.

Mål 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 
syftar till att bygga motståndskraftig infrastruktur, verka 
för en inkluderande och hållbar industrialisering samt 
främja innovation. Vi bidrar genom att se över och utveckla 
den avfallsrelaterade infrastrukturen i målområde 6.

Mål 11. Hållbara städer och samhällen ska göra städer 
och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga 
och hållbara vilket relaterar till avfallsplanens målområde 
6 där avfallsfrågan ska komma in i ett tidigt skede i 
samhällsbyggnadsprocessen.

Mål 12. Hållbar konsumtion och produktion ska 
säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster. 
Vi bidrar i målområde 1, 2, 3 och 4 genom att öka möjligheten 
till att återanvända, minska avfallsmängderna, bedriva hållbar 
upphandling av varor samt samverka med företag och andra 
avfallsalstrande aktörer. Vi bidrar också genom att minska 
det onödiga matsvinnet samtidigt som vi använder det 
nödvändiga matavfallet för att skapa energi och växtnäring. 

Mål 13. Bekämpa klimatförändringarna handlar om att 
vidta åtgärder för att bekämpa klimatförändringar och 
dess konsekvenser. Samtliga målområden i avfallsplanen 
bidrar till detta mål genom att förebygga avfall, öka 
återanvändningen och materialåtervinningen, integrera 
avfallsfrågan som en del i fysisk planering och öka antalet 
hållbara avfallstransporter. 
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Lagstiftning på EU-nivå
Inom EU gäller avfallsdirektivet (2008/98/EG) som ställer krav på 
medlemsstaterna att minska mängden avfall samt främja återanvändning och 
materialåtervinning genom avfallstrappan/avfallshierarkin. EU-kommissionen 
har även tagit fram ett paket för cirkulär ekonomi som innehåller en plan för att 
sluta kretsloppet och hantera alla faser av en produkts livscykel: från konsumtion 
och produktion till avfallshantering och marknaden för returråvaror. Planen 
pekar också ut fem prioriterade områden där man ska skynda på omställningen 
i värdekedjan; plast, matsvinn, viktiga råvaror, byggnation och rivning samt 
biomassa och biobaserade produkter. Det ställs också krav på källsortering av 
farligt avfall från hushåll, textilavfall och biologiskt avfall. Ett särskilt mål för att 
minska antalet deponier införs också.

Lagstiftning på nationell nivå
Grundläggande bestämmelser om avfall finns i miljöbalken (1998:808) och 
avfallsförordningen (2020:614). Avfallstrappan/avfallshierarkin är en del av 
lagstiftningen med ett fokus på att nå så högt upp i hierarkin som möjligt, det vill 
säga förebyggande av avfall.

Nyligen har också regeringen tagit beslut om att införa EU:s avfallspaket i svensk 
lag vilket har förändrat delar av miljöbalken gällande avfallshantering. Däribland 
att kommunen också ansvarar för att behandla bygg- och rivningsavfall som 
inte producerats i en yrkesmässig verksamhet. Definitionen hushållsavfall har 
bytts ut till kommunalt avfall. Kommunerna ges möjlighet att finansiera såväl 
information om avfallsförebyggande som insamling och sortering av produkter 
för återbruk via avfallstaxan. 

Nationell avfallsplan
Den nationella avfallsplanen ”Att göra mer med mindre – Sveriges avfallsplan och 
avfallsförebyggande program 2018–2023” anger att idag utnyttjas 60 procent av 
världens ekosystem på ett icke hållbart sätt. De kommande årtionden kommer en 
ökad befolkning med högre inkomster öka den globala efterfrågan på produkter 
och tjänster. Syftet med den nationella avfallsplanen är att beskriva Sveriges 
arbete med att:

• minska mängden avfall

• minska mängden skadliga ämnen i 
material och produkter

• minska de negativa effekter på både 
människors hälsa och vår miljö som 
avfall ger upphov till

• främja en praktisk tillämpning av 
avfallshierarkin och utnyttja resurserna 
i avfallet

• bryta sambandet mellan ekonomisk 
tillväxt och den miljö- och 
hälsopåverkan som hänger samman 
med att avfall uppstår
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Boråsregionens avfallsplan följer dessa i och med de sex målområden som 
planen utgörs av som syftar till att förebygga avfall, cirkulera material och 
minska nedskräpning. Den nationella avfallsplanen lyfter också fram ett antal 
strömmar som är viktiga att arbeta med då de exempelvis ger upphov till stora 
avfallsmängder eller har omfattande miljöpåverkan. Dessa är bygg och riv, mat, 
elektronik, textil, plast och nedskräpning. Boråsregionens avfallsplan innefattar 
samtliga dessa strömmar i målformuleringarna inom respektive målområde.

Det svenska miljömålssystemet
Det svenska miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål 
och ett antal etappmål. Generationsmålet visar riktningen för vad som måste göras 
inom en generation för att miljökvalitetsmålen ska nås. Miljökvalitetsmålen beskriver 
det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Etappmålen är steg 
på vägen för att nå generationsmålet och ett eller flera miljökvalitetsmål. 

Figur 6. De svenska miljökvalitetsmålen.
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Generationsmålet: “Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa 
generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att 
orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. “

Miljökvalitetsmålen är totalt 16 mål, dessa utgör grunden i den nationella 
miljöpolitiken. Avfallsområdet berörs av flera av målen.

• God bebyggd miljö: målet innebär att städer, tätorter och annan 
bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka 
till en god regional och global miljö. Målet om god bebyggd miljö strävar 
bland annat mot:

 - Hållbar avfallshantering 
Avfallshanteringen är effektiv för samhället, enkel att använda för 
konsumenterna och att avfallet förebyggs samtidigt som resurserna i 
det avfall som uppstår tas till vara i så hög grad som möjligt samt att 
avfallets påverkan på och risker för hälsa och miljö minimeras.

 - Hushållning med energi och naturresurser 
Användningen av energi, mark, vatten och andra naturresurser sker på 
ett effektivt, resursbesparande och miljöanpassat sätt för att på sikt 
minska och att främst förnybara energikällor används.

• Giftfri miljö: målet syftar till att förekomsten av ämnen i miljön som 
har skapats i eller utvunnits av samhället inte ska hota människors 
hälsa eller den biologiska mångfalden. Avfallsplanen bidrar till målet 
genom att verka för att minska avfallets farlighet och därmed eliminera 
dessa ur kretsloppet.

• Begränsad klimatpåverkan: Målet innebär att halten av växthusgaser i 
atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar 
stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på 
klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en 
sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen 
säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. 

Ett antal Etappmål har funnits fram till 2020 och bland annat berört ökad 
resurshushållning i byggsektorn, ökad resurshushållning i livsmedelskedjan samt 
giftfria och resurseffektiva kretslopp. Ett antal nya etappmål har nyligen antagits:

• Matsvinnet ska minska så att det sammantagna livsmedelsavfallet minskar 
med minst 20 viktprocent per capita från år 2020 till år 2025 samtidigt 
som en ökad andel av den svenska livsmedelsproduktionen når butik och 
konsument till år 2025.

• Andelen kommunalt avfall som materialåtervinns och förbereds för 
återanvändning ska successivt öka. Etappmålet har en stegrande 
ambitionsnivå fram till år 2035, då minst 65 viktprocent av det kommunala 
avfallet ska förberedas för återanvändning eller materialåtervinnas. 

• Andelen återanvändbara förpackningar som släpps ut på marknaden ska öka 
successivt från år 2022 med minst 30 % år 2030.
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Producentansvar
Sverige tillämpar idag producentansvar på ett antal olika strömmar, vilket 
innebär att den som sätter en produkt på marknaden också ska vara ansvarig 
för att produkten tas om hand på ett miljöriktigt sätt efter dess slutanvändning. 
Det finns idag ett producentansvar för förpackningar, returpapper, däck, bilar, 
läkemedel, elutrustning, batterier och radioaktiva produkter. Tidigare omfattades 
även returpapper av producentansvar men i december 2020 fastställdes att 
kommunerna från och med år 2022 tar över ansvaret för insamling och återvinning 
av returpappret. Grundprincipen med producentansvar är att förorenaren betalar, 
Polluter Pays Principle (PPP). 

Under 2018 godkändes en ändring av förordningen kring ansvaret för 
förpackningar, som innebär ett krav på bostadsnära insamling av förpackningar. 
Förordningen innebar att till 2021 ska 60 % av alla bostadsfastigheter ha en 
borttransport av förpackningarna från de vanligast förekommande materialen 
och 100 % från och med april 2025. Dock beslutade regeringen i september 2020 
att delar av den nya förpackningsförordningen skjuts fram till år 2023 och den 
nuvarande insamlingen av förpackningar under producenternas ansvar kommer 
fortgå tills vidare.

Under 2020 utreds även hur ett producentansvar för textil skulle kunna utformas. 
Syftet med producentansvaret är att åstadkomma miljönytta genom ökad 
insamling av textil för återanvändning och av textilavfall för återvinning, i första 
hand för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning. 

25/25 målet Avfall Sverige
Till år 2025 ska mat- och restavfallet minska med 25 %, jämfört med 2015. År 
2015 var mängden mat- och restavfall i snitt 225 kilo per person nationellt (enligt 
Avfall Web). En minskning med 25 % innebär i snitt 56 kg och den kvarvarande 
mängden mat- och restavfall skulle bli 169 kg. Exempel på åtgärder för att nå målet 
är att minska matsvinnet och minska onödig användning av produkter. En utökad 
utsortering av såväl matavfall som förpackningar som ändå uppstår kommer 
också att behövas.

Regionala mål
Västra Götalandsregionen arbetar fram en ny regional utvecklingsstrategi som 
är en övergripande strategi för det regionala tillväxts- och utvecklingsarbetet i 
regionen. Syftet är att skapa en samlad bild över regionens tillgångar, möjligheter 
och utmaningar och vad vi gemensamt prioriterar att kraftsamla kring. Strategin 
ska gälla för åren 2021–2030. Cirkulära affärsmodeller finns med som en av de 
fyra tvärsektoriella kraftsamlingarna i strategin. Denna kraftsamling belyser 
bland annat vikten av en cirkulär ekonomi, resurseffektivitet och behovet av nya 
affärsmodeller för att åstadkomma förändring.
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Klimat 2030
Västra Götaland antog 2009 ett 
regionalt klimatmål om att vara 
fossilfria senast 2030 vilket har 
preciserats ytterligare i Klimat 2030 
som har fyra fokusområden för att nå 
målet där Boråsregionens avfallsplan 
framförallt har beröringspunkter med 
fokusområde 1, 2 och 3. 

1. Hållbara transporter, bland annat med 
fokus på accelererad omställning till 
fossilfria fordon.

2. Förnybara och resurseffektiva 
produkter och tjänster, med fokus på 
tjänster och cirkulära varor, design 
för en hållbar livsstil samt större 
marknad för biobaserade material 
och drivmedel.

3. Klimatsmart och hälsosam mat, bland 
annat med fokus på minskat matsvinn.

4. Sunda och klimatsmarta bostäder 
och lokaler.
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Enligt miljöbalken 1998:808 6 kap 3 § ska en myndighet eller kommun 
som upprättar eller ändrar en plan eller ett program som krävs 
i lag eller annan författning göra en strategisk miljöbedömning, 
om genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan 
antas medföra en betydande miljöpåverkan. I en miljöbedömning 
identifieras, beskrivs och bedöms olika miljöeffekter för aktuell 
plan. Syftet med en miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i 
planering och beslutsfattande för att främja en hållbar utveckling.

Kommunerna i Boråsregionen tar fram en gemensam avfallsplan. 
Planen anger inte nya förutsättningar för kommande tillståndspliktiga 
anläggningar och bedöms inte påverka naturområden eller andra 
områden negativt till följd av planens genomförande. Avfallsplanens 
genomförande bedöms istället ge en positiv effekt på miljön då 
miljövinsterna med att förebygga avfalls uppkomst samt att i övrigt 
sträva mot en hållbar avfallshantering är större än avfallssystemets 
egen miljöbelastning. Se analys nedan.

Bedömning av miljöpåverkan
Målområde 1: Hushåll med maten
Målen är framtagna för att öka resurshushållningen i 
livsmedelskedjan och därmed minska miljöpåverkan. Målen 
strävar mot att minska matsvinnet samtidigt som matavfall ska 
samlas in separat och nyttiggöras som en resurs till växtnäring och 
energiproduktion eller annat miljömässigt motsvarande ändamål.  

Bedömning: Målområdet ligger väl i linje med det svenska etappmålet om 
ökad resurshushållning i livsmedelskedjan. Stor miljöpåverkan kommer från 
livsmedelsproduktion och genom att minska svinnet och ta till vara på det 
matavfall som uppstår på ett miljömässigt hållbart sätt kommer detta bidra till att 
miljöpåverkan från livsmedel minskar.

Målområde 2: Konsumera hållbart
Målen inom detta område innebär att avfallsmängderna ska 
minska. Att förebygga avfall handlar mycket om ett förändrat 
konsumtionsmönster. För att uppnå en hållbar konsumtion 
och därigenom förebygga avfall måste vi använda tjänster och 
produkter utan att kommande generationers behov äventyras.  

Bedömning: Målområdet har en positiv miljöpåverkan. Minskade avfallsmängder 
innebär minskat tryck på resurser, färre transporter och minskat användning av 
energi. Målen har dessutom en positiv inverkan på det svenska miljömålet giftfri 
miljö samt FN:s globala hållbarhetsmål 12. Hållbar konsumtion och produktion.

Målområde 3: Använd de resurser vi har
Målen för området är framtagna med bakgrund i att genom 
effektiv användning av de resurser vi har kan vi minska 
mängden avfall och mängden skadliga ämnen i kretsloppet. 
En viktig del i detta är att öka återanvändningen. För att öka 
återanvändningen krävs en beteendeförändring samt bättre 

förutsättningar för invånarna att lämna produkter till återanvändning. Även 
kommunens verksamheter har en viktig roll i att agera som förebild och styra över 
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inköp och vad som händer med produkter som förbrukats. Nya anläggningar för 
återanvändning hanteras inte inom planen, tillstånd för sådana verksamheter söks 
enligt ordinarie process.  
Bedömning: Målområdet har en positiv miljöpåverkan. Målen kommer bidra till 
att minska avfallsmängderna och hushålla med resurser på ett bättre sätt. Bland 
annat bidrar målen till uppfyllande av det svenska miljömålet giftfri miljö samt FN:s 
globala hållbarhetsmål 12. Hållbar konsumtion och produktion.

Målområde 4: Sortera mera
Målen innefattar ökad återvinning, renare avfallsfraktioner 
och minskade mängder avfall till förbränning och deponering. 
Återvinning ska vara en naturlig del av invånarnas vardag och 
kommunernas verksamheter. Med återvinning säkerställs ett 
cirkulärt materialflöde för avfall som inte kunnat förebyggas 

eller återbrukats, samtidigt som skadliga ämnen lyfts ur cirkeln. Centralt i 
det cirkulära materialflödet är att det sker genom effektiva insamlings- och 
återvinningsmetoder.  
Bedömning: Målområdet bidrar till en positiv miljöpåverkan genom ett ökat 
resurs- och materialutnyttjande. Avfallshantering innebär en betydande andel 
transporter och målområdet adresserar detta genom att styra transporterna till 
att bli mer energieffektiva och använda fossilfria bränslen. Målområdet har en 
positiv påverkan på bland annat de svenska miljömålen begränsad klimatpåverkan, 
god bebyggd miljö, giftfri miljö och frisk luft samt FN:s globala hållbarhetsmål 11. 
Hållbara städer och samhällen och mål 13. Bekämpa klimatförändringar.

Målområde 5: Fimpa skräpet
Målen för området strävar mot att skapa en renare miljö. 
Att arbeta förebyggande med nedskräpning samt att städa 
nedskräpade miljöer är kärnan i detta målområde. Detta har 
även betydelse för att skapa en attraktiv och trygg region såväl 
som kommun att bo och verka i.  

Bedömning: Målområdet har en positiv miljöpåverkan genom minskad spridning 
av förorenade ämnen. Målområdet bidrar bland annat till att uppfylla de svenska 
miljömålen god bebyggd miljö och giftfri miljö samt FN:s globala hållbarhetsmål 
11. Hållbara städer och samhällen, mål 14. Hav och marina resurser och mål 15. 
Ekosystem och biologisk mångfald. 

Målområde 6: Planera in plats för avfallet
Avfallsplanens mål och åtgärder för området innebär 
att processerna för samhällsplaneringen ska tillgodose 
en markanvändning som stödjer en långsiktig hållbar 
avfallshantering. Anläggningar för insamling, återvinning 
och återbruk ska finnas i strategiska lägen så att det är lätt 

att göra rätt och så att transporterna minimeras. I planeringssammanhang bör 
avfallsfrågor belysas och beaktas i tidiga skeden så att marken kan användas på 
ett optimalt och ändamålsenligt sätt.  
Bedömning: Målområdet bidrar bland annat till att uppfylla de svenska 
miljökvalitetsmålen om god bebyggd miljö, frisk luft och begränsad klimatpåverkan 
samt FN:s globala hållbarhetsmål 11. Hållbara städer och samhällen.
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Sammanfattande bedömning
Målområdena i avfallsplanen med mål och åtgärder kommer bidra till att 
förebygga att avfall uppstår, minska avfallets farlighet samt minska nedskräpning 
i regionen. Implementeringen av planen kommer innebära att kommunerna styrs 
i en riktning mot ett hållbart samhälle och ett ökat fokus på cirkulär ekonomi. 
Dessutom innebär avfallsplanen en ökad samverkan regionalt vilket kan bidra till 
en större genomslagskraft och ytterligare positiv miljöpåverkan. Kommunerna i 
Boråsregionen bedömer därmed att genomförandet av denna plan inte kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan då de mål och åtgärder som presenteras 
i avfallsplanen bedöms till huvudpart ha en positiv inverkan på miljön. Planen 
träffas därmed inte av kravet på strategisk miljöbedömning enligt miljöbalken 6 
kap och miljöbedömningsförordningen (2017:966). Bedömningen att avfallsplanen 
inte medför betydande miljöpåverkan har kommunicerats till Länsstyrelsen i 
Västra Götaland som meddelade ”Utifrån det underlag som presenterats delar 
länsstyrelsen er bedömning att avfallsplanen ej kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan.” (2020-09-10, diarienummer 566-42315-2020).

61

Avfallsplan 2021–2030

REM
ISS

REM
ISS



62

Mot en hållbar och cirkulär framtid

Beslut
 

Diarienummer Sida

2020-09-10
 

566-42315-2020
 

1(1)

Jenny Järpler
Handläggare
010-2244531

Boråsregionen

 

Postadress:
Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg

Telefon:
010-224 40 00 (vxl)

Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Yttrande över betydande miljöpåverkan

Ni har sänt in underlag inför framtagande av en gemensam avfallsplan för åtta 
kommuner i Boråsregionen (Bollebygds kommun, Borås stad, Herrljunga kommun, 
Marks kommun, Svenljunga kommun, Tranemo kommun, Ulricehamns kommun, 
Vårgårda kommun).

 

Utifrån det underlag som presenterats delar länsstyrelsen er bedömning att 
avfallsplanen ej kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 

 

Jenny Järpler

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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I enlighet med Naturvårdsverket föreskrifter (NFS 2020:6) ska 
avfallsplanen innehålla en beskrivning av nuläget i kommunerna, det 
vill säga de förhållanden i kommunen som påverkar avfallets mängd 
och sammansättning. Nulägesbeskrivningen ger information om 
kommunernas demografi, näringslivsstruktur, avfall som kommunen 
ansvarar för och anläggningar för förebyggande och hantering av 
avfall. Uppgifter om avfall som inte är kommunens ansvar anges 
endast översiktligt.

Geografi och demografi
Boråsregionen är belägen i de södra delarna av Västra Götalands län och består 
av de åtta kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, 
Ulricehamn och Vårgårda. I regionen bor ca 226 000 personer (2019) och det är en 
stor spridning i antalet invånare mellan de olika kommunerna. Mer än hälften av 
invånarna bor i centralort eller i annan tätort i kommunen. Borås är den största 
kommunen med drygt 113 000 invånare följt av Mark och Ulricehamn med med 
cirka 34 000 respektive 24 000 invånare och Bollebygd, Herrljunga, Svenljunga, 
Tranemo och Vårgårda med mellan cirka 9400–11 900 invånare. Regionen gränsar 
till Göteborgsregionen i väster, Skaraborgsregionen i norr, Hallands län i söder 
och Jönköpings län i öster. Arbetspendlingen är relativt utbredd med Borås som 
knutpunkt. Regionen har också ett stort utbyte med Göteborgsregionen. 

Boendeformer
I de mindre kommunerna dominerar boende i småhus där Svenljunga och 
Tranemo har högst andel boende i småhus. Lägst andel boende i småhus har 
Borås. Variationen i boendeform påverkar logistiska lösningar för insamling av 
avfall från hushållen.

Figur 7. Karta över Boråsregionen.
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Kommun Invånare Andel i 
centralort

Andel i 
övrig tätort

Andel i 
landsbygd

Bollebygd 9 495 45 % 17 % 39 %

Borås 113 179 66 % 25 % 9 %

Herrljunga 9 464 42 % 13 % 44 %

Mark 34 754 44 % 23 % 33 %

Svenljunga 10 780 34 % 27 % 39 %

Tranemo 11 936 28 % 44 % 29 %

Ulricehamn 24 668 46 % 23 % 31 %

Vårgårda 11 810 48 % 5 % 46 %

Kommun Antal 
hushåll

Varav andel 
i småhus

Varav  
andel i fler-
bostadshus

Varav  
andel i övrig 
eller okänd 
boendetyp

Antal 
fritidshus

Bollebygd 3 867 70 % 25 % 5 % 372

Borås 50 713 39 % 55 % 6 % 1842

Herrljunga 4 290 74 % 19 % 7 % 496

Mark 15 342 69 % 25 % 6 % 1635

Svenljunga 4 804 80 % 14 % 6 % 1100

Tranemo 5 226 78 % 16 % 6 % 629

Ulricehamn 11 062 64 % 29 % 7 % 1431

Vårgårda 4 989 71 % 21 % 8 % 461

Tabell 8. Befolkning (2019) och tätortsgrad (2016). Källa: scb.se.

Tabell 9. Antal hushåll fördelat på boendetyp samt antal fritidshus i regionen (2018). Källa: scb.se.
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Näringslivsstruktur
Boråsregionens näringsliv och arbetsmarknad präglas av textil och design, handel, 
logistik och distribution, tillverkningsindustri, verkstad och elektronikföretag 
samt gröna näringar. Antal arbetsställen i regionen är omkring 29 000 (SCB 
företagsregistret, 2019). De största arbetsgivarna i regionen är Borås stad och 
Västra Götalandsregionen (VGR). Lokalt är kommunerna stora arbetsgivare. Utöver 
kommunerna och VGR är de största arbetsgivarna i regionen med fler än 500 
anställda följande (utan inbördes ordning, siffror från 2019):

• Ellos AB

• H&M Online AB

• Högskolan i Borås

• Samhall AB

Kommunalt avfall
Avfall som omfattas av kommunalt ansvar innefattar bland annat mat- 
och restavfall, grovavfall inklusive trädgårdsavfall, farligt avfall, latrin och 
slam. Detta innefattar både avfall från hushåll och sådant avfall från andra 
verksamheter som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll, 
det vill säga från kommunens verksamheter såsom förskola, skola och 
äldreomsorg samt från exempelvis restauranger. En sammanställning av dessa 
avfallsmängder visas i Tabell 10. Sammanställningen visar de avfallsströmmar 
och de mängder som samlas in i ett separat insamlingssystem. Värt att 
notera att detta inte alltid motsvarar totala mängden avfall som uppkommer. 
Gällande exempelvis textilavfall, i tabellen redovisas endast det som samlats 
in separat på kommunernas återvinningscentraler och går till återbruk, 
merparten av textilavfallet hamnar i dagsläget i restavfallet som därmed går till 
energiutvinning. Ytterligare ett exempel är fett och matolja, där endast en av 
kommunerna i dagsläget har mätbar separat insamling av detta, därmed kan 
mängderna upplevas som små.

Även andra typer av avfall uppkommer i kommunens verksamheter. Detta avser till 
exempel byggavfall och schaktmassor från kommunala bygg-, mark- och exploaterings-
projekt, avloppsreningsslam, restprodukter från förbränningsanläggningar, avfall 
från gata och parker mm. I dagsläget finns ingen sammanställning i Boråsregionen 
över dessa avfallsfraktioner. 

• RISE Research Institutes of Sweden AB

• Veoneer Sweden AB

• Nexans Sweden AB

• Speed Competence AB 
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Fraktion 
(ton/år)

Biologisk 
behandling

Material-
återvinning

Energi-
utvinning Deponering Annan 

behandling Totalt

Matavfall 10 589 10 589

Restavfall 29 368 29 368

Farligt avfall 391 782 131 1303 2607

Textilavfall 319 319

Latrinavfall 4 4

Slam från 
enskilda avlopp 66 7591 66 759

Fettavskiljarslam 3 719 3 719

Fett och matolja 0,5 0,5

Metallavfall 
(exklusive 
förpackningar)

3 941 3 941

Plastavfall 
(exklusive 
förpackningar)

415 415

Träavfall 
(exklusive 
förpackningar)

12 175 12 175

Gipsavfall 742 742

Trädgårdsavfall 2 817 2 441 5 258

Övrigt grovavfall 6 955 22 246 475 29 676

Deponirest 538 538

Summa 17 125 12 444,5 67 016 1 144 68 381 166 110,5

1 Slam från enskilda avlopp behandlas på avloppsreningsverk där de i vissa fall rötas men rötresten går till energiutvinning eller 
jordförbättring, och i andra fall rötas ej slammet utan långtidslagras och används som jordförbättring.

Tabell 10. Avfall som omfattas av kommunalt ansvar. Mängder i Boråsregionen i ton/år 
(2019) och behandlingsmetod. Källa: Avfall Web samt kommunerna.
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Insamlingssystem för avfall i Boråsregionen
I Boråsregionen finns flera olika system för insamling av avfall från hushåll, enligt 
Tabell 11. Tabellen avser insamlingssystem som tillämpades i kommunerna under 
2020, en av kommunerna i Boråsregionen utreder byte av insamlingssystem. 
Samtliga kommuner erbjuder separat insamling av matavfall. Flera kommuner har 
också möjlighet att hämta större mängder avfall i exempelvis container. Dessutom 
tillämpas underjordsbehållare och sopsug i områden med flerfamiljshus. 
Underjordsbehållare innebär att matavfall och restavfall lämnas i en lucka till en 
behållare som helt eller delvis är nedgrävd. Om sopsug tillämpas lämnas matavfall 
och restavfall via en lucka varpå dessa sugs eller trycks via ett rör till en behållare. 

Insamlingssystem i 
Boråsregionen Beskrivning Kommun

Ett kärl för rest- och 
matavfall

Rest- och matavfallspåsar 
läggs i samma kärl och 
sorteras sedan via optisk 
sortering

Borås, Ulricehamn

Separata kärl för rest- och 
matavfall

Två olika kärl, ett för 
matavfall och ett för 
restavfall

Bollebygd, Herrljunga, 
Mark, Tranemo, Vårgårda

Fyrfacksinsamling

Två kärl med vardera 
fyra fack för matavfall, 
restavfall, förpackningar, 
tidningar, batterier och 
ljuskällor

Svenljunga

Tabell 11. Olika typer av insamlingssystem i kommunerna i Boråsregionen.

Anläggningar för avfallshantering och förebyggande i 
Boråsregionen
I Boråsregionen finns 13 återvinningscentraler (ÅVC). Anläggningarna drivs av 
respektive kommun. På återvinningscentralen kan hushåll och små företag  
lämna exempelvis:

• Trädgårdsavfall

• Förpackningar

• Returpapper 

• Vitvaror, kyl och frys

• Elavfall

• Batterier

• Övrigt farligt avfall ex: färg  
och kemikalier

• Wellpapp

• Trä

• Gips

• Brännbart

• Metallskrot

• Inert material  
(sten, tegel, betong)

• Däck

• Produkter till återbruk
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Figur 8. Karta över de 13 återvinningscentraler som återfinns i Boråsregionen.

 1. Tumberg ÅVC
 2. Herrljunga ÅVC
 3. Annelund ÅVC
 4. Övreskog ÅVC
 5. Fristad ÅVC

 6. Dalsjöfors ÅVC
 7. Boda ÅVC
 8. Lusharpan ÅVC
 9. Viskafors ÅVC
 10. Råssa ÅVC

 11. ÅVC Skene skog 
 12. Kretsloppscentralen 

Moga Returen
 13. ÅVC Returen
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Nästan 46 000 ton grovavfall och farligt avfall samlades in på återvinnings-
centralerna i Boråsregionen under 2019 (Avfall web). 

Merparten av återvinningscentralerna i regionen erbjuder möjlighet till återbruk av 
produkter i form av ta och ge. Flera av kommunerna är i process med att ta fram 
nya planer för hur återvinningscentralerna framöver ska utformas och återbruk 
blir en allt viktigare del. Detta kan på sikt även leda till att mängden grovavfall 
minskar till förmån för återbruk. I flera kommuner har man också en särskild 
återbruksverksamhet där produkter och material repareras och fräschas upp med 
hjälp av resurser från arbetsmarknadsinsatser.

Övriga anläggningar för avfallshantering i Boråsregionen
Utöver ovan nämnda anläggningar eller system för att hantera och samla in avfall 
finns följande anläggningar i Boråsregionen av betydelse för avfallshanteringen.

Typ av avfallshantering Anläggning

Avfallsförbränning Ryaverket, Borås Energi och Miljö

Biogasproduktion
Sobacken, Borås Energi och Miljö
Ulricehamns Energi
Vårgårda Herrljunga Biogas

Deponi Sobacken, Borås Energi och Miljö

Förbränningsanläggning för 
tryckimpregnerat trä Solör Bioenergi, Svenljunga

Omlastning farligt avfall Sobacken, Borås Energi och Miljö

Omlastning av kommunalt avfall

Sobacken, Borås Energi och Miljö
Svenljunga kommun
Ulricehamns kommun
Vårgårda kommun

Omlastning, sortering och/eller 
återvinning av kommunalt avfall och/eller 
verksamhetsavfall från privata aktörer

LBC, Borås och Ulricehamn
Remondis, Borås
Skrotfrag, Borås och Ulricehamn
Stena Recycling, Borås
Suez Recycling, Ulricehamn

Plaståtervinning Van Werven, Svenljunga

Tabell 12. Övriga anläggningar för avfallshantering i Boråsregionen.

70

Mot en hållbar och cirkulär framtid

REM
ISS

REM
ISS



Avfall som omfattas av producentansvar
I Sverige tillämpas producentansvar som ett styrmedel för att nå miljömålen. 
Producentansvaret omfattar förpackningar, returpapper1, elutrustning, batterier, 
däck, bilar, läkemedel och radioaktiva produkter. De som sätter dessa produkter 
på marknaden, det vill säga producenterna, har också ett ansvar att se till att varan 
tas om hand på ett miljöriktigt sätt efter konsumenternas slutanvändning. Målet 
med producentansvaret är att producenterna ska motiveras att ta fram produkter 
som är resurssnåla, lättare att återvinna och inte innehåller miljöfarliga ämnen. 
Det finns separata insamlingssystem för de olika producentansvarsströmmarna, 
exempelvis samlas förpackningar och returpapper i huvudsak in via återvinnings-
stationer (ÅVS). I Boråsregionen finns det 158 återvinningsstationer, dessa drivs på 
uppdrag av producenterna och är alltså inte kommunens ansvar.

Tabell 13. Avfallsfraktioner som omfattas av producentansvar. Mängder för 
Boråsregionen i ton/år (2019) samt kg/person (2019). Källa: FTI och Avfall Web.

Fraktion Mängd  
(ton)

Mängd  
(kg/person)

Rikssnitt  
(kg/person)

Pappersförpackningar 3215 15 13,9

Plastförpackningar 1760 8,6 7,5

Metallförpackningar 412 2,1 1,6

Glasförpackningar 4046 14,1 21,8

Returpapper 3345 19,3 18,7

Elutrustning 2719

Bärbara batterier 59

Bilbatterier 158

Däck 3302 

Bilar i.u.

Läkemedel i.u.

Radioaktiva produkter i.u.

1 Under år 2020 beslutades att kommunerna tar över ansvaret för returpapper. Detta innebär att från 
och med år 2022 får landets kommuner ansvar för insamlingen och återvinningen av returpapper.  
https://www.regeringen.se

2 Avser endast däck insamlat på kommunernas återvinningscentraler.
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Bilaga 6: 

Framtidsutsikter för 
avfallshantering i 
Boråsregionen och  
avfall i kommunernas 
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De kommande tio åren kommer förändringar ske i samhället i stort 
såväl som i vår region som kommer påverka avfallets mängder, hur 
avfall samlas in och hanteras. Digitalisering, teknikutveckling, ökat 
hållbarhetsfokus, nya affärsmodeller och demografiska förändringar 
är några exempel som kommunerna behöver ta hänsyn till, anpassa 
sig efter och vara delaktiga i utvecklingen av.

Befolkningsprognos och framtida avfallsmängder
Boråsregionen består av åtta kommuner med olika storlek och förutsättningar. I 
några av kommunerna förväntas befolkningsökningen vara liten eller till och med 
statisk medan i andra kommuner förväntas befolkning öka med 3–7 % mellan år 
2020 och 2030. Den genomsnittliga prognostiserade befolkningsökningen per år 
fram till 2030 är för Boråsregionen 0,5 % (Västra Götalandsregionen). 

Diagram 1. Befolkningsprognos för Boråsregionen fram till år 2030.  
Källa: Västra Götalandsregionen.

År 2019 behandlades 467 kg avfall per person från hushållen i Sverige enligt Avfall 
Sveriges statistik. Mängden restavfall har minskat, mängden insamlat matavfall har 
ökat samt mängden insamlade förpackningar har ökat jämfört med föregående 
år. SMED, Svenska miljöemissionsdata prognostiserar att avfallsmängder från 
hushåll kommer öka med 24 % mellan år 2020 och 2030 (”Framtida avfallsmängder 
och avfallsbehandlingskapacitet”, SMED Svenska Miljöemissionsdata). En del 
avfallsfraktioner spås minska till förmån för att andra ökar. En ökad utsortering 
genom exempelvis fastighetsnära insamling av förpackningar, ger dock samma 
avfallsmängder totalt sett men en ändrad fördelning mellan avfallsslagen. 
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Prognosen tar däremot inte hänsyn till teknisk utveckling, ökade initiativ för 
avfallsförebyggande insatser eller förpackningsindustrins utveckling vilket till stor del 
kan komma att minska avfallsmängderna. Avfall Sveriges rapport 2018:24 pekar på en 
komplexare materialsituation med fler avfallsfraktioner. Mindre andel restavfall men 
en ökning av förpackningsavfallet. En mer fragmenterad avfallshantering förutspås där 
fler aktörer gör anspråk på avfallsflödena. Vad gäller avfallsanläggningar så har dessa 
troligen blivit större och färre. Gällande avfallsmängdernas utveckling de kommande 
tio åren spås Boråsregionen följa rikets utveckling i genomsnitt.

Framtida behov av insamlingssystem och anläggningar i 
Boråsregionen
I Boråsregionen ser kommunerna ett behov av anläggningar inom 
följande områden:

• Kretsloppsparker med ökade möjligheter för återbruk av bland 
annat bygg- och rivningsmaterial

• Anläggningar för laga, uppdatera, byta och låna produkter det 
vill säga cirkulära handelsplatser, verkstäder och bytesrum, samt 
även mobila lösningar för detta

• Sorteringsanläggningar för att möjliggöra ökad 
materialåtervinning av restavfall och grovavfall

• En samordning kring lokal hantering av massor och hantering av 
förorenade massor

För att realisera sådana anläggningar krävs en långsiktighet, samverkan 
mellan kommunerna och ekonomiska investeringar.

Trender och framtida förutsättningar för avfallshantering
Det finns ett flertal trender och kommande samhällsförändringar som kommer påverka 
avfallsbranschen. Ett flertal olika omständigheter är viktiga för kommunerna att förhålla 
sig till och utvecklas i takt med, exempelvis digitalisering, demografiska förändringar 
och ett ökat hållbarhetsfokus. Nedan redovisas ett antal framtidsspaningar som bland 
annat bygger på Avfall Sveriges rapporter 2018:20 och 2018:24.

Digitalisering och tekniska lösningar
En stor del av vårt vardagsliv och arbetsliv organiseras med stöd av digitala 
lösningar. Digitalisering kommer få en stor betydelse även för avfallshanteringen 
framöver. Exempelvis kan digitalisering och maskininlärning möjliggöra bättre 
utsortering av avfall genom att avfall som slängts i samma container kan 
eftersorteras. Optimerad hämtning av avfall genom så kallade ”on-demand” 
lösningar är ett annat exempel. Där man kan effektivisera transporterna, slippa 
onödiga tömningar och skapa en bättre service för invånarna. Möjlighet att 
utforma, optimera och utvärdera verksamheter och agerande på nya sätt baserat 
på tillgång till relevant data och nya mjukvaror kommer förändra många branscher, 
inkluderat avfallsbranschen. Det blir därför viktigt för kommunerna att ta del av 
och följa med i den utvecklingen. 
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Kundfokus
Kunderna förutsätter en ökad service för att delta i källsortering vilket medför 
att insamlingen av avfall av olika slag sker mer fastighets- eller kvartersnära. 
Kundkontakter har i större grad digitaliserats och allt större mängder information 
hanteras. Detta ger möjlighet till individualiserad dialog och skräddarsydda 
tjänster för att klättra högre upp i avfallshierarkin. Kunderna ställer krav på 
ökande bekvämlighet och krav på enkelhet.

Ökat hållbarhetsfokus ur ett miljömässigt perspektiv
Miljömässig hållbarhet är viktigt för avfallsbranschen. För att klara kommande 
utmaningar och krav krävs ytterligare omställning och här kan kommunala 
verksamheter verka för ett hållbart kretslopp genom att tänka igenom både 
inköp och nya investeringar. Allt vanligare begrepp är delningsekonomi vilket 
innebär aktiviteter som syftar till minskad resursåtgång genom effektivare 
kapacitetsutnyttjande såsom delning av tillgång till varor och tjänster och 
funktionsförsäljning där funktionen köps snarare än en produkt som sådan. 
Produkter som tillverkas måste bli än mer resurssparande. Redan innan en 
produkt blir till behöver producenten tänka på hur den kan få ett andra liv och 
här är demonterbarhet, reparerbarhet och möjligheten till återanvändning och 
återvinning centrala delar. Materialinnovationer kan leda till att material och 
produkter skräddarsys vilket kan minska spill och onödig produktion av kortlivade 
produkter. Övergången till en fossilfri tillvaro innebär att förnybara energilösningar 
på sikt kommer vara billigare än andra alternativ.

Demografiska förändringar och människors värderingar
Förändringar bland människors värderingar, livsuttryck och krav på omgivningen 
påverkar också framtida system, däribland avfallshantering. De generella 
kraven människor har ökar. Urbaniseringen har planat ut men stora regionala 
skillnader finns. Demografiska utmaningar såsom ökad andel äldre i befolkning i 
kombination med en ökning av födelsetalen kommer få ekonomiska konsekvenser 
för kommunerna. Skillnaden mellan människor och dess livsstilar ökar, likaså 
blir skillnaden tydligare mellan täta och glesa sammanhang och samhällen, 
det vill säga stad och land samt fattiga och rika delar. Sammantaget blir det 
viktigt för avfallssektorn att förstå och beakta dessa skillnader då det ger olika 
förutsättningar i olika delar av landet och i olika delar av vår region. Det har 
betydelse för människors konsumtion och val vilket ger konsekvenser för vilket 
avfall som uppstår och vart det uppstår. På många håll sker också en förtätning 
i städerna med mindre tunga fordon i centrum som en konsekvens vilket också 
ställer krav på avfallsinsamling och -hantering.

Anläggningar för att hantera avfall i kommunernas översiktsplaner
Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2020:6) ska avfallsplanen innehålla 
en beskrivning av hur behovet av platser för anläggningar för att hantera 
avfall har tillgodosetts i kommunens översiktsplan och i kommunens övriga 
arbete med fysisk planering. Informationen i kommunernas översiktsplaner 
presenteras i tabellen nedan. Utöver information om anläggningar som anges 
i översiktsplanerna har också riktlinjer eller strategier för avfallshantering, i de 
fall de omnämns i översiktsplanen, lyfts fram. Det är värt att nämna att flera av 
våra kommuner är i process att ta fram ny översiktsplan och därför kan en del av 
informationen nedan upplevas som inaktuell. För att ytterligare belysa och betona 
vikten av att avfallsfrågan kommer in rätt i den fysiska planeringen i kommunerna 
har ett specifikt målområde i avfallsplanen, Målområde 6: Planera in plats för 
avfallet, arbetats fram. 
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Kommun Anläggningar och platser för 
avfallshantering

Riktlinjer/strategier för 
avfallshantering

Bollebygd
Antagen 2002

I kommunen finns 6 st återvinningsgårdar 
för insamling av återvinningsmaterial 
samt återvinningscentralen vid Råssa. 
Placering och utformning av ÅVS är idag 
inte tillfredställande löst. En förnyad 
lokaliseringsprövning och upprustning 
skall göras där hänsyn tas till omgivande 
bebyggelse, tillgänglighet och estetisk 
utformning.
I Varpåsområdet finns kommunens gamla 
soptipp. Den kontrolleras enligt ett särskilt 
kontrollprogram. Genom allt fler kretslopp 
sluts finns det inget behov för kommunen 
att öppna en avfallsdeponi.

Det är kommunerna som svarar för 
att hushållsavfall inom kommunen tas 
omhand, i den mån det inte omfattas av 
producentansvaret. Bollebygd samarbetar 
med Borås kommun om slutbehandling av 
avfallet genom ett samarbetsavtal. 

Borås
Antagen 2018

Borås har ett utbyggt system för 
avfallshantering och produktion av 
biogas, fjärrvärme, fjärrkyla och el. Avfall 
samlas och sorteras på Sobacken söder 
om Borås där även biogasanläggning 
finns. Utsorterat hushållsavfall används 
för fjärrvärmeproduktion i Ryaverket. 
När Ryaverket avvecklas kommer även 
fjärrvärmeproduktionen till största del 
ske på Sobackens samlade Energi- och 
Miljöcentrum.

Samhällsplaneringen ska tillgodose en 
markanvändning som stödjer en långsiktigt 
hållbar avfallshantering.  Anläggningar för 
insamling av avfall ska finnas i strategiska 
lägen så att det är lätt att göra rätt och 
så att transporter minimeras. Rimliga 
avstånd till bostäder och verksamheter bör 
eftersträvas.

Herrljunga
Gäller för perioden 
2017–2035

Hushållens avfall transporteras till 
förbränningsanläggning utanför 
kommunen. Hushållen erbjuds att sortera 
matavfall separat för rötning till biogas eller 
biogödsel i särskild anläggning. Deponerat 
avfall lämnas till avfallsanläggning utanför 
kommunen. 
Förpackningar av glas, metall, 
plast etc sorteras och lämnas till 
återvinningsstationer placerade på olika 
platser i kommunen. Återvinningscentraler 
finns i Herrljunga och Annelund.

Mark
Antagen 2017

Marks kommun har tillstånd att 
deponera 25 000 ton avfall per år vid 
avfallsupplaget i Skene Skog. Anläggningen 
har kompletterats för omhändertagande 
av lakvatten, för uppsamling av 
deponigas, med återvinningscentral mm. 
Deponeringen upphörde 2001.

Tabell 14. Anläggningar för att hantera avfall och strategier för avfallshantering i 
kommunernas översiktsplaner.
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Kommun Anläggningar och platser för 
avfallshantering

Riktlinjer/strategier för 
avfallshantering

Svenljunga
Antagen 2020

Moga Returen är kommunens 
återvinningscentral och har tillstånd att 
årligen hantera 4000 ton icke farligt avfall 
och 500 ton farligt avfall. Anläggningen är 
belägen på Moga industriområde i södra 
delarna av kommunens centralort.
Änglarps sopstation ca. 2 km söder om 
Svenljunga tätort är under avslutning. 
Deponin utnyttjades för både hushålls- 
och industriavfall och användes av både 
Svenljunga och Tranemo kommuner. Ingen 
deponering har skett sedan 2007 och 
återvinningscentralen stängde under 2019.

Det är kommunen som ansvarar för 
att hushållsavfall tas hand om på ett 
bra sätt. Svenljunga kommun har en 
avfallsplan som gäller från 2015. Det 
brännbara hushållsavfallet samlas upp och 
transporteras sedan till Borås. I Svenljunga 
kommun finns det del hushållsnära 
källsortering, dels via återvinningsstationer 
som finns runt om i kommunen samt 
återvinningscentralen i Svenljunga tätort. 
Svenljunga kommun har under 2019 infört 
fyrfackssystem för hushållsavfall för att 
möjliggöra att sortera och separera olika 
typer av avfall i hushållen.

Tranemo
Antagen 2010

Det finns en bemannad återvinningscentral 
i Tranemo och återvinningsstationer för 
förpackningar i övriga tätorter. Dessutom 
hämtas grovavfall vid tomtgräns två gånger 
om året efter turlista. Schaktmassor från 
byggande omhändertas till stor del för 
återanvändning.

Avfallshanteringen styrs av den  
s.k. avfallstrappan utifrån vilken man  
1) Ska förhindra att avfall uppstår  
2) Ska återanvända varan 3) Ska återvinna 
materialet 4) Ska återvinna energin genom 
förbränning 5) Ska deponera restavfallet 
Samtliga hushåll i kommunen omfattas av 
sophämtning.
Hämtningsintervallen varierar, men är 
för flertalet mellan 2 och 4 veckor. En stor 
del (ca 80 %) komposterar matavfall på 
egna fastigheten vilket är ett mycket bra 
alternativ då miljöpåverkan minimeras 
genom att transporter undviks och 
avfallsmängderna minskar. 

Ulricehamn
Antagen 2015

Det finns en bemannad återvinningscentral 
i Ulricehamn och 20 återvinningsstationer 
för förpackningar i de olika tätorterna. 
Dessutom hämtas grovavfall två gånger 
om året ute i samhällena efter turlista. 
Schaktmassor från byggande tas emot på 
avfallsanläggningen för att användas till 
sluttäckning av Övreskogs deponi.

Vi arbetar i första hand för att minska 
avfallsmängden till exempel genom 
medvetna val vid inköp och genom 
återanvändning. Det avfall som finns ska 
kunna sorteras på ett enkelt sätt och 
återvinnas i så stor utsträckning som 
möjligt. Resurshushållning blir allt viktigare 
i ett globalt perspektiv för att balansera 
utveckling och resurser. Kommunen ska 
verka för att avfallsmängden ska minska 
och det är enklare att sortera, återvinna 
och återanvända.

Vårgårda
Antagen 2006  
(Fördjupad 
översiktsplan, 
FÖP, är under 
framtagande 
och texten har 
uppdaterats enligt 
denna.)

Strax nordost om FÖP-området finns 
Tumbergs återvinningscentral. Många 
hushåll i Vårgårda tätort har goda 
förutsättningar för kompos¬tering av 
matavfall. 
Inom FÖP-området finns återvinnings-
stationer för förpackningar och tidningar 
vid Vårgårda Marknadsplatsen. Denna bör 
flyttas eller omarbetas för att skapa en fin 
första vy av centrum. Exempelvis skärmar 
som döljer containrarna och i stället 
visa att man anlänt till centrala Vårgårda 
Centrumhusets parkering.

Vårgårda kommun har tagit fram en 
regional avfallsplan tillsammans med 
övriga kommuner i Sjuhärad (2012). Enligt 
denna avfallsplan ska det vara lätt att 
göra rätt beträffande avfallssortering. 
Avfallshanteringen och insamlingen ska 
dessutom vara estetiskt tilltalande och 
ha god tillgänglighet och säkerhet för 
hushållen. Kommunerna ska säkerställa 
en separat hantering av farligt avfall. 
Återanvändning och återvinning ska 
öka. Arbete pågår med att revidera den 
regionala avfallsplanen.
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Bilaga 7: 

Nedlagda deponier i 
Boråsregionen

REM
ISS

REM
ISS



Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2020:6) ska avfallsplanen 
innehålla en förteckning av nedlagda deponier i respektive kommun. 
Detta redovisas nedan. 

Deponier som är i drift idag omfattas av deponeringsförordningen (2001:512) 
vilken ställer krav på skyddsåtgärder under och runt om deponin, uppsamling 
av lakvatten, bottentätning och avslutande täckning. Det har också, sedan 
deponeringsförordningen utfärdades, tillkommit deponeringsförbud av vissa 
fraktioner; brännbart restavfall (2002) och organiskt avfall (2005).

Äldre nedlagda deponier däremot kan utgöra en risk för betydande påverkan 
på människors hälsa och miljö genom förorening av mark, grund- och ytvatten 
samt utsläpp av deponigas. Dessa deponier behöver därför identifieras och 
riskklassas. Inventering av potentiellt förorenade områden görs enligt en metodik 
för inventering (MIFO) och resulterar i en riskklassning av områdena. Denna delas 
in i fyra riskklasser:

• Klass 1: Mycket stor risk

• Klass 2: Stor risk

• Klass 3: Måttlig risk

• Klass 4: Liten risk

Tabell 15 redovisar 97 nedlagda deponier i Boråsregionen. Av dessa har en nedlagd 
deponi riskklass 1, 17 nedlagda deponier har riskklass 2, 57 nedlagda deponier 
har riskklass 3, 13 nedlagda deponier har riskklass 4 och 10 nedlagda deponier 
saknar riskklassning. Sammanställningen bygger delvis på uppgifter från tidigare 
avfallsplaner samt dialog med respektive kommun. Uppgifter om deponiernas 
drifttid har för flera av de nedlagda deponierna inte funnits tillgängliga varvid 
den uppgiften inte redovisas för alla. Uppgifter om deponerade mängder samt 
deponins utbredning har för merparten av de nedlagda deponierna inte funnits 
tillgängliga och redovisas därmed inte alls.
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Kommun
Namn och 
fastighets-
beteckning

Typ av avfall
Riskklass 

enligt 
MIFO

Vidtagna åtgärder Drifttid

Bollebygd Varpås, 
Erikstorp 1:183

Hushållsavfall, schakt-
massor, industriavfall, 
eventuellt miljöfarligt 
avfall från närliggande 
kemisk industri, 
förbränningsaska, 
avloppsslam

2 Det lakvatten som bildas 
rinner av både åt öster till 
Varpåsa tjärn och åt väster 
till Erikstorpsbäcken i 
Erikstorp. Någon lakvatten-
behandling har så vitt känt 
inte gjorts men resultaten 
av vattenprovtagningarna 
har blivit bättre med åren. 
Fortsatt årlig provtagning 
av lakvattendamm och 
grundvatten sker för att 
utröna hur lakvattnets 
sammansättning varierar 
över tid. 

Ca 1945–1973 
(tippning 
av schakt-
massor fram 
till slutet 
1980-talet)

Bollebygd Töllsjö, 
Morjhult 9:1(2)

Hushållsavfall 4 Bedöms inte kunna ge 
upphov till skador av 
någon betydelse. Inget 
kontrollprogram har 
upprättats. 

Bollebygd Olsfors,  
Örlid 1:2(1)

Hushållsavfall, 
trädgårdsavfall 
gamla oljefat, troligen 
schaktmassor som 
täcker gamla deponin 

i.u. Bedöms inte kunna ge 
upphov till skador av 
någon betydelse. Inget 
kontrollprogram har 
upprättats. 

Borås Brämhult, 
Sörbo 1:2

Hushållsavfall, 
schaktmassor, bygg- 
och rivningsavfall, 
trädgårds- och 
jordbruksavfall, illegal 
tippning av bl.a. skrot 
samt industrideponi

3 Nedlagd, uppstädning av 
området.

Driftslut 1973

Borås Dalsjöfors, 
Häljared 2:8

Hushållsavfall, 
industriavfall, schakt-
massor, bygg- och 
rivningsavfall mm.

2 Nedlagd, uppstädning av 
området.

1965–1977

Borås Dalsjöfors, 
Tummarp 1:72

Hushållsavfall, park- 
och trädgårdsavfall och 
schaktmassor

3 Nedlagd. 2008  gjordes 
provtagning och inga värden 
var över nivån för mindre 
allvarligt.

1940-talet– 
1967

Borås Fristad 
Borgstena, 
Örlanda 9:1

Hushållsavfall och 
industrideponi bl.a. 
plastindustri

1 Nedlagd, uppstädning av 
området, mark-förbättringar 
i området samt fortsatt 
kontroll och provtagning 
av deponin. Kontinuerlig 
vattenprovtagning sker  
2 ggr/år tills vidare.

Driftslut 1986

Tabell 15. Nedlagda deponier i Boråsregionen.
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Kommun
Namn och 
fastighets-
beteckning

Typ av avfall
Riskklass 

enligt 
MIFO

Vidtagna åtgärder Drifttid

Borås Fristad  
Vänga 1:11

Hushållsavfall, 
industriavfall, park- och 
trädgårdsavfall, bygg- 
och rivningsavfall. 
jordbruksavfall och 
schaktmassor mm.

3 Nedlagd, uppstädning 
av området samt 
markförbättringar.

1952–1970

Borås Sandhult 
Backabo 2:100

Hushållsavfall, park- 
och trädgårdsavfall, 
jordbruksavfall, 
troligtvis farligt avfall, 
fast industriavfall, 
byggavfall och 
schaktmassor

2 Nedlagd, uppstädning av 
området.

Driftslut 1977

Borås Sandhult 
Hedared 6:34

Hushållsavfall, park- 
och trädgårdsavfall och 
schaktmassor

3 Nedlagd, uppstädning av 
området.

Driftslut 1970

Borås Viskafors 
Bogryd 1:152

Hushållsavfall, 
gummiavfall och 
schaktmassor mm.

2 Nedlagd, uppstädning 
av området samt 
markförbättringar.

Driftslut 1977

Borås Viskafors 
Högen, 
Rydboholm 
1:416

Osäkert vilken typ av 
avfall som tömts här

2 Nedlagd, fortsatta kontroller 
och provtagningar av 
deponin. Årlig kontroll att 
lakvattenutflöde sker ur 
dräneringssystem samt 
kontinuerlig provtagning 2 
ggr/år tillsvidare.

Driftslut 1970

Borås Borås, 
Gässlösa 5:1

Hushållsavfall och 
industriavfall

2 Nedlagd, specifikt 
kontrollprogram finns 
framtaget.

1930-talet– 
1994

Herrljunga Fåglaviks 
Glasbruk, 
157569, 
Lindspång 1:27

Industriavfall, 
mestadels glaskross 
men också miljö-
farligt avfall bl.a. 
tungmetaller.

2 Täckt och kalkad 1986–1987.
Kontrolleras enligt 
kontrollprogram.

Herrljunga Melltorp, 
157666, 
Melltorp 1:3

Avfallsdeponi – icke 
farligt, farligt avfall

3 Inventering avslutad – 
ingen åtgärd. Täckt och 
efterbehandlad.

Herrljunga Trollabo, 
157668, 
Trollabo 1:5

Industrideponi 3 Inventering avslutad – ingen 
åtgärd.

Herrljunga TA Hydroni 
deponi 2, 
170073, 
Annelund 7:1

Industrideponi i.u. Förstudie genomförd, täckt 
och efterbehandlad.
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Kommun
Namn och 
fastighets-
beteckning

Typ av avfall
Riskklass 

enligt 
MIFO

Vidtagna åtgärder Drifttid

Herrljunga TA Hydroni 
Deponi 1, 
170074, 
Annelund 13:1 

Industrideponi i.u. Förstudie genomförd.

Herrljunga Betongtipp, 
Strängbetong AB, 
Baggetomten 
5:6, Fölene 5:17

Ej miljöfarligt 
industriavfall, i 
huvudsak kasserade 
betongelement

i.u. Länsstyrelsen har fastställt 
kontrollprogram för 
lakvatten samt meddelat råd 
och anvisningar för tippens 
skötsel.

Herrljunga Trollabo 1:1 Deponi för hushålls-, 
industri- och 
byggavfall.

4 Täckt och efterbehandlad.

Herrljunga Trollabo 5:1 Industriavfall, i 
huvudsak bark.

3

Herrljunga Herrljunga 5:10 Industrideponi, bark 4

Herrljunga Herrljunga 6:3 Hushållsavfall 4 Täckt och efterbehandlad.

Herrljunga Åsen, 
Remmenedal

Jord- och stentipp i 
avslutad grustäkt.

i.u.

Mark Fritsla Hushålls- och 
industriavfall

2 Regelbundna provtagningar 
av lakvattnet, ett ytvatten-
dike har grävts. Provtagning 
sker regelbundet för att 
ge svar på om eventuella 
ytterligare åtgärder behöver 
genomföras.

1964–1978

Mark Rydal Hushålls- och 
industriavfall

3

Mark Velingstorp, 
Kinna

Hushålls- och 
industriavfall

2 Provtagning sker 
regelbundet för att ge 
svar på om eventuella 
ytterligare åtgärder behöver 
genomföras.

1950–1970

Mark Håven, Skene Industritipp 3

Mark Heden, Skene Hushålls- och 
industriavfall

2 Provtagning sker 
regelbundet för att ge 
svar på om eventuella 
ytterligare åtgärder 
behöver genomföras.

1934–1970
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Kommun
Namn och 
fastighets-
beteckning

Typ av avfall
Riskklass 

enligt 
MIFO

Vidtagna åtgärder Drifttid

Mark Skene skog, 
Skene

Hushålls- och 
industriavfall

2 Regelbundna provtagningar 
och sättningsmätningar 
enligt fastställt 
kontrollprogram.

1974–2001

Mark Torestorp Hushålls- och 
industriavfall

3

Mark Älekulla Hushålls- och 
industriavfall

3

Mark Öxabäck Hushålls- och 
industriavfall

3 1964–1977

Mark Sätila Hushålls- och 
industriavfall

4

Mark Horred Hushålls- och 
industriavfall

3

Mark Björketorp Hushålls- och 
industriavfall

4

Svenljunga Ebbarp 1:24, 
Ebbarp

Hushålls- och 
industriavfall

2 Provtagningar 
genomförda 2017 efter 
provtagningsplan fastställd 
2016. Kompletterande 
provtagningar genomförs 
under 2020 därefter tas 
beslut om kontrollprogram 
är nödvändigt eller ej.

1930/40-talet 
– början av 
1970-talet

Svenljunga Sexdrega 1:1, 
Sexdrega

Hushålls- och 
industriavfall

3 Provtagningar 
genomförda 2017 efter 
provtagningsplan fastställd 
2016. Kompletterande 
provtagningar genomförs 
under 2020 därefter tas 
beslut om kontrollprogram 
är nödvändigt eller ej.

Svenljunga Gälared 2:56, 
Hillared

Hushålls- och 
industriavfall

3

Svenljunga Bredgården 
10:1, 
Holsljunga

Hushållsavfall, jord- 
och stubbtipp

4
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Kommun
Namn och 
fastighets-
beteckning

Typ av avfall
Riskklass 

enligt 
MIFO

Vidtagna åtgärder Drifttid

Svenljunga Bosgården 
1:96, Mjöbäck

Hushålls- och 
industriavfall

3 Provtagningar 
genomförda 2017 efter 
provtagningsplan fastställd 
2016. Kompletterande 
provtagningar genomförs 
under 2020 därefter tas 
beslut om kontrollprogram 
är nödvändigt eller ej.

Svenljunga Frölunda 4:18, 
Östra Frölunda

Hushållsavfall 3

Svenljunga Bratås 1:13, 
Mårdaklev

Hushållsavfall, jord- 
och stubbtipp

i.u.

Svenljunga Hussered 1:9, 
Kalv

Hushållsavfall, jord- 
och stubbtipp

3 Provtagningar genomförda 
efter framtagen 
provtagningsplan 
2017. Kompletterande 
provtagningar genomförs 
under 2020 därefter tas 
beslut om kontrollprogram 
är nödvändigt eller ej.

Svenljunga Gälared 2:56, 
Hillared

Hushållsavfall, jord- 
och stubbtipp

3

Svenljunga Moga 1:112, 
Svenljunga

Jord- och stubbtipp 3

Svenljunga Moga 1:112, 
Svenljunga

Farligt avfall 2 Sluttäckning klar 2009. 1968–2009

Svenljunga Karlsberg 
5:399

Jord- och stubbtipp i.u. Provtagningsplan fastställd 
2016, hydrogeologisk 
utredning utförd 2016. 
Genomförd utredning 
bedömer att det inte är 
motiverat med provtagning 
eller kontrollprogram.

Svenljunga Hagatorpet 1:1, 
Åstarp

Hushålls- och 
industriavfall

3

Svenljunga Änglarp 3:19 Mellanlagring av farligt 
avfall; Deponi för icke-
farligt avfall

2 Delvis sluttäckt till 2013, 
återstår yta där ÅVC varit i 
drift till dec 2019.

1969–2007

Tranemo Ljungsarp I, 
Lagmanshaga 
1:1

Schaktmassor, 
trädgårds- och 
byggavfall. Även 
skjutbana.

3
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Kommun
Namn och 
fastighets-
beteckning

Typ av avfall
Riskklass 

enligt 
MIFO

Vidtagna åtgärder Drifttid

Tranemo Ljungsarp II, 
Pajet 1:1>1 

Hushålls-, industri- och 
byggavfall

3

Tranemo Länghem I, 
Länghem 2:3 

Hushållsavfall 3

Tranemo Länghem III, 
Länghem 2:1

Hushålls- och 
byggavfall

3

Tranemo Tranemo I 
(Gudarps 
avfallsupplag), 
Gudarp 3:39 

Hushållsavfall, 
industribygg- och 
rivningsavfall, park- 
och trädgårdsavfall, 
jord och schaktmassor, 
avloppsslam

2 Sluttäckt deponi.
Kontrollprogram finns.

1969–1980 
kommunalt 
avfall 1980–
2005 endast 
park- och 
trädgårds-
avfall, bygg- 
och rivnings-
avfall, jord- 
och schakt-
massor samt 
kommunalt 
avloppsslam.

Tranemo Tranemo II, 
Gudarp 3:39

Hushålls-, industri- och 
byggavfall

3

Tranemo Sjötofta I, 
Bygärde 1:1>1 

Hushålls-, bygg- och 
trädgårdsavfall, jord

3

Tranemo Ölsremma, 
Horshaga 1:2

Hushållsavfall, 
schaktmassor

4

Tranemo Ambjörnarp, 
Högalid 1:6 

Hushållsavfall 4

Tranemo Dalstorp I, 
Dalstorp 1:1 

Hushålls- och träd-
gårdsavfall, plåt mm.

4

Tranemo Dalstorp II, 
Skogarp 1:3>4 

Eventuellt industri-
avfall, bark, byggavfall, 
schaktmassor

3

Tranemo Dalstorp III 
(Pastoral-
skogen), 
Dalstorp 1:1

Hushållsavfall 4

Tranemo Dalstorp IV,  
Skogarp 1:23>2 

Barktipp (Dalstorpsträ) 3
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Kommun
Namn och 
fastighets-
beteckning

Typ av avfall
Riskklass 

enligt 
MIFO

Vidtagna åtgärder Drifttid

Tranemo Grimsås I, 
Grimslund 
2:77>1 

Hushålls-, industri-, 
grov och trädgårds-
avfall

3

Tranemo Grimsås II, 
Fiåsatorp 2:6 

Hushållsavfall, jord- och 
schaktmassor, bygg- 
och rivningsavfall, 
trädgårdsavfall, 
grovsopor

3

Tranemo Hulared, 
Gryttered 3:6 

Hushållsavfall, 
byggavfall, schakt-
massor, jord- och 
trädgårdsavfall

3

Tranemo Limmareds-
tippen, 
Limmared 
13:1<2 

Jord- och schaktmassor 3 Kontroller enligt kontroll-
program mellan 2008–2012. 
Därefter fortsatt provtagning 
under två år.

Tranemo Limmared II, 
Åsarp 7:14 
(Tidigare  
Åsarp 7:1)

Industriavfall, bark 3

Tranemo Limmared III, 
Åsarp 7:14 
(Tidigare  
Åsarp 7:1)

Hushålls- och 
industriavfall

2

Tranemo Uddebo, Kila 
1:20 

Hushålls-, industri-  
och byggavfall

3

Tranemo Nittorp, 
Nygården 
1:3>3 

Hushålls-, bygg- 
och rivningsavfall, 
schaktmassor, 
trädgårdsavfall

3

Tranemo Gudarp 4:1 Hushålls-, bygg-  
och industriavfall 

i.u. Driftslut 1969

Tranemo Länghem 3:71 Trädgårdsavfall och 
schaktmassor (tidigare 
biodammar)

4

Tranemo Ölsremma 1:1 Hushållsavfall, 
schaktmassor

4

Ulricehamn Kölabytippen 
Kölaby-Tostarp 
2:2, 7:1

Hushållsavfall, 
industriavfall, 
trädgårdsavfall och 
schaktmassor

3
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Kommun
Namn och 
fastighets-
beteckning

Typ av avfall
Riskklass 

enligt 
MIFO

Vidtagna åtgärder Drifttid

Ulricehamn Grönahög-
tippen Nyarp 
3:11

Hushållsavfall och 
industriavfall

3 Täckt med 20–30 cm morän.

Ulricehamn Marbäck I 
(Marbäcks-
tippen) 
Marbäck 13:43

Hushållsavfall 3 Täckt med minst 20 cm 
morän.

Ulricehamn Marbäck II 
Marbäck 1:42

Rivningsavfall 3 Uppstädat

Ulricehamn Södra Ving 
(Hökerums-
tippen) Ving 
10:1

Hushållsavfall och 
trädgårdsavfall

3 Täckt med 20–30 cm morän.

Ulricehamn Gällstad 
(Rånnavägs-
tippen) 
Rånnaväg 7:6

Hushållsavfall och 
industriavfall

3 Täckt 1973 med minst 20 cm 
finare schaktmassor.

Ulricehamn Strängsered-
tippen 
Gullered 
Sjögared 5:1

Hushållsavfall och slam 3 Täckt 1976.

Ulricehamn Södra Säm 
Vegby 2:9

Hushållsavfall 3

Ulricehamn Dalum Nöre 
4:6

Hushållsavfall 3

Ulricehamn Horsäckra I 
Vedåsla 17:1

Bl.a. trädgårdsavfall 3

Ulricehamn Härnatippen, 
Dammkullen 
(Brickagården) 
Härna 3:1

Hushållsavfall 3 Täckt med 5–15 cm morän 
1975.

Ulricehamn Silarp 2:18 Lantbruksavfall 3

Ulricehamn Strängsered 
3:40

Hushållsavfall 3 Täckt med morän 
och schaktmassor. 
Används fortfarande för 
trädgårdsavfall.

Ulricehamn Timmele 22:2 Industriavfall (Timmele 
färgeri), byggavfall och 
trädgårdsavfall

3
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Kommun
Namn och 
fastighets-
beteckning

Typ av avfall
Riskklass 

enligt 
MIFO

Vidtagna åtgärder Drifttid

Ulricehamn Yttre vång 14:1 Bl.a. hushållsavfall 3

Ulricehamn Älmestad I, 
Gammalstorp 
1:2

Hushållsavfall och 
schaktmassor

3 Täckt med jord.

Ulricehamn Älmestad II, 
Gisslarp 2:7

Hushållsavfall och 
schaktmassor

3

Ulricehamn Hestertippen, 
Hester 5:7

Schaktmassor 3 Deponin 
stängdes 
2005

Vårgårda Gamla 
Tumbergs-
tippen 156304, 
Tumbergs-
Galstad 2:13, 
Tumbergs-
Galstad 2:16

Avfallsdeponi – icke 
farligt och farligt avfall, 
hushållsavfall, slam 
från  ytbehandlings-
industri

2 Åtgärd är avslutad.
Uppföljning är ej klar.

Vårgårda Tumbergs 
avfallsupplag 
156228, 
Tumberg 4:3

Avfallsdeponi – icke 
farligt och farligt avfall

i.u. Inventering avslutad – ingen 
åtgärd.

Vårgårda Tångatippen 
(Tånga Hed) 
156303, 
Hägrunga 6:3, 
Hägrunga 5:2

Avfallsdeponi – icke 
farligt och farligt avfall

3 Inventering avslutad – ingen 
åtgärd.

Vårgårda Östadkulles 
deponi 156301, 
Östadkulle 3:1, 
Östadkulle S:1, 
Östadkulle 4:3

Avfallsdeponi – icke 
farligt och farligt avfall

3 Inventering avslutad – ingen 
åtgärd.

Vårgårda Slamdepå i 
Lund, 156302, 
Lund 1:6

Slam från slamav-
skiljare och slutna 
tankar

3

Vårgårda Slamdeponi i 
Fullestad

Slam från trekammar-
brunnar

3
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Kommunerna i Boråsregion har sedan tidigare samverkat 
kring en regional avfallsplan som togs fram under 2011. Enligt 
Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2020:6) ska en uppföljning av den 
föregående avfallsplanen genomföras. 

Uppföljningen av avfallsplanen har genomförts via intervjuer av relevanta 
personer inom respektive kommun under hösten 2019 samt via inhämtade och 
jämförande av data från bland annat Avfall Web. En del av målen som sattes i 
avfallsplanen 2012–2020 har varit svåra att följa upp då målen formulerats på 
ett sådant sätt att mätbar uppföljning inte varit möjlig. Detta beaktades vid 
framtagande av den nya regionala avfallsplanen. Att aktivt arbeta med den 
regionala avfallsplanen 2012–2020 utöver den dagliga verksamheten har inte varit 
prioriterat i alla kommuner. Man har delvis saknat en samordnande funktion som 
kan ge stöd i och driva arbetet med att nå målen i avfallsplanen. Vid framtagande 
av ny regional avfallsplan är det viktigt att förankra avfallsplanen i respektive 
kommun, upprätta en plan för hur uppföljningen av de satta målen ska gå till samt 
tydliggöra ansvarsfördelningen. 

Figur 9. Regional Avfallsplan 2012–2020.
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Mål Mål-
uppfyllelse Kommentar

Minst 90 % av hushållen 
i regionen ska vara 
nöjda med insamlingen

Genomsnittet för regionen 2019 var 88 %. 
Kundnöjdheten har ökat sen 2011.

Totala mängden avfall 
ska ha minskat år 2020 

Mängd insamlat avfall under kommunalt 
ansvar (exklusive slam och trädgårdsavfall) har 
ökat sedan 2011. Däremot har mängden rest-
och matavfall minskat. 

Skapa fler återbruk i 
regionen, till 2020 och 
i större utsträckning 
än 2011 använda sig av 
återbruk vid ÅVC

Bedömningen är att utvecklingen är positiv, 
fler möjligheter till återbruk har skapats 
i regionen jämfört med 2011. Ett antal 
återvinningscentraler i regionen har byggts 
om med utökad möjlighet till återbruk.

Hushållsavfallet får 
innehålla som mest 1 % 
farligt avfall

Målet är uppnått, resultat från de senaste 
plockanalyserna visar ett medelvärde på 0,2 % 
farligt avfall i restavfallet.

Sjuhärad ska inte 
bidra till spridning av 
kemikalier och andra 
farliga ämnen

Utvecklingen är positiv tack vare utökade 
informationsinsatser samt ökad tillgänglighet 
att lämna farligt avfall, exempelvis via miljöbil 
eller röda boxar.

Till 2020 ska allt farligt 
avfall samlas in och 
återvinnas

Kommunerna är på god väg. Plockanalyser 
visar låga halter, 0,2 %, farligt avfall i avfallet 
från hushållen och ökad tillgänglighet att 
lämna farligt avfall, via exempelvis miljöbil 
som åker runt, erbjuds i flera av kommunerna.

Invånare ska ha 
tillräcklig kunskap om 
vad som klassas som 
farligt avfall

Kommunerna har arbetat med 
informationsinsatser, sorteringsguider, 
miljökalendrar med mera och plockanalyser 
visar låg andel farligt avfall.

Tabell 16. Mål och måluppfyllelse i regional avfallsplan 2012–2020.

I Tabell 16 presenteras en sammanställning av mål från avfallsplanen 2012–2020 
samt en bedömning av om målen är uppfyllda eller inte. Symbolerna som har 
använts har följande betydelse:

Målet är 
uppnått

Målet är delvis 
uppnått/nära 
att nås

Målet är ej 
uppnått
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Mål Mål-
uppfyllelse Kommentar

Till 2020 ska samtliga 
kommuner ha ökat 
materialåtervinningen 
utifrån 2011 års nivåer

Bedömningen är att utvecklingen är 
positiv. Andel hushållsavfall insamlat för 
materialåtervinning har varit relativt konstant 
senaste åren. Däremot har andel uppkommet 
matavfall där växtnäring tas till vara ökat, 
vilket också är en form av materialåtervinning. 

Minska nedskräpning

En av de åtta kommunerna i regionen har 
mätt nedskräpning enligt Håll Sverige Rents 
metod. Resultatet därifrån visar att mängden 
skräp har minskat med 43 %. Samma kommun 
har också utvärderat de kostnader som kan 
allokeras till nedskräpning och årligen följt upp 
detta. Övriga kommuner har aktivt deltagit i 
Håll Sverige Rents kampanjer för att minska 
nedskräpning.

Matavfall: 50 % ska 
sorteras ut till år 
2020 och behandlas 
biologiskt så att 
växtnäring tas tillvara 
och 40 % så att energi 
tas tillvara

Målet är inte uppnått. 2019 låg Boråsregionen 
på 32 % av uppkommet matavfall som 
behandlas biologiskt så att växtnäring och 
energi tas till vara. Men riktningen är positiv 
då flera av kommunerna vid utgången av 
planperioden har infört separat insamling 
av matavfall vilket innebär att samtliga 
kommuner i Boråsregionen nu erbjuder 
separat insamling av matavfall.

Öka återanvändningen 
av grovavfall

Uppföljningsmått för detta mål saknas. Det 
är inte entydigt att mängden grovavfall har 
minskat till förmån för återanvändning, 
däremot har mängden grovavfall till deponi 
minskat vilket är positivt.

Minska mängder avfall 
till deponi

Målet är uppnått. Mängd avfall under 
kommunalt ansvar som går till deponi har 
minskat jämfört med 2011.
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Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2021-04-27 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§  
 

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2020 
Dnr 2021/221 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Patientsäkerhetsberättelsen för vårdgivare 2020 läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Enligt patientsäkerhetslagen (PSL 2010:659) ska vårdgivare dokumentera sitt 
patientsäkerhetsarbete i en så kallad patientsäkerhetsberättelse. I den ska det framgå hur 
patientsäkerhetsarbete har bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som har 
vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som uppnåtts. Vårdgivaren ska 
senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. På grund av rådande 
pandemi har patientsäkerhetsberättelsen blivit försenad i år.  
 
Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-04-09 från socialchef 
2 Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Patientsäkerhetsberättelsen för vårdgivare 2020 läggs till handlingarna. 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-04-09 

Tjänsteskrivelse Patientsäkerhetsberättelse för 
vårdgivare 2020 
Diarienummer 2021/221, löpnummer 1091/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Patientsäkerhetsberättelsen för vårdgivare 2020 läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Enligt patientsäkerhetslagen (PSL 2010:659) ska vårdgivare dokumentera sitt 
patientsäkerhetsarbete i en så kallad patientsäkerhetsberättelse. I den ska det framgå hur 
patientsäkerhetsarbete har bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som har 
vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som uppnåtts. Vårdgivaren ska 
senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. På grund av rådande 
pandemi har patientsäkerhetsberättelsen blivit försenad i år.  
 
Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den. 
 
 
Ärendet 
Enligt patientsäkerhetslagen (PSL 2010:659) ska vårdgivare dokumentera sitt 
patientsäkerhetsarbete i en så kallad patientsäkerhetsberättelse. I den ska det framgå hur 
patientsäkerhetsarbete har bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som har 
vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som uppnåtts. Vårdgivaren ska 
senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. På grund av rådande 
pandemi har patientsäkerhetsberättelsen blivit försenad i år.  
 
Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den.  
 
Patientsäkerhetsberättelsen är en del av det ledningssystem som vårdgivaren är skyldig att 
inrätta enligt Socialstyrelsens föreskrifter om allmänna råd om ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Det finns inget krav på att vårdgivaren ska 
lämna in patientsäkerhetsberättelsen till Socialstyrelsen eller någon annan myndighet.  
 
Berättelsen ska beskriva verksamhetens patientsäkerhetsarbete under föregående 
kalenderår. Vårdgivaren ska beskriva vad verksamheten har gjort för att identifiera, 
analysera och så långt som möjligt reducera risker i vården, och för att minska antalet tillbud 
och negativa händelser. Vårdgivaren ska också tala om hur, och när, man ska fullfölja de 
åtgärder som man inte har kunnat göra omedelbart.  
 
En patientsäkerhetsberättelse för Ulricehamns kommun har upprättats av medicinskt 
ansvarig sjuksköterska (MAS).  
Beslutsunderlag 
1 Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2020 
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Sammanfattning  
 
För 2020 sattes som mål att för ökad patientsäkerhet och effektivare arbetssätt 

fortsätta att arbeta med processerna för avvikelsehantering, delegering, dokumentation,  

läkemedelshantering, palliativ vård, vårdprevention, och vårdhygien. Flera av processerna 

är ständigt pågående förbättringsarbeten men pga. Covid 19 pandemin så prioriterade det 

vårdhygieniska arbetet självt. I början var det stort fokus på att få fram rätt sorts 

skyddsutrustning men sen har arbetet kunnat fokusera på att säkra rutiner och arbetssätt 

för att hindra smittspridning. Verksamheterna lyckades begränsa spridningen av 

pandemin till fyra utbrott fördelat på två äldreboenden och två hemtjänstområden. 

Utöver det har enstaka patienter och brukare konstaterats smittade.   

Pandemin har även satt fokus på samverkan mellan kommuner men också mellan 
kommuner och regionens olika verksamheter, vilket bidragit till välgrundade 
beslut och åtgärder internt i kommunen. 
 
En ny arbetsprocess för förbättrad avvikelsehantering inom hela sektor välfärd 
antogs under året men arbetssättet behöver fortsätta att implementeras. Som 
tidigare år är knappt hälften av alla avvikelser färdigutredda eller åtgärdade vilket 
äventyrar både patientsäkerhet och rättssäkerhet. Anhöriga och patienter har 
under året bidragit med klagomål och synpunkter där några har lett till anmälan 
till IVO. Avvikelser och egenkontroll ledde till att stora brister gällande 
läkemedelshantering och dokumentation på en enhet identifierades och som 
anmäldes till IVO. Bidragande orsaker till att både avvikelser och klagomål 
inträffat är bl.a bristande bedömningar och kommunikation mellan olika 
personalkategorier.  
 
Det vårdpreventiva arbetet med att identifiera risker för fall, undernäring,  trycksår 
och munhälsa har vid sidan om pandemin upprätthållits via användande av 
kvalitetsregistret Senior alert. Palliativregistret har använts i större utsträckning 
under pandemiåret än tidigare år.  
 
Under 2021 kommer pandemin fortsatt ha en stor prioritet med vaccinering av 
riskgrupper samt att säkerställa och förbättra arbetssätt för att hindra 
smittspridning till de riskgrupper som finns inom kommunens verksamheter.  

Förbättringsområden och pågående projekt för ökad patientsäkerhet under 2021 
prioriteras inom följande områden:  

 

• Avvikelseprocessen implementering 
• Bedömnings- och rapporteringsstöd mellan vårdpersonal 
• Delegeringsförfarandet till omvårdnadspersonal  
• Demensvård 
• Läkemedelshantering  
• Palliativ vård 
• Pågående projekt med patientjournal 
• Vårdhygien 
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1. STRUKTUR   
 

Övergripande mål och strategier  
 
Att utifrån Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Ledningssystem för  

systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) och patientsäkerhetslagen SFS 2010:659  

verka för ett ledningssystem, som är känt, används och följs inom samtliga berörda 

verksamhetsområden och bidrar till hög patientsäkerhet.    

Genom att fortlöpande kvalitetssäkra processer och rutiner samt granska 
verksamhetens insatser, säkerställa att vård och behandling bedöms, utförs och 
utvärderas på ett patientsäkert sätt. Patientsäkerhetsarbetet utformas utifrån 
gällande lagstiftning och kommunens övergripande ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete.   

 

 

 
 

Ledningen för verksamheten ska med stöd av ledningssystemet styra verksamheten till 

ett systematiskt, metodiskt och processorienterat arbetssätt som kontinuerligt utvecklar  

kvalitét, säkerhet och kostnadseffektivitet.  

 

Struktur för uppföljning och utvärdering inom patientsäkerhet 
• avvikelsehantering  
• kvalitetsregister   
• dokumentation/loggkontroller  
• nationella kvalitetsmätningar   
• statistik 
• läkemedelsgranskning 
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Organisation och ansvar  
 

Kommunstyrelsen 

Har en övergripande ledningsfunktion och har det yttersta ansvaret för 
patientsäkerhetsarbetet.  
 

Socialchef  

Har ett övergripande administrativt ansvar för planering och ledning av 
patientsäkerhetsarbetet.  

 

Verksamhetschef enligt 4 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)  

Ska tillsammans med MAS och MAR (medicinskt ansvariga) upprätthålla och 
utveckla verksamhetens kvalitet och säkerhet inom ramen för ledningssystem för 
kvalitet och säkerhet. Verksamhetschefen skall bevaka det totala resursbehovet för 
att säkerställa kvaliteten.   
  

MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska)    

Ska tillsammans med MAR och verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen 4 
kap. 2 § upprätthålla och utveckla verksamhetens kvalitet och säkerhet inom ramen 
för ledningssystem för kvalitet och säkerhet.   
  

MAR (medicinskt ansvarig för rehabilitering)   

Ska tillsammans med MAS och verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen 4 
kap. 2 § upprätthålla och utveckla verksamhetens kvalitet och säkerhet avseende 
rehabilitering och inom ramen för ledningssystem för kvalitet och säkerhet.  

 

Verksamhetschef/Enhetschef  

Ansvarar för att de rutiner och riktlinjer som fastställts inom ledningssystemet för 
patientsäkerhet och som verksamheten/enheten är berörd av, följs och är väl kända 
samt att ny personal får den introduktion som krävs för att kunna arbeta med 
fastslagna metoder och arbetssätt utifrån patientsäkerhet.  

 

Vård- och omsorgspersonal   

är enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) skyldig att bidra till att hög 
patientsäkerhet upprätthålls genom att arbeta utifrån fastslagna metoder och 
arbetssätt. Personalen ska i detta syfte rapportera risker för vårdskador, samt 
händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.  
  

Stödfunktioner  

Vårdhygien och smittskyddsenheten på Södra Älvsborgs sjukhus.  
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2. SAMVERKAN för att förebygga vårdskador 
 

Samverkan med andra vårdgivare 
 

Regional nivå  

Samverkan mellan regionen och kommunerna gällande hälso- och sjukvård regleras 
i avtal och överenskommelser som finns mellan Västra Götalands-regionen och 
kommunerna i regionen. Kommunen medverkar genom att bemanna arbetsgrupper 
på regional och delregional nivå.  
  

Delregional och lokal närvårdssamverkan 

Samverkan på delregional nivå mellan kommuner och region i södra Älvsborg 
regleras i styrdokument och avtal beslutade i samverkansorganet 
Närvårdssamverkan i södra Älvsborg. Socialchef representerar kommunen i 
Närvårdssamverkans styrgrupp och leder den lokala ledningsgruppen som består av 
representanter från kommun, primärvård och sjukhus. Kommunen bemannar 
delregionala uppdragsgrupper 
Avvikelserapportering vid brister i samverkan mellan kommunen och andra 
vårdgivare ses som en viktig del att förbättra patientsäkerheten. Händelser av vikt 

tas upp på lokala ledningsgruppen för Närvårdssamverkan. patientsäkerhetsarbetet. 
Kommunens MAS och MAR deltar i de nätverk som finns för funktionerna och 
samverkan sker kommunöverskridande för gemensamma förhållningssätt 
kommuner emellan. 
Inom området vårdhygien finns en nära samverkan mellan MAS-nätverket i södra 
Älvsborg och enheten Vårdhygien på Södra Älvsborgs sjukhus. 

 
Lokal samverkan med primärvård 

Struktur för läkarmedverkan för kommunens patienter framgår i vårdcentralernas 
Närområdesplan som hänvisar till regionala rutiner som beskriver hur 
läkarmedverkan och övrig samverkan ska ske. Regelbundna samverkansmöten hålls 
där representanter från respektive vårdcentral och kommun deltar. På kvällar, 
nätter och helger finns avtal mellan Primärvård och extern utförare för 
läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård.  Under hösten inleddes 
tillsammans med Närhälsans vårdcentral en översyn av läkarmedverkan och 
arbetssätt mellan kommunens sjuksköterskor och läkare. Översynen kommer att 
fortsätta under 2021. 

 

Patienters och närståendes delaktighet  
Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal ansvarar för att patienter och närstående 
ges möjlighet att medverka och påverka i den enskildes vård och behandling. Detta 
görs möjligt vid t.ex. inskrivningssamtal, vårdplanering, upprättande av hälsoplan, i 
den dagliga vården samt vid utredning av avvikelser och klagomål. Kommunens 
särskilda anhörigstöd finns att tillgå.  
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Rapporteringsskyldighet   
All vård- och omsorgspersonal ska ha kunskap om vikten av att rapportera 
händelser och risker som patienter och brukare utsätts för. Närmaste chef ansvarar 
för att informera sin personal vad som ska rapporteras, hur man gör och att 
avvikelsehanteringen blir ett viktigt verktyg att utveckla och förbättra 
verksamheten.  

  

Klagomål och synpunkter  

Via kommunens hemsida och ute i verksamheterna finns möjlighet att lämna 
synpunkter och klagomål. Dessa hanteras enligt rutin och utreds av berörd chef eller 
annan lämplig person. Klagomål och synpunkter, som kommer via Patientnämnden 
tas emot och utreds av medicinskt ansvarig sjuksköterska och/eller 
verksamhetschef. Information om Patientnämnden finns på Ulricehamns kommuns 
hemsida.   

  

Egenkontroll  
Se under resultat och analys.  

 

 

3. PROCESSER - för att öka och förbättra patientsäkerheten   
 
För 2020 sattes som mål att för ökad patientsäkerhet och effektivare arbetssätt 

fortsätta att arbeta med processerna för avvikelsehantering, delegering, dokumentation,  

läkemedelshantering, palliativ vård, vårdprevention, och vårdhygien. Flera av processerna 

är ständigt pågående förbättringsarbeten men de processer som har kunnat prioriteras 

under året är framförallt vårdhygien.  

 

Avvikelsehantering  

Ny rutin med arbetsprocess för en strukturerad och systematisk hantering av 
avvikelser antogs av sektor välfärds ledningsgrupp under året och gäller avvikelser 
inom både hälso- och sjukvård och socialtjänst. 

 

Delegering  

Arbetssättet för delegering av arbetsuppgifter har under året fortsatt utifrån det 
arbetssätt som beslutades 2019. Arbetssättet kommer att utvärderas under 2021. 

  

Dokumentation  

Beslut finns att patientjournalen ska införa ett nytt sätt att strukturera journalen på, 
det s.k. hälsoärendet”. Modellen bygger på nationell informationsstruktur för 
dokumentation inom hälsa, vård och omsorg. Arbetet påbörjades 2019 men har fått 
pausas pga pandemin och pilotprojektet för digital signering.  
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Läkemedelshantering 

Läkemedelshantering är en central och viktig del i hemsjukvårdens arbete och 
förbättringsdiskussioner är ständigt aktuella, dels i samverkan med andra 
vårdgivare,  
men också inom hemsjukvården. Under året har brister identifierats som resulterat i 
revidering av rutiner och arbetssätt.  
 
Verksamhetens mål är att alla läkemedel som förvaras i patientens hem och där 
patienten inte själv kan ta ansvar för säker förvaring, ska förvaras i läkemedelsskåp 
med digitala lås. Idag förvaras dessa läkemedel i skrin med en osäker 
nyckelhantering. Syftet med digitala lås är att enbart behörig personal ska ha 
tillgång till läkemedlen samt att kunna spåra obehörigt intrång. Planering för 
införande påbörjades under 2020. 
 
Dokumentation är en viktig del av läkemedelshanteringen och andra åtgärder som 
delegeras till vård och omsorgspersonal. Beslut finns att digitalisera signering av 
utförda åtgärder. Pilotprojekt har påbörjats både 2019 och 2020 men fått avbrytas, 
bl.a. på brister i levererad programvara, bristande förberedelser i telefoner, bristande 
wifi och mobiltäckning. 
Arbete har dock kunnat pågå med att se över strukturen i det digitala verktyget och 
förbättra kopplingar beställningssystemet för delegerade hälso- och 
sjukvårdsinsatser. Visst samarbete har skett med Tranemo kommun som har samma 
verksamhetssystem. 
 
 
Palliativ vård 

Kommunens hälso- och sjukvård har samverkat med regionens aktörer både 
delregionalt och lokalt för att hantera de riktlinjer och direktiv som tagits fram kring 
ställningstagande till palliativ vård i samband med Covid 19 smitta. Den palliativa 
vårdens kvalitet se resultat och analys.  
 
 
 Vårdhygien och vårdrelaterade infektioner 

Vårdrelaterade infektioner (VRI) är en infektion som en patient eller personal drabbas av i 
samband med vård och omsorg. Den viktigaste åtgärden för att förebygga vårdrelaterade 
infektioner är att arbeta med basala hygienrutiner och klädregler. 
Under året har det vårdhygieniska arbetet prioriterat sig självt och stort fokus har varit på 
att säkra rutiner och arbetssätt för att hindra smittspridning av pandemin. Samverkan med 
vårdhygieniska enheten och smittskyddsenheten inom regionen har varit tät för att säkra 
och anpassa rutiner allteftersom kunskapen om Covid-19 har fördjupats.  
MAS och verksamhetschefer har haft ett flertal dialogmöten med enheternas hygienombud 
och enhetschefer för att få spridning och dialog om nya kunskaper och rutiner om både 
skyddsutrustning, hygienrutiner, säkra besök och ändrade städrutiner på boenden. 
Provtagning och smittspårning har också varit en stor del av arbetet under pandemin. 
Egenkontroll av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler gjordes i slutet av 
året genom att delta i SKR:s nationella punktprevalensmätning, se resultat och 
analys. 
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Ytterligare åtgärder för att minska vårdrelaterade infektioner är att det finns rutiner 
och utrustning för en säker desinfektion av medicinteknisk utrustning, t.ex. 
instrument som används vid såromläggning. Värmedesinfektion ska användas 
framför kemisk desinfektion och engångsmaterial. Värmedesinfektion utförs i de 
diskdesinfektorer som vissa finns ute på vissa enheter.  
Beslut togs 2019 att antal enheter med diskdesinfektorer skulle utökas och samtidigt 
skulle serviceavtal för befintliga maskiner upphandlas. De tidigare avtalen som 
fanns för service avslutades i början av 2018 vilket resulterat i att funktionaliteten 
inte kunnat upprätthållas över tid och en patientsäkerhetsrisk identifierades med 
risk för vårdskada, se resultat och analys. 
 
Bemanning och ledarskap för hemsjukvården  

Under året har ledarskapet för hemsjukvården stärkts genom att utöka med ytterligare 

en enhetschef för sjuksköterskeenheten, rehabenheten har fortsatt en enhetschef. 

Samtidigt har förberedelser för en stor omorganisation inom sektor välfärd skett, där 

hemsjukvårdens tillhörighet är oklar. Under 2021 kommer en analys av hemsjukvårdens 

framtida organisation i förhållande till andra verksamheter och möjligheter till nya 

arbetssätt att göras. 

Rekrytering av nya sjuksköterskor är ett ständigt pågående arbete och rutiner för 
introduktion av nyanställda sjuksköterskor har reviderats men behöver ständigt 
utvärderas och individanpassas.  

 

 

Riskanalys   
Risker gällande patientsäkerhet upptäcks ofta via avvikelserapporter,  klagomål och 
synpunkter. Riskanalyser. Under året har riskanalyser gjorts i samband med pandemin. I 
dessa riskanalyser har ingått risk för smittspridning. I händelseanalyser och utredningar 
som görs så identifieras ofta risker som analyseras och förbättringsåtgärder kan vidtas.  

  

Utredning av händelser - vårdskador  
Under året har flera allvarliga händelser utretts, varav fyra lett till Lex Mariaanmälan. 
Tre av händelserna har utretts utifrån inkomna klagomål från patienter eller 
närstående vilket är allvarligt då verksamheten inte själv uppmärksammar brister i 
verksamheten. Händelserna har handlat om brister i bedömningar, kommunikation 
och åtgärder när patienter försämrats i sitt hälsotillstånd. Utredningarna med 
planerade eller vidtagna åtgärder har varit godkända av IVO (Inspektionen för vård och 
omsorg).   

Beslut på åtgärder för att minska risken för liknande händelser har bl.a. varit att 
införa de strukturerade besluts- och rapporteringsstöden ViSam och SBAR för 
kommunikation mellan vårdpersonal.  

Under året identifierades också stora brister i läkemedelshantering och 
dokumentation på ett enskilt boende. Bristerna var stora både utifrån en enskild 
sjuksköterskas agerande men också strukturella brister i organisation och ledning 
kunde härledas längre tillbaka i tiden. Händelsen anmäldes som ett enskilt ärende 
till IVO.  
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Informationssäkerhet  
Närmaste chef ansvarar för att beställningar och ändringar av behörigheter till 
verksamhetssystemet omgående rapporteras till systemförvaltare. Behörigheter i 
HSA-katalogen kontrolleras av HSA-ansvarig varje månad. Loggkontroller utförs av 
med stickprovskontroller där man kontrollerar att medarbetaren endast loggat in i 
patientjournaler där man haft en pågående vårdrelation. Loggkontrollerna har inte 
visat någon otillåten inloggning, dock finns ingen struktur för genomförda 
loggkontroller vilket måste åtgärdas. 

Under året har ingen strukturerad journalgranskning gjorts.  

 

 

4. RESULTAT OCH ANALYS  
 

Avvikelser  

 
Avvikelser inom sektor välfärd 

Antalet rapporterade avvikelser redovisas för hela sektor välfärd. Av de 4138 
avvikelserna är endast 47% färdigutredda vilket indikerar att avvikelsearbetet inte 
prioriteras ute i verksamheterna och risk finns att systemfel och strukturella brister 
inte uppmärksammas. 825 avvikelser är inte kategoriserade vilket gör att redovisade 
siffror för varje kategori är osäkra. 
 

Kategori 2020 2019 2018 

Läkemedel 1046 886 609 

Övrig hälso- och sjukvård     85 100   15 

Fall/risk för fall 1681 1580 1616 

Avvikelser socialtjänst/LSS myndighet     49    

Avvikelser socialtjänst/LSS utförare   232   

Ej personrelaterade händelse     86    

Fysisk miljö, utrustning, teknik     75   

Informationssäkerhet     59   

Ej kategoriserade avvikelser   825   

totalt 4138 4040  

 
 

Avvikelser i Närvårdssamverkan  

Kommunen hanterat 112 avvikelser. Av dessa har 99 st. upptäckts i kommunen,  
7 har upptäckts på SÄS, 4 på Närhälsan och 1 hos privat vårdgivare. 
Vanligaste avvikelsen som upptäcks rör samverkan vid informationsöverföring och  
informationsöverföring/kommunikation. Därefter kommer vård och behandling, främst  
läkemedel och ordinationer i vårdens övergångar. 
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Vårdhygien och vårdrelaterade infektioner 
 

Pandemin drabbade kommunens patienter och brukare med i huvudsak fyra större 
utbrott fördelat på två äldreboenden och två hemtjänstområden. Utöver det har 
enstaka patienter och brukare konstaterats positiva på övriga enheter. Åtgärder som 
rätt användande av skyddsutrustning, säkra besök och ändrade städrutiner på 
boenden, utbildningsinsatser, hygienombudsträffar, särskild korttidsavdelning, 
särskilt team för stöttning och kollegial handledning, har bidragit till begränsad 
smittspridning. Intensivt arbete med provtagning och smittspårning har bidragit till 
tidig upptäckt av smittade personer.   
Efter pandemins utbrott har inte ett enda utbrott av magsjuka skett vilket annars är 
vanligt under vinterhalvåret.  

 
Under året har regelbunden samverkan skett med vårdhygieniska enheten på SÄS 
och de har också varit ute på vissa av kommunens enheter för att på plats informera 
och diskutera lämpliga åtgärder utifrån att minska risk för smittspridning.  
Vårdhygieniska enheten har genomfört en hygienrond utifrån fastställt protokoll på 
kommunens korttidsenhet. Resultatet visade god vårdhygienisk standard.  
 
Kontroll av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler har under året gjorts genom  

att delta i SKR:s nationella mätning. Observation gjordes under oktober månad i 65 vård- 

och omsorgssituationer. Resultatet visar på mycket god följsamhet även jämfört med andra 

kommuners resultat: 

 

 
 
 
Desinfektion och rengöring av medicinteknisk utrustning 

Beslutet som togs 2019 för upphandling av nya diskdesinfektorer samt serviceavtal 
för befintliga maskiner har påbörjats men är inte helt klart i slutet på året. Den 
uteblivna servicen har resulterat i onödigt slitage på maskinerna, akutreparationer, 
merarbete för sjuksköterskor och brist i patientsäkerheten med risk för 
smittspridning.  
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Läkemedelshantering och välfärdsteknik 

Digitala loggningsbara lås på läkemedelsskåp har nu installerats i alla lägenheter på 
vård- och omsorgsboenden för äldre. I ordinärt boende förekommer fortfarande 
låsbara skrin med en osäker nyckelhantering men test och införande av skåp med 
digital låsanordning påbörjas under 2021. Inom funktionshinder och socialpsykiatri 
behöver en översyn göras för att kartlägga behov av en säker förvaring.  
Digital signering av givna läkemedel och andra åtgärder som delegeras till vård och 
omsorgspersonal har haft flera pilotprojekt som fått avbrytas.  
 
 

Demensvård - BPSD-registret  
BPSD-registret används för att individanpassa omvårdnadsåtgärder inom 
demensvården för personer med Beteendemässiga Psykiatriska Symtom vid 
Demenssjukdom. För att använda registret krävs en tvådagars utbildning som 
certifierar behörighet och säkerställer kompetens. Sen 2012 har kommunen utbildat 
ca 130 administratörer men arbetssättet har inte tagit fart till att vara en naturlig del 
i verksamheterna.   
Idag finns ca 45 aktiva användare fördelat bland legitimerad personal, enhetschefer 
och omvårdnadspersonal. Användare finns på alla boenden inom äldreomsorgen. 
Trots den stora utbildningsinsatsen så har inte arbetet med att använda registret i 
omvårdnadsarbetet fått fart.  
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Munhälsa  

 
Nödvändig tandvård   

Vård och omsorgstagare med omfattande behov av kan ha rätt till intyg om N-
tandvård (nödvändig tandvård), vilket innebär att personen betalar samma 
patientavgifter som i övrig regional hälso- och sjukvård. Sjuksköterska eller 
handläggare bedömer om personen är berättigad till intyget som även ger rätt till en 
årlig munhälsobedömning av tandhygienist.  
 

 
  

 

Munhälsobedömningar 

Positivt är att många tackat ja till att få en munhälsobedömning men få har fått det  

då pandemin satte stopp för tandvårdens förebyggande insatser som innebär besök 

i den enskildes hem.  

 

 
 

Utbildning 

 Regionen erbjuder årlig utbildning i munhälsa till alla personalgrupper men pga. 

 pandemin har inga utbildningar genomförts under 2020.  
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Palliativ vård - palliativregistret   
  

Svenska palliativregistret är ett nationellt kvalitetsregister som är till för att 
förbättra vården i livets slut. Efter att en person avlidit besvaras en enkät om hur 
vården varit sista veckan i livet. Resultatet kan användas för att se vilken kvalitet 
vården håller och vad som behöver förbättras.   
Ett nationellt mål är att 70% av inträffade dödsfall ska registreras oavsett var 
dödsfallet sker. Under 2020 registrerades ca 73% vilket är en förbättring jämfört 
med 61% 2019 
 
 

 
 

Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer och måltal 
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Vårdprevention - Senior alert   
Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister där äldre personer kan registreras för 
att identifiera risker och orsaker för fall, trycksår, undernäring, ohälsa i munnen och 
blåsdysfunktion. Registreringen ger förslag på förebyggande åtgärder samt ges 
möjlighet till uppföljning och utvärdering på ett strukturerat sätt. 

Under året har 175 personer riskbedömts, föregående år var antalet 140 personer. I 
92% av riskbedömningarna upptäcktes någon form av risk.  

  

  Grönt = uppfyller det vårdpreventiva arbetet väl. 
  Gult    = förbättringsområde 

 

   

5. MÅL OCH STRATEGIER för kommande år  
 

     Fortsatta utvecklingsområden att prioritera i förbättringsarbete gällande        
     patientsäkerhet;  

  

• Avvikelseprocessen implementering 
• Bedömnings- och rapporteringsstöd mellan vårdpersonal 
• Delegeringsförfarandet till omvårdnadspersonal  
• Demensvård 
• Läkemedelshantering  
• Palliativ vård 
• Pågående projekt med patientjournal 
• Vårdhygien 
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Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2022 
Dnr 2018/7 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Ulricehamns kommun godkänner förlängningen av Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-
2022. 
 
Sammanfattning 
Statsbidragen inom området psykisk hälsa är utformade som stimulansmedel för 
utvecklings- och förstärkningsinsatser inom olika områden. Krav och innehåll specificeras i 
årliga överenskommelser mellan Socialdepartementet och SKL. En särskild del i 
överenskommelsen handlar om och ställer krav på utvecklingsarbete och samarbete mellan 
regionen och länets 49 kommuner. Kravet att ta fram regionala handlingsplaner syftar till att 
stärka kommuner och regioner att främja psykisk hälsa och ömsesidigt arbete för att minska 
psykisk ohälsa.  
 
Uppföljning av handlingsplanen 2019 visade att målen fortfarande är aktuella. Därför har 
den länsgemensamma styrgruppen för gemensam handlingsplan för psykisk hälsa i Västra 
Götaland ställt sig den 15 oktober 2020 bakom en förlängning av den gällande 
handlingsplanen till och med 2022, med mindre revideringar. Direktionen för Boråsregionen 
Sjuhärads kommunalförbund behandlande ärenden den 12 februari 2021 och översänder sitt 
beslut och rekommenderat förslag till kommunen. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelsen 2021-03-18 från socialchef  
2 Protokollsutdrag § 6 210212 Handlingsplan Psykisk hälsa i Västra Götaland 2018-2022 
3 Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland 2018-2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ulricehamns kommun godkänner förlängningen av Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-
2022. 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2021-03-18 

Tjänsteskrivelse Handlingsplan för psykisk hälsa 
2018-2022 
Diarienummer 2018/7, löpnummer 855/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ulricehamns kommun godkänner förlängningen av Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-
2022. 
 
Sammanfattning 
Statsbidragen inom området psykisk hälsa är utformade som stimulansmedel för 
utvecklings- och förstärkningsinsatser inom olika områden. Krav och innehåll specificeras i 
årliga överenskommelser mellan Socialdepartementet och SKL. En särskild del i 
överenskommelsen handlar om och ställer krav på utvecklingsarbete och samarbete mellan 
regionen och länets 49 kommuner. Kravet att ta fram regionala handlingsplaner syftar till att 
stärka kommuner och regioner att främja psykisk hälsa och ömsesidigt arbete för att minska 
psykisk ohälsa.  
 
Uppföljning av handlingsplanen 2019 visade att målen fortfarande är aktuella. Därför har 
den länsgemensamma styrgruppen för gemensam handlingsplan för psykisk hälsa i Västra 
Götaland ställt sig den 15 oktober 2020 bakom en förlängning av den gällande 
handlingsplanen till och med 2022, med mindre revideringar. Direktionen för Boråsregionen 
Sjuhärads kommunalförbund behandlande ärenden den 12 februari 2021 och översänder sitt 
beslut och rekommenderat förslag till kommunen. 
 
 
Ärendet 
Statsbidragen inom området psykisk hälsa är utformade som stimulansmedel för 
utvecklings- och förstärkningsinsatser inom olika områden. Krav och innehåll specificeras i 
årliga överenskommelser mellan Socialdepartementet och SKR. En särskild del i 
överenskommelsen handlar om och ställer krav på utvecklingsarbete och samarbete mellan 
regionen och länets 49 kommuner.  
 
Kravet att ta fram regionala handlingsplaner syftar till att stärka kommuner och regioner att 
främja psykisk hälsa och ömsesidigt arbete för att minska psykisk ohälsa. Var och en av 
huvudmännen får ekonomiskt stöd för att stärka sina egna insatser inom området och för det 
gemensamma arbetet att ta fram en regional handlingsplan. Varje enskild huvudman 
ansvarar för rapportering och redovisning till SKR.  
 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har 18 december 2017 beslutat att 
rekommendera medlemskommunerna att godkänna handlingsplan för psykisk hälsa 2018-
2020. Ulricehamns kommun godkände handlingsplanen. 
 
Uppföljning av handlingsplanen 2019 visade att målen fortfarande är aktuella. Därför har 
den länsgemensamma styrgruppen rekommenderat huvudmännen att förlänga 
handlingsplanen till och med 2022. Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har 12 
februari 2021 beslutat att rekommendera medlemskommunerna att godkänna förlängning av 
Handlingsplan för psykisk hälsa till och med 2022.  
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Förändringarna som har skett i handlingsplanen är att sex indikationer har tillkommit. Dessa 
indikationer är: 

- Andel äldre med äldreomsorg som har besvär av ängslan, oro och ångest, 
- Andel äldre med äldreomsorg som uppger att de brukar bli bra bemötta av personal, 
- Rekommenderad behandling vid psykiatriskt tillstånd, 
- Föräldraprogram om alkohol och droger i grundskolan, 
- Andel barn och unga som får en första bedömning vid BUP inom 30 dagar, 
- Andel barn och unga som fått bedömning och vård för psykisk ohälsa/sjukdom på en 

vårdcentral. 

Några av länsgemensamma aktiviteterna har slutförts:  
- Revidering av länsgemensamma riktlinjen och stödmaterial genomförd 2020, 
- Digital SIP finns i IT-stödet SAMSA, 
- Uppdra åt brukarorganisationer att följa arbetet med SIP. Rapport är framtagen, 

brukarrevision av samordnad individuell plan (SIP) i Västra Götaland 2018, 
- Länsgemensamt inriktningsdokument för regionen och kommunerna i Västra 

Götaland för organiserat integrerat arbete för personer med psykisk ohälsa, missbruk 
och beroende är framtaget 2020, 

- Överenskommelse om samverkan för barn och ungas hälsa fastställs 2020, 
- Länsgemensam handlingsplan för suicidprevention framtagen 2020. 

 
 Tre indikationer har utgått:  

- Indikationerna som har utgått är Antal personer med missbruk och/eller beroende 
utskrivna enligt LVM, 

- Undvikbara slutenvårdstillfällen, 
- Standardiserade bedömningsmetoder. 

 
Förvaltningen har inga synpunkter på samarbetsavtalet och föreslår att Ulricehamns 
kommun godkänner förlängning av Handlingsplan för psykisk hälsa till och med 2022. 
 
Beslutsunderlag 
1 Protokollsutdrag § 6 210212 Handlingsplan Psykisk hälsa i Västra Götaland 2018-2022 
2 Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland 2018-2022 

 
Beslut lämnas till 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
Socialchef 
 
 
 

Magnus Andersson Naumann Nathalie Johansson 
Socialchef Utredare 
Sektor välfärd Sektor välfärd 
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Direktionen 
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Justerare Utdragsbestyrkande 
 

§ 6 Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland 2018-2022 
Diarienummer: 2021/SKF0104 
 
Beslut 
Direktionen ställer sig bakom en förlängning av Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland 2018–
2022 och rekommenderar medlemskommunerna att ta beslut om handlingsplanen 
 
Sammanfattning 
Sedan 2016 finns i Västra Götaland en strukturerad samverkan mellan huvudmännen på 
länsövergripande nivå. Detta har varit ett krav och en förutsättning för de statsbidrag som lämnats. 
2017 fattade huvudmännen beslut om en gemensam handlingsplan för psykisk hälsa för åren 2018–
2020. Handlingsplanen togs fram i samverkan mellan Västra Götalandsregionen, de 49 kommunerna 
samt Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg och Västra Götaland (NSPHiG) inom ramen för 
vårdsamverkan. Handlingsplanen syftar bland annat till att stärka kommuner och regioner i arbetet 
med att främja psykisk hälsa och gemensamt arbeta för att minska den psykiska ohälsan.  
 
2019 gjordes en fördjupad analys som gav stöd för ett fortsatt arbete och handlingsplanen föreslås 
därför förlängas t o m 2022. Den länsgemensamma styrgruppen för handlingsplan psykisk hälsa 
ställde sig den 15 oktober bakom en förlängning av handlingsplanen med mindre revideringar. 
Bedömningen var att målen är fortsatt aktuella och det är nu arbetet börjar göra skillnad.  
 
Syftet med handlingsplanens mål, aktiviteter och indikatorer är att sätta ljus på områden där vi i 
Västra Götaland vill bli bättre. Handlingsplanen skapar en grund för att utveckla våra gemensamma 
insatser med tidig samordning och sömlösa vårdövergångar samt god samverkan.  
 
För att undvika glapp i samverkan och säkerställa att det finns gemensamma mål och strategier efter 
2022 behöver ett parallellt arbete med att utarbeta en handlingsplan för 2023 och framåt påbörjas. 
 
Expedieras till 
Medlemskommunerna 
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Innehåll

Bakgrund
År 2016 slöt regeringen och Sveriges Kommuner 
och Regioner (SKR) överenskommelsen “Stöd 
till riktade insatser inom området psykisk hälsa”. 
Överenskommelsen syftar bland annat till att stärka 
kommuner och regioner i arbetet med att främja 
psykisk hälsa och ömsesidigt arbeta för att minska 
den psykiska ohälsan. Huvudmännen får ekonomiskt 
stöd för att stärka och utveckla sina insatser inom 
området och för det gemensamma arbetet att ta 
fram regionala handlingsplaner.

Denna handlingsplan är gemensam för  Västra 
Götalandsregionen (VGR), de 49 kommunerna via 
kommunalförbunden och  VästKom samt Nationell 
Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg och  Västra 
Götaland (NSPHiG). Den gemensamma arenan är 
vårdsamverkan regionalt, delregionalt och lokalt.

Förlängd handlingsplan

Uppföljning av handlingsplanen 2019 visade att målen 
fortfarande är aktuella. Därför har den länsgemensamma 
styrgruppen rekommenderat huvudmännen att förlänga 
handlingsplanen till och med 2022. 

Uppdraget för delregional vårdsamverkan att realisera 
handlingsplanen utifrån delregionala strategier och 
prioriteringar fortsätter som tidigare.

Förändringarna
Sex indikatorer har tillkommit. De nya indikatorerna 
är markerade i i dokumentet med “NY!”. Några av 
de länsgemensamma aktiviteterna har slutförts vilket 
framgår under respektive aktivitet. 

Tre indikatorer har utgått: Antal personer med missbruk 
och/eller beroende utskrivna enligt LVM, Undvikbara 
slutenvårdstillfällen och Standardiserade bedömningsmetoder 
för föräldraförmåga. 

Förlängd! 
Med mindre justeringar

www.vardsamverkan.se/ 
handlingsplanpsykiskhalsa
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Vi sätter ljus på skavet
Den mänskliga rättigheten till bästa uppnåeliga fysiska 
och psykiska hälsa gäller för alla människor som bor, 
verkar och vistas i  Västra Götaland. Samverkan över 
organisatoriska gränser med människan i centrum, är en 
förutsättning för att uppnå detta. 

Anställda och politiker inom regionens alla delar och 
i alla kommuner gör sitt bästa – det tas fram planer, 
det satsas, det följs upp och det utvecklas.  Var och 
en för sig går det ganska bra, ibland riktigt bra, men i 
mötet oss emellan skaver det ibland. De organisatoriska 
gränserna blir hinder och det är svårt att se förbi 
dem för att istället se till den enskildes behov.  Vi vet 
dessutom ofta väl var det skaver och det skiljer sig inte 

åt om vi befinner oss i stora Göteborg, i något mindre 
Skövde eller i lilla Dals-Ed. I arbetet med att ta fram 
handlingsplanen har vi lagt mycket tid på att identifiera 
och sätta ljus på områden där det skaver extra mycket, 
där vi alla vill åt samma håll, där alla måste bidra och 
göra det samtidigt. 

Syfte med handlingsplanen
Med handlingsplanens mål, aktiviteter och indikatorer 
för uppföljning vill vi sätta ljus på frågor där vi vill bli 
bättre i hela Västra Götaland. Handlingsplanen skapar en 
grund för att utveckla våra gemensamma insatser med 
tidig samordning och sömlösa vårdövergångar samt god 
samverkan.

Process för framtagande 
Organisation
Att i en handlingsplan formulera sig tillsammans så
att alla nivåer – regionalt, delregionalt och lokalt –
strävar åt samma håll ställer krav på gemensamma
strukturer. På strategisk övergripande nivå mellan de
49 kommunerna och Västra Götalandsregionen finns
sedan 2012 en struktur för ledning i samverkan. 

År 2017 förändrades sammansättningen och 
gruppen benämns nu Vårdsamverkan Västra Götaland 
(VVG). Deltagare i VVG är en representant från 
varje huvudman (kommun och region) utsedda via 
delregional vårdsamverkan. Uppdraget är att identifiera 
gemensamma behov, utgöra stöd för kunskapsutveckling, 
stödja samordning och skapa förutsättningar för länets 
utveckling inom välfärdsområdet.

Sedan hösten 2016 finns en särskild styrgrupp för
handlingsplanen för psykisk hälsa. Styrgruppen ska följa
utvecklingen och genomförandet av handlingsplanens
delar och ansvara för återrapportering såväl till VVG
som till de delregionala vårdsamverkansorganisationerna.
I styrgruppen finns representanter från de sex
vårdsamverkansområdena från specialistpsykiatri,
primärvård och kommun. I styrgruppen ingår även
NSPHiG och representant från VGR:s avdelning Social 
hållbarhet. Styrgruppen leds av representanter från 
VästKom och VGR:s koncernstab hälso- och sjukvård.

Arbetet med prioritering av mål har skett på bred
front med deltagande tjänstemän från kommun och
region från samtliga vårdsamverkansområden i syfte
att skapa delaktighet och förankring i det arbete som
ska göras. Dialoger har förts med samarbetspartners,
brukarföreträdare, representanter från HBTQ-
communityt och nationella minoriteter.

Fokusområden 
Regeringen har i sin strategi för området psykisk hälsa 
pekat ut fem fokusområden som särskilt viktiga. Dessa 
anges även i den nationella överenskommelsen och 
sammanfattar olika delar inom områden som är viktiga 
att fokusera på utifrån befolkningens behov för främja 
psykisk hälsa, motverka psykisk ohälsa och erbjuda 
effektiva insatser till de som drabbats. 

De fem fokusområdena har legat till grund för arbetet 
med framtagandet av handlingsplanens mål och 
målsättningen har varit att formulera minst ett mål för 
varje fokusområde.

 Förbyggande och främjande arbete 

 Tillgängliga tidiga insatser

 Enskildas delaktighet och rättigheter

 Utsatta grupper

 Ledning, styrning och organisation
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Genomförande  
Delregional vårdsamverkan har ansvar för genomförande 
av de mål som är definierade i handlingsplanen. Det 
ska beskrivas i en genomförandeplan med delregionala 
och/eller lokala aktiviteter för att nå målen. En 
delregional genomförandeplan möjliggör anpassningar 
till de geografiska och befolkningsmässiga skillnader 
som finns i länet och hur arbete ska ske tillsammans 
med t ex privata vårdgivare, samarbetspartners och 
brukarföreträdare på lokal nivå. 

Länsgemensamma aktiviteter kommer ske inom ramen 
för några av målen.

Uppföljning
Styrgruppen ansvarar för uppföljning av handlingsplanen. 
För att följa handlingsplanens 15 mål över tid har 
uppföljningsindikatorer valts ut. Målsättningen är att 
indikatorerna ska göra det möjligt att jämföra processer 
och resultat, och därigenom stimulera och initiera 
förbättringsarbete.

Till stöd för arbetet med uppföljning finns en
användarmanual och ett excel-ark för
baslinjemätning. Dessa finns att hämta på
www.vardsamverkan.se. Här publiceras också 
resultatet av de årliga uppföljningarna. 

Regionens 
verksamheter

 

 

Kommunerna i 
Västra Götaland

Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG)

Politiska samrådet (SRO)

Delregional vårdsamverkan

Styrgrupp  
Psykisk hälsa

Samverkan för psykisk hälsa i Västra Götaland



5

1. Förbyggande och främjande arbete 

2. Tillgängliga tidiga insatser

Indikatorer
• Antal suicid i befolkningen.
• Antal suicidförsök i befolkningen.
• Handlingsplan för suicidprevention.

Länsgemensam aktivitet
• Länsgemensam handlingsplan för 

suicidprevention ska tas fram i enlighet 
med Folkhälsomyndighetens uppdrag.

 Framtagen 2020: Det goda livet i 
Västra Götaland – Handlingsplan för 
suicidprevention 2020-2025.

Nollvision om suicid i Västra Götaland

Äldre personer med psykisk ohälsa ska få 
rätt vård och stöd

Mål 
1.1

Varje år tar cirka 200 personer i Västra Götaland sitt eget liv. 
Bakom varje fullbordat suicid går det tio allvarliga försök och 
bakom statistiken döljer sig psykisk ohälsa som kan förebyggas 
genom samverkan över verksamhetsgränser. Det kan handla om 
att tidigt uppmärksamma varningssignaler, identifiera, ge stöd 
och behandling till grupper i särskilt utsatta situationer och att 
utbilda personal. Ingen i Västra Götaland ska behöva se suicid 
som en utväg.

Indikatorer
• Aktuella rutiner för samordning inom 

äldreomsorgen.
• Förskrivning av antidepressiva läkemedel i 

befolkningen.
• NY! Andel äldre med äldreomsorg som 

har besvär av ängslan, oro eller ångest.

Mål  
2.1 

Åldrandet i sig innebär en ökad risk för både fysiska och 
psykiska sjukdomar. Depression och ångest är vanligt hos äldre 
personer och cirka en femtedel av den äldre befolkningen 
lider av psykisk ohälsa, vilket gör att vi kan tala om det som 
ett folkhälsoproblem. Psykisk ohälsa är dock inte en del av det 
naturliga åldrandet och äldre är i behov av evidensbaserade 
insatser precis som alla andra åldersgrupper. Social gemenskap, 
fysisk aktivitet och bra matvanor kan förebygga ohälsa. Psykisk 
ohälsa bland äldre behöver uppmärksammas för att fler ska få 
rätt vård, stöd och behandling.

Fokusområden och mål för vuxna
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3. Enskildas delaktighet och rättigheter

Personer som har behov av samordnade 
insatser ska ha en SIP

Indikatorer
• Upprättande av SIP i befolkningen.
• Uppföljning av SIP i befolkningen.
• Rutin för information om SIP.

Länsgemensam aktivitet
• Vid behov revidera den länsgemensamma 

riktlinjen och stödmaterialet för SIP. 
 Revidering genomförd 2020.

• Från länsgemensam styrgrupp för handlingsplan 
psykisk hälsa framföra vikten av digitalt stöd för 
SIP till Styrgrupp IT i  Väst (SITIV). 

 Digital SIP finns i IT-stödet SAMSA.
• Uppdra åt brukarorganisationer att följa arbetet 

med SIP – hur blir det för den enskilde?
 Rapport framtagen: “Jag lever mitt liv mellan 

stuprören” Brukarrevision av Samordnad 
Individuell Plan (SIP) i Västra Götaland 2018.

Mål  
3.1 

Sedan 2010 är det lagstiftat, både i socialtjänstlagen 
och hälso- och sjukvårdslagen, att kommun och 
region ska upprätta en samordnad individuell plan 
(SIP) när en person har behov av insatser från båda 
huvudmännen. En SIP säkerställer att den enskilde får 
sina behov tillgodosedda när flera aktörer ansvarar 
för insatser. En SIP gör den enskilde och närstående 
delaktiga i planeringen av insatser från hälso- och 
sjukvård och socialtjänst och ansvarsfördelningen blir 
tydlig. SIP är också ett bra verktyg för samordning 
mellan verksamheter inom en huvudman. 

Brukarföreträdare ska vara delaktiga  
i utvecklingsarbete

Indikatorer
• Systematiskt samarbete med 

brukarorganisationer.

Mål  
3.2 

Den enskildes egna upplevelser behöver tas tillvara för att 
kunna utveckla ett kunskapsbaserat arbetssätt. Delaktighet 
i sin egen hälsa och vård är en mänsklig rättighet och en 
hälsofrämjande faktor. Inflytandet behövs på lokal, delregional, 
regional och nationell nivå och varje insats behöver 
betraktas ur den enskildes perspektiv. De som berörs av 
insatser ska i så hög utsträckning som möjligt kunna påverka 
verksamhetsutveckling och definiera vad god kvalitet är. 

Tips!  
Informations- och arbetsmaterial för SIP i Västra Götaland finns på 
www.vardsamverkan.se/sip
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Personer med missbruk, psykisk ohälsa 
och/eller komplex problematik ska få 
integrerade insatser

Mål  
4.2

5. Ledning, styrning och organisation

Invånare ska få tillgång till evidensbaserade 
metoder inom vård, stöd och behandling 

Indikatorer
• Standardiserade bedömningsmetoder 

inom missbruk- och beroendeverksamhet.
• Standardiserade bedömningsmetoder för 

utredning av alkoholmissbruk.
• Standardiserade bedömningsmetoder för 

utredning av drogmissbruk.
• Ny! Rekommenderad behandling vid 

psykiatriskt tillstånd.

Länsgemensam aktivitet
• Inrättande av regionalt resurscentra för 

psykisk hälsa.

Mål  
5.1

Evidens innebär bästa sammantagna vetenskapliga stöd 
och bevis om insatsers effekt. Det är en utmaning för 
verksamheterna att dra nytta av vetenskap och kunskap som 
finns och systematiskt tillämpa den. Samtidigt är det av yttersta 
vikt att främja spridningen av evidensbaserade metoder 
och bromsa användningen av ineffektiva metoder och rent 
av skadliga insatser. Det gäller att hushålla med resurserna 
genom att satsa på de metoder som gör störst nytta. Det 
finns nationella riktlinjer för målgrupper som är gemensamma 
för huvudmännen och som ger rekommendationer om vilka 
behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och 
omsorg bör satsa på. 

Indikatorer
• Case management till personer med psykisk 

sjukdom.
• Aktuella rutiner för samordning inom 

socialtjänsten.

Länsgemensam aktivitet
• Uppföljning av delregionala/lokala 

tillämpningar av “Överenskommelse om 
samarbete mellan  Västra Götalandsregionen 
och kommunerna i  Västra Götaland kring 
personer med psykisk funktionsnedsättning 
och personer med missbruk”. 

Den enskilde ska få vård, stöd och insatser som upplevs som en 
väl fungerande helhet. Det är viktigt att personer med två eller 
flera sjukdomstillstånd samtidigt (samsjuklighet) får vård och 
behandling parallellt och samordnat.  Vård- och stödinsatser från 
olika aktörer i kommun och region kan också behöva integreras 
för att möta den enskildes behov. Insatserna ska syfta till att 
förhindra utveckling av allvarliga tillstånd och ytterst bidrar till 
undvika slutenvård.

4. Utsatta grupper

Ingen ska diskrimineras eller uppleva negativt 
bemötande i kontakterna med kommunerna och 
regionen 

Indikator
• Klagomål med avseende på bemötande 

inom socialtjänst och sjukvård.
• Ny! Andel äldre med äldreomsorg som 

uppger att de brukar bli bra bemötta av 
personalen.

Länsgemensam aktivitet
• Se över och, vid behov, ta fram 

länsgemensamt utbildningsmaterial 
om t ex rättighetslagstiftning och 
diskrimineringsgrunder.

Mål  
4.1

Det finns sju diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens 
diskrimineringsförbud: kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Personal ska få 
ökad kunskap om hur gruppers utsatthet, bl a minoritetsstress 
och skillnader i psykisk hälsa, kan relateras till att personer 
bryter mot normer utifrån exempelvis sexuell läggning, 
könsidentitet och nationellt ursprung. Kunskapen om mänskliga 
rättigheter, normativt bemötande och hur det påverkar individer i 
enskilda möten ska också öka.
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Alla elever ska lämna grund- och 
gymnasieskolan med godkända betyg

Indikatorer
• Andel elever som fullföljt 

gymnasieutbildningen inom tre år.
• Andel elever utan godkända betyg från åk 9.
• Andel elever med betydande frånvaro från 

skolan.

Mål 
1.2

Att klara godkänt resultat i skolan är en stark faktor för god hälsa 
senare i livet. En fjärdedel av varje årskull går inte ut gymnasiet 
i  Västra Götaland idag. Samtidigt är det en viktig förutsättning 
att ha gymnasiekompetens för att kunna leva ett självständigt liv. 
Elever med hög frånvaro måste uppmärksammas tidigt och ges 
det stöd de behöver för att närvara i skolan. Det är viktigt att 
utveckla närvarofrämjande åtgärder och arbetssätt i samverkan. 

Fokusområden och mål för barn och unga

1. Förbyggande och främjande arbete 

Indikatorer
• Manualbaserad insats för föräldrastöd.
• Ny! Föräldraprogram om alkohol och 

droger i grundskolan.

Föräldrar ska erbjudas stöd under barnets 
hela uppväxt 

Mål 
1.1

Föräldrar är viktiga i varje barns liv. De påverkar förutsättningarna 
för barnets fysiska och psykiska hälsa och utveckling i stort. 
Därför är det viktigt att ge föräldrar och vårdnadshavare stöd 
utifrån sina och barnens behov när det behövs.  Det kan gälla 
föräldrar till barn med funktionsnedsättning eller föräldrar med 
psykisk ohälsa och/eller missbruk. Verksamheter som arbetar 
med barn och som möter föräldrar behöver kunna erbjuda 
föräldrarna anpassat stöd under barnets hela uppväxt, 0-18 år. 



9

2. Tillgängliga tidiga insatser 

Barn och unga med psykisk ohälsa ska få rätt 
insatser i rätt tid

Förebygga och uppmärksamma bruk av 
alkohol och narkotika bland unga 

Indikatorer
• Barn och unga med psykiatrisk diagnos 

som vårdats i slutenvård.
• Standardiserade bedömningsmetoder 

för utredning av missbruk.
• Ny! Andel barn och unga som får en 

första bedömning vid BUP inom 30 
dagar. 

• Ny! Andel barn och unga som fått 
bedömning och vård för psykisk 
ohälsa/sjukdom på en vårdcentral.

Indikatorer
• Andel elever med riskkonsumtion av 

alkohol i åk 9.
• Andel elever med riskkonsumtion av 

alkohol i gymnasiet år 2.
• Andel elever som någon gång använt 

narkotika i åk 9.
• Andel elever som någon gång använt 

narkotika i gymnasiet år 2.

Länsgemensam aktivitet
• Sammanställa kunskap och ta fram 

ett regionalt inriktningsdokument 
för integrerade verksamheter/
mottagningar för unga.

 Framtaget 2020: Länsgemensamt 
inriktningsdokument för regionen 
och kommunerna i Västra Götaland 
för Organiserat integrerat arbete för 
personer med psykisk ohälsa, missbruk 
och beroende.

Mål  
2.1 

Mål  
2.2 

Att tidigt identifiera psykisk ohälsa hos barn och unga kan förhindra 
utveckling av allvarliga problem. Det som ofta benämns som “första 
linjen” är de funktioner eller verksamheter som har i uppgift att först 
ta emot barn, ungdomar eller familjer som söker hjälp när ett barn 
har problem eller mår dåligt. Barn och föräldrar ska veta vart de ska 
vända sig. Därför behöver första linjen för barn och ungas psykiska 
hälsa vara definierad och känd. En bra första linje är tillgänglig, utgår 
från barnets bästa och sätter barn och familj i centrum. Den hjälper 
barn och unga genom att kunna identifiera problem, behandla lindriga 
problem, remittera vidare när det behövs och säkerställa att alla barn 
och unga får tidig och högkvalitativ hjälp.

Bruk av alkohol och narkotika kan påverka fysiskt, psykiskt och 
socialt välbefinnande. För att ge goda förutsättningar för ett gott 
vuxenblivande behöver missbruk tidigt uppmärksammas. Missbruk hos 
unga samspelar ofta med psykiska och sociala faktorer som påverkar 
missbruket och samsjukligheten är ofta hög. Det finns samband med 
individers livsvillkor och sociala sammanhang. Särskilt sårbara och 
viktiga att uppmärksamma är t ex hbtq-personer, ensamkommande/
nyanlända och barn till föräldrar med eget missbruk eller psykisk 
ohälsa. Det är viktigt att samordna insatser för unga som har kontakt 
med flera myndigheter och behandlingsverksamheter. I samverkan 
behöver kommun och hälso- och sjukvård utveckla former för att 
tidigt identifiera dessa unga. 
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3. Enskildas delaktighet och rättigheter

Tips!  
Informations- och arbetsmaterial för SIP i Västra Götaland finns på 
www.vardsamverkan.se/sip

Barn och unga som har behov av 
samordnade insatser ska ha en SIP

Indikatorer
• Upprättande av SIP i befolkningen 0-20 år. 
• Uppföljning av SIP i befolkningen 0-20 år.
• Rutin för information om SIP.

Länsgemensam aktivitet
• Revidering av  Västbus riktlinjer och 

stödmaterial.
 Överenskommelse om samverkan för 

barn och ungas hälsa fastställs 2020.

Mål  
3.1 

Sedan 2010 är det lagstiftat, både i socialtjänstlagen 
och hälso- och sjukvårdslagen, att kommun och region 
ska upprätta en samordnad individuell plan, SIP, när en 
person har behov av insatser från båda huvudmännen. 
I  Västra Götaland finns från 2020 en överenskommelse 
om samverkan för barn och ungas hälsa. I den har tidigare 
Västbus riktlinjer inarbetats. En SIP gör den enskilde och 
närstående delaktiga i planeringen av insatser från hälso- och 
sjukvård, socialtjänst och skola och ansvarsfördelningen blir 
tydlig. SIP är också ett bra verktyg för samordning mellan 
verksamheter inom en huvudman. 

Brukarföreträdare ska erbjudas delaktighet i 
utvecklingsarbete

Indikator
• Systematiskt samarbete med brukarorganisationer.Mål  

3.2 

Barns och ungas egna upplevelser behöver tas tillvara för 
att kunna utveckla ett kunskapsbaserat arbetssätt. Barn 
har rätt till delaktighet i alla frågor som berör dem enligt 
FN:s konvention om barnets rättigheter. Inflytandet behövs 
på lokal, delregional, regional och nationell nivå och varje 
insats behöver betraktas från barnets perspektiv. Barn, unga 
och deras vårdnadshavare ska i så hög utsträckning som 
möjligt kunna påverka verksamhetsutveckling och definiera 
vad god kvalitet är. 
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5. Ledning, styrning och organisation

Nollvision om suicid i Västra Götaland
Indikatorer
• Antal suicid i befolkningen 0-19 år.
• Antal suicidförsök i befolkningen 0-19 år.
• Handlingsplan för suicidprevention.

Länsgemensamma aktiviteter
• Länsgemensam handlingsplan för suicidpreven-

tion ska tas fram i enlighet med Folkhälsomyn-
dighetens uppdrag.

Framtagen 2020:  Det goda livet i Västra  
Götaland - Handlingsplan för suicidprevention 
2020-2025.

• Tillgängliggöra nationellt webbaserat verktyg 
(SPISS).

Mål  
5.1

I flera undersökningar uppger upp till åtta procent av flickorna 
och fyra procent av pojkarna att de någon gång försökt ta sitt 
liv. I  Västra Götaland sker i genomsnitt åtta till nio suicid per 
år i åldersgruppen 15-19 år. Bakom varje fullbordat suicid går 
det tio allvarliga försök och bakom statistiken döljer sig psykisk 
ohälsa som är viktig att uppmärksamma. Unga personer med 
förhöjd suicidrisk ska identifieras och erbjudas rätt hjälp i tid 
så att de inte försöker ta sitt liv. Detta sker genom utvecklad 
samverkan och samsyn mellan olika aktörer. Ingen i  Västra 
Götaland ska behöva se suicid som en utväg. 

4. Utsatta grupper

Ingen ska diskrimineras eller uppleva 
negativt bemötande i kontakterna med 
kommunerna och regionen 

Indikator
• Klagomål med avseende på bemötande 

inom socialtjänst och sjukvård.

Länsgemensam aktivitet
• Se över och, vid behov, ta fram 

länsgemensamt utbildningsmaterial 
om t ex rättighetslagstiftning och 
diskrimineringsgrunder.

Mål  
4.1

Det finns sju diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens 
diskrimineringsförbud: kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Personal 
ska få ökad kunskap om hur gruppers utsatthet, bl a 
minoritetsstress och skillnader i psykisk hälsa, kan relateras 
till att personer bryter mot normer utifrån exempelvis sexuell 
läggning, könsidentitet och nationellt ursprung. Kunskapen 
om mänskliga rättigheter, normativt bemötande och hur det 
påverkar unga i enskilda möten ska också öka.
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Revidering av kommunalt bostadstillägg för personer 
med funktionsnedsättning 
Dnr 2021/214 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Revideringen av regler för kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning 
antas. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-08 § 222 att anta regler för kommunalt bostadstillägg 
för personer med funktionsnedsättning (KBF). Förvaltningen har upptäckt att punkt 4.1 
grundläggande i styrdokument för kommunalt bostadstillägg för personer med 
funktionsnedsättning behöver tydliggöras. Samt göra ett förtydligande i bakgrunden vad KBF 
står för. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelsen 2021-04-08 från socialchef  
2 Styrdokument för kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Revideringen av regler för kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning 
antas. 
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Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2021-04-08 

Tjänsteskrivelse Revidering av kommunalt 
bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning 
Diarienummer 2021/214, löpnummer 1061/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Revideringen av regler för kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning 
antas. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-08 § 222 att anta regler för kommunalt bostadstillägg 
för personer med funktionsnedsättning (KBF). Förvaltningen har upptäckt att punkt 4.1 
grundläggande i styrdokument för kommunalt bostadstillägg för personer med 
funktionsnedsättning behöver tydliggöras. Samt göra ett förtydligande i bakgrunden vad KBF 
står för. 
 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-08 § 222 att anta regler för kommunalt bostadstillägg 
för personer med funktionsnedsättning (KBF). Bakgrunden var att kommunen byggt och hyrt 
nya bostäder både inom LSS och socialpsykiatri då det dels behövdes fler boenden och dels 
för att de boenden som fanns inte nådde upp till standard. Nya boenden innebär dock högre 
hyror och för att möjliggöra för målgruppen att bo i de nybyggda bostäderna fanns ett behov 
av ekonomiskt stöd för att klara av att betala de högre hyrorna. 
 
Förvaltningen har upptäckt att andra stycket, punkt 4.1 grundläggande i styrdokument för 
kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning behöver tydliggöras. Samt 
göra ett förtydligande i bakgrunden vad KBF står för. 

Förvaltningen förslår att ändra andra stycket, punkt 4.1 grundläggande till: 

KBF är ett komplement till de bostadsbidrag och bostadstillägg som Försäkringskassan och 
Pensionsmyndigheten handlägger. KBF utgår endast till personer som har ansökt och fått 
beviljat bostadsbidrag eller bostadstillägg hos Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten 
och ändå inte har minimibeloppet kvar efter att hyran är betald. Personen ska dessutom ha 
någon form av inkomst, till exempel aktivitets- eller sjukersättning. 

Förvaltningen förslår att lägga till denna meningen i punkt 1. Bakgrund:  

Kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning (KBF) är en frivillig 
ersättning som kommuner kan välja att betala ut för att främja självständigt liv för de 
personer det omfattar.  
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1 Bakgrund 
Målet med insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) ska vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Lagen ska främja jämlikhet i 
levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer den omfattar, vilket 
inkluderar bl.a. möjligheten att ha ett eget hem. Enligt socialtjänstlag (2001:453) är insatsen 
bostad med särskild service en rättighet för individer som inte själva kan tillgodose sina 
behov. I proposition 1999/93:159 framhålls att ingen annan faktor kan sägas ha så stor 
betydelse för känslan av den egna integriteten som den egna bostaden. Kommuner får med 
stöd av 2 kap 6 § Lagen om vissa kommunala befogenheter (2009:47) lämna enskilda hushåll 
ekonomiskt stöd i syfte att minska deras kostnader för att skaffa eller inneha en permanent 
bostad. 

 
Många personer med omfattande funktionsnedsättning tillbringar en stor del av sin dag i det 
egna hemmet och för dessa personer är en god bostad mycket betydelsefull. Att skapa 
förutsättningar som möjliggör för personer med funktionsnedsättning att flytta till egen 
bostad är av största vikt, men bostadsbristen och de dyra boendeformerna utgör idag 
betydande hinder. 
 
Kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning (KBF) är en frivillig 
ersättning som kommuner kan välja att betala ut för att främja självständigt liv för de 
personer det omfattar.  

 
 

2 Syfte 
KBF syftar till att underlätta för personer med funktionsnedsättning att få en ändamålsenlig 
bostad som är lämplig utifrån individens behov. Reglerna för KBF syftar till att förtydliga de 
förutsättningar som krävs för att få beviljat KBF i Ulricehamns kommun och är 
förvaltningens stöd för beslut i dessa ärenden. 

 
 

3 Kommunalt bostadstillägg för personer 
med funktionsnedsättning 
KBF är en frivillig ersättning som kommuner kan välja att betala ut för att främja ett 
självständigt liv för de personer det omfattar. Det är inte lagstyrt och kommunerna har 
således olika regler för tillägget och olika metoder för beräkning av det. 

 
KBF är individuellt och utgår från personens behov av, och förutsättningar för, att få en god 
bostad. Det påverkar inte hyressättningar och i kommunens nya bostäder blir hyran 
marknadsmässigt bestämd. Eftersom det länge varit brist på fullvärdiga, anpassade bostäder 
i kommunen ger modellen möjlighet att verkställa fler beslut om boende, trots att 
nybyggnationer och renoveringar ger högre hyror. Modellen ska garantera att alla har en 
miniminivå kvar att leva på och en god bostad som främjar ett självständigt liv. 



5

4. Regler för KBF i Ulricehamns kommun 
4.1 Grundläggande 

KBF kan utgå till person med funktionsnedsättning som är folkbokförd i Ulricehamns 
kommun och har beslut om bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad 
för vuxna enligt LSS eller SoL. 

 
KBF ska fungera som ett komplement till försäkringskassans (FK) bostadstillägg och/eller 
bostadsbidrag och dessa måste sökas i första hand. Först när hyran överstiger den maxhyra 
som FK betalar ut tillägg/bidrag för kan KBF bli aktuellt. 
 
KBF är ett komplement till de bostadsbidrag och bostadstillägg som Försäkringskassan och 
Pensionsmyndigheten handlägger. KBF utgår endast till personer som har ansökt och fått 
beviljat bostadsbidrag eller bostadstillägg hos Försäkringskassan eller 
Pensionsmyndigheten och ändå inte har minimibeloppet kvar efter att hyran är betald. 
Personen ska dessutom ha någon form av inkomst, till exempel aktivitets- eller 
sjukersättning. 

 
KBF ska säkra att person med hyra som överstiger Försäkringskassans maxhyra 
fortfarande har det av Socialstyrelsen fastställda minimibeloppet kvar att leva på. 

 
 

4.2 Gifta och sammanboende 

Sambor likställs med gifta när det gäller KBF. Om det på grund av omständigheterna är 
sannolikt att två personer är sambor, ska dessa likställas med sambor, om de inte kan visa att 
de inte är det. 

 
En person som är gift men stadigvarande lever åtskild från sin make likställs med en ogift 
person, om inte särskilda skäl talar emot detta. 

 
Om personen är gift eller sammanboende ska bådas inkomster och förmögenheter räknas 
med och kostnaden för boendet delas lika mellan dem. Även minimibelopp att ha kvar 
påverkas, enligt Socialstyrelsens årligen fastställda belopp för avgiftsberäkning 

 
4.3 Bostad och hyra 

KBF lämnas endast för bostad som i och med beslut om särskild bostad LSS/SoL anvisats 
den sökande. Bostaden ska vara anpassad och ändamålsenlig med hänsyn till personens 
behov. Till bostadskostnad räknas hyra inklusive uppvärmning. Hushållsel räknas inte. 

 
4.4 Inkomster 
Inkomster som tas med i beräkningen är samma som Försäkringskassan inkluderar 
vid beräkning av bostadstillägg; 

 
 Inkomst av tjänst 
 Inkomst av näringsverksamhet 
 Inkomst av kapital 
 Tillgångar 
 Vissa skattefria inkomster 

 
Om personen har en förmögenhet som överstiger 100 000 kronor räknas 15 % av den 
överstigande delen som inkomst. För gifta/sammanboende gäller 15 % på belopp som 
överstiger 200 000 kr. 
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4.5 Minimibelopp 
Socialstyrelsen fastställer varje år ett minimibelopp som anger vad person bör ha kvar att 
leva på efter att hyra och eventuella avgifter är betalda. För personer under 65 år har 
Ulricehamns kommun valt att göra en uppräkning av minimibeloppet med 10 %. 

 
 

4.6 Ansökan 
En ny ansökan ska göras årligen där följande uppgifter ska bifogas: 

 aktuella uppgifter om inkomst 
 aktuella uppgifter om boendekostnader 
 beslut om bostadstillägg och, eventuellt, särskilt bostadstillägg från försäkringskassan 

 
4.7 Beslut 
Beslutet som fattas ska vara skriftligt och det ska av beslutet framgå om ansökan avslås eller 
beviljas. Det ska också framgå av beslutet, om ansökan beviljas, hur stort belopp som 
kommer att utbetalas och när utbetalning kommer att ske. 

 
4.8 Utbetalning 
KBF utbetalas i förskott varje månad. Belopp som understiger 100 kronor per månad betalas 
inte ut. Bostadstillägget regleras på fakturan där hyran ingår. 

 
4.9 Omprövning 
Om nya uppgifter inkommer under tiden som beslut om KBF löper, eller om 
omständigheterna ändras, kan kommunen på egen hand ompröva beslutet om KBF. 

 
4.10 Överklagan 
Eftersom det inte finns en lagstadgad rätt till KBF fattas beslut utifrån dessa regler som 
fastställs av kommunfullmäktige. Personen kan ta beslutet till Förvaltningsrätten som har att 
ta ställning till lagligheten i beslutet, det vill säga göra en laglighetsprövning, och antingen 
undanröja eller fastställa beslutet. Beslutet kan inte ändras. 

 
4.11 Återbetalningsskyldighet 
En person kan bli återbetalningsskyldig om KBF har betalats ut felaktigt, eller med felaktigt 
belopp. Personen har en skyldighet att snarast anmäla förändringar i inkomst, 
boendekostnader, familjesituation eller annat som kan påverka rätten till KBF, eller storleken 
på KBF.
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Svar på granskningsrapport likvärdig skola 
Dnr 2021/51 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förvaltningens svar på granskningsrapporten om 
likvärdig skola och översänder svaret till revisorerna. 
 
Sammanfattning 
Kommunens revisorer har genomfört en granskning av likvärdig skola. Granskningen har 
genomförts i syfte att pröva om kommunstyrelsen erbjuder en likvärdig skola till eleverna 
inom grundskolan. 
 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat likvärdigheten i skolväsendet i 
Ulricehamns kommun. 
 
Utifrån vad som framkommit vid granskningen bedömer KPMG att kommunstyrelsen 

 Ska tillse att modersmål och studiehandledning erbjuds och genomförs i enlighet med 
lag och förordning (10 kap. 5 § Skollagen, 5 kap. 4 och 8 §§ skolförordningen). 

 Ska tillse att elevhälsan främst är förebyggande och hälsofrämjande. 
 Bör följa upp att alla elever får det särskilda stöd som de behöver. Det gäller både 

form och omfattning av insats. 
 Bör öka sin kunskap om kompetensförsörjningen och eventuellt beslut om 

kompetensförsörjningsplan, med nuläge och åtgärder, på kort och lång sikt och 
särskilts beakta förutsättningar vid små skolenheter. 

 Bör, i det systematiska kvalitetsarbetet, särskilt och kontinuerligt följa upp 
förutsättningar för likvärdig skola. 

 
Kommunens revisorer vill att kommunstyrelsen, med anledning av det som beskrivs i 
KPMG:s rapport Granskning av likvärdig skola, kommenterar och lämnar besked om 
åtgärder beträffande de brister i verksamheten som redovisas. 
 
Kommunens revisorer avser i första hand de brister som rör undervisningen i modersmål, 
studiehandledning på modersmål och tillgång i tillräcklig omfattning av särskilt stöd för de 
elever som behöver det. 
 
Kommunens revisorer frågar även om kommunstyrelsen ser något samband mellan den 
förhållandevis höga andelen elever som inte når kunskapskraven och den mängd resurser 
som avsätts för verksamheten samt hur dessa fördelas. 
 
Förvaltningen redovisar i en rapport vilka åtgärder som har vidtagits inom de bristområden 
som beskrivs i rapporten Granskning av likvärdig skola, samt kostnaderna för insatserna. 
 
Kommunstyrelsen anser att det kan finans samband mellan den förhållandevis höga andelen 
elever som inte når kunskapskraven och den mängd resurser som avsätts för verksamheten 
samt hur dessa resurser fördelas. 
 



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2021-04-27 

 Sida 2 av 2 

Som återrapporteringen anger pågår det flera åtgärder och olika insatser för en högre 
måluppfyllelse, både kompetensutveckling för personal men också gällande den fysiska- och 
psykosociala lärmiljön för elever.  Det har dock gått för lite tid för att se resultat av 
åtgärderna. Mera resurser i form av budget skulle naturligtvis underlätta för verksamheten 
att möta behoven hos alla elever, men det är heller inte per automatik att det leder till högre 
måluppfyllelse vilket gör att sambandet mellan måluppfyllelse och resurser är en komplex 
fråga.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-05-15 från barn- och utbildningschef  
2 Återrapportering KPMG 2021 - granskning av likvärdig skola - sektor lärande 
3 Följebrev granskningsrapport likvärdig skola 
4 Revisionsrapport - Granskning av likvärdig skola 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förvaltningens svar på granskningsrapporten om 
likvärdig skola och översänder svaret till revisorerna. 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2021-04-15 

 

Tjänsteskrivelse Svar på granskningsrapport likvärdig 
skola 
Diarienummer 2021/51, löpnummer 1153/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förvaltningens svar på granskningsrapporten om 
likvärdig skola och översänder svaret till revisorerna. 
 
Sammanfattning 
Kommunens revisorer har genomfört en granskning av likvärdig skola. Granskningen har 
genomförts i syfte att pröva om kommunstyrelsen erbjuder en likvärdig skola till eleverna 
inom grundskolan. 
 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat likvärdigheten i skolväsendet i 
Ulricehamns kommun. 
 
Utifrån vad som framkommit vid granskningen bedömer KPMG att kommunstyrelsen 

 Ska tillse att modersmål och studiehandledning erbjuds och genomförs i enlighet med 
lag och förordning (10 kap. 5 § Skollagen, 5 kap. 4 och 8 §§ skolförordningen). 

 Ska tillse att elevhälsan främst är förebyggande och hälsofrämjande. 
 Bör följa upp att alla elever får det särskilda stöd som de behöver. Det gäller både 

form och omfattning av insats. 
 Bör öka sin kunskap om kompetensförsörjningen och eventuellt beslut om 

kompetensförsörjningsplan, med nuläge och åtgärder, på kort och lång sikt och 
särskilts beakta förutsättningar vid små skolenheter. 

 Bör, i det systematiska kvalitetsarbetet, särskilt och kontinuerligt följa upp 
förutsättningar för likvärdig skola. 

 
Kommunens revisorer vill att kommunstyrelsen, med anledning av det som beskrivs i 
KPMG:s rapport Granskning av likvärdig skola, kommenterar och lämnar besked om 
åtgärder beträffande de brister i verksamheten som redovisas. 
 
Kommunens revisorer avser i första hand de brister som rör undervisningen i modersmål, 
studiehandledning på modersmål och tillgång i tillräcklig omfattning av särskilt stöd för de 
elever som behöver det. 
 
Kommunens revisorer frågar även om kommunstyrelsen ser något samband mellan den 
förhållandevis höga andelen elever som inte når kunskapskraven och den mängd resurser 
som avsätts för verksamheten samt hur dessa fördelas. 
 
Förvaltningen redovisar i en rapport vilka åtgärder som har vidtagits inom de bristområden 
som beskrivs i rapporten Granskning av likvärdig skola, samt kostnaderna för insatserna. 
 
Kommunstyrelsen anser att det kan finans samband mellan den förhållandevis höga andelen 
elever som inte når kunskapskraven och den mängd resurser som avsätts för verksamheten 
samt hur dessa resurser fördelas. 
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Som återrapporteringen anger pågår det flera åtgärder och olika insatser för en högre 
måluppfyllelse, både kompetensutveckling för personal men också gällande den fysiska- och 
psykosociala lärmiljön för elever.  Det har dock gått för lite tid för att se resultat av 
åtgärderna. Mera resurser i form av budget skulle naturligtvis underlätta för verksamheten 
att möta behoven hos alla elever, men det är heller inte per automatik att det leder till högre 
måluppfyllelse vilket gör att sambandet mellan måluppfyllelse och resurser är en komplex 
fråga.  
 
 
Ärendet 
Kommunens revisorer har genomfört en granskning av likvärdig skola. Granskningen har 
genomförts i syfte att pröva om kommunstyrelsen erbjuder en likvärdig skola till eleverna 
inom grundskolan. 
 
Följande fem områden valdes ut för bedömning: 

 Resursfördelning 
 Tillgång till modersmålsundervisning, studiehandledning på modersmål och svenska 

som andraspråk 
 Möjlighet att få särskilt stöd om man behöver 
 Bedrivs det systematiska kvalitetsarbetet så att elevernas rätt till likvärdig utbildning 

tillförsäkras 
 Tillgång till legitimerade lärare 

 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat likvärdigheten i skolväsendet i 
Ulricehamns kommun. 
 
Utifrån vad som framkommit vid granskningen bedömer KPMG att kommunstyrelsen 

 Ska tillse att modersmål och studiehandledning erbjuds och genomförs i enlighet med 
lag och förordning (10 kap. 5 § Skollagen, 5 kap. 4 och 8 §§ skolförordningen). 

 Ska tillse att elevhälsan främst är förebyggande och hälsofrämjande. 
 Bör följa upp att alla elever får det särskilda stöd som de behöver. Det gäller både 

form och omfattning av insats. 
 Bör öka sin kunskap om kompetensförsörjningen och eventuellt beslut om 

kompetensförsörjningsplan, med nuläge och åtgärder, på kort och lång sikt och 
särskilts beakta förutsättningar vid små skolenheter. 

 Bör, i det systematiska kvalitetsarbetet, särskilt och kontinuerligt följa upp 
förutsättningar för likvärdig skola. 

 
Kommunens revisorer vill att kommunstyrelsen, med anledning av det som beskrivs i 
KPMG:s rapport Granskning av likvärdig skola, kommenterar och lämnar besked om 
åtgärder beträffande de brister i verksamheten som redovisas. 
 
Kommunens revisorer avser i första hand de brister som rör undervisningen i modersmål, 
studiehandledning på modersmål och tillgång i tillräcklig omfattning av särskilt stöd för de 
elever som behöver det. 
 
Kommunens revisorer frågar även om kommunstyrelsen ser något samband mellan den 
förhållandevis höga andelen elever som inte når kunskapskraven och den mängd resurser 
som avsätts för verksamheten samt hur dessa fördelas. 
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Förvaltningen redovisar i en rapport vilka åtgärder som har vidtagits inom de bristområden 
som beskrivs i rapporten Granskning av likvärdig skola, samt kostnaderna för insatserna. 
 
Kommunstyrelsen anser att det kan finans samband mellan den förhållandevis höga andelen 
elever som inte når kunskapskraven och den mängd resurser som avsätts för verksamheten 
samt hur dessa resurser fördelas.  
 
Som återrapporteringen anger pågår det flera åtgärder och olika insatser för en högre 
måluppfyllelse, både kompetensutveckling för personal men också gällande den fysiska- och 
psykosociala lärmiljön för elever.  Det har dock gått för lite tid för att se resultat av 
åtgärderna. Mera resurser i form av budget skulle naturligtvis underlätta för verksamheten 
att möta behoven hos alla elever, men det är heller inte per automatik att det leder till högre 
måluppfyllelse vilket gör att sambandet mellan måluppfyllelse och resurser är en komplex 
fråga.  
 
Beslutsunderlag 
1 Återrapportering KPMG 2021 - granskning av likvärdig skola - sektor lärande 
2 Följebrev granskningsrapport likvärdig skola 
3 Revisionsrapport - Granskning av likvärdig skola 
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1 Bakgrund till rapporten 
Revisionen i Ulricehamns kommun gav under hösten 2020 KPMG i uppdrag att göra en 

granskning av likvärdigheten inom grundskolan. KPMG skriver:  

 

För att ge alla elever möjlighet att få en likvärdig undervisning så måste likvärdiga 

förutsättningar säkerställas. Alla elever ska få tillräcklig stimulans för att kunna uppnå hela 

sin personliga och begåvningsmässiga potential. Skolan måste fortsätta utjämna skillnader 

i resultat som till exempel beror på föräldrars utbildningsbakgrund eller om man är 

utrikesfödd. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020.  

 

2 Syfte med rapporten 
Denna rapport syftar till att beskriva de åtgärder som grundskolan i Ulricehamn har påbörjat 

samt kommer att påbörja och klargör på så vis hur de kritikområden som KPMG har lämnat i 

sin redogörelse tas om hand. 

 

3 Kritikområden 

3.1 Modersmål och studiehandledning 

3.1.1 Kritikområde 
Vi bedömer att kommunstyrelsen ska tillse att modersmål och studiehandledning erbjuds 

och genomförs i enlighet med lag och förordning. (10 kap. 5 § SkolL, 5 kap. 4 och 8 §§ skol-

förordningen. 

3.1.2 Åtgärder 
NYA – Nyanländas lärande 
Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att genomföra systematiska insatser i syfte att stärka 

huvudmännens förmåga att erbjuda barn och elever som är nyanlända eller har ett annat 

modersmål än svenska en utbildning av hög och likvärdig kvalitet. Inom ramen för detta 

uppdrag erbjöd Skolverket år 2019 Ulricehamns kommun möjlighet till samverkan och riktat 

stöd. Målet är högre måluppfyllelse i förskolan, förskoleklassen och fritidshemmet likaså att 

förbättra förutsättningarna för goda kunskapsresultat för eleverna i grund - och gymnasie-

skolan samt inom kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna.  

 

Skolverket och Ulricehamns kommun tecknade en överenskommelse om samverkan och efter 

en genomförd nulägesanalys i samverkan med Skolverkets processtödjare 2020 togs en 

åtgärdsplan fram. Skolverket fattade därefter beslut om vilka insatser som myndigheten kan 

ge ekonomiskt stöd för och en överenskommelse formulerades och skrevs under.   

Ulricehamns kommun har i sin åtgärdsplan gällande riktade insatser för nyanländas lärande 

identifierat behov av att utveckla och förbättra bemötande av och förväntningar på barn och 

elever som är nyanlända eller har ett annat modersmål än svenska. Vidare finns ett identifierat 
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behov av att stärka de interkulturella kunskaperna, utveckla undervisningen så att den bättre 

anpassas utifrån nyanlända barn och elevers förutsättningar och behov samt att öka samsynen 

kring hur undervisningen kan ge eleverna stöd i den parallella språk- och kunskaps-

utvecklingen.  

 

Målet är att varje barn och elev ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling genom 

samsyn inom sektor lärande samt göra det svenska skolsystemet tillgängligt och begripligt för 

barn, elever och vårdnadshavare. Varje pedagog ska känna sig förtrogen med sin förmåga att 

möta elever med flerspråkig bakgrund där språket är mål och medel för kunskapsutveckling.  

I de pågående utbildningsinsatserna, som är framtagna utifrån de identifierade behoven, 

deltar rektorer och undervisande personal samt annan personal som arbetar inom 

skolverksamhet, till exempel elevhälsopersonal, lokalvårdare och kostpersonal. För att få 

samsyn för både ansvarig lärare och studiehandledare kommer klasslärare, modersmålslärare 

och studiehandledare att delta i utbildningarna Det globala klassrummet och Språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt. Utbildningarna genomförs i samverkan med Högskolan 

Väst, som ansvarar för innehållet i utbildningsinsatsen. Utbildningsinsatsen startade i januari 

2021 med utbildning för rektorer och utbildningen för samtalsledare startar i maj 2021. 

Insatsen för all pedagogisk personal påbörjas i januari 2022.  

 

Metodiken i utbildningsinsatsen bygger på kollegialt lärandet i samtalsgrupper som utgår från 

filmer, litteraturläsning och praktiska uppgifter. Samtalsgrupperna leds av i verksamheten 

utsedda samtalsledare. Genom utbildningsinsatsen och ett löpande och aktivt samverkande 

och utvecklande arbete mellan rektor, ordinarie lärare och modersmålslärare/ 

studiehandledare kan samplanering, kvalitet och utförande utvecklas och säkerställas. 

 

Modersmål och studiehandledning 

I kommunen bedrivs modersmålsundervisning i 20 språk (april 2021) och studiehandledning 

i ytterligare ett språk. Det finns (april 2021) 27 modersmålslärare vilka alla utom två bedriver 

både modersmålsundervisning och studiehandledning. Dessa två bedriver enbart studie-

handledning. Sektor lärande har cirka 400 elever i verksamheten modersmål, från 

förskoleklass till gymnasiet, och cirka 200 elever får studiehandledning. I de stora språken 

arabiska och dari finns det flera lärare medan det i de övriga och mindre språken finns en 

lärare för respektive språk.  

 

Sektorn erbjuder i dag modersmålsundervisning till alla elever där antalet elever är fem eller 

fler inom samma modersmålsundervisning. I de fall sektorn inte erbjuder modersmåls-

undervisning, beror detta på att det är för få elever som ansökt om att få läsa språket.  

 

Modersmålsundervisning ska ligga utanför garanterad undervisningstid, det vill säga att det 

inte får bedrivas då andra ämnen finns på schemat. Det betyder således att en del av 

modersmålsundervisningen hamnar sist på dagen. Likaså spelar den rådande skolstrukturen 

med många små enheter roll då befintliga studiehandledare/ modersmålslärare har ett stor 

geografiskt område att förflytta sig inom. Ett resultat av detta blir i vissa fall att läraren måste 

lägga en del av sin arbetstid till att resa. Det innebär i sin tur att elever som i vanliga fall har 

skolskjuts hem i samband med ramtiden, alltså den tid som anges som mått för skolskjutstider 

bland annat, inte skulle ha kunnat delta i modersmålsundervisningen om inte extra skolskjuts 

hade skjutits till, vilket har gjorts från vårterminen 2021. För att undvika att lägga 
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modersmålsundervisningen utanför ramtiden kan man även lägga om en del av den till 

fjärrundervisning. Detta är görligt, men kommer även det att kräva en del kostnader, bland 

annat då det behövs en annan vuxen tillsammans med eleverna under lektionen. 

 

I dagsläget finns det en svårighet i att rekrytera lämpliga lärare, både inom modersmåls-

undervisning och studiehandledning, vilket beror på att kommunen i flera av de mindre 

språken inte kan erbjuda en hög sysselsättningsgrad samt att läraren behöver ha goda 

språkkunskaper både i sitt modersmål och i svenska, likaså en pedagogisk utbildning. För att 

kunna locka lärare till Ulricehamns kommun krävs det att sektorn kan erbjuda en högre 

tjänstgöringsgrad. Planering pågår inom ramen för Heltid som norm, för att möjliggöra det. 

Det krävs även kompetensutveckling. Detta kan ske genom en lärarutbildning, vilken är på tre 

till fem år. Några kommer även att behöva läsa grundläggande behörighet för att komma in på 

lärarutbildning. Här behöver sektorn fundera över om man kan erbjuda detta på halvfart med 

tjänstledighet.  

3.1.3 Budgetkonsekvens 
NYA – Nyanländas lärande 

Insatserna ska genomföras under perioden 2020.08.17 - 2022.12.31. Under genomförandet 

tilldelas Ulricehamns kommun 4 350 000 kr från Skolverket för att täcka kostnader för 

utbildningsinsatserna.   

 

Beräknad kostnad vid heltid som norm även för modersmålslärare: 

Cirka 6 heltidstjänster á 28 000 kr + sociala avgifter 40,15%  

= 39 242 X 12  

= 470 904 kr X 6  

= 2 825 424 kr/år. 

 

Ökad budget för studiehandledning 

Antalet elever som har modersmålsundervisning håller sig ganska konstant mellan åren, men 

att beräkna kostnaden för en utökad studiehandledning är mer komplicerat i och med att dels 

andelen elever som är i behov av studiehandledning varierar, dels att dessa elever har olika 

behov av antal timmar. Beräknar man en kostnad bör det även tas hänsyn till att varje 

klasslärare/ämneslärare ges möjlighet att ha ett regelbundet samarbete med studiehand-

ledaren. Det många gånger oregelbundna behovet av studiehandledning innebär också att det 

bör finnas en flexibilitet i organisationen så en viss övertalighet finns för att snabbt kunna sätta 

in resurser när de krävs. En elev kan ha svårigheter inom ett område i matematik men däremot 

klara andra områden med enbart ordinarie lärare hjälp.  

 

Beräknad kostnad för modersmålsundervisning som fjärrundervisning:  

Fjärrundervisning betyder att det måste finnas till exempel en lärarassistent i klassrummet 

under undervisningen, mellan 5 och 10 timmar i veckan  

=250 kr/timme + sociala avgifter 40,15%  

=350 kr/timme X 20-40 timmar  

= 7 008 kr – 14 015 kr/månaden X 12 

 

Detta ger en kostnad på mellan 84 090 kronor och 168 180 kronor per år. 
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Kostnad i samband med lärarutbildning/grundläggande behörighet 

Detta är svårt att beräkna, men kostnader kan tillkomma för vikarier den tid som den 

studerande läser. Likaså om sektorn beslutar att bekosta en del av tjänstledigheten såsom man 

i dagsläget gör för de som läser grundlärarutbildning mot fritidshem. 

 

Kostnader för skolskjuts i samband med modersmålsundervisning 

Det är svårt att ange en summa för hur mycket skolskjutskostnaden skulle öka om fler elever 

ska ha modersmålsundervisning utanför garanterad undervisningstid i de fall den även 

hamnar utanför ramtiden. Detta är någonting som sektorn måste se över. 

3.2 Förebyggande och främjande elevhälsa 

3.2.1 Kritikområde 
Vi bedömer att kommunstyrelsen ska tillse att elevhälsan främst är förebyggande och 

hälsofrämjande. (2 kap. 25 § 1st. SkolL) 

3.2.2 Åtgärder 
Samverkan för ungas hälsa 

2018 – 2019 ingick Ulricehamns kommun i SKR:s1 pilotstudie med syftet att i samverkan 

mellan sektor lärande, IFO (Socialtjänstens Individ- och familjeomsorg), Primärvården 

(Närhälsan och Hälsobrunnen) och BUP (Barn- och ungdomspsykiatrin) ta fram en 

elevhälsobaserad modell för att öka tillgängligheten till effektiva stöd- och behandlingsinsatser 

riktade till barn och unga som visar tidiga tecken eller risk för psykisk ohälsa. Efter åren i 

pilotstudien beslutades att arbetet inte längre skulle vara ett projekt, utan istället fortsätta i 

samma omfattning utifrån en specifik Ulricehamnsmodell. I och med den handlingsplan som 

arbetades fram och upprättades i samverkan under projekttiden, har man etablerat en god 

form för samverkan samt samlat kunskap och erfarenheter. Detta kommer nu till nytta i det 

fortsatta arbetet i det vi kallar Ulricehamnsmodellen. 

I Ulricehamnsmodellen finns en operativ grupp, vilken är placerad under kommunens 

arbetsgrupp Barn- och unga. Gruppen med alla dess professioner, kunskaper och erfarenheter 

har ett tydligt fokus på samverkan för barn och ungas hälsa. Utifrån de prioriterade områdena 

i modellens handlingsplan arbetar den operativa gruppen med processer, vilka tydliggörs i en 

aktivitetsmall. I den synliggörs vilken aktivitet som ska göras och på vilket sätt, samt vem som 

ansvarar för detta och under vilken tidsram. Exempel på aktiviteter som har genomförts och 

som fortfarande genomförs är arbete med SIP (samordnad individuell plan). Det har skapats 

en strukturerad mall att följa vid samverkansmöten, en Stödteamslista med tydliga 

kontaktinformationer och en Vårdlista. Detta för att man internt ska kunna hitta varandra 

snabbare. Likaså har det skapats Föräldrastödsgrupper. Fokus ligger på samverkan för att 

tidigt och gemensamt hitta och skapa insatsmöjligheter. 

PALS 

Implementeringen av skolmodellen PALS är en del i det skolutvecklingsarbete som bedrivs 

inom alla grundskolor och grundsärskolor i Ulricehamns kommun. Arbetet påbörjades 2018 

 
1 SKR = Sveriges Kommuner och Regioner 
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och är ett fortlöpande arbete med arbetsgrupparbete kontinuerligt på varje skola. Utvärdering 

av arbetet sker varje läsår.  

PALS är en evidensbaserad modell som riktar sig till skolans personal och ska ge verktyg för 

att stödja eleverna under skolvardagen på ett så bra sätt som möjligt.  

PALS utvecklar och bygger en god lärandemiljö för alla skolans elever, anställda och föräldrar 

genom positiv handling och delaktighet. En trygg lärandemiljö kännetecknas av tydliga 

förväntningar på social kompetens, kunskapsmål och positivt beteende.  

Arbetet görs i samverkan med VGR2 och Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa i 

Göteborg. 

Utveckla elevhälsokompetensen  

Ett systematiskt elevhälsoarbete handlar om att kontinuerligt följa upp och vidareutveckla 

skolans förmåga att möta elevers olika och specifika behov. Fokus ligger på att förbättra 

förutsättningarna för elevernas lärande, utveckling och hälsa3. 

Fram till innevarande läsår har alla elevhälsoteam inom grundskolan utom ett genomgått 

Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM) utbildning för förebyggande och 

hälsofrämjande elevvårdsarbete. Den sista skolan att genomgå utbildningen påbörjar den 

hösten 2021. Kompetensutvecklingen fokuserar på att bygga upp ett systematiskt 

elevhälsoarbete som handlar om att kontinuerligt följa upp och vidareutveckla skolans 

förmåga att möta elevers olika och specifika behov. Målsättningen är att förbättra 

förutsättningarna för elevernas lärande, utveckling och hälsa. 

Flexgrupper 

Vid tiden för återrapportering har sektor lärande tre kommunövergripande flexgrupper 

(Gällstads skola, Timmele skola och Stenbocksskolan) vilka arbetar med elever där den stora 

skolans sammanhang har svårt att möta behoven. Särskilda undervisningsgrupper inom egen 

budget finns även på andra skolor i kommunen. De fyra centralt placerade specialpedagogerna 

inom elevhälsan är ett stöd i arbetet med elever med mycket stora behov. Redan nu ser sektor 

lärande ytterligare behov av att utöka flexgrupperna med ytterligare två tjänster. Dessa 

förläggs till centralorten. Personal som arbetar i flexgrupperna är i behov av handledning av 

psykolog i större omfattning än vad som kan ges i dagsläget.. 

Saknad – efterfrågad 

Om en elev inte kommer till skolan och går miste om utbildningen har skolan misslyckats 

med sitt uppdrag. Därför är det av högsta vikt att skolan arbetar för att elever ska återvända 

till skolan.  

 

Handlingsplanen för Saknad - efterfrågad beskriver processen i närvaroarbetet samt i 

arbetet med att få tillbaka elever med långvarig problematisk frånvaro till skolan. Den ger 

ramar, riktlinjer och ska vara en utgångspunkt för hur skolorna i Ulricehamns kommun ska 

arbeta med ovannämnda. Skolan ska följa och arbeta efter värdegrunden i läroplanen och 

den trygghetsplan som finns på varje skolenhet.  

 
2 VGR = Västra Götalandsregionen 
3 SPSM: https://www.spsm.se/stodmaterial-elevhalsa/introduktion/ 

https://www.spsm.se/stodmaterial-elevhalsa/introduktion/
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Sedan arbetet påbörjades 2019 har det nu implementerats i årskurs 7-9 och är där en del i det 

dagliga arbetet och årliga rutiner. Det pågår nu implementering i årskurs F-6 och kommer att 

gälla även där från och med hösten 2021. 

Ledning och stimulans, extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram 

Läsåret 2020-2021 har en digital processkarta och arbetsbeskrivningar tagits fram för att för 

all personal tydliggöra processen gällande ledning och stimulans, extra anpassningar, särskilt 

stöd och åtgärdsprogram4. Processkartan ger en tydlig bild av vilka steg som lärare, 

specialpedagog och rektor ska ta i arbetet med att upptäcka eventuella behov en elev har för 

att nå måluppfyllelse. Till kartan finns även tydliga exempel på hur både en pedagogisk 

kartläggning och ett åtgärdsprogram kan formuleras. Elevhälsans insatser utvärderas inte 

enbart inom skolutveckling och stöd utan är även en del i varje enskild skolas systematiska 

kvalitetsarbete. 

PMO 

För att skapa en röd tråd i det främjande och förebyggande arbetet med elevhälsa har 

Ulricehamns kommun valt att arbeta med det digitala dokumentationssystemet PMO för 

elevhälsans ärenden. I verktyget finns det stöd för ärendehantering i en gemensam arbetsyta 

för hela elevhälsoteamet, såsom rektor, biträdande rektor, skolsköterskor, skolkuratorer och 

specialpedagoger/speciallärare.  

I det digitala verktyget finns stöd för ärendehantering och det säkerställer dokumentation av 

och kring myndighetsbeslut och åtgärder. Verktyget ger en god överblick av dokumentation 

kring elevhälsans samlade insatser för enskilda elevärenden, både på klassnivå och skolnivå. 

Nätverksträffar 

Regelbundna och återkommande nätverksträffar för sektorns specialkompetenser inom 

elevhälsa har funnits länge och under läsåret 2020-2021 har de även kommit att omfatta de 

specialpedagogiska. Nätverksträffarna är nu en naturlig del i det förebyggande och främjande 

elevhälsoarbetet. De finns för att de olika yrkeskategorierna ska kunna dela erfarenheter och 

på så vis verka för likvärdighet och kvalitet i verksamheterna. Träffar finns således för 

speciallärare och specialpedagoger, skolsköterskor, skolkuratorer och flexgruppernas team.  

Bemanning inom elevhälsa 

Elevhälsa som begrepp ska genomsyra hela verksamheten och är någonting som all personal 

ska bedriva. När vi pratar om elevhälsa som en samlad yrkesgrupp5, så menar KPMG i sin 

rapport att tillgången till denna inte är likvärdig: Vi ser brister i elevhälsans tillgänglighet och 

bedömer inte att den är likvärdig. Elevhälsan har inte förutsättningar att arbeta samlat 

främst förebyggande och hälsofrämjande (s. 17). Sektor lärande har fått ett politiskt uppdrag 

under 2021, att kartlägga och ta fram ett underlag för att sektorn ska kunna ta ställning till om 

och hur elevhälsan bör/kan/ska utökas. Arbetet ska presenteras i september 2021. 

3.2.3 Budgetkonsekvens 
Flexgrupper 

Medel är avsatta för att bekosta befintliga flexgrupper, men behov finns att utöka med 

ytterligare en flexgrupp inom centralorten. I den nya F-6 skolan som planeras byggas, finns 

det önskemål om att även den ska innehålla en flexgrupp. Detta beräknas att kosta ytterligare 

 
4 Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram - Skolverket 
5 Elevhälsa - Skolverket 

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/extra-anpassningar-sarskilt-stod-och-atgardsprogram
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/elevhalsa
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två tjänster, det vill säga mellan 650 000 kronor och 700 000 kronor per tjänst och år. Det vill 

säga totalt ca 1 400 tkr per år. 

Samverkan ungas hälsa 

Arbetet innebär ingen kostnad för respektive enhet då det är ett arbetssätt. Däremot finns en 

kostnad för projektledaren på ungefär 350 000 kronor per år. Detta gäller då en halvtidstjänst. 

Tidigare år har detta kunnat finansieras med ett statsbidrag från Socialstyrelsen, men detta 

finns inte längre tillgängligt att söka. Projektledaren är även samordnare för PALS. 

PALS 

Utvecklingsarbetet PALS ingår i den befintliga verksamheten och när det gäller VGR:s 

utbildning och handledning av instruktörer, innebär inte det några kostnader för kommunen 

förutom för projektledaren. Sektorn har arrangerat föreläsningar för både personal och 

vårdnadshavare under läsåret 2019-2020, vilket finansierades med Folkhälsomedel. Juni 2021 

kommer personal att få ta del av ytterligare en föreläsning som även denna finansieras av 

Folkhälsomedel. 

 

Bemanning inom elevhälsa 

KPMG:s rapport om bristerna inom elevhälsa och frågan om fler skolkuratorer och/eller 

skolsköterskor behöver anställas, är i dagsläget svårt att kommentera när det gäller 

budgetkonsekvens. Det vi måste ha med oss är också att Ulricehamns kostnadssiffror i 

jämförelse med riket och liknande kommuner, inte säger mer än kostnad. Det ger oss ingen 

tydlig bild över hur Ulricehamns skolstruktur påverkar tillgängligheten och inte heller 

komplexiteten i uppdragen. Det är således svårt att presentera en helhetsbild innan sektorn 

har presenterat sin kartläggning i september 2021. Till dess redogör vi följande med avstamp 

i KPMG:s rapport: 

Siffrorna som KPMG har utgått ifrån är tagna från Kolada6 fram till 2019. Enligt rapporten 

utgjorde då kostnaden för elevhälsan i Ulricehamn cirka 80% av medelvärdet för riket. Det är 

utifrån detta som nedanstående är beräknat. Sektor lärandes kostnader för elevhälsa inom 

grundskolan har sett ut följande enligt inlämnat i räkenskapssammandraget till SCB: 

2018 7 032 tkr  2019 7 637 tkr  2020 7 708  tkr 

 

Sektorn har kostnader för elevhälsa på grundskolan för 7 637 tkr för 2019. För att uppnå 

medelvärdet för riket och liknande kommuner behöver sektorn uppnå en kostnadsnivå på          

9 084 tkr respektive 11 280 tkr. Det innebär alltså en skillnad på 1 469 tkr från medelvärdet i 

riket och 3 665 tkr från medelvärdet för liknande kommuner, för 2019. Till 2020 fick sektorn 

tillskott från politiken, fem miljoner kronor, där en del av medlen har gått till att utöka med en 

skolsköterska och en skolkurator. Dessa kostar cirka 1 300 tkr på årsbasis. Resterande medel 

har fördelats till kommunens Flexgrupper. Effekten på detta syns först i kostnaderna under 

2021 då dessa tjänster tillsattes i augusti respektive oktober 2020. I skrivande stund vet vi inte 

hur rikets kr/elev för elevhälsa ser ut för 2020, men sektorn ligger annars i paritet med riket, 

vilket beror på 2020 års tillskott från politiken. Tillskottet gör däremot inte att Ulricehamn 

uppnår snittet för liknande kommuner, där differensen är ca 2 300 tkr.  

 
6 Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA, är en ideell förening som bildats i samarbete mellan staten 
och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Uppdraget är att underlätta uppföljning och analys av olika 
verksamheter i kommuner och regioner genom att tillhandahålla statistik i en databas - Kolada. 
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3.3 Särskilt stöd 

3.3.1 Kritikområde 
Vi bedömer att kommunstyrelsen bör följa upp att alla elever får det särskilda stöd som de 

behöver. Det gäller både form och omfattning av insats. (3 kap. 8 § 3 st. SkolL) 

 

3.3.2 Åtgärder 
I kritikområde gällande särskilt stöd, vill sektor lärande lyfta sex större projekt som alla syftar 

att se till att alla elever får det särskilda stöd de behöver. Med alla elever menas både elever i 

behov av extra stöd för att nå godkända betyg och de elever som behöver utmanas ytterligare 

och på så vis ges möjlighet att höja sina betyg.  

 

Grundskolans handlingsplan för ökad måluppfyllelse i matematik 

Sektorn arbetar kontinuerligt med de åtgärder som beskrivs i Grundskolans handlingsplan 

för ökad måluppfyllelse i matematik. Vid den tid då denna rapport skrivs, pågår arbete med 

att färdigställa det stödmaterial som pedagogerna kan använda sig av för att kunna utröna 

elevers kunskaper i olika delmoment för respektive årskurs. Likaså arbetar både F-6 och 7-9 

med beslut om vilka gemensamma diagnoser som de olika stadierna ska ha. Då sektorn vid en 

kartläggning av högskolepoäng i matematik för våra matematikutvecklare, speciallärare och 

specialpedagoger kan man se att sektorn överlag har få poäng i ämnet. Således behöver sektorn 

tillgodose fördjupade kunskaper inom matematikämnet. I mars 2021 deltog ett femtiotal av 

sektorns speciallärare och specialpedagoger, matematikutvecklare och förestelärare, i en 

tvådagarskonferens med fokus på matematiksvårigheter.  

 

Mathivation 

Som en del i statsbidraget Likvärdig skola arbetar Stenbocksskolan vidare med Mathivation 

och Ätradalsskolan förväntas att påbörja sitt arbete under hösten. Under läsåret 2020-2021 

har arbetet inte kunna fortskrida som planerat, på grund av pandemin. Förväntningarna är 

dock att det inom kort ska kunna gå upp på helfart igen. Arbetet syftar till att öka intresset för 

matematik och även utmana de elever som redan har goda resultat i ämnet. 

 

Tvålärarskap 

Sektor lärande har fått det politiska uppdraget att utröna om och hur det är möjligt att utöka 

ett tvålärarskap inom grundskolan. Att möjliggöra ett tvålärarskap innebär också att man på 

sikt inte behöver särskilt stöd i den utsträckning som sektorn ser i dagsläget. Med ytterligare 

en lärare i klassrummet, kan stöttning ges på plats och mycket fortare.  

 

Ledning och stimulans, extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram 

Se avsnitt 3.2.2 

PMO 

Se avsnitt 3.2.2 

 

Utveckla elevhälsokompetensen  

Se avsnitt 3.2.2 
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3.3.3 Budgetkonsekvens 
Här ber vi att få hänvisa till punkt 3.4 Kompetensförsörjning samt det politiska uppdraget att 

utreda möjligheter till tvålärarskap inom vissa ämnen, vilket sektor lärande tilldelats. Det 

senare är nyligen påbörjat och kan således inte redovisas i denna återrapportering. Det första 

uppdraget kring tvålärarskap gällde dock ett sådant i alla ämnen, inte enstaka, vilket i så fall 

skulle resultera i en kostnad på cirka 31 000 tkr. 

3.4 Kompetensförsörjning 

3.4.1 Kritikområde 
Vi bedömer att kommunstyrelsen bör öka sin kunskap om kompetensförsörjningen och 

eventuellt besluta om kompetensförsörjningsplan, med nuläge och åtgärder, på kort och 

lång sikt, och särskilt beakta förutsättningar vid små skolenheter. 

3.4.2 Åtgärder 
Sektor lärande har lämnat sitt bidrag till HR-funktionen och den kommunövergripande 

kompetensförsörjningsplanen Sjuhärads mest attraktiva offentliga arbetsgivare. Då detta 

skrivs, har ännu inte återkoppling lämnats till sektor lärande.  

 

Sektorn arbetar också för att ta fram en kompetensutvecklingsplan enbart för sektorn. Syftet 

är att tydliggöra centralt finansierad kompetensutveckling. Planen kommer att följas upp två 

gånger per år och samt revideras inför varje nytt budgetår. 

 

Sjuhärads mest attraktiva offentliga arbetsgivare och Kompetensutvecklingsplan sektor 

lärande 2021 kommer att presenteras vid ett senare tillfälle, då de är fastställda. 

3.4.3 Budgetkonsekvens 
Den fortbildning och kompetensutveckling som läggs fram i Kompetensutvecklingsplan 

sektor lärande 2021, anpassas efter rådande budget. 

3.5 Likvärdig skola 

3.5.1 Kritikområde 
Vi bedömer att kommunstyrelsen bör, i det systematiska kvalitetsarbetet, särskilt och 

kontinuerligt följa upp förutsättningar för likvärdig skola. 

3.5.2 Åtgärder 
Systematiskt kvalitetsarbete 

Redan idag sker uppföljning, utvärdering och analys för de åtgärder som beskrivs i denna 

rapport i vårt systematiska kvalitetsarbete. Några av dem som enskilda åtgärder och andra i 

samband med att det finns en handlingsplan som ska revideras. Det samma gäller de åtgärder 

som beskrivs för statsbidraget Likvärdig skola, vilken också har en handlingsplan. 
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Uppföljning, utvärdering och analys är en del i varje rektors och verksamhetschefs samt barn- 

och utbildningschefs årliga kvalitetsrapporter (modulen Kvalitet för skola i Stratsys7). För att 

förtydliga vikten av att följa upp de kritikområden som KPMG angett, kommer en aktivitet att 

skjutas ut från verksamhetschef grundskola till rektorer grundskola. 

 

Förutsättningar vid små enheter 

Lärarbehörigheten har blivit bättre de senaste åren och rektorerna har haft mindre svårigheter 

med sina rekryteringar. Dock kvarstår utmaningar inför framtiden med nya rekryteringar, 

framför allt till mindre skolor utanför centralorten. Den skolstruktur Ulricehamns kommun 

har idag kräver en annan personaltäthet utifrån till exempel behovet av praktisk-estetiska 

pedagogers förflyttning mellan enheter. Det gäller även elevhälsopersonal, modersmålslärare 

och studiehandledare som får flera enheter att förhålla sig till, likaså när det gäller relationer 

till elever, personal och skolledning. 

Lokaler 

Det är en stor variation i storlek på kommunens skolor. Den minsta har 58 elever inskrivna 

och den största 603. Variationen i storlek hänger samman med de olika orternas folkmängd 

och skolornas upptagningsområden. Det är också en stor variation i lokalernas standard 

beroende på fastigheternas planlösning, ålder, och underhåll. Då lokalerna utgör barn, elever 

och de vuxnas arbetsmiljö och i sin utformning ska vara ett stöd för utveckling och lärande 

innebär det olikheter i förutsättningar. Det kan till exempel vara tillgång på grupprum för 

undervisning i mindre grupp eller enskilt skiljer sig åt mellan kommunens skolor. Men det kan 

även vara enheter som saknar specialsalar för undervisning i bild, musik och natur-

orienterande ämnen. På vissa enheter är det även brist på arbetsplatser för personal.  

Utemiljöns utformning skiljer sig mycket mellan våra enheter. Enhetens placering samt 

gårdens storlek och utseende påverkar förutsättningarna.   

Planerade om- och nybyggnader syftar till att komma tillrätta med olikheterna så att sektor 

lärandes funktionsprogram så långt som möjligt kan förverkligas. 

3.5.3 Budgetkonsekvens 
Ulricehamns kommun kompenserar i dagsläget de mindre enheterna med ett så kallat liten-

hetstillägg.  

 

Gällande lokaler krävs det att kommunens lokalförsörjningsplan följs så att planerad 

renovering och ombyggnad av skolor kan genomföras. Likaså att fastighetsavdelningens 

underhållsbudget möjliggör åtgärder gällande eftersatt underhåll samt framtida löpande 

arbete. 

 

 

 

 
7 Stratsys = Det verktyg som Ulricehamns kommun använder för att bland annat dokumentera systematiskt 
kvalitetsarbete utifrån budgetår. Sektor lärande har en egen modul, Kvalitet för skola, som har fokus på 
barnen/elevernas verksamhet utifrån läsår. 
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1 Sammanfattning 

Vi har av Ulricehamns kommuns revisorer fått i uppdrag att granska likvärdigheten i 
skolväsendet i kommunen. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020. 

Vi kan konstatera att kostnaden per elev i grundskolan i Ulricehamn är lägre än 
snittkostnaden per elev i län och rike och att andelen elever som inte når 
kunskapskraven i alla ämnen är förhållandevis hög. Det sistnämnda kan bero på 
avsatta resurser.  

De resurser som finns tillgängliga fördelas ut till skolenheter med hänsyn till bland 
annat elevantal och skolenheternas storlek, men även efter elevers olika 
förutsättningar och behov genom att hänsyn tas till socioekonomisk struktur, men även 
efter kvalitativ bedömning. Vi bedömer att resurser fördelas i enlighet med lag efter 
elevers olika förutsättningar och behov. Även rektor fördelar resurser efter elevers olika 
förutsättningar och behov, men vi bedömer det inte vara säkerställt att det kan göras i 
den grad som rektor skulle ha gjort om resurserna vore större. 

Förutsättningarna att möta elever med utländsk bakgrund är inte helt likvärdiga i 
kommunen. Det finns organisatoriska brister som både försvårar för den enskilde 
eleven att nå målen och är författningsvridiga. Det gäller att undervisning i modersmål 
sker på tid då annan undervisning pågår och att elever inte kan delta i modersmål eller 
får studiehandledning på modersmål eller deltaga i annan insats på grund av att 
skolskjutstider. Eleverna får inte heller studiehandledning på modersmål i den 
omfattning som krävs. 

Elever i behov av särskilt stöd får det, men inte alltid i den form eller den omfattning 
som krävs. Åtgärder vidtas inom en rad områden för att stärka enheternas förut-
sättningarna att möta elevernas behov. Det handlar både om insatser i klassrummet 
och om inrättande av flexgrupper samt samverkan med socialtjänst och region. 

Tillgången till legitimerade och behöriga lärare i Ulricehamns kommun är ungefär som i 
riket i stort. Det skiljer dock mellan skolenheterna. I intervjuer har dock framgått att 
rektorerna, oberoende av skolans storlek, upplever sig ha haft lättare att rekrytera 
personal inför innevarande läsår än tidigare. För små skolenheter är det dock svårt att 
kunna rekrytera legitimerade och behöriga lärare i praktiskt-estetiska ämnen. På 
enhets- och huvudmannanivå görs, med eller utan stöd i statsbidrag, vissa insatser för 
att trygga kompetensförsörjningen. det har främst gällt speciallärare, specialpedagoger 
och lärare i fritidshem. Vi bedömer att insatser för att säkra kompetensförsörjningen på 
kort och på lång sikt och särskilt vid små skolenheter bör intensifieras. 

Vi anser att det bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med lag och att 
arbetet ligger till grund för åtgärder då brister identifierats. 

Mot bakgrund av vår granskning bedömer vi att kommunens grundskolor inte fullt ut 
har förutsättningar att erbjuda likvärdig utbildning, och att det finns brister att åtgärda 
för att öka måluppfyllelsen i kommunens grundskolor. 

Vi bedömer att kommunstyrelsen 

— ska tillse att modersmål och studiehandledning erbjuds och genomförs i enlighet 
med lag och förordning. (10 kap. 5 § SkolL, 5 kap. 4 och 8 §§ skolförordningen) 
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— ska tillse att elevhälsan främst är förebyggande och hälsofrämjande. (2 kap. 25 § 1 
st. SkolL) 

— bör följa upp att alla elever får det särskilda stöd som de behöver. Det gäller både 
form och omfattning av insats. (3 kap. 8 § 3 st. SkolL) 

— bör öka sin kunskap om kompetensförsörjningen och eventuellt besluta om 
kompetensförsörjningsplan, med nuläge och åtgärder, på kort och lång sikt, och 
särskilt beakta förutsättningar vid små skolenheter. 

— bör, i det systematiska kvalitetsarbetet, särskilt och kontinuerligt följa upp 
förutsättningar för likvärdig skola. 
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2 Bakgrund 

Vi har av Ulricehamns kommuns revisorer fått i uppdrag att granska 
likvärdigheten i skolväsendet i kommunen. 

För att ge alla elever möjlighet att få en likvärdig undervisning så måste likvärdiga 
förutsättningar säkerställas. Alla elever ska få tillräcklig stimulans för att kunna uppnå 
hela sin personliga och begåvningsmässiga potential. Skolan måste fortsätta utjämna 
skillnader i resultat som till exempel beror på föräldrars utbildningsbakgrund eller om 
man är utrikesfödd. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020. 

Granskningen utgår från revisorernas bedömning av väsentlighet och risk. 

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 

Syftet med granskningen är att översiktligt bedöma om skolorna har förutsättningar att 
erbjuda likvärdig utbildning med utgångspunkt från nedanstående frågeställningar. 

Granskningen har besvarat följande revisionsfrågor: 

− Hur fördelas resurser till utbildning och vilken hänsyn tas till elevers förutsättningar, 
behov och geografiska placering vid fördelning av resurser? 

− Har elever med utländsk bakgrund tillgång till studiehandledning på modersmål, 
modersmålsundervisning och svenska som andraspråk? 

− Vilka möjligheter att få särskilt stöd har elever som behöver det? 

− Hur ser tillgången ut på legitimerade och behöriga lärare? 

− Vilket systematiskt kvalitetsarbete bedrivs så att elevers rätt till likvärdig utbildning 
tillförsäkras? 

Granskningen avser kommunstyrelsen och omfattar grundskolan. 

2.2 Revisionskriterier 

Vi har bedömt om rutinerna uppfyller:    

− kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6 §, 

− skollagen (2010:800) 1 kap. 4 och 9 §, och 

− tillämpbara interna regelverk, policyer och beslut. 

2.3 Metod 

Granskningen har genomförts genom studier och offentlig statistik, dokumentstudier 
och intervjuer med kommunstyrelsens förste och andre vice ordförande, skolchef, 
utvecklingsledare, urval av rektorer, enhetschef centrala elevhälsan, representanter för 
elevhälsans olika insatser och urval av lärare. 

Rapporten är faktakontrollerad av skolchef, ekonomichef, ekonom sektor lärande, 
enhetschef centrala elevhälsan och utvecklingsledare. 
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3 Resultat av granskningen 

Nedan ser vi resultatet efter årskurs 6 (godkända i alla ämnen) efter läsåret 2018/2019 
och läsåret 2019/2020. 

Skola Godkänd i alla 
ämnen 

2019 

Godkänd i alla ämnen 
exkl. nyanlända 

2019 

Godkänd i alla 
ämnen 2020 

Blidsbergs skola, F-6 i.u. i.u. 78,6  

Bogesundsskolan, F-6 82,1 83,6 86,2 

Dalums skola, F-6 64,7 ~1001 78,6 

Gällstad skola, F-6 i.u. i.u. 70,0 

Hökerums skola, F-6 77,8 82,4 61,8 

Hössna skola, F-6 i.u. i.u. 76,5 

Marbäcks skola, F-6 i.u. i.u. 90,0 

Timmele skola, F-6 ~100 ~100 87,5 

Tvärreds skola, F-6 ~100 ~100 66,7 

Ulrikaskolan, F-6 84,3 89,4 89,3 

Vegby skola, F-6 i.u. i.u. 69,2 

Ulricehamns kommun 78,3 81,7 80,4 

Riket2 73,9 77,1 i.u. 

Siris, Skolverket  

Flera av skolenheterna i Ulricehamns kommun är små med under 30 elever i årskurs 
sex, vilket innebär att andelen elever som uppnått kunskapskraven på enhetsnivå blir 
starkt beroende av enskilda elevers prestationer. På kommunnivå kan dock 
konstateras att måluppfyllelsen var något högre 2020 än 2019. 

 

 

 

 

 
1 Antal elever som ej uppnått kunskapskraven uppgår till färre än fem. 
2 Samtliga huvudmän 
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Nedan ser vi kunskapsresultaten efter årskurs 9 (andel elever godkända i alla ämnen, 
andel elever behöriga till yrkesprogram och genomsnittligt meritvärde) efter läsåret 
2018/2019. I varje kolumn anges två uppgifter. Den första avser samtliga elever och 
den andra samtliga elever exklusive nyanlända. 

Skola Antal elever Andel som 
uppnått 
kunskapskra
ven i alla 
ämnen (%) 

Andel 
behöriga till 
yrkesprogram 
(%) 

Genomsnittligt 
meritvärde, 
kommunala 
skolor 

Stenbocksskolan, 7–9 198 / 178 62,1 / 68,7  81,8 / 88,3 221,8 / 232,0 

Ätradalsskolan 7–9 75 66,7 / 66,7 76,0 / 76,0 221,9 / 221,9 

Ulricehamns kommun 273 / 254 63,4 / 68,1 80,2 / 84,6 221,8 / 229,1 

Riket 1 203 619 73,4 / 77,4 82,5 / 86,7 224,5 / 231,3 

Kolada, SKR 

Av statistiken ovan kan vi se att måluppfyllelsen vad gäller andel elever som har 
uppnått kunskapskraven i alla ämnen är lägre i Ulricehamn än i riket som helhet. 
Andelen behöriga till gymnasieskolan ligger dock i paritet med riket vad gäller 
Stenbocksskolan, men även för detta mått lägre för Ätradalsskolan. Både skolornas 
genomsnittliga meritvärde ligger nära rikets snitt. 

Läsåret 2019/2020 uppnådde 60 procent av eleverna vid Stenbocksskolan och knappt 
52 procent av eleverna vid Ätradalsskolan kunskapskraven i alla ämnen. Det är en 
försämring av måluppfyllelsen för båda enheterna sedan läsåret dessförinnan. Av 
kommunens interna statistik framgår att 2019 var 86,2 procent av eleverna, efter 
lovskola, behöriga till yrkesprogram. Andelen sjönk marginellt 2020 till 85,6 procent. 
Efter lovskola 2019 var andelen behöriga elever något högre på Ätradalskolan än 
Stenbockskolan. År 2020 var förhållandet det motsatta. 

I den officiella statistiken av relationen mellan nationella prov och slutbetyg i årskurs 9 
2018/2019 framgår att 67,5 % av eleverna fick samma slutbetyg som provbetyg i 
svenska. 25,6 fick högre slutbetyg, vilket kan jämföras med riket där 27,5 % fick högre 
slutbetyg. I matematik fick 60 % fick samma slutbetyg som provbetyg och 37,6 % högre 
än provbetyget. I riket låg snittet för högre betyg på 39,3 %. I Ulricehamn fick en något 
större andel av eleverna i engelska ett högre slutbetyg än provbetyg  

Vintern 2019 påbörjade Skolinspektionen en regelbunden kvalitetsgranskning av 
Ulricehamns kommun.3 En kvalitetsgranskning ska, enligt Skolinspektionen, ”belysa 
hur väl huvudmannen klarar sitt uppdrag att ge elever förutsättningar att nå de 
nationella målen”. Skolinspektionen bedömde att huvudmannen i låg utsträckning 
gjorde ”relevanta analyser av studieresultat och resultat avseende trygghet, som kan 
utgöra underlag för förbättringsåtgärder inom dessa områden”. Myndigheten ansåg 
vidare att huvudmannen ”i flera delar vidtagit relevanta kompensatoriska åtgärder, som 

 
3 Dnr-SI 2019:6009, 2019-11-21, Skolinspektionen 
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syftar till att elever med sämre förutsättningar ska nå utbildningens mål så långt som 
möjligt, men [att] utvecklingsområden finns” vad gäller ”analys över hur de 
kompensatoriska insatserna i form av resursfördelning och riktade insatser leder till 
faktiska förbättringar av elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen”. 
Ulricehamn redovisade vidtagna åtgärder för Skolinspektionen i sitt svar av den 20 
augusti 2020. Skolinspektion kunde konstatera att åtgärder vidtagits, men bedömde 
”att ytterligare åtgärder behövs för att höja kvaliteten”.4 

3.1 Resurser 

”Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom 
fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas” enligt skollagen 1 kap. 9 §. Detta 
betyder att eleverna ska ges förutsättningar att nå så långt som möjligt och att de 
elever som av olika skäl har det svårt att nå målen i skolan, till exempel av socio-
ekonomiska skäl eller för att de har ett annat modersmål än svenska, ska 
kompenseras. Likvärdig utbildning handlar alltså inte om att resurserna skall fördelas 
lika, utan att ”hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov”. (Lgr11, p1) 
Detta är skolans kompensatoriska uppdrag. Sedan den 1 juli 2014 ska kommuner 
enligt 2 kap. 8 b § SkolL ”fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter 
barnens och elevernas olika förutsättningar och behov”. 

”I samband med resursfördelningen är det av vikt att huvudmannen tar hänsyn till 
behoven på de olika skolorna, bland annat genom att föra en dialog med rektorerna. 
Att resurser viktas och fördelas utifrån elevernas olika förutsättningar och behov är ett 
mycket betydelsefullt instrument för att kunna uppnå likvärdighet i utbildningen.” 
(SKOLFS 2014:40, sid. 19) 

I Skolverkets statistikverktyg Salsa får man fram uppgifter om elevernas bakgrund per 
skolenhet vad kön, eventuell utländsk bakgrund och föräldrarnas sammanvägda 
utbildningsnivå beträffar. Salsa tittar på skolornas resultat efter årskurs nio och därför 
är det endast på högstadienivå som uppgifterna framgår. Uppgifterna nedan gäller för 
vårterminen 2019. 

Skolenhet Andel (%) 
pojkar 

Andel (%) 
nyinvandrade 

senaste fyra åren 

Föräldrars 
sammanvägda 
utbildningsnivå5 

Stenbocksskolan, 7–9 49 10 2,22 

Ätradalsskolan, 7–9 47 0 2,12 

Riket 52 6 2,30 

Salsa 2019, Skolverket 

Föräldrarnas sammanvägda utbildningsnivå i kommunen som helhet var 2,15. 

 
4 Dnr-SI 2019:6009, 2020-09-25, Skolinspektionen 
5 Anges på en skala mellan ett och tre, där 1 betyder genomgången folkskola/grundskola, 2 genomgången 
gymnasieskola om högst tre år, 3 fyraårigt gymnasium eller erhållit minst 20 poäng. 
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Tabellen nedan visar elevstatistik per skolenhet vad gäller socioekonomiska 
bakgrundsfaktorer. Även kommunens två fristående skolenheter redovisas. 

Skola Antal elever 
åk 1–9 

Andel elever med 
utländsk bakgrund 

Andel elever m föräldrar 
m eftergymnasial utb. 

Blidsbergs skola 97 33 28 

Bogesundsskolan 450 24 58 

Dalums skola 61 25 25 

Gällstad skola 141 15 44 

Hökerums skola 201 10 49 

Hössna skola 93 färre än 10 elever 44 

Marbäcks skola 44 30 41 

Timmele skola 120 14 48 

Tvärreds skola 51 färre än 10 elever 55 

Ulrikaskolan 300 17 63 

Vegby skola 59 24 47 

Stenbocksskolan 564 19 53 

Ätradalsskolan 251 12 47 

Fristående grundskolor 

Montessoriskolan 69 28 58 

Vistaholms skola 38 färre än 10 elever 66 

Riket6 1 203 619 26 60 

Siris ”Grundskola – elevstatistik” 2019/2020, Skolverket 

Av uppgifterna ovan kan vi se att de socioekonomiska bakgrundsfaktorerna skiljer sig 
väsentligt åt mellan skolenheterna, särskilt vad gäller andel elever med föräldrar med 
eftergymnasial utbildning. Gällande andel elever med utländsk bakgrund skiljer sig 
siffrorna lite mer åt.  

I Skolverkets statistik (Siris), som bygger på uppgifter som kommunerna lämnar till 
SCB, framgår att genomsnittskostnaden för en grundskoleelev i Ulricehamns kommun 
år 2019 var 105 300 kronor.  
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Nedan görs en jämförelse med genomsnittlig kostnad i kommungruppen 
(lågpendlingskommun nära större stad) och för rikets samtliga huvudmän. 

2019 Totalt (kr) Lokaler 
och inv. 

Under-
visn. 

Skolmål
-tider 

Lärverk
tyg, utr 

mm 

Elev-
hälsa 

Övr.7 

Ulricehamn 105 300 14 600 59 900 6 400  5 900  2 890  15 600 

Kommungrp. 119 500 16 900 66 900 7 000 5 000 4 440 19 200 

Riket8 115 100 19 000 65 200 6 600 5 200 3 640 15 500 

Siris, Skolverket 

Den genomsnittliga kostnaden per elev i grundskolan i Ulricehamns kommun uppgår 
alltså till 105 300, vilket är lägre än snittet i kommungruppen och riket. Kostnaderna per 
kostnadsslag ligger överlag under jämförbara snitt förutom kostnader för lärverktyg och 
utrustning. Av kommunens årsredovisning för 2019 framgår att grundskoleverksam-
heten redovisade ett positivt resultat om 1,6 mnkr medan modersmålsverksamheten, 
som ligger under verksamheten Tingsholm redovisade ett underskott om 4,2 mnkr. 
Grundskolans positiva resultat beror på större riktade statsbidrag från Migrationsverket 
och Skolverket än beräknat.9 

Huruvida det totala anslaget för grundskolans verksamhet är tillräckligt kan ifrågasättas 
menar förste och andre vice ordförande i kommunstyrelsen. I intervjuer med skolchef 
och rektorer framförs att verksamheten kan bedrivas inom lag, men att ökade resurser 
skulle ge bättre förutsättningar för ökad måluppfyllelse. 

Resurser till kommunens grundskola fördelas genom anslag från kommunstyrelsen. 
Fördelningen av resurser till respektive skolenhet för halvfasta (till exempel löner) och 
rörliga kostnader tar hänsyn till två parametrar. 

 antal elever, rak skolpeng efter att resurser för litenhetstillägg plockats undan 

 skolenhetens totala elevantal. Skolenheter årskurs 1-6 med färre än 250 elever 
får tilläggsanslag utifrån hur liten skolenheten är. Högstadieskolor med färre än 
300 elever får också ett tilläggsanslag. Totalt handlar det för årskurs 1-6 om 
cirka 3,5 mnkr och för årskurs 7-9 om 860 tkr. 

Modellen ovan tar sedan 2018 inte hänsyn till elevers socioekonomiska bakgrund. 
Kommunstyrelsens förste vice ordförande och förvaltningens ekonom menar att den 
omfördelning som då gjordes kostade 20 tkr för statistik från SCB, men renderade för 
respektive skolenhet en omfördelning på -15 tkr - 20 tkr. De socioekonomiska 
skillnaderna mellan enheterna var alltså så små att en matematisk modell för 
resursfördelningen inte ansågs behövas.  

 
7 I övrigt ingår allt som inte ingår i andra kostnadsslag. Det handlar t.ex. om studie- och yrkesvägledning 
och administration. 
8 Ulricehamn och kommungrupp inkluderar endast kommunala huvudmän medan riket inkluderar samtliga 
huvudmän.  
9 Årsredovisning 2019, sid. 61 
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Idag fördelas däremot cirka 15 tjänster ut på skolenheterna utifrån socioekonomiska 
faktorer. 50% av tidigare års fördelning och 50% utifrån likvärdig skolas 
socioekonomiska underlag för bidragsåret. Det är andra året kommunen gör på detta 
sätt, sedan likvärdig skola statsbidraget infördes.    

För högstadieelever med särskilt stora stödbehov är fem tjänster, vilket motsvarar cirka 
2,8 mnkr år 2020, avsatta för undervisning i särskild undervisningsgrupp. Resursen 
fördelas mellan Stenbockskolan och Ätradalsskolan. 

Ytterligare en sektorsplacerad resurs är medel för undervisning i svenska som 
andraspråk. I budget 2020 är cirka 3,6 mnkr avsatta för ändamålet. Fördelningen utgår 
från antalet berättigade elever i svenska som andraspråk. 

Kostnader för lokaler, ledning och administration: bitr rektor, administratör och 
administration, tas ute hos respektive rektor. Kostnader för lön för rektorer och måltider 
tas av verksamhetschef/sektorchef. Ansvaret för elevhälsa respektive modersmål och 
studiehandledning på modersmål ligger på verksamhet skolutveckling och stöd 
verksamhet Tingsholm. 

Vid sidan av dessa interna medel fördelas också statsbidrag, dels från Migrationsverket 
för asylsökande och nyanlända elever, dels från Skolverket för bland annat lågstadie-
satsning och likvärdig skola10. Sedan andra halvåret 2020 ingår lågstadiesatsningen i 
statsbidraget för likvärdig skola. 

Skolchef och rektorer menar att resurser fördelas efter elevers olika förutsättningar och 
behov genom de särskilt avsatta 15 tjänsterna och statsbidraget likvärdig skola. 
Rektorerna menar också att de på sina respektive skolenheter kan fördela resurser 
efter elevernas behov. Det handlar dock om att prioritera behov. Rektorerna menar att 
ytterligare resurser säkert skulle förbättra måluppfyllelsen. De är dock trygga med att 
huvudmannen stödjer dem om akuta åtgärder kan behöva vidtas som inte ryms i ram. 
Både skolchef och rektorer ger exempel på att huvudmannen tillskjutit medel för 
särskilda insatser. Rektorerna framför också att högre måluppfyllelse inte bara handlar 
om mer resurser utan också om tillgång till behöriga och kompetenta lärare. 

3.1.1 Bedömning 

Av intervjuer framgår att resurser tilldelas så att verksamheten kan bedrivas i enlighet 
med lag. Måluppfyllelsen är dock inte i paritet med vare sig statens eller kommunens 
mål. I intervjuer framgår att ökade resurser skulle ge bättre förutsättningar för högre 
måluppfyllelse. 

Ulricehamns skolstruktur, med många små skolor, försvårar ett effektivt utnyttjande av 
resurser. Trots det är kostnaden per elev lägre än snittet i både länet och riket. De 
socioekonomiska bakgrundsfaktorerna talar inte heller för att verksamheten borde 
kunna bedrivas till en låg snittkostnad. Kostnaderna per elev för lokaler och elevhälsa 
ligger under 80 procent av rikssnittet. Vi bedömer inte att elevhälsan kan erbjudas 
likvärdigt i kommunen, inte heller att elevhälsan arbetar i enlighet med skollagens 
uppdrag. (Se vidare under rubriken Särskilt stöd.) 

 
10 Hur resurserna från likvärdig skola planeras att användas redovisas i dokumentet Plan för insatser inom 
Likvärdig skola 2020 
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Kommunen har inte ett resursfördelningssystem som rent matematiskt tar hänsyn till 
elevernas olika förutsättningar och behov. Vi bedömer dock att det görs en kvalitativ 
bedömning av enheternas olika behov som ligger till grund för att resurser rent faktiskt 
beaktar enheternas olika utmaningar vad gäller elevernas förutsättningar och behov. 

3.2 Undervisning för elever med utländsk bakgrund 

I Ulricehamns kommun organiseras modersmål och studiehandledning på modersmål i 
en egen verksamhet under verksamhet Tingsholm. En biträdande rektor har ett särskilt 
ansvar för modersmål och studiehandledning. Hon är också chef för den personal som 
undervisar i modersmål och ansvarar för studiehandledning. 

De språk som kommunen erbjuder modersmålsundervisning och studiehandledning i 
”är arabiska, dari, persiska, finska, engelska, tyska, ryska, litauiska, nederländska, 
bosniska, kroatiska, serbiska, polska, badini, sorani, thailändska, spanska. Enbart 
studiehandledning sker på somaliska och kurmandji. Finska ges som både första och 
andraspråk enligt Skollagens reglemente för nationella minoritetsspråk.”11 

Från och med höstterminen 2020 till och med höstterminen 2022, med avrapportering i 
februari 2023, arbetar Ulricehamns kommuns sektor lärande i ett utvecklingsprojekt 
tillsammans med Högskolan i Väst med stöd av Skolverket. Sektorn konstaterar att 
attityder och förhållningssätt till målgruppen nyanlända behöver utvecklas. Projektet 
styrs särskilt genom styrdokumentet Åtgärdsplan Nya – nyanländas lärande. För 
arbetet med nyanlända har tre mål och fyra delmål satts upp. 

Mål: 

 Varje barn och elev ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. 

 Varje pedagog ska vara förtrogen med sin förmåga att möta elever med 
flerspråkig bakgrund där språket är mål och medel för kunskapsutveckling. 

 Sektor lärande har en samsyn i att språk- och kunskapsutveckling är en 
angelägenhet för all personal. 

Delmål: 

 De vuxna visar att de har tydliga och höga förväntningar på barnet och eleven. 

 Barnen och eleverna bemöts på ett tydligt, konsekvent och empatiskt sätt. 

 Personalen har teoretiska kunskaper i flerspråkighet och möte med mångfalden 
och tillämpar dessa. 

 Organisationens förmåga i interkulturellt ledarskap ska öka. 

3.2.1 Modersmål 

I skollagens 10 kap. 4 §, angående ämnen i grundskolan, stadgas att det som ämnen 
ska ”finnas språkval och, för elever som ska erbjudas modersmålsundervisning, 
modersmål.”  

 
11 Åtgärdsplan Nya – nyanländas lärande, Ulricehamns kommun 
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Vidare stipuleras i 10 kap. 7 § skollagen att en elev som har en vårdnadshavare med 
ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk 
om språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet och eleven har grund-
läggande kunskaper i språket. Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk 
ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter 
om modersmålsundervisning. Sådana föreskrifter får innebära att 
modersmålsundervisning ska erbjudas i ett språk bara om ett visst antal elever önskar 
sådan undervisning i det språket. I skolförordningens femte kapitel regleras vad som 
gäller för modersmålsundervisning och studiehandledning i den obligatoriska skolan. 

Ur Skolverkets senaste statistik över modersmålsundervisning i Ulricehamns kommun 
kan vi hämta följande information. 

Grundskolan 2019 Ulricehamn Kommungrupp Riket 

Andel (%) av det totala elevantalet 
som är berättigade att delta i 
modersmålsundervisning. 

22,5 29,4 28,1 %12 

Andel (%) av antalet berättigade elever 
som deltar i modersmålsundervisning. 

56 51 59,4 % 

Jämförelsetal 2019, Skolverket 

Av statistiken framgår att antalet berättigade till modersmål är 22,5 procent i 
Ulricehamn alltså något lägre än i kommungrupp och rike. Andelen elever av de som är 
behöriga och som också läser modersmål är i paritet med snittet i kommungrupp och 
rike. I skolenkäten13 anger närmare hälften av vårdnadshavarna till barn som är 
berättigade till modersmål att de får det i den omfattning som de önskar och 31 procent 
tycker inte det. Svaren ligger i paritet med snittet i enkätomgången. 

I oktober 2020 läste 349 grundskoleelever modersmål. Om modersmålsundervisning 
ansöks en gång per elev och någon ny ansökan behöver inte göras varje år. För de 
elever som ansöker om modersmål där det inte finns någon lärare i språket finns 
ansökan kvar under två år; skulle det under den tiden anställas en lärare kan dessa 
elever erbjudas modersmålsundervisning. Antalet elever som ansöker om ett språk ska 
överstiga 5 elever i kommunen för att lärare ska anställas, enligt biträdande rektor. 
Undervisning sker inte i alla arton språk, där det finns inkomna ansökningar. Det beror 
på att antalet sökande per språk inte uppgår till fem. Ansvarig biträdande rektor menar 
att undervisning i modersmål erbjuds och genomförs i huvudsak likvärdigt vid 
kommunens grundskolor. Intervjuade rektorer delar denna bild. 

I intervjuer framgår att undervisning i modersmål på vissa enheter kan ske på tid då 
annan undervisning pågår, det vill säga att eleven behöver lämna ordinarie lektion. 
Ofta handlar det om ämnen som upplevs som mindre viktiga såsom bild eller slöjd. Det 
kan också vara så att elever inte kan delta i modersmål eftersom deras skolskjuts går 
hem innan modersmålsundervisningen startat. 

 
12 Uppgiften gäller för 2018  
13 Skolinspektionens skolenkät hösten 2018 
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3.2.2 Studiehandledning på modersmål 

Vad som explicit gäller om studiehandledning regleras i skolförordningen. ”En elev ska 
få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det. En elev som ska 
erbjudas modersmålsundervisning och som före sin ankomst till Sverige har under-
visats på ett annat språk än modersmålet får ges studiehandledning på det språket i 
stället för på modersmålet, om det finns särskilda skäl.” (5 kap. 4 § skolförordningen) 

Vid Skolinspektionens regelbundna tillsyn vintern 2016/2017 konstaterades att 
kommunen inte gav studiehandledning på modersmål till alla elever som hade rätt till 
det.14 När tillsynen avslutades i september 2017 ansågs bristen vara avhjälpt.15 

Utifrån elevens behov av studiehandledning får varje elev studiehandledning i en 
omfattning från 30 minuter upp till tre timmar i veckan. Klasslärare/mentor/ämneslärare 
ansöker varje läsår om studiehandledning för de elever som de anser vara i behov av 
studiehandledning. Ansvarig biträdande rektor menar att studiehandledning erbjuds 
likvärdigt i kommunen, men att den inte genomförs likvärdigt. Bristen består primärt 
däri att ansvarig lärare och studiehandledare planerar arbetet med olika hög kvalitet. 
Om studiehandledaren inte delges lärarens planering i god tid kan studiehandledaren 
inte heller läsa in sig på området. 

I oktober 2020 fick 184 elever i kommunens grundskola studiehandledning på moders-
mål. Studiehandledning kan inte erbjudas i alla efterfrågade språk. Det gäller vid tiden 
för granskningen språken: gorani, mandarin, rumänska, tjetjenska och urdu. Om 
studiehandledning inte kan erbjudas görs andra insatser såsom användning av inlästa 
läromedel på modersmål, bildstöd eller stöd av lärare i svenska som andraspråk. 

Intervjuade rektorer menar att studiehandledning kan erbjudas eleverna, men liksom 
biträdande rektor och intervjuade lärare, anser de inte att studiehandledning kan 
erbjudas i den omfattning som krävs. Behovet överstiger den budget som finns avsatt 
och även tillgång på personal. Biträdande rektor framför dock att verksamheten är 
väldigt flexibel och att det inte finns någon bortre gräns för hur länge en elev kan få 
studiehandledning. 

3.2.3 Svenska som andraspråk 

Undervisning i svenska som andraspråk genomförs i låg- och mellanstadiet i huvudsak 
av ordinarie svensklärare parallellt med undervisning i svenska. På flera enheter får de 
elever som ska läsa svenska som andraspråk visst stöd av lärare i svenska som 
andraspråk under cirka 30 minuter per vecka. På högstadiet sker undervisning i högre 
grad av särskild lärare i svenska som andra språk i eget klassrum, men tidsmässigt 
parallellt med undervisning i svenska. För att det ska fungera krävs att rektor i sin 
organisering av verksamheten planerar för detta, vilket görs, enligt högstadierektor. 

Intervjuade lärare på låg- och mellanstadiet menar att det kan fungera bra om det finns 
ytterligare personal med på lektionerna, då kan läraren i högre grad anpassa 
undervisningen efter de två kursplanerna. Inte sällan behöver emellertid den extra 
pedagogen gå in som vikarie i en annan klass istället. 

 
14 Dnr 43-2016:4709, 2017-01-23, Skolinspektionen 
15 Dnr 43-2016:4709, 2017-09-11, Skolinspektionen 
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Av det totala elevantalet i Ulricehamn läser 10,4 procent svenska som andraspråk. 
Jämfört med kommungruppen 13,1 procent. Det finns en viss osäkerhet om huruvida 
en elev egentligen ska läsa svenska som andraspråk eller inte. Skolchefen påtalar 
också att i aktuell forskning diskuteras ämnets självständiga roll. Rektorerna instämmer 
i skolchefens argumentation om att det i varje klassrum bör bedrivas ett 
språkutvecklande arbete. 

3.2.4 Bedömning 

Vi bedömer att det finns en ändamålsenlig organisation för modersmål och 
studiehandledning på modersmål. Modersmål och studiehandledning erbjuds och 
genomförs. Det gäller även svenska som andraspråk. Vi bedömer dock att 
verksamheterna är behäftade med brister. Vi vill påpeka elevens rätt till 
undervisningstid om 6890 timmar. Undervisning i modersmål får inte erbjudas på 
annan lektionstid än vad som anges i skolförordningen. Det är inte heller 
tillfredställande att skolskjutsarnas schema förhindrar deltagande i modersmål. 

Studiehandledning i modersmål erbjuds inte i den omfattning som behövs.  

3.3 Särskilt stöd 

Utbildningen ska vara likvärdig för alla elever inom skolväsendet. Med likvärdighet 
menas enligt Skolinspektionen ”lika tillgång till utbildning, lika kvalitet på utbildningen 
och att utbildningen ska vara kompenserande”.  I skollagens 3 kap. regleras om barns 
och elevers utveckling mot målen. ”Alla barn och elever ska ges den ledning och 
stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån 
sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens 
mål.” Om det framkommer att en elev riskerar att inte nå målen skall detta anmälas till 
rektor som skyndsamt ska utreda elevens eventuella behov av särskilt stöd. I detta 
sammanhang ska också samråd ske med elevhälsan, ”om det inte är uppenbart 
obehövligt”. Om eleven behöver särskilt stöd ska den få det och ett åtgärdsprogram 
ska utarbetas i enlighet med skollagens 3 kap. 9 §.  

Det kan finnas många orsaker till att en elev kan ha svårt att uppnå kunskapskraven 
och därför behöver särskilt stöd. Elever med diagnoser behöver inte automatiskt 
komma i åtnjutande av särskilt stöd. En diagnos får inte heller vara en förutsättning för 
att få särskilt stöd. Det är professionen som själv bedömer vad som är särskilt stöd.  

Huvudmannen ska ge rektorerna förutsättningar att kunna leva upp till lagens krav. Det 
är sedan rektor som i sin tur tillser att personalen både har kompetens och resurser för 
arbete med särskilt stöd. Skolverket påtalar i sina allmänna råd beträffande ”Arbete 
med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram” (SKOLFS 2014:40) att ”det 
är rektor som ansvarar för att det finns tydliga och fungerande rutiner på skolan”. I 
utarbetandet av åtgärdsprogram ska eleven och elevens vårdnadshavare ges möjlighet 
att delta. (3 kap. 9 § SkolL) Det är angeläget att skolans personal är lyhörd inför vad 
eleven och vårdnadshavarna framför. Det är emellertid rektor, eller i förekommande fall 
den person som rektor har delegerat till, som är ansvarig för att elevens situation 
utreds, även om vårdnadshavaren skulle motsätta sig detta. Vissa beslut om särskilt 
stöd är av sådan karaktär att endast rektor får fatta beslut därom. Det gäller särskild 
undervisningsgrupp, enskild undervisning och anpassad studiegång.  
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I skolenkäten, som genomförs hos varje huvudman vartannat år, tillfrågades eleverna i 
årskurs fem och årskurs nio om anpassning efter elevens behov.16 Den första siffran i 
kolumnen anger snittet i Ulricehamns kommun och den andra siffran snittet i 
enkätomgången. 

Anpassning efter elevens behov  Årskurs 5 Årskurs 9 

Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag behöver 
det. 

8,3 / 8,6 6,6 / 7,3 

Skolarbetet är svårt för mig 7,0 / 7,3 6,1 / 6,3 

Skolenkäten för elever i årskurs 5 respektive årskurs 9 hösten 2018, Skolinspektionen 

Av uppgifterna ovan kan vi se att eleverna i Ulricehamn upplever skolarbetet något 
svårare än vad snittet i enkätomgången visar. Eleverna upplever också i lägre grad att 
lärarna hjälper dem i arbetet när de behöver det. Av kommunens interna 
attitydundersökning läsåret 2019/2020, vilken utgår från Skolinspektionens frågor, men 
riktar sig till alla elever framgår att 87 procent17 av eleverna på högstadiet anger att 
deras lärare hjälper dem i arbetet när de behöver det. 

Anpassning efter elevens behov, särskilt stöd och 
elevhälsa 

Pedagogisk personal 

Jag har förutsättningar att hjälpa elever som är i behov 
av det. 

5,9 / 6,6 

Om det framkommer att en elev på skolan har behov 
av särskilt stöd utreds det snabbt. 

5,7 / 6,9 

På den här skolan upprättas åtgärdsprogram för de 
elever som ska få särskilt stöd. 

8,0 / 8,6 

I min skola finns beredskap för att i det dagliga arbetet 
hantera situationer som kräver elevhälsogruppens 
kompetenser. 

6,9 / 7,3 

Jag kan få råd och stöd av elevhälsogruppen för att 
själv kunna hjälpa mina elever i deras utmaningar 

7,7 / 7,7 

Skolenkäten för pedagogisk personal hösten 2018, Skolinspektionen 

Av skolenkäten framgår att den pedagogiska personalen i Ulricehamn svarar mer 
negativt på Skolinspektionens påståenden om elever i behov av stöd och elevhälsans 
beredskap än vad snittet i enkätomgången visar.18 Mer än var fjärde lärare anger19 att 

 
16 Medelvärdet och indexvärdet hamnar på en skala mellan 0-10, där 10 innebär att respondenterna anger 
att påståendet ”stämmer helt och hållet” och 0 att påstående inte alls stämmer, däremellan finns 
alternativen ”stämmer ganska bra” och ”stämmer ganska dåligt”. Vid negativa påståenden gäller omvänt 
förhållande. 
17 I Skolinspektionens enkät i årskurs 9 2018 var motsvarande andel 76 %. 
18 Beakta dock att enkäten är två år gammal. 
19 Med anger avses här att de svarat att påståendet stämmer ganska dåligt eller stämmer inte alls. 
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de inte har förutsättningar att hjälpa elever som är i behov av det. I samtliga intervjuer 
framgår att personalen gör vad den kan för att möta elevernas behov, men vi ser att 
det alltid handlar om att ställa elevernas olika behov mot varandra.  

Vårdnadshavarnas svar är något mer negativa än snittet i enkätomgången. 27 procent 
av vårdnadshavarna tycker att deras barn behöver mer hjälp av vad skolan ger henne 
eller honom; 70 procent tycker inte det. Av vårdnadshavare till barn som får särskilt 
stöd upplever 60 procent att barnet får det stöd som barnet behöver; 27 procent tycker 
inte det. Rektorerna påtalar i intervju att det finns vårdnadshavare som sätter 
likhetstecken mellan särskilt stöd och enskild insats, till exempel elevassistent. 

Elevhälsan i kommunen är i huvudsak centralt organiserad. Personalen arbetsleds av 
enhetschef på skolutveckling och stöd. På varje skolenhet finns också lärare med 
specialpedagogisk kompetens som är anställda direkt under rektor. I kommunen finns 
det tillgång till en heltidsanställd skolpsykolog och två skolläkare som arbetar på timme. 

Elevhälsans uppdrag i skolan är, enligt enhetschef för elevhälsan, främst att arbeta 
hälsofrämjande och förebyggande, för att undanröja hinder i lärandemiljön. De olika 
professionerna har sina egna uppdrag, men samverkar på varje skolenhet i det lokala 
elevhälsoteamet, som leds av rektor. Det lokala elevhälsoteamet är grunden för 
elevhälsans arbete. I elevhälsoteamet samverkar kontinuerligt den medicinska, 
psykosociala och specialpedagogiska insatsen. Skolsköterskor och kuratorer träffas en 
gång per månad i professionsnätverk. Nätverksträffarna leds av enhetschef för centrala 
elevhälsan. Alla specialpedagoger och speciallärare i sektorn samverkar även de i ett 
nätverk, som träffas tre till fyra gånger per termin. 

I intervjuer med rektorer framgår att den psykologiska insatsen inte motsvarar 
behoven. Både skolchef och elevhälsochef instämmer i detta. Tjänst har varit 
utannonserad, men den har inte kunnat tillsättas. Tjänsten kommer att gå ut igen, enligt 
elevhälsochef. För att stärka upp den psykologiska insatsen köper kommunen in 
psykologutredningar från extern part. 

Rektorer och lärare vid större skolenheter menar att de förutom psykolog har tillgång till 
elevhälsa på sina enheter. På mindre enheter upplevs emellertid tillgängligheten inte 
alls tillfredsställande. Kurator och skolsköterska är på dessa enheter vanligtvis bara 
närvarande en dag i veckan. De är heller inte på enheten samtidigt förutom då det är 
EHT, det vill säga då de träffar rektor. På merparten av enheterna finns det 
specialpedagogisk insats. På större enheter finns det både specialpedagog och 
speciallärare och på mindre enheter endera professionen. På mindre enheter finns inte 
specialpedagogisk kompetens tillgänglig varje dag. Intervjuade lärare menar att ett 
specialpedagogiskt stöd inte ges likvärdigt i kommunen. Skolchefen menar att 
kommunens skolstruktur gör att tillgången till elevhälsa på enheterna inte kan vara 
exakt lika hög. Sektorn gör dock vad den kan för att det ska finnas tillgång och den 
centrala elevhälsan möjliggör omfördelning av resurser under kortare tid om det skulle 
uppstå sådana situationer, enligt skolchef. 

Representanter för elevhälsan instämmer i den bild som ges av rektorer och lärare. I 
intervjuer framgår vidare att varken elevhälsan själv eller skolenheternas personal 
upplever att elevhälsan främst arbetar förebyggande och hälsofrämjande. Utvecklingen 
går åt rätt håll, men de åtgärdande insatserna prioriteras. Skolchefen menar att ett 
förebyggande och hälsofrämjande arbete måste bedrivas av hela personalgruppen och 
inte bara vara en fråga för elevhälsan. För samverkan mellan skola, socialtjänst och 
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hälso- och sjukvården bedrivs ett arbete utifrån en handlingsplan.20 Syftet är att skapa 
en plattform för samverkan, utifrån vilka tidiga och förebyggande insatser ska göras för 
att bland annat motverka risk för psykisk ohälsa och skolfrånvaro. 

I det systematiska kvalitetsarbetet har huvudmannen kommit fram till att 
måluppfyllelsen påverkas negativt av att nyanlända elever och ”elever med NPF-
problematik” inte lyckas nå godkänd nivå.21 

Ett arbete med särskilt stöd i form av flexgrupper håller på att byggas upp inom 
sektorn, enligt enhetschefen för elevhälsan. Varje flexgrupp bemannas av minst en 
lärare och en speciallärare. Målgruppen för flexgruppernas arbete är de elever som det 
är mycket svårt att nå inom ramen för den ordinarie undervisningen och där de insatser 
man prövat inte räcker till. Arbetet med flexgrupperna leds och samordnas av enhets-
chef för elevhälsan. Även här träffas rektorer och personal regelbundet i nätverk för 
möjlighet till samsyn och utveckling av arbetet. Vid tiden för granskningen var inte alla 
flexgrupper uppstartade. På någon enhet saknades ändamålsenlig lokal och personal. 
Om en elev, som är i behov av placering i flexgrupp, går på en skola där en sådan 
grupp inte finns, byter eleven skola och skrivs in på en enhet där flexgruppen finns. 

Kommunstyrelsens förste vice ordförande pekar också på ett intensifierat arbete med 
elevers närvaro. Ett digitalt uppföljningssystem, Skola24, har införts på alla skolen-
heter. Både kommunstyrelsen förste och andre vice ordförande respektive skolchefen 
pekar också på det utvecklingsarbete som bedrivs utifrån analys i det systematiska 
kvalitetsarbete när det gäller, digitalisering, inkludering och övergångar22.23 

I kommunen har man under det senaste läsåret särskilt fokuserat på övergångar inom 
skolväsendet, enligt kommunstyrelsens förste och andre vice ordförande. Det finns 
rutiner för överlämnande mellan förskola och förskoleklass, mellan årskurs sex och 
årskurs sju samt mellan högstadiet och gymnasieskolan. Till överlämningar finns också 
blanketter kopplade. 

Respondenterna menar överlag att elever i behov av särskilt stöd får det, men att det 
brister vad gäller omfattning på stödet och i vilken form stödet ges. På frågan om det är 
någon särskild grupp elever som inte får det särskilda stöd som de behöver ges inget 
entydigt svar. Några pekar på elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
medan andra på ”de tysta flickorna”, det vill säga elever som har svårt att nå målen, 
men som inte stör andra. 

3.3.1 Bedömning 

Utifrån elevernas kunskapsresultat, Skolinspektionens skolenkät och genomförda 
intervjuer konstaterar vi att arbetet för att höja elevernas måluppfyllelse ska fortgå. 

Vi ser brister i elevhälsans tillgänglighet och bedömer inte att den är likvärdig. 
Elevhälsan har inte förutsättningar att arbeta samlat främst förebyggande och 
hälsofrämjande.  

 
20 Handlingsplan för Ulricehamn - hur man kan arbeta utifrån en elevhälsobaserad modell med tidiga 
insatser, Ulricehamns kommun, odaterat. 
21 Kvalitetsrapport grundskolan 2019/2020, sid. 6 
22 Handlingsplan Ökad måluppfyllelse för alla elever i sektor lärande 2020-2021 
23 Se vidare punkt 3.5 
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Vi bedömer att huvudmannen i granskningen har visat på en rad åtgärder som på sikt 
bör få konsekvenser på elevernas måluppfyllelse. Adekvata åtgärder har vidtagits till 
exempel vad gäller utveckling av arbetet med nyanlända, arbetet med elever med 
stödbehov som kräver en annan undervisningsmiljö än den ordinarie klassens, samt 
matematikundervisningen med mera. 

3.4 Lärare 

I skollagens andra kapitel regleras vad som krävs av de anställda för att få bedriva 
undervisning. Från och med den 1 juli 2015 måste lärarna vara legitimerade för att få 
undervisa och sätta betyg. Det gäller också för att kunna anställas utan begränsning i 
tid. Reglerna gäller med undantag för bland annat modersmålslärare. Om det inte finns 
någon legitimerad lärare som är behörig att undervisa eller om det finns något annat 
särskilt skäl får en annan lärare bedriva undervisning, med vissa förbehåll. Läraren 
ifråga ska vara lämplig att bedriva undervisning och i så stor utsträckning som möjligt 
ha en utbildning som motsvarar behörighetsutbildningen. (Se 2 kap. 18 § SkolL) 
Undervisning får dock bedrivas högst ett år i sänder.  

I tabellen nedan kan vi bland annat utläsa att andelen lärare med legitimation och 
ämnesbehörighet i Ulricehamns kommun är i paritet med länet och riket. 

Kommun Heltidstjänster 
därav med 
lärarleg och 
behörighet i 
ämnet24 

Heltidstjänster 
därav med lärar-
leg och behörig-
het i ämnet 50 % 
eller mindre.25 

Andel (%) av 
samtliga tjänst-
görande lärare 
med lärarlegitima-
tion och ämnes-
behörighet 

Ulricehamn 

kommunal huvudman 

71,0 % bild, svenska som 
andraspråk och 
teknik 

78,4 % 

Västra Götalands län 

kommunala huvudmän 
/ samtliga huvudmän 

71,6 % / 70,9 % teknik26 79,4 % / 78,5 % 

Riket  

kommunala huvudmän 
/ samtliga huvudmän 

71,2 % / 70,1 % teknik 79,0 %/ 77,7 % 

Siris ”personalstatistik per ämne” 2020-02-03, Skolverket 

 

 

 

 

 
24 Denna statistikuppgift visar det totala antalet lärare per ämne uttryckt i antal heltidstjänster 
(årsarbetskrafter) och som var anställda. Skolverket 
25 Lärare med lärarleg och behörighet i minst ett av sina respektive undervisningsämnen, Skolverket 
26 Gäller för samtliga huvudmän 
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Tabellen nedan visar statistik per skolenhet. Även kommunens fristående skolenheter 
redovisas. 

Skola Heltidstjänster Antal tjänstgörande 
lärare 

 Antal Andel med 
lärarleg och 
behörighet 

Ämnen i vilka 50 % eller fler 
är utan lärarleg och 
behörighet 

 Antal Andel med 
lärarleg och 
behörighet 

Blidsbergs 
skola 

7,5 64,2 % bild, biologi, fysik, hem- och 
konsumentkunskap, idrott 
och hälsa, kemi, slöjd och 
teknik 

13 69,2 % 

Bogesunds-
skolan 

32,6 77,8 % slöjd 35 85,7 % 

Dalums skola 6,9  70,9 % fysik, hem- och konsument-
kunskap, idrott och hälsa, 
musik, slöjd och teknik 

11 81,8 % 

Gällstad 
skola 

8,6 67,7 % bild, biologi, franska, fysik, 
kemi, musik, svenska som 
andra språk, teknik och 
tyska 

14 71,4 % 

Hökerums 
skola 

14 77,9 %  bild, hem- och konsument-
kunskap, idrott och hälsa, 
slöjd och svenska som 
andraspråk   

17 88,2 % 

Hössna skola 8 50,5 % bild, biologi, franska, fysik, 
hem- och konsument-
kunskap, kemi, slöjd, 
svenska som andra språk 
och teknik  

14 57,1 % 

Marbäcks 
skola 

4,4 70,4 % franska, musik, slöjd, teknik 
och tyska 

12 66,7 % 

Timmele 
skola 

7,6 85,3 % hem- och konsument-
kunskap, slöjd och spanska 

14 71,4 %  

Tvärreds 
skola 

4,1 43,6 % bild, engelska, geografi, 
historia, musik, religions-
kunskap, samhälls-
kunskap, slöjd och tyska 

9 55,6 % 

Ulrikaskolan 23 80,8 % bild, franska och hem- och 
konsumentkunskap,  

35 74,3 % 

Siris ”personalstatistik per ämne” 2020-02-03, Skolverket 
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Fortsättning från föregående sida. 

Skola Heltidstjänster Antal tjänstgörande 
lärare 

 Antal Andel med 
lärarleg och 
behörighet 

Ämnen i vilka 50 % eller fler 
är utan lärarleg och 
behörighet 

 Antal Andel med 
lärarleg och 
behörighet 

Vegby skola 3,4 45,7 % bild, biologi, engelska, 
fysik, geografi, historia, 
kemi, musik, religions-
kunskap, samhällskunskap, 
slöjd, spanska svenska, 
teknik och tyska 

12 58,3 % 

Stenbocks-
skolan 

50 67,1 % bild, musik, svenska som 
andra språk och teknik 

54 72,2 % 

Ätradals-
skolan 

19,5 65,2 % bild, franska, fysik, kemi, 
samhällskunskap, slöjd och 
teknik 

21 76,2 % 

Fristående grundskolor 

Montessori-
skolan 

6,7 79,9 % bild, religionskunskap, 
samhällskunskap och slöjd 

12 83,3 % 

Vistaholms 
skola 

2,5 88,6 % engelska och religions-
kunskap 

4 100 % 

Siris ”personalstatistik per ämne” 2020-02-03, Skolverket 

Av tabellen framgår att andelen lärare med legitimation och behörighet skiljer sig åt 
mellan skolorna i kommunen. Särskilt låg är andelen legitimerade och behöriga lärare 
vid kommunens två minsta skolenheter, Tvärreds skola och Vegby skola. Skillnaden 
mellan skolorna gäller därmed också i vilka ämnen som undervisning till 50 % eller 
högre sker av lärare utan behörighet. 

Vid ingången av läsåret 2020/2021 framgår av en intern sammanställning på 
kommunen att det vid varje skolenhet fanns personal utan legitimation och behörighet. 
Flest obehöriga lärare fanns vid Bogesundsskolan och Stenbocksskolan, men de är 
förvisso de största skolenheterna. I kommunen som helhet handlar det i hög grad om 
obehöriga lärare i hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, musik och slöjd, men 
även i de moderna språken spanska och tyska. Det är en utmaning för rektorerna att 
kunna rekrytera legitimerade och behöriga lärare, men också lärare som för övrigt är 
lämpliga. Rektorerna anger dock att det inför innevarande läsår har gått förhållandevis 
bra att rekrytera ny personal. Det gäller både för större och mindre skolenheter och för 
skolenheter i staden och på landsbygden. För små skolor är det särskilt svårt att 
rekrytera lärare i praktiskt-estetiska ämnen. Omfattningen på varje tjänst blir så liten att 
tjänsterna blir oattraktiva. Rektorerna har också överlag svårt att rekrytera behöriga 
lärare i naturorienterande ämne och matematik. 

Av Årsredovisning 2019 framgår att ”obehöriga lärare får kompetensutbildning genom 
en intern obligatorisk utbildningsinsats och alla obehöriga lärare har en mentor”. 
Ansvarig utvecklingsledare informerar om att insatsen fortfarande pågår och att 
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utbildningen genomförs i moduler för att öka flexibiliteten. På detta sätt kan personal 
erbjudas att delta kontinuerligt och också till de delar som är angelägna för respektive 
individ.  

Kommunen vidtar också andra åtgärder för att säkra kompetensförsörjningen, enligt 
utvecklingsledare. Det handlar bland annat om: 

 Lärarlyft, primärt för utbildning till specialpedagog och speciallärare. Vid tiden 
för granskningen deltar två medarbetare i utbildning för att bli speciallärare och 
en för att bli specialpedagog. Utbildningen finansieras genom statsbidrag och 
kommunal egenfinansiering. 

 Samverkan med Sjuhäradskommunerna och Högskolan i Borås för utbildning 
till lärare i fritidshem. Intagning görs av högskolan och bedrivs som en ordinarie 
utbildning, för övriga kostnader står respektive kommun.27 Vid tiden för 
granskningen deltog två personer i utbildningen. 

 Stöd till lärare som efterfrågar kompetensutveckling och som kan beviljas 
insatser av rektor och verksamhetschef. Medel finns dels inom rektors budget, 
dels hos utvecklingsledare, efter beslut av verksamhetschef. 

Utvecklingsledaren anger att sektorn håller på att ta fram en långsiktig plan på tre år för 
kompetensförsörjningen och att det även pågår ett arbete central på kommunens HR-
avdelning 

3.4.1 Bedömning 

Vi konstaterar att undervisning bedrivs av legitimerade lärare i ungefär lika hög grad i 
Ulricehamns kommun som i riket som helhet. Det skiljer dock en del mellan 
skolenheterna i kommunen. Undervisning sker dock i flera ämnen av lärare som inte är 
behöriga. Kommunens skolstruktur försvårar rekrytering av behörig personal, särskilt i 
små ämnen, till små skolenheter. Vi ser brister i likvärdighet. 

Vi konstaterar att kommunen arbetar med kompetens- och försörjningsfrågan på olika 
sätt, vilket är avgörande för att säkra kompetensförsörjningen. Vi bedömer att insatser 
för att säkra kompetensförsörjningen bör intensifieras. Vi anser att det är mycket viktigt 
att en kompetensförsörjningsplan upprättas som på kort och på lång sikt identifierar 
kompetensförsörjningsbehovet på respektive skolenhet och som innehåller adekvat 
analys och åtgärder att vidta. 

3.5 Systematiskt kvalitetsarbete 

Bestämmelser om systematiskt kvalitetsarbete i förskola och skola finns i 4 kap. 
skollagen. I lagen framgår att arbetet ska bedrivas på huvudmanna- och enhetsnivå 
och bestå av planering, uppföljning och utveckling. Arbetet ska utgå från målen för 
verksamheten som formuleras i lag, förordningar och andra styrdokument. Fokus får 
alltså inte bara ligga på kunskapsmålen. Det systematiska kvalitetsarbetet på 
huvudmannanivå ska bygga på verksamheternas kvalitetsarbete. Det systematiska 
kvalitetsarbetet ska dokumenteras. 

 
27 Den studerande arbetar 60 procent, studerar 50 procent och får betalt för 80 procent. 
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Enligt sektor lärandes beskrivning av det systematiska kvalitetsarbetet ska det bedrivas 
efter modellen:  

 verksamhetsplan,  

 aktiviteter,  

 genomföra, utvärdera och analysera, och 

 kvalitetsrapport. 

”Verksamhetsplanen upprättas utifrån analyserna i föregående läsårs 
kvalitetsrapport.”28 

På enhetsnivå bedrivs det systematiska kvalitetsarbetet av lärare och rektorer. Syftet är 
att göra uppföljningar kontinuerligt, men i intervjuer med lärare framgår att det främst 
blir i början och slutet av läsåret. Lärarna ska följa upp elevernas kunskapsutveckling i 
den digitala lärplattformen Infomentor. På en del skolor används Infomentor som 
lärplattform i det kontinuerliga arbetet, medan det på andra enheter främst är Google 
classroom som används. All bedömning görs dock i infomentor. Detta system har även 
vårdnadshavarna tillgång till. 

Rektorerna menar att det är tydligt att de ansvarar för kvalitetsarbetet på sin respektive 
enhet. Kvalitetsarbetet ska bedrivas i systemet STRATSYS, vilket alla chefer inklusive 
kommunstyrelsens politiker har tillgång till. Enheternas kvalitetsrapporter sammanställs 
på verksamhetsnivå och sedan av skolchef på sektorsnivå. Vid tiden för granskningen 
förefaller det ännu inte ha skrivits någon sektorsövergripande kvalitetsrapport. Den 
finns ännu så länge bara på verksamhetsnivå. 

Vid Skolinspektionens regelbundna kvalitetsgranskning hösten 2019 konstaterades att 
ett utvecklingsarbete behövde inledas. Det gällde till exempel analys och åtgärder av 
studieresultat och resultat avseende trygghet.29 Även efter uppföljningen ansåg 
myndigheten att huvudmannen inte hade visat att analysen gav svar på frågor om 
”varför resultaten ser som de gör”.30 Skolinspektionen påpekar också att syftet med 
analysen är att vidta åtgärder. 

Kommunstyrelsen följer genom sektor lärande i sin Årsredovisning 2019 upp två mål 
som berör grundskolan: 

 ”Andel behöriga elever till något program på gymnasiet ska öka.” Målvärdet är 
satt till 100 procent. 

 ”Andelen elever i årskurs 6, i kommunen, med godkända betyg ska öka.” 
Målvärdet är satt till 100 procent. 

I grundskolans kvalitetsrapport för läsåret 2019-2020 framgår att sektor lärande, under 
de senaste åren, har arbetat för att bygga upp en struktur och systematik i 
kvalitetsarbetet. År ”2017 gjordes en resurs- och behovsanalys inom sektorn. Vid 
analysen av den kartläggningen framkom det tre utvecklingsområden vilka har blivit till 
tre fokusområden:  

 
28 Mall Kvalitetsrapport, BUC 2019/2020, sid. 4 
29 Dnr-SI 2019:6009, 2019-11-21, Skolinspektionen 
30 Dnr-SI 2019:6009, 2020-09-25, Skolinspektionen 
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 Digitalisering 

 Inkludering  

 Övergångar  

Som prioriterade områden inför analys har sektor lärande identifierat sju analysfaktorer 
som påverkar måluppfyllelse. Därmed är dessa prioriterade inför analysarbetet, från 
enhetsnivå till sektorsnivå. De sju faktorerna är:  

 Betygsnivåer  

 Kön  

 Åtgärdsprogram  

 Nyanländas lärande  

 Skolnärvaro  

 Trygghet och studiero  

 Lärarbehörighet  

Fokusområden och de sju analysfaktorerna är grundplattformen för det systematiska 
skolutvecklingsarbetet inom sektorn.” 

Hur arbetet med fokusområdena ska bedrivas är dokumenterat i handlingsplan Ökad 
måluppfyllelse för alla elever i sektor lärande 2020-2021. Dokumentet är fastställt av 
barn- och utbildningschefen (skolchef) och gäller från och med 2020-06-01 till och med 
2021-06-30. I handlingsplanen framgår vilka åtgärder som ska vidtas och var ansvaret 
ligger.  

Av handlingsplanen framgår åtgärder såsom: 

 inrättande av flexgrupper 

 PALS – ”evidensbaserad modell som utvecklar och bygger en god lärandemiljö 
för alla elever, personal och föräldrar genom positiva handlingar och 
delaktighet. Arbetet görs i samverkan med Utvecklingscentrum för barns 
psykiska hälsa, VGR.”31 

 ”NYA – riktade insatser för nyanlända barn och elevers lärande”32 

 ”Långsiktig plan för att öka måluppfyllelsen i matematik i grundskolan”33 

I verksamhetschefens rapport för grundskolan redovisas kunskapsresultat och resultat 
av brukarundersökningar. Måluppfyllelsen bedöms i förhållande till uppsatta mål med 
en färgmarkering: grön, gul eller röd. Varje uppsatt måls måluppfyllelse analyseras och 
åtgärder eller insatser för utveckling identifieras. Då arbetet i det digitala 
uppföljningssystemet STRATSYS sedan 2018 har varit under utveckling har det inte 
skrivits någon rapport i vilken alla verksamheters kvalitetsarbete sammanställts. För 

 
31 Uppdragsbeskrivning PALS Grundskola Ulricehamn, uppdaterad 2019-12-12 
32 Åtgärdsplan NYA – Nyanländas lärande, Ulricehamns kommun 2020-06-18 
33 Grundskolans handlingsplan för ökad måluppfyllelse i matematik 2020-2024, antaget av barn- och 
utbildningschef 2020-06-01 
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innevarande läsår kommer en kvalitetsrapport att ställas samman utifrån 
kvalitetsarbetet i alla verksamheter. För denna rapport finns en mall framtagen.34 

Enligt skolchef redovisas kvalitetsrapporten för kommunstyrelsen en gång årligen; i 
denna redovisning ingår uppföljning av kunskapsresultaten under föregående läsår. Vid 
ett sammanträde i januari eller februari redovisas kunskapsresultaten utifrån 
decemberbetygen. Vid ytterligare ett tillfälle redovisas uppgifter om kränkande 
behandling. Kvalitetsarbetet för läsåret 2019/2020 redovisades senast för 
kommunstyrelsen den 3 september 2020. Utvecklingsledaren redogjorde för resultat, 
verksamhetscheferna för analys och skolchefen för pågående processer; vad som 
pågår och vad som har tillkommit sedan sist. Redovisningen finns i power-point-
format.35 Kommunstyrelsens ledamöter ställer frågor. 

Varannan vecka träffar skolchefen de fyra politiker i kommunstyrelsen som har ett 
särskilt ansvar för skolan. Genom dem har kommunstyrelsen därför alltid tillgång till 
aktuell information från verksamheten. Vilket redan har framgått av rapporten har 
också kommunstyrelsen fattat beslut för att komma till rätta med brister som 
identifierats i kvalitetsarbete eller annars uppstått i verksamheten. Det gäller till 
exempel inrättande av flexgrupper och resurser för assistenter till barn med diabetes. 

Kommunstyrelsen träffar inte rektorerna kontinuerligt. Däremot kan rektorer bjudas in 
till kommunstyrelsen då något särskilt behöver belysas, till exempel har 
högstadierektorer informerat om hur kunskapsresultaten följs upp i det systematiska 
kvalitetsarbetet på enhetsnivå, enligt skolchef. 

Enligt utvecklingsledare görs avstämningar även i mitten av höst- respektive vårtermin 
på enhetsnivå. Om det finns skäl att lyfta måluppfyllelsen med kommunstyrelsen vid 
dessa avstämningar finns det möjlighet till det. Det har dock inte behövts, enligt 
utvecklingsledare. 

Av intervjuer framgår att kommunstyrelsen inte särskilt har följt upp förutsättningar för 
likvärdig skola. 

3.5.1 Bedömning 

Vi bedömer att det bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med skollagens 
skrivning om kontinuerlig planering, uppföljning och utveckling av utbildningen. Vi 
konstaterar att kunskapsresultat och uppföljning av andra mål på verksamhetsnivå 
analyseras och behov av åtgärder identifieras och förslag på åtgärder ges. Vi bedömer 
att huvudmannens kvalitetsarbete ligger till grund för att åtgärda brister och utveckla 
utbildningen. 

 

 

 

 

 
34 Mall för kvalitetsrapport – BUC – komplettering. 
35 Kvalitetsrapport läsåret 2019-2020, sektor lärande, Ulricehamns kommun 
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3.6 Sammanfattande bedömning och rekommendationer 

Vi kan konstatera att kostnaden per elev i grundskolan i Ulricehamn är lägre än 
snittkostnaden per elev i län och rike och att andelen elever som inte når 
kunskapskraven i alla ämnen är förhållandevis hög. Det sistnämnda kan bero på 
avsatta resurser.  

De resurser som finns tillgängliga fördelas ut till skolenheter med hänsyn till bland 
annat elevantal och skolenheternas storlek, men även efter elevers olika 
förutsättningar och behov genom att hänsyn tas till socioekonomisk struktur, men även 
efter kvalitativ bedömning. Vi bedömer att resurser fördelas i enlighet med lag efter 
elevers olika förutsättningar och behov. Även rektor fördelar resurser efter elevers olika 
förutsättningar och behov, men vi bedömer det inte vara säkerställt att det kan göras i 
den grad som rektor skulle ha gjort om resurserna vore större. 

Förutsättningarna att möta elever med utländsk bakgrund är inte helt likvärdiga i 
kommunen. Det finns organisatoriska brister som både försvårar för den enskilde 
eleven att nå målen och är författningsvidriga. Det gäller att undervisning i modersmål 
sker på tid då annan undervisning pågår och att elever inte kan delta i modersmål eller 
får studiehandledning på modersmål eller deltaga i annan insats på grund av att 
skolskjutstider. Eleverna får inte heller studiehandledning på modersmål i den 
omfattning som krävs. 

Elever i behov av särskilt stöd får det, men inte alltid i den form eller den omfattning 
som krävs. Åtgärder vidtas inom en rad områden för att stärka enheternas förut-
sättningarna att möta elevernas behov. Det handlar både om insatser i klassrummet 
och om inrättande av flexgrupper samt samverkan med socialtjänst och region. 

Tillgången till legitimerade och behöriga lärare i Ulricehamns kommun är ungefär som i 
riket i stort. Det skiljer dock mellan skolenheterna. I intervjuer har dock framgått att 
rektorerna, oberoende av skolans storlek, upplever sig ha haft lättare att rekrytera 
personal inför innevarande läsår än tidigare. För små skolenheter är det dock svårt att 
kunna rekrytera legitimerade och behöriga lärare i praktiskt-estetiska ämnen. På 
enhets- och huvudmannanivå görs, med eller utan stöd i statsbidrag, vissa insatser för 
att trygga kompetensförsörjningen. det har främst gällt speciallärare, specialpedagoger 
och lärare i fritidshem. Vi bedömer att insatser för att säkra kompetensförsörjningen på 
kort och på lång sikt och särskilt vid små skolenheter bör intensifieras. 

Vi anser att det bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med lag och att 
arbetet ligger till grund för åtgärder då brister identifierats. 

Mot bakgrund av vår granskning bedömer vi att kommunens grundskolor inte fullt ut 
har förutsättningar att erbjuda likvärdig utbildning, och att det finns brister att åtgärda 
för att öka måluppfyllelsen i kommunens grundskolor. 

Vi bedömer att kommunstyrelsen 

— ska tillse att modersmål och studiehandledning erbjuds och genomförs i enlighet 
med lag och förordning. (10 kap. 5 § SkolL, 5 kap. 4 och 8 §§ skolförordningen) 

— ska tillse att elevhälsan främst är förebyggande och hälsofrämjande. (2 kap. 25 § 1 
st. SkolL) 
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— bör följa upp att alla elever får det särskilda stöd som de behöver. Det gäller både 
form och omfattning av insats. (3 kap. 8 § 3 st. SkolL) 

— bör öka sin kunskap om kompetensförsörjningen och eventuellt besluta om 
kompetensförsörjningsplan, med nuläge och åtgärder, på kort och lång sikt, och 
särskilt beakta förutsättningar vid små skolenheter. 

— bör, i det systematiska kvalitetsarbetet, särskilt och kontinuerligt följa upp 
förutsättningar för likvärdig skola. 

 

KPMG AB 

 

 

Joakim Nertyk  Lars Jönsson 
Certifierad kommunal revisor, specialist  Certifierad kommunal revisor, kundansv. 
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Kommunstyrelsen 
För kännedom: 
Kommunfullmäktiges presidium  

 
 
Granskning av likvärdig skola 
 
Vi bifogar revisionsrapporten ”Granskning av likvärdig skola”. 
 
För att ge alla elever möjlighet att få en likvärdig undervisning så måste likvärdiga 
förutsättningar säkerställas. Alla elever ska få tillräcklig stimulans för att kunna uppnå hela 
sin personliga och begåvningsmässiga potential. Skolan måste fortsätta utjämna skillnader i 
resultat som till exempel beror på föräldrarnas utbildningsbakgrund eller om man är 
utrikesfödd. 
 
Granskningens syfte är att översiktligt pröva om kommunstyrelsen erbjuder en likvärdig skola 
till eleverna inom grundskolan. Vi har valt att bedöma följande områden: 

 Resursfördelning 
 Tillgång till modersmålsundervisning, studiehandledning på modersmål och svenska 

som andraspråk 
 Möjlighet att få särskilt stöd om man behöver  
 Bedrivs det systematiska kvalitetsarbetet så att elevernas rätt till likvärdig utbildning 

tillförsäkras 
 Tillgång till legitimerade lärare 

 
Med anledning av det som beskrivs i rapporten vill vi att kommunstyrelsen kommenterar och 
lämnar besked om åtgärder beträffande de brister i verksamheten som redovisas. Vi avser då i 
första hand de brister som rör undervisningen i modersmål, studiehandledning på modersmål, 
och tillgång i tillräcklig omfattning av särskilt stöd för de elever som så behöver. 
 
Vi frågar också kommunstyrelsen om de ser något samband mellan den förhållandevis höga 
andelen elever som inte når kunskapskraven och den mängd resurser som avsätts för 
verksamheten samt hur dessa resurser fördelas? 
 
Vi emotser ert svar senast 2021-05-25 
 
För valda revisorer 
 
 
 
Lars-Erik Josefson   Marianne Henningsson 
Ordförande    Vice ordförande 
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Begäran om en ny överenskommelsetid för 
förskoleverksamhet bedriven i form av intraprenad 
Dnr 2021/208 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till intraprenaden Emilia centrums begäran om en ny 
överenskommelsetid och uppdrar åt förvaltningen att utarbeta ett förslag på ett nytt avtal för 
perioden 2022-01-01 – 2023-12-31. 
 
Sammanfattning 
I policyn för intraprenader inom Ulricehamns kommun anges att ett intraprenadavtal 
(överenskommelse) ska vara tidsbegränsat och normalt löpa över tre år. Det ska dock finnas 
en möjlighet att begära en ny överenskommelsetid och denna begäran ska i så fall lämnas in 
senast sex månader innan gällande överenskommelse löper ut. 
 
Avsikten har varit att avveckla intraprenaden och således har Emilia centrum i dagsläget en 
ettårig överenskommelse som löper ut den 31 december 2021. Under åren 2020 och 2021 
planerade intraprenaden att använda de medel som finns i en resultatfond för att kunna 
genomföra studiebesök och även förlägga personalens kompetensutveckling i Italien. 
 
På grund av den rådande pandemin har det dock inte varit möjligt att genomföra detta under 
2020 och svårigheterna kvarstår till stor del även under 2021. Bedömningen är att det först 
under 2022 kan vara möjligt att planera och verka utan restriktioner och nedstängningar i 
förskolan. 
 
Vid en arbetsplatsträff inom verksamhetsområdet den 26 februari 2021 lyftes frågan om att 
lämna in en ansökan om en förlängning av intraprenaden under ytterligare två år med tanke 
på begränsningarna för intraprenaden under pandemin. Efter en dialog om de ekonomiska 
förutsättningar och troliga neddragningar i en framtid var personalgruppen enig i att vilja 
ansöka om att verka som intraprenad i två år till. 
  
Företrädare för intraprenaden Emilia centrum har således lämnat in en begäran om en ny 
överenskommelsetid på två år, från den 1 januari 2022 till och med den 31 december 2023.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-04-08 från barn- och utbildningschef  
2 Intraprenad_Begäran om förlängning_2022-2023 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till intraprenaden Emilia centrums begäran om en ny 
överenskommelsetid och uppdrar åt förvaltningen att utarbeta ett förslag på ett nytt avtal för 
perioden 2022-01-01 – 2023-12-31. 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2021-04-08 

Tjänsteskrivelse Begäran om en ny 
överenskommelsetid för förskoleverksamhet 
bedriven i form av intraprenad 
Diarienummer 2021/208, löpnummer 1049/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till intraprenaden Emilia centrums begäran om en ny 
överenskommelsetid och uppdrar åt förvaltningen att utarbeta ett förslag på ett nytt avtal för 
perioden 2022-01-01 – 2023-12-31. 
 
Sammanfattning 
I policyn för intraprenader inom Ulricehamns kommun anges att ett intraprenadavtal 
(överenskommelse) ska vara tidsbegränsat och normalt löpa över tre år. Det ska dock finnas 
en möjlighet att begära en ny överenskommelsetid och denna begäran ska i så fall lämnas in 
senast sex månader innan gällande överenskommelse löper ut. 
 
Avsikten har varit att avveckla intraprenaden och således har Emilia centrum i dagsläget en 
ettårig överenskommelse som löper ut den 31 december 2021. Under åren 2020 och 2021 
planerade intraprenaden att använda de medel som finns i en resultatfond för att kunna 
genomföra studiebesök och även förlägga personalens kompetensutveckling i Italien. 
 
På grund av den rådande pandemin har det dock inte varit möjligt att genomföra detta under 
2020 och svårigheterna kvarstår till stor del även under 2021. Bedömningen är att det först 
under 2022 kan vara möjligt att planera och verka utan restriktioner och nedstängningar i 
förskolan. 
 
Vid en arbetsplatsträff inom verksamhetsområdet den 26 februari 2021 lyftes frågan om att 
lämna in en ansökan om en förlängning av intraprenaden under ytterligare två år med tanke 
på begränsningarna för intraprenaden under pandemin. Efter en dialog om de ekonomiska 
förutsättningar och troliga neddragningar i en framtid var personalgruppen enig i att vilja 
ansöka om att verka som intraprenad i två år till. 
  
Företrädare för intraprenaden Emilia centrum har således lämnat in en begäran om en ny 
överenskommelsetid på två år, från den 1 januari 2022 till och med den 31 december 2023.  
 
 
Ärendet 
Emilia centrum har under drygt nio år bedrivit förskolorna Stadsskogen och Tre Rosor i form 
av intraprenad. Tidigare ingick även den numera avvecklade förskolan Åsundavy i 
intraprenaden. 
  
I policyn för intraprenader inom Ulricehamns kommun anges att ett intraprenadavtal 
(överenskommelse) ska vara tidsbegränsat och normalt löpa över tre år. Det ska dock finnas 
en möjlighet att begära en ny överenskommelsetid och denna begäran ska i så fall lämnas in 
senast sex månader innan gällande överenskommelse löper ut. 
 
Avsikten har varit att avveckla intraprenaden och således har Emilia centrum i dagsläget en 
ettårig överenskommelse som löper ut den 31 december 2021. Under 2020 och 2021 
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planerade intraprenaden att använda de medel som finns i en resultatfond för att kunna 
genomföra studiebesök och även förlägga personalens kompetensutveckling i Italien. 
 
På grund av pandemin har det dock inte varit möjligt att genomföra detta under 2020 och 
dessa svårigheter kvarstår till stor del även under 2021. Bedömningen är att det först under 
2022 kan vara möjligt att planera och verka utan restriktioner och nedstängningar i 
förskolan. 
 
Vid en arbetsplatsträff inom verksamhetsområdet den 26 februari 2021 lyftes frågan om att 
lämna in en ansökan om en förlängning av intraprenaden under ytterligare två år med tanke 
på begränsningarna för intraprenaden under pandemin. 
 
Efter en dialog om de ekonomiska förutsättningar och troliga neddragningar i en framtid var 
personalgruppen enig i att vilja ansöka om att verka som intraprenad i två år till, det vill säga 
under perioden 1 januari 2022 till och med den 31 december 2023. 
  
Företrädare för intraprenaden Emilia centrum har således lämnat in en begäran om en ny 
överenskommelsetid från och med den 1 januari 2022 till och med den 31 december 2023.  
 
Beslutsunderlag 
1 Intraprenad_Begäran om förlängning_2022-2023 

 
Beslut lämnas till 
Emilia centrum 
Barn- och utbildningschef 
Verksamhetschef förskola 
Ekonomifunktionen 
HR-funktionen 
 
 
 

Gülsen Özdenkos Gunnar Scorénius 
Barn- och utbildningschef Utredare 
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Begäran om en ny överenskommelsetid för förskoleverksamhet 

bedriven i form av intraprenad 

Bakgrund 

I det kommunalpolitiska handlingsprogrammet för mandatperioden 2007 – 2010 angavs 

bland annat att det ska finnas förutsättningar för kommunens personal att själv driva 

verksamheter såsom intraprenader eller personalkooperativ. 

Med utgångspunkt från de politiska mål som satts upp utarbetades en policy för intraprenader 

inom Ulricehamns kommun. Policyn trädde ikraft under 2010 och gäller fortfarande. 

Vi som arbetar vid de två förskolorna Stadsskogen och Tre Rosor, samt den nu avvecklade 

förskolan Åsundavy, blev intresserade av möjligheten att bedriva verksamheten i form av 

intraprenad och således lämnade vi in en intresseanmälan i januari 2011. Senare samma år 

träffades en överenskommelse mellan Kommunstyrelsen i Ulricehamns kommun och Emilia 

Centrum. 

Överenskommelsen omfattade de tre förskolorna och innebar att förskolorna Stadsskogen, Tre 

Rosor och Åsundavy fick bedrivas i form av intraprenad under tre år (2012 – 2014). 

I enlighet med policyn för intraprenader inom Ulricehamns kommun finns en möjlighet att 

begära en ny överenskommelsetid och denna begäran ska i så fall lämnas in senast sex 

månader innan gällande överenskommelse löper ut. En sådan begäran lämnades in under 

våren 2014, våren 2017 och våren 2020. Vid samtliga tillfällena beslutade kommunstyrelsen 

att ställa sig positiv till begäran, vilket innebar att förskolorna fortsatt kunde bedrivas i form av 

intraprenad. 

 



 
 

      2 (3)

Nuläge 

Emilia centrum är nu inne på sitt tionde år som intraprenad. Den nuvarande 

överenskommelsen är ettårig och löper ut den 31 december 2021. 

Under den tid som vi har bedrivit intraprenaden har vi upplevt att det har fungerat väl, vilket 

också visat sig i de utvärderingar som gjorts bland vårdnadshavare och personal vid 

förskolorna. Det ekonomiska utfallet under den tid som intraprenaden har varit i drift har varit 

positivt och visat på en ekonomi i balans, vilket har gjort det möjligt att bedriva en hållbar 

verksamhet. 

Då den pedagogiska filosofi som intraprenaden arbetar efter har sin grund i Reggio Emilia i 

Italien så har intraprenaden, när möjlighet getts, återkommande valt att göra studiebesök samt 

även förlägga personalens kompetensutveckling på plats i Italien. För att kunna genomföra 

detta har intraprenaden använt sig av överskott som stannat kvar hos intraprenaden i form av 

en resultatfond. I enlighet med gällande policy kan de medel som samlas i denna fond 

disponeras för kompetensutveckling eller personalbefrämjande åtgärder.  

2020 ett år som har varit ett mycket oförutsägbart och annorlunda år på grund av covid-19. 

Pandemin är högst närvarande och 2021 är ett lika oförutsägbart år som 2020. Först 2022 kan 

bli ett år då vi kan planera och verka utan restriktioner och nedstängningar i förskolan. 

Ett sammanhållet område, en fördjupning och satsning på Reggio Emilias filosofi var det 

övergripande målet i ansökan om ett omställningsår och förlängning av intraprenaden, 2021.  

Den fördjupning av utbildningsinsatser som har planerats i området kommer inte att kunna 

genomföras förrän tidigast 2022. 

Ovisshet om minskade ekonomiska förutsättningar i resurstilldelningen till förskolan var 

också ett av skälen till att den förra ansökan endast avsåg förlängning ett år, med pandemin 

har även de ekonomiska förutsättningarna ändrats. Från en osäkerhet i resurstilldelningen 

2020 med förväntade neddragningar till ett oförutsägbart och positivt ekonomiskt resultat på 

grund av covid-19 (ett resultat som påverkats av ersättningar från staten till kommunerna för 

en ökad sjukfrånvaro och att vikarier inte tagits in på förskolorna, för att undvika smitta och 

smittspridning). 

Vid en arbetsplatsträff inom verksamhetsområdet den 26 februari 2021 lyftes frågan om att 

lämna in en ansökan om en förlängning av intraprenaden under ytterligare två år med tanke 

på begränsningarna för intraprenaden under pandemin.  



 
 

      3 (3)

Efter en dialog om de ekonomiska förutsättningar och troliga neddragningar i en framtid var 

personalgruppen enig i att vilja ansöka om att verka som intraprenad i två år till, det vill säga 

under perioden 1 januari 2022 till och med den 31 december 2023. 

En viktig faktor för intraprenaden är också att om- och tillbyggnaden av Tre Rosor innebar att 

området blev större och att ledningsresursen då utökades med en biträdande rektor. Detta 

säkerställer ledningen av intraprenaden då två skolledare kan verka gemensamt och 

underteckna ansökan under perioden (den biträdande rektorn kommer att påbörja 

rektorsutbildningen). 

 

Begäran om en ny överenskommelsetid 

I policyn för intraprenader inom Ulricehamns kommun anges att ett intraprenadavtal 

(överenskommelse) ska vara tidsbegränsad och normalt löpa över tre år. 

Med hänvisning till ett starkt stöd och en stor uppskattning från samtliga politiska partier i 

kommunstyrelsen, mycket nöjda föräldrar och en engagerad och positiv personalgrupp, 

lämnar vi för intraprenaden Emilia Centrum härmed in en begäran om en ny 

överenskommelsetid på två år, från den 1 januari 2022 till och med den 31 december 2023. 

 

Ulricehamn 2021-03-30 

 

 

Siv Åkesson  Helena Karlsson 

Rektor  Biträdande rektor  

 

 

Annika Gustafsson Julia Kotter 

Personalrepresentant Lärarförbundet Personalrepresentant Lärarförbundet  

Tre Rosor Stadsskogen 

 

 

Laila Sundin 

Skyddsombud Lärarförbundet
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